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SAMENVATTING

Tijdens het zomerkamp van de Veldwerkgroep van de VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde
en Zoogdierbescherming), dat plaatsvond van 31 juli tot en met 7 augustus 1993, werden
zoogdieren ge'inventariseerd in het Tsjechische Sumavagebergte, met name rondom het
plaatsje Modrava en het gehucht Horska Kvilda. Dit gebied ligt op ruim 1000 m. hoogte en
het landschap bestaat voor een groot deel uit naaldbos alsmede uit een relatief groot aantal
hoogvenen. Het gebruik van het gebied door de mens was de afgelopen decennia extensief
(voornamelijk veeteelt en bosbouw), hetgeen de streek een ongerept voorkomen geeft.

Met behulp van Longworth-vallen werden 507 muizenvangsten gedaan, verdeeld over 10
soorten. De meest opvallende soorten waren alpenspitsmuis (Sorex alpinus) en eikelmuis
(Eliomys quercinus). De laatste soort was gedurende veertig jaar niet in het gebied
gesignaleerd. Onder de overige gevangen soorten waren onder meer ondergrondse woelmuis
(Pitymys subterraneus) en grote bosmuis (Apodemus f1avicollis).
Het wegvangen van bosmuis (Apodemus sylvaticus) en grote bosmuis gaf op geen van de
vier vallocaties een noemenswaardige toename van de vangsten van andere muizensoorten
te zien. Een klein aasonderzoekje gaf aan dat bij de "gewone" muizensoorten rosse woelmuis
(C/ethrionomys glareolus) en bosmuis het standaardmengsel van pindakaas met havermout
duidelijk de voorkeur verdient boven kattenvoer.
Een experiment om met behulp van nestkasjes hazelmuizen te inventariseren, leverde slechts
(muizen-)keutels op, waarvan de determinatie helaas onzeker is gebleven.

Sporen werden voornamelijk gevonden van de grotere zoogdieren. Het meest spectaculair
waren de ontdekking van een latrine van de lynx (Lynx lynx), en de vondst van spraints en
prenten van de otter (Lutra lutra). Verder werden aan de hand van sporen onder andere
vastgesteld: hazelmuis (Muscardinus avellanarius), boommarter (Martes martes) en das
(Meles meles). Onderzoek met behulp van haarvallen leverde haren op van bosmuis en/of
grote bosmuis.

Vleermuizen werden ge'inventariseerd met behulp van mistnetten en bat-detectors, waarbij
beide methoden deels verschillende soorten opleverden en elkaar dus goed aanvulden.
Mistnetvangsten toonden onder andere de aanwezigheid aan van kleine hoefijzerneus
(Rhinolophus hipposideros) en vale vleermuis (Myotis myotis). Met de bat-detector werden
Noordse vleermuis (Eptesicus nilssonit), bosvleermuis (Nyctalus leislen) en mogelijk
mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) waargenomen.

Zichtwaarnemingen en doodvondsten completeerden het beeld van de in het Sumava
gebergte aanwezige zoogdieren. Op deze wijze werden onder andere bruine rat (Rattus
norvegicus) en wezel (Mustela nivalis) vastgesteld.

In totaal werden gedurende het kamp 35 soorten zoogdieren met zekerheid vastgesteld,
alsmede 4 mogelijke soorten. Literatuurgegevens melden voor het Sumavagebergte het
voorkomen van 62 zoogdiersoorten.
Behalve voor zoogdieren was er gedurende excursies ook aandacht voor andere soorten. In
totaal werden 36 soorten dagvlinders genoteerd, 15 soorten sprinkhanen, 5 soorten libellen,
80 vogelsoorten, 9 soorten amfibieen en reptielen, alsmede een groot aantal plantensoorten.

- 4 -



SUMMARY

The summercamp of the Field Study Group of the Dutch Society for Mammal Research and
Protection (Vll) in 1993 was organised in the Sumava Mountains, Czech Republic, from July
31 up to August 7. An inventory of mammals was drawn up in this area, mainly around the
village of Modrava and the hamlet of Horska Kvilda. This area is situated some 1000 meters
above sea level. The landscape consists mainly of pine forest and a relatively large number
of peatbogs. During the last few decennia human exploitation of the area has been extensive
(mainly cattle-breeding and forestry). This gives the area an untouched appearance.

Using Longworth live-traps 507 catches of small mammals were made, comprising 10
different species. The most remarkable species were alpine shrew (Sorex alpinus) and
garden dormouse (Eliomys quercinus). The latter species had not been observed in the
region for 40 years. Among the other species that were caught were pine vole (Pitymys
subterraneus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis).
At none of the four trapsites, taking away the wood mice (Apodemus sylvaticus) and yellow
necked mice did produce a marked increase of catches of the other species of small
mammals. Another small study showed that for common species like bank vole (Clethrio
nomys glareolus) and wood mouse the standard-bait consisting of peanutbutter and oatmeal
was clearly preferred over catfood.
An experiment to find hazel dormouse by using nestboxes did only result in (mouse-)drop
pings; it remains unsure by which species these were produced.
Tracks, excrements and other traces were found mainly of the larger mammals. Most
spectacular were the discovery of a latrine of the lynx (Lynx lynx) and the finding of spraints
and tracks of an otter (Lutra lutra). Furthermore, by means of tracks, excrements and other
traces the presence was shown of, among others: hazel dormouse (Muscardinus avella
narius), pine marten (Maries maries) and badger (Meles meles). An experiment using hair
traps resulted in hair of the wood mouse and/or yellow-necked mouse.

Bats were searched for by the use of nets and bat-detectors. Both methods resulted in
different species and therefore were complementary. Catches using nets showed the
presence of, among others: lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) and mouse
eared bat (Myotis myotis). Using bat-detectors, we ascertained the presence of, among
others: northern bat (Eptesicus nilssonil), Leisler's bat (Nyctalus leislen) and possibly
barbastelle (Barbastella barbastellus).

Observations by sight and discoveries of dead animals completed our image about the
mammals present in the Sumava Mountains. In this way, for instance, the common rat
(Rattus norvegicus) and weasel (Mustela nivalis) were observed.

A total of 35 mammal species was observed with certainty during the camp, another 4
species were possibly observed. Data from the literature mention the presence of 62 mammal
species in this region.
Apart from mammals, during the excursions attention was paid to other animals as well.
Observations were made of 36 species of butterflies, 15 species of grasshoppers, 5 species
of dragonflies, 80 species of birds, 9 species of amphibians and reptiles, as well as a large
number of plant species.
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1 INLEIDING

Auteur:
Jan Boshamer

1.1 INLEIDING

Het zomerkamp in het Sumavagebergte in Tsjechie is al weer het zevende buitenlandse
kamp dat door de VZZ-Veldwerkgroep is georganiseerd. Na een aantal geslaagde
inventarisatiekampen in Zuid-Belgie, Luxemburg en Frankrijk is ditjaar bewust gekozen voor
een totaal ander gebied. Tot voor kort was het moeilijk om in contact te komen met zoog
dieronderzoekers in voormalige Oostbloklanden. De radicaal veranderde sfeer geeft duidelijk
aan dat zoogdieronderzoekers uit het westen tegenwoordig van harte welkom zijn om nieuwe
inventarisatiemethoden en de daarmee opgedane kennis te delen met hun Oosteuropese
collega's. Door de slechte economische situatie in de Oosteuropese landen ontbreekt het de
onderzoekers vaak aan middelen om specialistische materialen, zoals bijvoorbeeld
Longworthvallen en bat-detectors, aan te schaffen. Hier tegenover staat, zoals we tijdens het
zomerkamp dagelijks merkten, een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om
waardevolle gegevens te verkrijgen.

De keuze van de locatie werd mede bepaald door de contacten die al in een vroeg stadium
van de organisatie waren gelegd met Milos Andera, zooloog aan het Tsjechisch Museum van
Natuurlijke Historie in Praag. De activiteiten van een aantal enthousiaste leden van de VZZ 
Veldwerkgroep in een gebied waar de Tsjechen al gedurende langere tijd onderzoek doen,
zouden door onze werkwijze en de inzet van nieuwe materialen een welkome aanvulling op
al bekende gegevens kunnen opleveren.
Er waren twee kamplocaties. Het basiskamp was ondergebracht in het gastenverblijf van de
regionale bosbeherende instantie in Modrava, een klein dorpje niet ver van de grens met
Duitsland. Kenmerkend voor deze streek zijn de hier nog aanwezige ongerepte hoogvenen,
die naar wij hoopten een fraai biotoop zouden vormen voor de berkenmuis (Sicista betulina),
die hier zijn meest westelijke verspreidingsgebied bereikt. Het tweede kamponderkomen
bestond uit het biologisch veldstation van het Museum van Natuurlijke Historie in Horska
Kvilda, een gehucht tien kilometer verwijderd van Modrava. Het idyllische houten gebouwtje
bood gedurende het kamp plaats aan zes deelnemers, die om de twee dagen werden
afgelost.

In het korte tijdsbestek waarbinnen het kamp plaats yond (van 31 juli tot en met 7 augustus)
is geprobeerd zoveel mogelijk zoogdiersoorten vast te stellen door het plaatsen en controle
ren van een kleine honderdvijftig Longworthvallen (hoofdstuk 2), het ophangen van speciale
nestkasten met lokvoer voor de hazelmuis (Muscardinus avellanarius) (hoofdstuk 3), het
speuren naar sporen van zoogdieren (hoofdstuk 4) en het houden van vleermuisexcursies
waarbij de nadruk lag op het gebruik van bat-detectors en het vangen van vleermuizen bij
grotten (hoofdstuk 5). Tijdens de dagexcursies werden aanvullende gegevens over zoogdie
ren verzameld door doodvondsten (met name verkeersslachtoffers) en zichtwaarnemingen
(hoofdstuk 6). Maten van dood gevonden of dood gevangen zoogdieren zijn verzameld (bijla
ge 1). Braakballen werden gedurende het kamp niet gevonden. Wel zijn braakballen geplozen
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atkomstig van andere locaties in Tsjechie; de resultaten hiervan zijn opgenomen in dit rapport
(bijlage 2). Natuurlijk was er tijdens de diverse dagexcursies volop gelegenheid te kijken naar
planten, insecten (waaronder libellen, sprinkhanen en vlinders), amfibieen en vogels
(hoofdstuk 7).
Oit 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 Sumava (hoofdstuk 8).

1.2 LlJST VAN KAMPDEELNEMERS EN DANKWOORD

De volgende personen hebben aan het kamp deelgenomen:
Nederland
Riemke Bitter
Jan Boshamer
Tim van den Broek
Annemarie van Oiepenbeek
Hendrik Erkenbosch
Menno Haakma
Esther van den Heuvel
Tsiechie
Milos Andera Ludek Butka Jaroslav Cerveny

Oeze personen worden op deze plaats bedankt voor hun enthousiaste deelname en bijdrage
aan het kamp. In het bijzonder onze Tsjechische contactpersonen, Milos Andera, Ludek
Butka en Jaroslav Cerveny, verdienen een woord van dank. Daarnaast is een vermelding op
zijn plaats voor de schrijvers, illustratoren en fotografen, zonder wie dit rapport niet tot stand
gekomen zou zijn. Tenslotte dank aan Rogier Lange, voor het kritisch doornemen van het
manuscript alsmede het vermenigvuldigen van het uiteindelijke rapport.

Ron van Houwelingen
Kris Joosten
Kees Kapteyn
Dick Klees
Jeroen van der Kooij
Rogier Lange

Kees Mostert
Menno Soes
Peter Twisk
Joost Verbeek
Floor van der Vliet
Martijn de Vries

1.3 GEBIEDSBESCHRIJVING

Het Sumavagebergte bestaat uit een circa
honderdtwintig kilometer lange bergrug,
met een maximum hoogte van 1450 meter,
die de natuurlijke grens vormt tussen
Duitsland en Tsjechie. Een groot deer van
het landschap is bedekt met naaldbossen,
meestal commerciele houtaanplant be
staande uit Picea-soorten. In de dalen zijn
meer gemengde stukken bos te vinden,
bestaande uit fijnspar (Picea abies), eik
(Quercus robur) en beuk (Fagus sylvatica).
Tot in de tweede wereldoorlog is het
gebied extensief gebruikt; bosbouw en
veeteelt vormden de hoofdmoot van de
agrarische activiteiten. Na de oorlog zijn de
in dit gebied wonende etnische Ouitsers
verdreven en slonk de totale bevolking tot
circa een derde van het oorspronkelijke·
aantal bewoners. Dezegeringe bevolkings
druk en de strenge grensbewaking, waarbij

PlI ••

Dultslud

,,'J

TSJECHIE

Out•• III.

Figuur 1. 1: Ligging van de Sumava in
Tsjechie (inzet: zie figuur 1.2)

Figure 1. 1: Situation of the Sumava in the
Czech Republic (window: see
figure 1.2)
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een strook met een breedte van vijf kilo
meter tot aan de Duitse grens verboden
gebied was, hebben er voor gezorgd dat
de streek er nog ongerept uitziet. Van de
163.000 hectare die het Sumavagebergte
beslaat, wordt 94.800 hectare aangeduid
als beschermd landschapspark. Binnen
dit gebied zijn diverse landbouwactivitei
ten toegestaan. 68.520 hectare is vol
ledig beschermd natuurreservaat.

Opvallend in dit deel van Tsjechie is het
grote aantal nog min of meer in originele
staat verkerende hoogvenen. Het betreft
nog zo'n 3.000 hectare. Gezichtsbepa
lend is vaak de opslag van berken (Betu
la spec.) en dwergvormen van de Pinus
mugo ssp. uncinata. Een andere opval
lende dwergvorm is Betula nana, een
soort die hier meestal niet hoger reikt
dan zo'n vijfenzeventig centimeter. Het
hele landschap is doorsneden door een
groot aantal stroompjes en beken, die
samen de oorsprong van de Moldau
(Vltava) vormen. Naast de naaldbossen
en hoogvenen liggen extensief gebruikte
graslanden.
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Het Sumavagebergte zelf is vrij vlak, maar wel hoog
gelegen. Het gehele jaar is de kans op neerslag
groot en vanaf oktober valt er regelmatig sneeuw.
Dit ruige klimaat heeft een duidelijke invloed op de
verwachte soorten. Gehoopt werd de berkenmuis
(Sicista betula) en de alpenspitsmuis (Sorex al
pinus) te vangen. De laatstgenoemde soort is
inderdaad gevangen. Van de vleermuizen is de
noordse vleermuis (Eptesicus nilssonil), de enige
vleermuissoort die ook boven de poolcirkel wordt
aangetroffen, in dit gebied waarschijnlijk de meest
algemene soort.

J;l1elnl llSteK•

Pens ion A R N I K A

De hoogte van het gebied, gemiddeld zo'n 800
meter boven de zeespiegel (rondom de kampplaats
ruim 1000 m.), heeft een duidelijke invloed op het
klimaat. De Beierse Alpen, aan de westzijde van het
gebied, vangen veel stuwingsregen op die over
West-Europa wordt aangevoerd.

Rogier LangeOerbos
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Het wegvallen van de grensbeperkingen heeft niet alleen voordelen. Ondanks de korte tijd
die er sinds de omwenteling in Tsjechie verstreken is, blijkt het ontwikkelen van zowel de
zomer- als de winterrecreatie de lokale bevolking nieuwe economische perspectieven te
bieden. Oat dit niet altijd voordelig uitpakt voor de natuur mag bekend worden verondersteld.
Het opnieuw in cultuur brengen van veengebieden, drainage en het vrijwel zonder restricties
toepassen van pesticiden en meststoffen heeft het voorkomen van belangwekkende
vogelsoorten als het auerhoen (Tetrao urogallus) en kwartelkoning (Crex crex) onder druk
gezet. Toch is met name het auerhoen plaatselijk nog zo algemeen, dat deze soort tijdens
verschillende excursies waargenomen is.

Kampgebouw Joost Verbeek
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2 \/ALLENONDERZOEK

Auteur:

Rogier Lange

2.1 IN LEIDING EN METHODE

Tijdens het zomerkamp in de Sumava-streek is een live-traponderzoek uitgevoerd met in
totaal 135 Longworth live-traps. Deze zijn verdeeld over vier locaties, in de hoop zo veel
mogelijk van de aanwezige soorten kleine zoogdieren te kunnen vangen. Het aantal vallen
per locatie was 50 op locatie A, 35 op locatie 8, 20 op locatie C en 30 op locatie D.
Teneinde de kans op het vangen van andere soorten te vergraten zijn naar analogie van het
zomerkamp twee jaar eerder in Luxemburg (Lange, 1998) de bosmuizen en de grate
bosmuizen vanaf contrale 3 (locaties A en 8) respectievelijk contrale 4 (Iocaties C en D)
verplaatst (met uitzondering van zogende vrauwtjes).

Tabel 2.1:
Table 2.1:

Overzicht van de tijdstippen waarop de live-traps zijn gecontroleerd
Overview of the times when the live-traps were checked

controlenr. I
datum I datebegintijd I

number of check
starting time

1

01089324.00 h.

2

02089308.00 h.

3

02089317.00 h.

4

02089324.00 h.

5

03089308.00 h. *

6

03089317.00 h. **

7

03089324.00 h.

7A

04089308.00 h.

8

05089308.00 h.

9

05089317.00h.

10

05089324.00 h.

11

06089308.00 h.

*
tijdens deze ronde zijn de vallen op de locaties A en C op safe gezet I
during this check, tthe live-traps at locations A and C were put on 'safe'
tijdens deze ronde zijn de vallen op de locaties A en C weer op scherp gezet I
during this check, the live-traps at locations A and C were put in operation again
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Op aile locaties is met het standaard-aas van pindakaas en havermout gewerkt. Op locatie
B is een aanvullend onderzoekje uitgevoerd. Hier zijn de vallen met oneven nummers met
pindakaas-aas geaasd en de vallen met even nummers met kattenvoer.
Het controleschema is weergegeven in tabel 2.1. Op woensdag 4 augustus is een rustdag
gehouden. De vallen zijn op die dag 's morgens op safe gezet en's nachts weer op scherp.
Tijdens de controlerondes zijn incidenteel dieren gewogen en gemerkt door middel van het
aanbrengen van een vachtmerkje. De hieruit verkregen gegevens zijn te summier en daarom
niet opgenomen in dit rapport.
Maten van een aantal van de dood aangetroffen dieren zijn opgenomen in bijlage 1.

Naast bovengenoemde vallocaties, werd in de loop van het kamp een aantal vallen (ca. 10)
uitgezet in en rondom het biologisch station te Horska Kvilda. Dit werd gedaan nadat daar
een zichtwaarneming was gedaan van een "slaapmuis", in de hoop deze vervolgens te
vangen en de soort vast te kunnen stellen.

2.2 BEKNOPTE LOCATIEBESCHRIJVING

De ligging van de locaties is weergegeven in figuur 2.1.

Locatie A - Modrava

Op locatie A stonden 50 vallen, in een linie van ca. 250 m.
Op tenminste vier plaatsen waren drassige of natte situaties aanwezig. Drie smalle water
gangen doorkruisten de vallenlinie. De bedekkingspercentages waren als voigt:
- hoge kruidenlaag: 50-80% bedekking
- lage kruidenlaag: 100% bedekking
- mossen: 20-30% bedekking
- strooisellaag: vrijwel overal aanwezig
Bedekkende soorten waren zeggen (60%), pijpestrootje (20%), Cirsium canus, dotterbloem
(5%) en blauwe monnikskap. Op de drogere delen stond plaatselijk lupine.

Locatie B - vallenrij langs een beekje in een naaldbos (Modrava)
De 35 vallen stonden opgesteld langs een stromend beekje (1 dm diepte en enkele dm
breed) op een helling met naaldbos. De boomlaag bestond vrijwel uitsluitend uit fijnspar
(80%) van 15-20 meter hoogte. De vegetatie langs de beek was nog niet voor een kwart
bedekkend en bestond voornamelijk uit veenmossen en sterremos. De strooisellaag bestond
uit dode naalden en gesteente. Hier en daar waren vochtige plekjes met onder meer
schaduwkruiskruid en dode bomen.

Locatie C - vallenrij langs een beek in een hoogveen (Horska Kvilda)
De 20 vallen stonden aan de westrand van een beek. De beek was 1,5 m. breed en bevatte

geen waterplanten. De weelderige oevervegetatie bestond onder meer uit soorten als
dotterbloem, moeras-vergeet-mij-nietje, wolverlei en schaduwkruiskruid. Soorten met een
grote bedekking waren rietgras (35%), rood zwenkgras (20%), fioringras, adderwortel (10%)
en verschillende soorten zeggen (10%).
Op de iets drogere delen bestond de vegetatie uit soorten als beemdkroon, hengel,
grasklokje, tormentil, gentiaan, veelbloemige veldbies; afgewisseld met stukken rode bosbes
(30%), struikheide (5%), Rood zwenkgras (80%) en Cirsium canus (5%). In deze zone was
een boomlaag van 10-15 m. hoogte aanwezig, bestaande uit fijnspar, berk, lijsterbes (in
totaal 30% bedekking).
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Figuur 2.1: Ligging van de val/ocaties
Figure 2. 1: Location of the trap sites
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Locatie D • Vallen in hoogveen met opslag van berkenbos (Borova Lada)
Op deze locatie stonden 30 vallen. De bodem was plaatselijk vochtig tot nat. Hier en daar
was opslag van berken (15 m. hoogte) met een bedekking van ruim 60%.
De vegetatie bestond voornamelijk uit zeggen (40%), pijpestrootje (30%), ruw beemdgras,
rietgras, verschillende soorten veenmossen (tot 80%) en sterremos (20%). Plaatselijk kwam
opslag van riet voor. Verder waren soorten aanwezig als schaduwkruiskruid, hengel en
struikheide. Het hoogveen werd hier en daar doorkruist door een beek.

2.3 VANGSTOVERZICHTEN

In de hierna volgende tabellen 2.2 tot en met 2.5 worden de vangstoverzichten per locatie
in tabelvorm weergegeven. In totaal zijn op de 4 vallocaties 507 muizen gevangen, verdeeld
over 9 soorten.
Daarnaast werd in de "extra" uitgezette vallen bij het biologisch station Horska Kvilda op
woensdag 4 augustus een eikelmuis (Eliomys quercinus) gevangen, hetgeen het totaal aantal
gevangen muizensoorten op 10 brengt. De eikelmuis werd gevangen in een val die binnen,
d.w.z. in het biologisch station, stond. De gevangen eikelmuis had een afgebroken staartpunt
en is - vanwege het unieke karakter van de vangst - meegenomen door Milos Andera, die
conservator is van het museum in Praag.

TabeI2.2:

Table 2.2:

Vangsten op locatie A (50 val/en), per soorl en per controleronde (tussen
haakjes: aantal in de val overleden die ren), alsmede aantal val/en dat niet
goed functioneerde (/oos alarm, defect, e.d.)
Catches at location A (50 traps), for each species and time of check (between
brackets: number of animals that died in the trap), and the number of traps
that did not function properly (false alarm, out of order, etc.)

controlenummer I number of check

1

234578 91011Tot.

buiten werking /

71 12 1 113
out of order

(slaklsnail)

Sorex araneus / coronatus

3 (2)2(1) 2(2)26 (2)-
1 -26 (1)24 (8)

.................................................................. Clethrionomys glareolus
------1 --1 2

.................................................................. Microtus arvalis
13-2-12 132 15

.................................................................. Microtus agrestis
--1---- --- 1

.................................................................. M. agrestis / arvalis
------1 --- 1

.................................................................. Apodemus sylva ticus
1------ --- 1

.................................................................. Apodemus flavicollis
21226 (3) 2313124 -1210132 (3)

.................................................................. A. sylvaticus / flavicollis
11-2--- --- 4

Totaal / total

272892919229 11719180
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TabeI2.3:

Table 2.3:

Vangsten op locatie B (35 val/en), per soart en per controleronde (tussen
haakjes: aantal in de val overleden dieren), alsmede aantal val/en dat niet
goed functioneerde (laos alarm, defect, e.d.)
Catches at location B (35 traps), for each species and time of check (between
brackets: number of animals that died in the trap), and the number of traps
that did not function properly (false alarm, out of order, etc.)

controlenummer I number of check
1

234567891011Tot.

buiten werking /

112217
out of order

C/ethrionomys g/areo/us

111-11122-111............................................................ Apodemus flavicollis
121671282313-8485

............................................................ A. sy/vaticus / flavicollis
----- ----2 2

Totaal / total

13178129341528798

Tabel 2.4:

Table 2.4:

Vangsten op locatie C (20 val/en), per soort en per controleronde (tussen
haakjes: aantal in de val overleden dieren; * = waarvan 1 dubbelvangst),
alsmede aantal val/en dat niet goed functioneerde (laos alarm, defect, e.d.)
Catches at location C (20 traps), for each species and time of check (between
brackets: number of animals that died in the trap; * = 1double catch), and the
number of traps that did not function properly (false alarm, out of order, etc.)

controlenummer I number of check
1

234577A891011Tot.

buiten werking /

1223 210

out of order
Sorex a/pinus

------- - --1 1
............................................................ C/ethrionomys g/areo/us

1--1--1-1 (1)--4 (1)
............................................................ Pitymys subterraneus

1------ 1--- 2
............................................................ Microtus arvalis

------- - -11 2
............................................................ Apodemus sy/vaticus

---1-- ---- 1
............................................................ Apodemus flavicollis

712 (2*)1101151110 (1)-6578 (3)............................................................ A. sy/vaticus / flavicollis
-----1- - --- 1

Totaal / total

9121121161211177 89
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TabeI2.5:

Table 2.5:

Vangsten op locatie 0 (30 val/en), per soort en per controleronde (tussen
haakjes: aantal in de val overleden dieren), alsmede aantal val/en dat niet
goed functioneerde (Ioos alarm, defect, e.d.). * = bijvangst: levendbarende
hagedis (Lacerta vivipara), ** = waarvan 1dubbelvangst en 1bewusteloos.
Catches at location 0 (30 traps), for each species and time of check (between
brackets: number of animals that died in the trap), and the number of traps
that did not function properly (false alarm, out of order, etc.). * = side-catch:
Lacerta vivipara, ** = of which 1double catch and 1unconscious.

controlenummer I number of check

1

2345677A 891011Tot.

buiten werking /

4*116
out of order Sorex araneus/coronatus

-------- --1 (1)-1 (1)
............................................................ Sorex minutus

--------2 (1) ---2 (1)
............................................................ Microtus arvalis 4 (1)414132336 (1)6138 (2)
............................................................ Microtus agrestis

---1---- 1111 5
............................................................ M. agrestis / arvalis

-----21- ---- 3
............................................................ Apodemus flavicollis

1414 7 (2**) 155-569-8891 (2)

Totaal / total

181882065891571610140

2.4 BESPREKING RESULTATEN

2.4.1 Locatie A

In totaal werden op locatie A 500 valcontrales uitgevoerd. In 12 gevallen werd 'vals alarm'
of een defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 488 brengt.
Aangezien er 180 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage
op locatie A 37%.

Verplaatsen (qrate) bosmuizen
Om na te gaan of het verplaatsen van de (grate) bosmuizen (vanaf contrale 3) zinvol is
geweest, zijn de vangsten van (grate) bosmuizen en overige soorten voor en na het
verplaatsen hierander vermeld.

controle (grote) bosmuisvangstpercent.overige soortenvangstpercent.

1 Urn 3

5237%128%

4 Urn 11

8525%319%

totaal

13728%439%

Uit de tabel is af te leiden dat weliswaar het aantal vangsten van (grate) bosmuizen na de
start van het verplaatsen is gedaald, maar dat dit niet heeft geleid tot een toename van het
aantal vangsten van andere soorten kleine zoogdieren.
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2.4.2 Locatie B

In totaal werden op locatie B 385 valcontroles uitgevoerd. In 7 gevallen werd 'vals alarm' of
een defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 378 brengt.
Omdat er 98 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage op
locatie B 26%.

Verplaatsen (qrote) bosmuizen
am na te gaan of het verplaatsen van de (grote) bosmuizen (vanaf controle 3) zinvol is
geweest, zijn de vangsten van (grote) bosmuizen en overige soorten voor en na het
verplaatsen hieronder vermeld.

controle (grote) bosrnuisvangstpercent.overige soortenvangstpercent.

1 Urn 3

3534%33%

4 Urn 11

5219%83%

totaal

8723%113%

Uit de tabel is af te leiden dat weliswaar het aantal vangsten van (grote) bosmuizen na de
start van het verplaatsen is gedaald, maar dat dit niet heeft geleid tot een toename van het
aantal vangsten van andere soorten kleine zoogdieren (in dit geval de rosse woelmuis).

Aasonderzoek

am na te gaan of een van beide toegepaste aassoorten favoriet was, zijn de vangsten
hieronder per aastype uitgesplitst voor rosse woelmuis en grote bosmuis. De twee vangsten
van Apodemus spec. zijn dus buiten beschouwing gelaten.

aastype \
soortrosse woelmuisgrote bosmuistotaal

pindakaas

10(91%)53 (62% )63 (66%)

kattenvoer

1(9%)32 (38%)33 (34%)

Duidelijk komt naar voren dat de rosse woelmuizen het kattenvoer eigenlijk niet blieven en
dat ook de grote bosmuizen het pindakaas-aas aantrekkelijker vinden. In totaal is ongeveer
2/3 van de vangsten in de vallen met het vertrouwde pindakaas-aas gedaan.

2.4.3 Locatie C

In totaal werden op locatie C 220 valcontroles uitgevoerd. In 12 gevallen werd 'vals alarm'
of een defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 208 brengt.
Aangezien er 89 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage
op locatie C 43%.
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Verplaatsen (qrote) bosmuizen
Om na te gaan of het verplaatsen van de (grote) bosmuizen (vanaf controle 4) zinvol is
geweest, zijn de vangsten van (grote) bosmuizen en overige soorten voor en na het
verplaatsen in onderstaande tabel vermeld.

controle (grote) bosmuisvangstpercent.overige soortenvangstpercent.

1 Urn 4

3139%34%

5 Urn 11

4938%65%

totaal

8038%94%

Uit de tabel is af te leiden dat na de start van het verplaatsen van de (grote) bosmuizen geen
enkele verandering is opgetreden, noch in het aantal (grote) bosmuizen, noch in dat van
andere soorten.

2.4.4 Locatie D

In totaal werden op locatie 0 360 valcontroles uitgevoerd. In 6 gevallen werd 'vals alarm' of
een defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 354 brengt.
Aangezien er 140 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage
op locatie 0 40%.

Verplaatsen (qrote) bosmuizen
Om na te gaan of het verplaatsen van de (grote) bosmuizen (vanaf controle 4) zinvol is
geweest, zijn de vangsten van (grote) bosmuizen en overige soorten voor en na het
verplaatsen in onderstaande tabel vermeld.

controle
(grote) bosmuisvangstpercent.overige soortenvangstpercent.

1 Urn 4

5043%1412%

5 Urn 11

4117%3515%

totaal

9126%4914%

Uit de tabel is af te leiden dat het aantal vangsten van (grote) bosmuizen na de start van het
verplaatsen vrij sterk is gedaald, en dat dit mogelijk heeft bijgedragen aan een lichte toename
van het aantal vangsten van andere soorten kleine zoogdieren.

2.4.5 Mortaliteit

In totaal zijn 21 dieren in de val overleden: 9 bosspitsmuizen, 1 dwergspitsmuis, 1 rosse
woelmuis, 2 veldmuizen en 8 grote bosmuizen. Voor het totaal aan vangsten bedraagt de
mortaliteit derhalve 4,1%. Voor de spitsmuizen bedraagt de mortaliteit 35,7%, hetgeen in
vergelijking met andere kampen hoog te noemen is (zie ook hoofdstuk 8: Conclusies en
Oiscussie ).
De rosse woelmuis, een van de twee veldmuizen en vijf van de acht grote bosmuizen zijn
overdag overleden, waarschijnlijk ten gevolge van de hoge temperatuur in de val (mogelijk
uitdroging).
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2.4.6 Alpenspitsmuis (Sorex a/pinus)

De alpenspitsmuis was een bijzonder leuke vangst. De vanglocaties leken dan ook prima
geschikt voor het vangen van de alpenspitsmuis. In Niethammer & Krapp (1990) wordt als
biotoopvoorkeur voor de alpenspitsmuis opgegeven: een hoogte tussen 700 en 1700 m. met
een voorliefde voor sijpelende, langzaam stromende zeer kleine bergbeekjes, alsmede
bronoverstromingsgebiedjes van bergbeekjes; in rotsspleten, onder boomwortels, op
schaduwrijke en koele plekken; vaak op naaldbedden van fijnspar of gewone spar.
Op het moment van de vangst van de alpenspitsmuis was toevalligerwijs de Zwitser Hausser
op het kamp op bezoek. Hausser, deskundige op het gebied van spitsmuizen, was bezig met
een internationale Zwitsers-Zweedse expeditie teneinde alpenspitsmuizen te vangen voor
chromosomenonderzoek. Na enige discussie is besloten het door ons gevangen exemplaar
ter beschikking van de wetenschap te stellen en aan Hausser te geven.

2.4.7 Eikelmuis (Eliomys quercinus)

De vangst van de eikelmuis was opzienbarend. Het was voor het eerst sinds veertig jaar dat
deze soort weer in het gebied is vastgesteld (mond. med. M. Andera)!

,'W'~
10..' ,

Alpenspitsmuis
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3 HAZELMUIS-NESTKASTEN

Auteur:
Joost Verbeek

3.1 INLEIDING

Op het kamp is een specifiek onderzoekje gedaan naar de hazelmuis (Muscardinus
avellanarius). Oit onderzoekje vond plaats via een voor de Veldwerkgroep nieuwe methode:
het plaatsen van "hazelmuis-nestkasten". In de literatuur (Bright & Morris, 1989) wordt dit
type onderzoek beschreven als gesehikt voor de lange-termijn. We waren benieuwd of het
ophangen van hazelmuis-nestkasten ook als inventarisatiemethode op korte termijn kan
worden gebruikt.

Oe hazelmuis is een typiseh naehtdier, die voornamelijk wordt aangetroffen in loofbossen en
houtwallen. Overdag slaapt de hazelmuis in een nest, vaak in boomholtes of verlaten
vogelnesten. Hazelmuizen maken zelf een bolvormig nest van versnipperde kamperfoelie,
bast of gevloehten bladeren van braamstruiken geweven in de vegetatie.
Hazelmuizen gaan in de winter in winterslaap. In april of mei worden ze opnieuw aetief. Het
voedsel van hazelmuizen bestaat uit bloemen, pollen, fruit, insekten en rijpe noten. Ook
zomers kunnen hazelmuizen in lethargie gaan (met verlaagde liehaamstemperatuur en
ongeeoordineerde bewegingen) gedurende periodes van voedselsehaarste of sleeht weer.
Het voortplantingsseizoen kan al in mei beginnen, maar wordt vaak uitgesteld tot augustus,
afhankelijk van het weer. Hazelmuizen kunnen twee worpen per jaar met gemiddeld 4 jongen
voortbrengen.
Hazelmuizen kunnen in het wild zo'n vijf jaar oud worden, aanzienlijk ouder dan de meeste
andere kleine zoogdieren. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden: uilen en wezels versehalken
incidenteel hazelmuizen, maar geen enkele natuurlijke vijand doodt signifieante aantallen. Oit
laatste maakt inventarisatie aan de hand van braakballen lastig.

3.2 INVENTARISATIEMETHODE: NESTKASTEN

Hazelmuizen hebben besehutte plaatsen nodig waarin ze kunnen nestelen. Vaak, vooral
vroeg in het jaar, is er sleehts weinig besehutting in de ondergroei voor hun bolvormig
geweven nesten. Studies met gezenderde dieren geven aan dat ze gebruik maken van holle
bomen, eekhoornnesten en vogelnesten. Boomholtes zijn favoriet, maar helaas weinig
voorhanden. Net als voor vleermuizen en boombewonende vogels bieden nestkasten dan
een alternatief en worden, mits juist geplaatst, al snel na ophanging bezet (Bright & Morris,
1989). Nestkasten kunnen het aantal hazelmuizen in een bepaald gebied aanzienlijk
verhogen.
Hazelmuiskasten lijken op nestkasten voor pimpelmezen. Minimum binnenmaten 12x12x15
em., doorsnede ingang 3 em. Oe kasten moeten met de ingang naar de boom worden
opgehangen. Oit bemoeilijkt voor vogels en maakt het voor hazelmuizen eenvoudiger om
binnen te komen. Twee balkjes boven en onder de ingang houden de ingang van de kast vrij
van de boom en toegankelijk voor hazelmuizen. Nestmateriaal is niet nodig. Voor het
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inspecteren van de kasten is het handig de bovenkant zodanig te construeren dat deze
geopend of verwijderd kan worden. ledere houtsoort kan worden gebruikt mits niet met
conserveringsmiddelen behandeld. Ze moeten zo droog mogelijk zijn (Bright & Morris, 1989).
Volgens Bright & Morris (1989) is het ophangen van minder dan 10 nestkasten niet zinvol;
30 a 50 kasten op een onderzoeksgebied is ideaal. Dit aantal is belangrijk omdat
hazelmuizen in kleine populaties leven. Het zijn socia Ie dieren die verschillende kasten nodig
hebben die regelmatig met soortgenoten worden gedeeld. Kasten gegroepeerd opgehangen
een grotere kans op bezetting door hazelmuizen dan enkele kasten verspreid opgehangen.
Bezetting vindt overigens vooral plaats in september/oktober.

Hazelmuizen stellen speciale eisen aan hun leefomgeving. Het is vanuit dit oogpunt belangrijk
het onderzoeksgebied met zorg te selecteren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn
vegetatie en mogelijke sporen van van hazelmuizen (aangeknaagde hazelnoten, kamper
foeliebloemen, etc.). Hazelmuizen in nestkasten zijn zeer gevoelig voor menselijke verstoring.
De kasten moeten dan ook zodanig worden geplaatst dat dit zoveel mogelijk wordt vermeden.

De kasten worden systematisch in een of meerder raaien opgehangen met een onderlinge
afstand van ongeveer 20 meter. Dit vergemakkelijkt het terugvinden. De hoogte waarop ze
aan bomen of boomtakken worden bevestigd is afhankelijk van de structuur van de bomen
en takken. Een hoogte van 1,5 tot 2,5 meter is ideaal. Belangrijk hierbij is dat takken die de
ene boom met de andere verbinden een mogelijke route voor hazelmuizen kunnen vorlTlen,
alsmede de aanwezigheid van braamstruiken of kamperfoelie. Bij het ophangen worden de
kasten voorzien van appel, rozijnen en popcorn als lokaas.

Tijdens het voorkampen op 24 juli werden 10 nestkasten systematisch geplaatst in twee
raaien, ieder met 5 kasten. De eerste vijf in een oud sparrenperceel met adelaarsvaren als
ondergroei. De tweede vijf in een jong sparrenperceel omzoomd door hazelaarhakhout en
berken met een dichte ondergroei van braam. Aan een zijde werd dit perceel begrensd door
extensief beweid weiland. In het gebied waar de kasten werden geplaatst was de hazelmuis
enkele jaren daarvoor aangetoond (mond. med. M. Andera). De kasten werden aile voorzien
van lokaas van appel, rozijnen en popcorn. Het gebied werd tijdens het kamp niet bezocht.
De een na laatste dag van het kamp, op 6 augustus, werden de kasten opgehaald en
gecontroleerd.

3.3 RESULTATEN NESTKASTONDERZOEK MODRAVA

Uit aile kasten bleek het aas verdwenen en in aile werden muizekeutels aangetroffen, in een
ook een berkeblad (zie tabel 3.1). Twee kasten (nummer 8 en 10) bevatten aanmerkelijk
grotere keutels dan de andere.
De keutels werden ter determinatie opgestuurd aan Pat Morris in Engeland, medebedenker
van de hiervoor beschreven inventarisatiemethode. Zijn antwoordbrief met determinatieresul
taten was teleurstellend. Morris stelde dat de kleine keutels afkomstig waren van dwergvleer
muizen en de grote waarschijnlijk van grote bosmuizen.
Deze determinaties zijn twijfelachtig. Zeker is dat de kleine keutels geen vleermuiskeutels,
maar bosmuiskeutels zijn. Over de grote keutels zijn helaas geen uitspraken meer te doen,
aangezien Morris ze heeft weggegooid. Grondige determinatie in Nederland had helaas niet
plaatsgevonden: uit angst voor indroging waren de keutels per omgaande, zonder zelf te
determineren, aan Morris opgestuurd.
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Tabel 3.1:
Table 3.1:

Resultaten van de hazelmuisnestkasten
Results of the nestboxes for the hazel dormouse

nestkast I nestbox resultaat Iresult

1
aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

2
aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

3
aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

4
aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

5

aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

6
aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

7

aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

8
aas weg; grote muizekeutels en berkeblad / bait gone, large

mouse-droppings and a birch-leaf9

aas weg; grote muizekeutels / bait gone, large mouse-droppings

10

aas weg; kleine muizekeutels / bait gone, small mouse-droppings

3.4 DISCUSSIE

Gezien de onzekere determinaties van de keutels, kan geen uitspraak worden gedaan over
de kwaliteit van deze inventarisatiemethode. Waarschijnlijk is de nestkastenmethode niet
specifiek voor hazelmuizen geschikt, maar daarnaast tevens voor andere muizensoorten.
Nader onderzoek (betere keuteldeterminatie en/of simultaan live-traponderzoek) verdient hier
aanbeveling.
De resultaten (in aile kasten keutels aanwezig) zijn echter bemoedigend, zeker in relatie met
de korte periode waarin wij ons onderzoek uitvoerden en ondanks het kleine aantal
opgehangen nestkasten, in tegenstelling tot de aanbeveling van Bright & Morris (1989).
Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of de methode (1) ook werkt met kleinere aantallen
nestkasten en (2) ook werkt wanneer slechts toegepast gedurende een korte periode. Bij dit
laatste zou dan bij voorkeur gekozen moeten worden voor de optimale periode (septem
ber/oktober).

Hazelmuis
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4 SPOREN

Auteurs:

Annemarie van Diepenbeek
Floor van der Vliet (4.4)

4.1 INLEIDING

De hoeveelheid aan zoogdiersporen die we tijdens dit kamp aangetroffen hebben, was niet
groot. Er waren echter wel enkele zeer interessante, dat wi! zeggen vrij zeldzame typen bij,
zoals van de lynx en de otter. Naar verhouding zijn er weinig prenten gevonden. De
belangrijkste oorzaak hiervoor is dat op de meeste excursieplaatsen een rotsachtige of dicht
begroeide bodem aanwezig was (hellingbos, veengebieden, stenige rivieroevers), welke niet
geschikt is voor het achterlaten van prenten.
Er werden geen sporen (mest) van vleermuizen gevonden gevonden. Oit in tegenstelling tot
voorafgaande kampen in de Argonne in 1992 (Van Oostveen, 1998b), in de Limousin in 1991
(Lange, 1996) en in de Haute Savoie in 1989 (Mostert, 1991).
Braakballen werden gedurende het kamp niet gevonden. Wel zijn braakballen geplozen af
komstig van andere locaties in Tsjechie; de resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 2.
Naast het zoeken van "spontaan" achtergelaten sporen, is tevens geprobeerd om actief
sporen te verkrijgen, met behulp van zogenaamde haarvallen. Methode en resultaat hiervan
wordt beschreven in 4.4.

4.2 SOORTBESPREKINGEN

Hieronder zullen de verschillende soorten besproken worden. Een * achter het genoemde
spoortypen geeft aan, dat het betreffende spoor is bewaard of dat er dia/fotomateriaal aanwe
zig is (althans voorlopig; niet aile sporen zullen uiteindelijk in de diersporencollectie van
Annemarie van Oiepenbeek worden/zijn opgenomen).

Egel (Erinaceus europaeus)
Op 4 augustus werden op een drassige plek in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby,
prenten van een egel gevonden.

Haasachtigen (Lagomorpha)
Van hazen en konijnen werden geen sporen genoteerd. Oit is opvallend, aangezien deze
zeer algemene soorten in de streek voor moeten komen.

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)
In de omgeving van Modrava zijn op 1 augustus kegels van de zilverspar gevonden met
eekhoornvraat. Op 4 augustus werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby,
vraatsporen van een eekhoorn gevonden (en tevens een zichtwaarneming gedaan). In een
hellingbos nabij Stozec (ook een soort "oerbos") werd op 4 augustus eveneens eek
hoornvraat aan naaldboomkegels gevonden.
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Muskusrat (Ondatra zibethicus)
Op 1 augustus zijn aan de oever van de Javorisp (Modrava) (oude) keutels gevonden, die
vermoedelijk van een muskusrat afkomstig waren.

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
In het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby, is op 4 augustus een hazelmuisnestje gevonden.
Het nest was op dat moment niet bezet.

Eikelmuis (Eliomys quercinus)
Na de geheel onverwachte en daardoor spectaculaire zichtwaarneming alsmede de vangst
in een live-trap van een eikelmuis in de dependance van het biologisch station in Horska
Kvilda, zijn op deze locatie enkele eikelmuizenkeutels verzameld. Ze zijn wat groter en veel
onregelmatiger van vorm dan "gewone" muizenkeutels. Zeker na indroging vertonen ze veel
"deukjes". Gedroogd zijn ze donkerbruin tot zwart en korrelig.

Boommarter (Maries maries)
In een bos (bos waarin nestkast hing van dwergooruil/broedgeval 93) werd op 2 augustus
een vers uitwerpsel* van een marter gevonden. Gezien het feit dat deze locatie vrij ver van
de bewoonde wereld lag, lijkt een boommarter hier het meest waarschijnlijk, aangezien de
steenmarter (Maries foina) doorgaans aan bebouwing gebonden is. Op 4 augustus werden
in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby krassen* gevonden die vermoedelijk van een
boommarter afkomstig waren. De krassen waren gemaakt op een houten ladder naar een
obeservatie/jachthut (ca. 9 m hoog) op een hoogte van ca. 5 meter boven de grond. De
afstanden tussen de krassen van de vier tenen bedroegen 7~, 8 en 11 mm, bij een ander
krasspoor 7,7 en 12 mm. Op dezelfde dag en in hetzelfde bos werden op een gevelde, dikke
beuk nogmaals boommarter-nagelkrassen* gevonden. Dit spoor bestond uit vijf min of meer
evenwijdig lopende, 4-5 cm lange krassen, met tussenruimten van 8, 9, 6 en 9 mm (niet over
de hele lengte van de krassen gelijk).

Otterbiotoop
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Otter (Lutra lutra)
Op 31 juli werden langs het riviertje Cernyp, ten noorden van Prasily (Narodni Park)
otterspraints* en otterprenten gevonden. Op een grote kei in het riviertje Kfemelna bij
Frauenthal werd op 3 augustus een otterspraint* gevonden. Verderop, op een smal
zandstrookje langs dezelfde rivier, stonden prenten van de otter.

Das (Meles meles)
Op 2 augustus zijn ten zuiden van Kasperske Hory aan de rand van een weiland (bosrijke
omgeving) mest- en snuitputjes van een das gevonden. Vlakbij was een wespennest
uitgegraven, maar gezien de wijze waarop dit nest uitgegraven was, lijkt de wespendief
(Pernis apivorus) als predator waarschijnlijker dan de das; er bestaat echter geen volledige
zekerheid over deze determinatie. Op 4 augustus werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij
Geske-lleby, dassenprenten gevonden. Later op de dag werd tijdens de afdaling van een
hellingbos nabij Stozec (eveneens een soort "oerbos") ook een dassenburcht gevonden, die
fraai -en veilig- gesitueerd lag onder enkele enorme rotsblokken. De burcht had slechts drie
ingangen, waarvan een onder boomwortels. In de ingangen van de pijpen hebben we ook
dasseharen* gevonden. Tijdens deze excursie zijn drie uitgegraven wespennesten gevonden,
waarvan das of vos vermoedelijke daders zijn.

Vos (Vulpes vulpes)
In de omgeving van Modrava zijn op 1 augustus uitwerpselen van een vos gevonden. Op 2
augustus zijn in Chalupska Slat (bij muizenvanglocatie D) afgebeten veren van een korhen
(Tetrao tetrix) gevonden. Afgebeten veren geven niet specifiek aan welke de predator is,
behalve dat het een zoogdier is. Maar omdat op dezelfde dag in de direkte omgeving van
deze "plukplaats" verse uitwerpselen van een vos werden gevonden, lijkt het niet onwaar
schijnlijk dat het hier de prooiresten van een vos betreft.
Op 4 augustus werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij Geske-lleby, uitwerpselen en prenten
van een vos gevonden.

Lynx (Lynx lynx)

doorsnede (mm) lengte per segment (mm)

29

116
66

32
28

43 (incl. puntje)
27

24
27

33
28

37
27

30
28

49 (incl. puntje)

Tabel 4.1:

Table 4.1:

Maten van afzonderlijke segmenten
van uitwerpse/en van de lynx in
Z/ebsky-oerbos
Measures of the separate segments
of excrements of the lynx the Z/eb
sky primeval forest
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Op 4 augustus werd in het "oerbos"
Ziebsky, nabij Geske-lleby, in het hu
musrandje onder een overhangende
rots een latrine van een lynx gevonden
(determinatie gecontroleerd en beves
tigd door de lokaal werkende bioloog
L. Butka). Ruimtes onder een overhan
gende rots zijn een typische rustplek
voor Iynxen. De uitwerpselen* lagen in
een gekrabd kuiltje en waren gedeelte
lijk met zand bedekt. Dit laatste schij
nen vooral jonge Iynxen te doen; oude
re laten het toedekken van de uitwerp
selen meestal achterwege. De afzon
derlijke segmenten van de oorspron
kelijke uitwerpselen lagen los van
elkaar. De afmetingen van deze (ge
droogde) segmenten zijn gegeven in
tabel 4.1.



De totale lengte van de verschillende segmenten bedroeg 364 mm. Aangezien er twee
segmenten in een punt eindigden, moet het hier om twee uitwerpselen gaan. Beide uit
werpselen waren zeer vast, "beton-achtig" van consistentie (zoals bij wilde/verwilderde katten
gebruikelijk) en roken sterk.

doorsnede (mm) lengte per segment (mm)

23

82
22

69
18

56 (met puntje)

Afmetingen van andere Iynx-uit
werpselen, verzameld door L.
Bufka en afkomstig uit "het Iyn
xengebied" bij Horska Kvilda
(Klatovy district), zijn gegeven in
tabel 4.2.
Deze maten zijn aanmerkelijk
kleiner van diameter dan de eer

der genoemde partij. Deze uit
werpselen bestonden bijna ge
heel uit haren en waren daar
door over het algemeen minder
vast. Ze roken sterk.

Enkele haren uit deze beide uitwerpselen zijn met behulp van een microscoop gedeter
mineerd. Ze bleken aile afkomstig van een hertachtige, vermoedelijk een ree (Gapreolus
capreolus), maar ook een edelhert (Gervus elaphus) is niet helemaal uitgesloten. Volledige
zekerheid kon niet worden verkregen vanwege de grote gelijkenis van de medulla- en
cuticulabeelden (= "natuurlijk" aanzicht van het merg respectievelijk de "schors-afdruk" van
de haar). Er kon geen goed beeld worden verkregen van de structuur van de dwarsdoorsne
des; de onderzochte haren bleken "hol". Mogelijk is dit veroorzaakt door het verteringsproces
van de lynx. Verder waren de haren nogal beschadigd/geplet. De lengte van de onderzochte
haren sluit een volwassen edelhert in elk geval uit.

TabeI4.2:

Table 4.2:

Maten van afzonderlijke segmenten van
uitwerpselen van de lynx in HorskB
Kvilda

Measures of the separate segments of
excrements of the lynx in Horska Kvilda

Edelhert (Cervus elaphus)
Van het edelhert kan gesteld worden, dat de soort hier zeer algemeen moet voorkomen. Op
veel plaatsen werden prenten en uitwerpselen gezien. Voorts zijn zowel 's ochtends als 's
nachts (tijdens of na vallencontroles) zichtwaarnemingen gedaan. Op 1 augustus werden op
het pad langs de Javorisp (Modrava) prenten en keutels gevonden van edelherten. Op een
bospad langs het riviertje Ki'emelna (Frauenthal) werden op 3 augustus prenten gevonden
van een edelhert, alsmede bastvraat aan (omgevallen) boomstammen. Op 4 augustus
werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby, prenten en keutels van edelherten
gevonden. In een hellingbos nabij Stozec (ook een soort "oerbos") werden op 4 augustus ook
edelherten gespeurd in de vorm van keutels en prenten.
De afmetingen van een partij keutels bij Kasperske Hory gaf aanleiding tot vragen. Ze waren
namelijk zo fors van formaat, dat ze eerder aan keutels van een eland (Alces alces) deden
denken. Hoewel er regelmatig zwervende elanden in het Sumavagebergte gesignaleerd zijn,
oordeelde L. Bufka desgevraagd dat het hier waarschijnlijk toch om keutels van een edelhert
moet gaan, en dan wel van een fors exemplaar. Bij een streng van nog aan elkaar gekleefde
keutels ("zomer-excrement") werd een doorsnede van 36 mm gemeten en een totale lengte
van 14,9 cm. In tabel 4.3 volgen enkele maten van "Iosse" keutels (gedroogd; iets
gekrompen).
De keutels van partij 1 zijn langwerpig met vooral afgeronde toppen. Mede gezien het grote
formaat zijn deze zeker van een mannetje. De keutels van partij 2 zijn veel korter, ronder en
hebben meer "putjes" in de ene pool, terwijl de andere pool bijna steeds min of meer gepunt
is, eikelvormig dus. Deze laatste zijn, gezien vorm en formaat, vermoedelijk van een hinde.
Ter vergelijking zijn enkele maten genomen van twee partijen elandkeutels uit Zweden (tabel
4.4).

- 27 -



TabeI4.3:

Table 4.3:

Maten van twee partijen keutels van edelhert, afkomstig uit de omgeving van
Kasperske Hory
Measures of two collections of droppings from red deer in the surroundings
of Kasperske Hory

partij 1 I collection 1 partij 2 I collection 2

grootste doorsnede I
lengte /graotste doorsnede /lengte /

maximum diameter (mm)
length (mm)maximum diameter (mm)length (mm)

13

2316,515

13

3216,518

13

271217

13

321314

13

291314

13

321213

11

191313

12,5

281215

Tabel 4.4:
Table 4.4:

Maten van twee partijen elandkeutels uit Zweden
Measures of two collections of droppings of elk from Sweden

partij A I collection A partij B I collection B

graotste doorsnede /

. lengte /graotste doorsnede /lengte /
maximum diameter (mm)

length (mm)maximum diameter (mm)length (mm)
15

321223

13

271228

13

2711,521

13,5

32,51225

14,5

28,5

14,5

29

14,5

32,5

Vooral uit de maten van de laatste partij blijkt, dat in dit vergelijkende geval de elandkeutels
kleiner zijn dan de edelhertkeutels uit Sumava.
Vergelijken we de elandkeutels met die van het edelhert op vorm, dan is er bij de meeste een
subtiel verschil te zien. Elandkeutels zijn iets boiler van vorm en de graotste doorsnede zal
meestal op het midden van de keutel liggen. Edelhertkeutels zijn meer spoelvormig en zijn
over hun hele lengte min of meer meer constant van doorsnede. Het aantal met elkaar
vergeleken partijen is echter klein (eland n = 2, edelhert n = 4). De vorm is niet steeds gelijk
en men kan dus aan de hand van een of enkele keutels nauwelijks een verantwoorde
determinatie maken. We had den hier te maken met een partij uitzonderlijk grate keutels van
een edelhert, maar in de regel is het zo dat elandkeutels meestal duidelijk grater zijn dan die
van het edelhert. Uit het onderhavige geval blijkt echter dat het oppassen geblazen blijft.
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Ree (Capreolus capreolus)
Langs het riviertje Kremelna (Frauenthal) werden op 3 augustus voetafdrukken van reeen
gevonden. Op 4 augustus werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby, prenten
ontdekt. In het nabij gelegen hellingbos (Stozee; ook een soort "oerbos") werden ook prenten
van reeen gevonden. Hier werd eveneens een ree gezien.

Wild zwijn (Sus scrofa)
Op 4 augustus werden in het "oerbos" Ziebsky, nabij Ceske-Zleby, prenten en keutels van
wilde zwijnen gevonden. De vindplaats ligt op een hoogte van ca. 960 m. Het betrof
uitwerpselen van het "mast-type", dat wil zeggen droge uitwerpselen die in vrij korte,
eivormige segmenten uiteenvallen en die ziehtbaar voor een groot deel uit resten van eikels
en beukenoten bestaan.

4.3 SPOREN VAN VOGELS, AMFIBIEEN EN REPTIELEN

Op 2 augustus werden in Chalupska Slat (bij muizenvangloeatie D) de uitwerpselen* en een
leger van een korhaan (Tetrao tetrix) gevonden. Deze vondst ging vergezeld van een
ziehtwaarneming, hetgeen de determinatie ondersteunt.
Langs het riviertje Kremelna (Frauenthal) werd op 3 augustus een reeks paddenprentjes
gevonden.
Op 4 augustus vonden we, na gerieht zoeken, op de heuvel in de nabijheid van het
biologiseh station in Modrava, vlakbij de "broed-mesthoop" voor ringslangen, een gedeelte
van een ringslangehemd*. In dezelfde broed-mesthoop werden op 2 augustus, nadat hier
enige dagen tevoren twee adulte ringslangen waren gezien, dieht onder de oppervlakte
enkele legsels ringslangeneieren* gevonden. Deze zijn na het bekijken en fotograferen weer
zorgvuldig toegedekt.

4.4 HARENONDERZOEK

Tijdens het kamp is geexperimenteerd met "haarvallen". Dit waren PVC-pijpjes (12,5 em.
lang, doorsnede binnen 33 mm, doorsnede buiten 40 mm), waar bij beide uiteinden een sleuf
in de bovenkant was gemaakt (25 mm breed, 5 mm diep). In deze sleuf was tweezijdig
plakband geplakt, hetgeen aldus een soort "verlaagd plafond" vormde aan de voor- en
aehterzijde van het PVC-pijpje. Ais een dier door een van de openingen zou kruipen, zouden
haren aan het plakband blijven kleven. Teneinde dieren te lokken, was in het midden van het
PVC-pijpje aas (standaardmengsel van pindakaas met havermout) neergelegd.
De haarvallen (ca. 20 stuks) waren op de grond
neergelegd en in de bomen gehangen, op dezelfde
loeatie waar hazelmuis-nestkasten (zie hoofdstuk 3)
waren opgehangen (sparrenbos).

De haren van de meeste soorten zoogdieren zijn
goed te determineren. Het is dan wel zaak om te
besehikken over zogeheten dekharen. Dit zijn de
langere haren die de bovenvaeht vormen. De wollige
haren van de ondervaeht zijn meestal nogal vor
meloos. De dekharen daarentegen bestaan uit een
dun onderste gedeelte en verbreden zieh naar de
top en lopen daar weer puntig toe. Haarval
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Figuur 4.1: Haar van een (grate) bosmuis,
met enkele dwarsdoorsnedes

Figure 4. 1: Hair of an Apodemus sylva-
ticus/f1avicollis with a few crass-

Dit brede deel van de haar, dat vaak is
afgeplat en voorzien van overlangse groe
ven, heeft een kenmerkende vorm. Door
een microscoop is dit goed te zien. Het
merg van de haar is eveneens duidelijk
waameembaar, als een patroon van don
kere streepjes.
Een goed determinatiemiddel bij muizen is
de doorsnede van de haar in het verdikte
bovenste gedeelte. Aangezien de haren
zeer klein zijn. is het nogal een gepriegel
om een preparaat te maken van dunne
schijfjes van de haar. Dit kan met eenvou
dige hulpmiddelen gebeuren. Een haar, of
liever een heel plukje. wordt met seconden
lijm tussen twee stukjes balsahout of vinyl
vloerbedekking geplakt. Na ongeveer een
minuut drogen worden met een scheer
mesje zo dun mogelijke plakjes hier vanaf
gesneden. Tussen het balsahout of het
vinyl bevinden zich dan schijfjes van de
dwars doorgesneden haren.

Een haar van de bosmuis of grote bosmuis
is afgebeeld in fig. 3.1. De haren van deze
soorten zijn niet van elkaar te onderschei
den, maar wet van de andere muizensoor
ten.
De vorm van de dwarsdoorsnede van het
brede deel van de haar is in de tekening
aangegeven. Bruikbaar zijn de doorsnedes
die enigszins de vorm van een wortelkies
hebben. De ovaalvormige doorsnedes lager
uit de haar kunnen verward worden met

bijvoorbeeld de veldmuis.
Haren van bosmuis/grote bosmuis waren de
enige haren die op het plakband uit de
haarvallen werden aangetroffen. Er bevon
den zich haren in de valnummers 1, 2, 4, 5,
7,9, 14 en 16.
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5 V LEERMUIZEN

Auteur:
Peter Twisk

5.1 INLEIDING

Tijdens het kamp zijn met behulp van twee methoden gegevens overvleermuizen verzameld.
In de eerste plaats gebeurde dat met bat-detectors, een in Nederland tegenwoordig veel
gebruikte methode die in Tsjechie echter (op dat moment in elk geval) maar op zeer beperkte
schaal gebruikt werd. In de tweede plaats betrof het het vangen met mistnetten, hetgeen in
Tsjechie regelmatig gebeurt maar in Nederland maar sporadisch. Op deze manier konden
dus goed ervaringen worden uitgewisseld tussen de Nederlandse en Tsjechische
kampdeelnemers. Hieronder voigt een beschrijving van de twee methoden en de toepassin
gen daarvan, gevolgd door een bespreking van de waargenomen soorten.

5.2 METHODE

Batdetectors

Tijdens aile avonden en tenminste drie nachten is in de ruime omgeving van de kampplaats
gezocht naar jagende vleermuizen. Vanwege de slechte terreinkennis en beperkte
toegankelijkheid van het landschap is hoofdzakelijk vanaf verharde wegen en in en rond
dorpen gezocht. Ook het zoeken naar verblijfplaatsen in de ochtendschemer aan de hand
van zwermende vleermuizen gebeurde alleen in de dorpen. Ge'inventariseerd is rond de
dorpen Modrava, 8rn!, Kvilda en Borova Lada. Vooral in en bij de eerste twee dorpen is vrij
intensief gezocht. Het op naam brengen van soorten aan de hand van hun geluid was voor
de soorten die niet of sporadisch in Nederland voorkomen vaak lastig. Het opnemen en later
analyseren van geluiden kan meer zekerheid geven maar dit is niet gebeurd. Van de waarne
mingen zijn niet aile gegevens genoteerd en het hier volgende overzicht is dan ook niet
volledig.

Mistnet

In de nacht van 3 op 4 augustus zijn bij twee oude goudmijntjes nabij Kasperske Hory met
behulp van mistnetten vleermuizen gevangen. Deze mijnen lagen in hellingbos van
voornamelijk naaldhout, en bestonden uit gangen van niet meer dan enkele tientallen meters
diep. De toegangen waren maar zo'n twee meter hoog en breed. De netten werden voor de
ingang van de mijnen geplaatst, waarna dichtbij werd gepost en met bat-detectors werd
geluisterd of een vleermuis naderde. Zodra er een vleermuis in het net vloog werd het dier
eruit gehaald en kort daarna weer losgelaten.

5.3 SOORTBESPREKINGEN

De vleermuiswaarnemingen zijn op kaart weergegeven in figuur 5.1 en figuur 5.2.
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Figuur 5.1: Kaart met waarnemingen van kleine hoefijzerneus (Rh), baard/Brandts vleermuis
(Mm/b), watervleermuis (Md), vale vleermuis (Mm) en gewone dwergvleermuis
(Pp). Gursief en onderstreept zijn mistnestvangsten, overige zijn bat-detector
waarnemingen. * = verblijfplaats / kolonie

Figure 5.1: Map showing observations of Rhinolophus ferrumequinum (Rh) , Myotis
mystacinus/brandtii (Mm/b) , Myotis daubentonii (Md), Myotis myotis (Mm) and
Pipistrellus pipistrellus (Pp). In italics and underlined are catches using nets,
others are observations using bat-detectors. * = roost / colony
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Figuur 5.2: Kaart met waarnemingen van noordse vleermuis (En), rosse vleermuis (Nn),
bosvleermuis (NI), gewone grootoorvleermuis (Pa) en mogelijk mopsvleermuis
(Bb). Cursief en onderstreept zijn mistnestvangsten, overige zijn bat-detector
waarnemingen. * = verblijfplaats / kolonie

Figure 5.2: Map showing observations of Eptesicus nilssonii (En), Nyctalus noctula (Nn),
Nyctalus leisleri (NI), Plecotus auritus (Pa) and possibly Barbastella barbastellus
(Bb). In italics and underlined are catches using nets, others are observations
using bat-detectors. * = roost / colony
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Kleine hoefijzerneus (RhinoJophus hipposideros)
Met de bat-detector is deze soort niet waargenomen, hetgeen in de omgeving van de
kampplaats ook niet te verwachten was vanwege de betrekkelijk grote hoogte (meer dan
1000 m.). Bovendien is deze soort alleen op 110 kHz. te horen, wat met een detector met
een smalle band (het merendeel van de gebruikte detectors) een moeilijkheid vormt: andere
soorten zijn op die frequentie niet of nauwelijks te horen.
Bij de eerste mistnet vanglocatie, een oud goudmijntje bij Kasperske Hory, werd op 3
augustus een mannetje kleine hoefijzemeus gevangen.

Baard/Brandts vleermuis (Myotis mystacinus/brandtil)
Jagende baardvleermuizen werden met behulp van bat-detectors op twee locaties
waargenomen. In Modrava werden twee baardvleermuizen gezien en gehoord, in de
omgeving ervan werden nog eens vier dieren waargenomen. In 8m! werden twee jagende
baardvleermuizen gezien en gehoord. In dit dorp werden bovendien twee verblijfplaatsen van
baardvleermuizen gevonden in huizen. Op beide plaatsen, die dicht bij elkaar lagen, huisden
tenminste twee dieren. Vermoedelijk komt de baardvleermuis vrij algemeen voor in de
omgeving van Modrava.

Watervleermuis (Myotis daubentonil)
Jagende watervleermuizen werden op twee locaties met behulp van bat-detectors
waargenomen. In Modrava werden meermalen twee jagende watervleermuizen boven een
meertje gezien en gehoord. Op muizenvanglocatie 0 nabij Borova Lada werden boven een
meertje in het veen eveneens twee jagende watervleermuizen waargenomen.
Bij beide mistnet vanglocaties, oude goudmijnen bij Kasperske Hory, werd op 3 augustus de
watervleermuis gevangen. Bij de eerste locatie werd een mannetje gevangen, bij de tweede
twee dieren waarvan het geslacht niet bekend is.

Vale vleermuis (Myotis myotis)
Met behulp van bat-detectors werden geen vale vleermuizen waargenomen. Evenals voor de
kleine hoefijzemeus geldt dat deze soort in de omgeving van de kampplaats niet te
verwachten was vanwege de vrij grote hoogte (meer dan 1000 m.).
Bij de tweede mistnet vanglocatie, een oud goudmijntje bij Kasperske Hory, werden op 3
augustus twee vale vleermuizen gevangen.

Myotis spec.
Op de muizenvanglocatie 0 nabij Borova Lada werd een aantal malen een Myotis-soort
gehoord met een zachte echolocatie, jag end temidden van struiken. Mogelijk ging het om de
franjestaart (Myotis natteren) of de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus). Hierover
werd geen zekerheid verkregen.

Gewone grootoorvleermuis (PJecotus auritus)
Met behulp van bat-detectors werden op een plaats grootoorvleermuizen waargenomen. Ten
noorden van 8m! werden vier tot zes jagende en rond een huis zwermende dieren gezien
en gehoord. Door het tamelijk heldere maanlicht was te zien hoe dieren tussen takken van
struiken door vlogen en ook kortstondig stonden te "bidden". In het betreffende huis was
vrijwel zeker een kolonie van deze soort aanwezig.
Op beide mistnet vanglocaties, oude goudmijntjes nabij Kasperske Hory, werd de
grootoorvleermuis gevangen. Op de eerst locatie werd een mannetje gevangen, op de
tweede twee dieren waarvan het geslacht niet bekend is.
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Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
Dwergvleermuizen werden bijzonder weinig waargenomen in de omgeving van de
kampplaats. Aileen in en nabij 8m! werd deze soort met bat-detectors gehoord: twee
dwergvleermuizen in het dorp en twee dieren in de nabije omgeving ervan.
Bij de tweede mistnet vanglocatie, een oud goudmijntje bij Kasperske Hory, werd op 3
augustus een dwergvleermuis gevangen.

Noordse vleermuis (Eptesicus nilssonil)
Jagende noordse vleermuizen werden met behulp
van bat-detectors gehoord in de omgeving van
Modrava, 8m!, Kvilda en Borova Lada. In en rond
8m! werden tien tot veertien jagende dieren
gehoord. In dit dorp werd bovendien en kolonie
gevonden met naar schatting zes dieren. De
noordse vleermuis was de meest waargenomen,
en waarschijnlijk ook de meest voorkomende
soort in de omgeving van de kampplaats.
Bij de tweede mistnet vanglocatie, een oud
goudmijntje bij Kasperske Hory, werd op 3 augus
tus een noordse vleermuis gevangen. Dit dier is
meegenomen naar de kampplaats en de dag ema Noordse vleermuis
uitgebreid gefotografeerd. De avond van diezelfde
dag is het dier losgelaten nabij de vanglocatie.

Rogier Lange

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
Op twee plaatsen werd een rosse vleermuis met behulp van bat-detectors waargenomen. In
8m! werd een dier gehoord en in de omgeving van Kvilda. Bij deze laatste waameming was
niet geheel zeker of het de rosse vleermuis betrof.

Bosvleermuis (Nyctalus leislert)
De bosvleermuis werd op twee plaatsen jagend waargenomen met behulp van bat-detectors.
Bij Modrava werden twee dieren gezien en gehoord. Daamaast werden eveneens twee
dieren gezien en gehoord bij een lantaampaal nabij muizenvanglocatie 0, bij Borova Lada.

Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
Op een plaats in de omgeving van Modrava werd in een naaldbos een vleermuis gehoord
die als 'mogelijk mopsvleermuis' werd gedetermineerd. Het dier werd te kort gehoord om
hierover zekerheid te krijgen.
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6 OVERIGE ZOOGDIERWAARNEMINGEN

Auteur:
Floor van der Vliet

In dit hoofdstuk worden waarnemingen van zoogdieren (behalve vleermuizen) behandeld die
buiten het onderzoek met vallen zijn verzameld. Waarnemingen van sporen, zoals prenten,
vraatsporen en uitwerpselen, zijn in hoofdstuk 4 apart besproken.
Een belangrijk deel van zichtwaarnemingen van zoogdieren wordt doorgaans gevormd door
verkeersslachtoffers. Het aandeel verkeersslachtoffers was tijdens het Sumavakamp echter
bijzonder klein, waarschijnlijk ten gevolge van de geringe verkeersdrukte op de wegen in het
onderzochte gebied. Niettemin slaagde Milos Andera er in enkele verkeersslachtoffers te ont
dekken, waaronder een hazelmuis op een weg in de buurt van Modrava.
De waarnemingen zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. De genummerde
vindplaatsen zijn op bijgaande kaart (figuur 6.1) weergegeven. De waarnemers zijn met
initialen aangegeven: MA = Milos Andera; JB = Jan Boshamer; TB = Tim van den Broek; AD
= Annemarie van Diepenbeek; HE = Hendrik Erkenbosch; RH = Ron van Houwelingen; KJ
= Kris Joosten; OK = Dick Klees; JK = Jeroen van der Kooij; RL = Rogier Lange; MS =
Menno Soes; JV = Joost Verbeek; FV = Floor van der Vliet; MV = Martijn de Vries.
Maten van een aantal van de gevonden dode dieren zijn opgenomen in bijlage 1.

1/8 MA

Soort

Mol (Talpa
europaea)

aan- da
tal turn

1 1/8

1

waarne

mer(s)

MA

nr.

1

2

bijzonderheden

verkeersslachtoffer op weg tussen
Filipova Hut en Kvilda

verkeersslachtoffer bij Vidri Most
...............................................•............................................................................................................................................................................................

Bosspitsmuis 1 1 3/8 JB, FV, TB 3 dood op weg ten noordwesten
(Sorex araneus 1 van Modrava

...~..~~~~~~.~~~?L .

Haas (Lepus
europaeus)

Eekhoorn

(Sciurus vul
garis)

1

1

1

1

1

1

31/7 JK

3/8 RL, FV

3/8 RL, FV

2/8 TB

3/8 JB, FV, TB

4/8 TB, AD,
RH, JB
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5

6

7

8

9

gezien bij Modrava

's nachts gezien

's nachts gezien

gezien bij beek ten zuiden van
Kasperske Hory

in boom met sparrekegel in bek in
bos ten noordwesten van Modra
va

vers dood op weg tussen Volary
en Mlynarovice



1 4/8 JK 10 gezien in hellingbos ten oosten
van Ceske Zieby

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

Veldmuis
(Microtus
arvalis)

1

1

3/8 JB, FV, TB

6/8 FV, JK

8

11

dood op bospad ten noordwesten
van Modrava

verdronken in waterput bij Modra
va

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

Woelrat ~ 1 1/8 TB ? dood in poel
(Arvicofa
terrestris) ~ 1 6/8 FV, JK 11 verdronken in waterput bij Modra-

...............................................l ~~ .
Grote bosmuis j 1 1/8 MA 12 verkeersslachtoffer op weg tussen
(Apodemus j Modrava en Srni

ffavicollis) . 1 1/8 JK FV 4 d d I
...............................................L : ~.~ ~~~~~.~.~.~ .

Bruine rat ~ 1 29/7 MA 13 verkeersslachtoffer bij Modrava
(Rattus .

...~.~~~.~~~~~?f ...............•..................•.................................•.....................•.............................................................................................

Hazelmuis ~ 1 1/8 MA 14 verkeersslachtoffer op weg tussen
(Mus cardin us ~ Modrava en Srni
avellanarius)

·..w~·~~·i··..· · t""· ..1 ·· ·2/8 ··..M·S·:..HE·: ·· 1·5 ·..~~;·i·~~..~~..~~·li~~~t;~..C · · .
(Mustefa ~ AD, OK
nivalis)

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

Vos ~ 1 6/8 KJ, MV 16 jong, overstekend ten noordwes-
(Vufpes ~ ten van Borova Lada

...~.~~~~~~ L..............•..................•.................................•.....................•.............................................................................................

•••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••• p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ree ~ 1 1/8 JV et al. 15 gezien bij vallocatie C
(Capreofus i
capreofus) ; 1

Edelhert

(Cervus
efaphus)

1

2

1

3/8

4/8

5/8

3/8

JK

JR, EH,
MS, FV

RL, KJ

JK

17

18

19

17

gezien in moerasgebied ten wes
ten van Novy Svet

in het donker de weg overstekend
aan noordrand van Modrava

juveniel dier, gezien op vallocatie
o

gezien in moerasgebied ten wes
ten van Novy Svet

2

2

3/8 JK

5/8 TB
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Figuur 6,1: Kaart van het gebied met de locaties waar waarnemingen werden gedaan - de
nummers komen overeen met die uit de tekst

Figure 6,1: Map of the area showing the spots where obseNations were made - numbers
corresponding to text
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7 OVERIGE WAARNEMINGEN

Auteur:
Kees Mosterl

7.1 DAGVLlNDERS

In de Sumava werden in totaal 36 soorten dagvlinders waargenomen tijdens het kamp. In de
omgeving van Modrava was het soortenspectrum niet erg groot. Hoewel er meer dan vol
doende aanbod was van nectarplanten is het er in de winter waarschijnlijk te koud voor een
aantal soorten. Veel 'gewone' soorten ontbraken dan ook in de hoger gelegen delen. Zeer
talrijk was hier wel de grote parelmoervlinder, waarvan vele tientallen per dag te zien waren.
Andere algemene soorten waren wikkeblauwtje (de enige soort blauwtje!), citroenvlinder,
morgenrood, rotsvlinder, roodstreephooibeestje en erebia's (Erebia eureya/e). In de hoog
venen waren vooral bosparelmoervlinder en veenluzernevlinder geregelde verschijningen.
In de lager gelegen delen werden nog een aantal andere en 'gewonere' soorten talrijk
waargenomen, zoals zwartspriet- en geelsprietdikkopje, bruin blauwtje, gehakkelde aurelia,
landkaartje, keizersmantel, koevinkje, bruin zandoogje, dambordje en koninginnepage.
De meeste andere soorten werden op het kamp maar een of enkele keren waargenomen.
Dit geldt onder meer voor grote weerschijnvlinder, boswitje, grote ijsvogelvlinder, rouwmantel,
oostelijke parelmoervlinder en bergerebia.

Geelsprietdikkopje
Zwartsprietdikkopje
Groot dikkopje
Koninginnepage
Boswitje
Veenluzernevlinder
Citroenvlinder
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Rode vuurvlinder

Morgenrood
Bruin blauwtje
Wikkeblauwtje
Grote ijsvogelvlinder
Grote weerschijnvlinder
Atalanta
Kleine vos
Rouwmantel

Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Landkaartje
Duinparelmoervlinder
Grote parelmoervlinder

Thymelicus sy/vestris
Thymelicus lineo/a
Och/odes venata

Papilio machaon
Leptidea sinapis
Colias pa/aeno
Gonepteryx rhamni
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Pa/aeochrysophanus hippothoe
Heodes virgaureae
Aricia agestis
P/ebicu/a amanda
Umenitis populi
Apatura iris
Vanessa ata/anta

Ag/ais urticae
Nymphalis antiopa
/nachis io

Po/ygonia c-a/bum
Araschnia /evana
Fabriciana niobe

Mesoacidalia ag/aja
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Keizersmantel
Pu rperstreepparelmoervlinder
Bosparelmoervlinder
Oostelijke parelmoervlinder
Koevinkje
Hooibeestje
Roodstreephooibeestje
Bruin zandoogje
Rotsvlinder

Dambordje
Bergerebia

7.2 SPRINKHANEN

Argynnis paphia
Brenthis ino
Mellicta athalia
Mellicta britomartis
Aphantopus hyperantus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha glycerion
Maniola jurtina
Lasiommata maera

Melanargia galathea
Erebia epiphron
Erebia eureyale

Op het kamp werden 15 soorten sprinkhanen waargenomen. In de hoogvenen overheersten
de indringend zoemende geluiden van vele greppelsprinkhanen en het haastige getik van
talloze wekkertjes. Minder opvallend maar zeker niet minder algemeen was hier de kleine
gouden sprinkhaan.
Tegen de avond en '5 nachts was de kleine groene sabelsprinkhaan de meest opvallende
volumeproducent. De grote groene sabelsprinkhaan was alleen te horen in de lager gelegen
delen, en dan vooral in vochtige struwelen en ruigten.
In zonnige randjes zoals wegbermtaluds waren geregeld buine sprinkhanen, krassers,
ratelaars en locomotiefjes aanwezig. Ook was hier de wrattenbijter een geregelde
verschijning, vooral op warme kalkgraslandjes in de lager gelegen delen; hier werd ook de
bijzondere snorrende roodvleugelsprinkhaan gezien en gehoord. De overige soorten werden
slechts zeer plaatselijk waargenomen.

Grote groene sabelsprinkhaan
Kleine groene sabelsprinkhaan
Bramesprinkhaan
Heidesabelsprinkhaan
Greppelsprinkhaan
Wrattenbijter
Snorrende roodvleugelsprinkhaan
Kleine gouden sprinkhaan
Wekkertje
Locomotiefje
Bruine sprinkhaan
Ratelaar
Krasser

Knopsprietje
Rosse sprinkhaan

7.3 LlBELLEN

Blauwe glazenmaker
Gewone vuurjuffer
Bloedrode heidelibel

Tettigonia viridissima
Tettigonia cantans
Pholidoptera griseoaptera
Metrioptera brachyptera
Metrioptera roeselii
Decticus verrucivorus

Psophus stridulus
Euthystira brachyptera
Omocestus viridulus

Chorthippus apricarius
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus parallelus
Myrmeleotettix maculatus
Gomphocerippus rufus

Aeshna cyanea
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum sanquinum
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Azuurwaterjuffer
Watersnuffel

7.4 VOGELS

Coenagrion puel/a
Enal/agma cyathigerum

In totaal werden 80 vogelsoorten waargenomen. We beperken ons hier tot de meer
bijzondere waarnemingen. De omgeving van Modrava was niet bepaald soortenrijk te noe
men. Maar een enkele keer waren vogels onderwerp van gesprek op het kamp, zoals het
moment waarop twee zwarte ooievaars over het kamp cirkelden.
Een bezoek aan de uitgestrekte naaldbossen leverde meestal een handjevol zangvogels op,
zoals diverse mezensoorten, taigaboomkruiper of een overvliegend groepje kruisbekken of
barmsijzen, vaak niet voldoende om de aandacht op peil te houden. Ook het aantal
roofvogels was opmerkelijk laag.
In de hoogvenen waren doorgaans weinig vogelsoorten te zien, meestal een enkele
veldleeuwerik, gras- of boompieper of hier en daar een paapje. Enkele malen vlogen een
paar verschrikte auerhennen of een mannetje korhoen op.
Tot de meest bijzondere waarnemingen behoort de melding van een witrugspecht, aanwezig
in enkele zeer oude hoge beuken in een oerbos.

Geoorde fuut
Zwarte ooievaar
Ooievaar

Wespendief
Havik
Auerhoen
Korhoen
Hazelhoen
Zwarte specht
Witrugspecht
Grote gele kwikstaart
Waterspreeuw
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Fluiter

Vuurgoudhaantje
Taigaboomkruiper
Grauwe klauwier
Klapekster
Notekraker
Raaf

Europese kanarie
Barmsijs
Kruisbek
Appelvink

7.5 AMFIBIEEN EN REPTIELEN

Kleine watersalamander

Podiceps nigricollis
Ciconia nigra
Ciconia ciconia

Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Tetrao urogal/us
Tetrao tetrix
Bonasa bonasia

Dryocopus martius
Dendrocopos leucotos
Motacilla cinerea
Cinclus cine/us
Saxicola rubetra

Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe

Phyl/oscopus sibilatrix
Regulus ignicapillus
Certhia familiaris
Lanius col/urio
Lanius excubitor

Nucifraga caryocatactes
Corvus corax
Serinus serinus
Carduelis f1ammea
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes

Triturus vulgaris
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Alpenwatersalamander
Gewone pad
Bruine kikker

Ringslang
Adder
Hazelworm

Levendbarende hagedis
Zandhagedis

7.6 PLANTEN

Triturus alpestris
Bufo bufo
Rana temporaria
Natrix natrix
Vipera berus
Anquis fragilis
Lacerta vivipara
Lacerta agilis

Hieronder wordt een lijst gegeven met enkele leuke planten die in het kampgebied zijn
gesignaleerd. Planten met een sterretje hebben geen officiele Nederlandse naam, de
betreffende naam is vertaald uit het Latijn of het Duits.

Wilde bertram
Monnikskap
Christoffelkruid
Wilde akelei
Valkruid
Dwergberk*
Bevertjes
Knikkende distel
Pruikcentaurie*
Verschillendbladige distel*
Moesdistel

Kale jonker
Gevlekte orchis

Grootbloemig vingerhoedskruid*
Oosters zonneroosje*
Ronde zonnedauw

Ogentroost
Echt walstro

Hongaarse gentiaan*
Beemdooievaarsbek

Knikkend nagelkruid
Bosdroogbloem
Oranje havikskruid
Gewoon alpenhoefblad*
Bergknautia
Alpen moederwortel*
Turkse lelie
Stekende wolfsklauw
Grote wolfsklauw
Gele maskerbloem
Kleine veenbes
Kartelblad
Wit hoefblad

Witte rapunzel
Jakobsladder

Achillea ptarmica
Aconitum variegatum
Actaea spicata
Aquilegia vulgaris
Arnica montana
Betula nana
Briza media
Carduus nutans
Centaurea pseudophrygia
Cirsium helenioides
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Dactylorhiza maculata
Digitalis grandiflora
Doronicum austriacum
Drosera rotundifolia
Euphrasia stricta/officinalis
Galium verum

Gentiana pannonica
Geranium pratense
Geum rivale
Gnaphalium sylvaticum
Hieracium aurantiacum

Homogyne alpina
Knautia dipsacifolia
Ligusticum mutellina
Lilium martagon
Lycopodium annotinum
Lycopodium c/avatum
Mimulus guttatus
Oxycoccus palustris
Pedicularis palustris/sylvatica
Petasites albus

Phyteuma spicatum
Polemonium caeruleum
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Paarse hazensla*
Plataanboterbloem*
Kleine ratelaar
Grote ratelaar

Grote pimpernel
Schaduwkruiskruid

Alpenklokje*
Echte guldenroede
Echte tijm
Gouden klaver
Blauwe bosbes

Rijsbes
Rode besbes

Moerasviooltje

Prenanthes purpurea
Ranunculus platanifolius
Rhinanthus minor
Rhinanthus serotinus

Sanguisorba officinalis
Senecio nemorensis

Soldanella montanalalpina?
Solidago virgaura
Thymus vulgaris
Trifolium aureum

Vaccinium myrtillus
Vaccinium uligonosum
Vaccinium vitis-idaea

Viola palustris
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8 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Auteur:
Paul van Oostveen

Vallenonderzoek

Het wegvangen van (grate) bosmuizen had - behalve op de (grate) bosmuizen zelf - geen
effect: de vangstpercentages van de andere muizensoorten veranderden niet noemenswaar
dig. Dit was in tegenstelling tot eerdere ervaringen opgedaan op het kamp in Luxemburg in
1990 (Lange, 1998). Een mogelijke verklaring kan zijn dat in Luxemburg het vangstper
centage hoger lag: gemiddeld 54%, tegenover gemiddeld 36% op het huidige kamp.
Hierdoor was in Luxemburg het aantal "vrije vallen" in sterkere mate een beperkende factor
en was een grater effect te verwachten van het verminderen van de "bezettingsdruk" door
het weghalen van de (grate) bosmuizen.
Het aasonderzoekje geeft een duidelijke voorkeur van rasse woelmuis en grate bosmuis aan
voor het standaardmengsel van pindakaas met havermout. Kattenvoer blijkt significant minder
in trek (Chi-kwadraat; P < 0,005). Dit geldt in elk geval voor "gewone" soorten als rasse
woelmuis en grate bosmuis. Het gebruik van kattenvoer is wellicht alleen raadzaam indien
men specifieke soorten, zoals de waterspitsmuis, wil vangen.
De mortaliteit onder de spitsmuizen is met 36% hoog te noemen. Een vergelijking leert dat
de mortaliteit onder spitsmuizen op andere zomerkampen lager lag: Haute-Savoie 15%
(Mostert, 1991); Luxemburg 27% (Lange, 1998); Argonne 24% (Van Oostveen, 1998a);
ThOringen 19% (Van Oostveen, 1997); Polen 20% (Van Oostveen, 1998b). Wat de oorzaak
voor de hoge mortaliteit op het Sumava-kamp is, is onduidelijk. Wellicht speelt ook toeval een
ral, want het totaal aantal gevangen spitsmuizen is niet heel hoog. Wel blijft de mortaliteit van
spitsmuizen een prableem dat de aandacht op toekomstige kampen verdient.

Verspreidingsgegevens
Gedurende het kamp zijn 35 zoogdiersoorten waargenomen. Tabel 8.1 geeft hiervan een
overzicht, opgesplitst naar methode van waarneming. In de tabel is tevens een vergelijking
gemaakt met de gegevens uit de literatuur. Deze gegevens zijn afkomstig uit de uitstekende
en redelijk recente zoogdierverspreidingsatlas van Andera & Cerveny (1994) voor het gehele
Sumavagebergte, 1671 km2 (dus een grater gebied dan door ons werd bestreken). Deze
verspreidingsatlas komt tot 62 soorten, waarvan een soort (de siesel - Citel/us eitel/us)
inmiddels waarschijnlijk niet meer in het gebied voorkomt.1
Vergelijking van onze gegevens met de literatuurgegevens leert dat door ons enkele
algemene soorten "gemist" zijn, zoals waterspitsmuis (Neomys fodiens), laatvlieger
(Eptesieus serotinus), huismuis (Mus musculus), hermelijn (Mustela erminea), bunzing
(Mustela putorius) en steenmarter (Maries foina).
Door ons werden de gevangen of gevonden bosspitsmuizen (Sorex araneus/coronatus) niet

1 Let wel dat Andera & Cerveny een tabel geven met het voorkomen van soorten voor de verschillende
hoogteniveaus in het Sumavagebergte, dus niet een indeling naar voorkomen in zijn algemeenheid;
de algemeenheid van soorten die voor dit rapport is gebruikt, is uit de tekst van Andera & Cerveny
gedestilleerd.
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tot op de soort onderscheiden. Het is echter waarschijnlijk dat het hier om Sorex araneus
ging, aangezien Sorex coronatus niet eerder in het gebied is geconstateerd (Andera &
Cerveny, 1994).
De in hoofdstuk 4 reeds door ons geconstateerde merkwaardige afwezigheid van het konijn
(Oryctolagus cuniculus) wordt door de literatuur min of meer bevestigd: momenteel worden
jaarlijks door jagers in de Sumava slechts zo'n 20 exemplaren geschoten.
Ongetwijfeld de leukste waarneming was die van de eikelmuis (Eliomys quercinus). Deze
soort is in het Sumavagebergte zeldzaam en komt ook in de rest van Tsjechie slechts zeer
sporadisch voor (Andera, 1986). De afname van de soort de afgelopen decennia in het
Sumavagebergte suggereert - aldus de literatuur - een mogelijk verdwijnen van de soort uit
het gebied (Andera & Cerveny, 1994). Wellicht is de vangst door ons een hoopvol teken? In
elk geval was de door ons gevangen eikelmuis de eerste sinds veertig jaar die voor dat
gedeelte van het Sumavagebergte werd vastgesteld (mond. med. M. Andera).
Voorts was de vangst van de alpenspitsmuis bijzonder. Het biotoop waarin de vallen stonden,
leek echter op basis van literatuurgegevens (Niethammer & Krapp, 1990) zeer geschikt voor
deze soort. De soort wordt in het gebied dan ook geregeld gevangen (Andera & Cerveny,
1994 ).
Andere leuke waarnemingen waren, wanneer men een vergelijking maakt met hetgeen uit
de literatuur bekend was: kleine hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum), bosvleermuis
(Nyctalus leislen), hazelmuis (Muscardinus avellanarius) , otter (Lutra lutra) en lynx (Lynx
lynx).
Van de vleermuizen neemt volgens de literatuur met name de kleine hoefijzerneus in aantal
af; de noordse vleermuis (Eptesicus nilssonil) wordt daarentegen talrijker in het Sumavage
bergte (Cerveny & BOrger, 1988). De lynx is in de jaren '80 in het Sumavagebergte
geherintroduceerd en is sindsdien toegenomen tot een aantal van ruim 30 dieren (De Boo,
1995).
Vergelijking van de verschillende waarnemingsmethoden geeft aan dat deze redelijk
complementair aan elkaar zijn: elke methode levert tenminste twee soorten op die anders niet
zouden zijn waargenomen. Overigens lijkt het aantal soorten dat door middel van
zichtwaarneming is vastgesteld, op dit kamp ongewoon klein te zijn.
Braakballen leveren doorgaans een schat aan aanvullende (verspreidings- )gegevens op.
Helaas werden op het kamp geen braakballen gevonden. Wel werden braakballen geplozen
afkomstig uit andere delen van Tsjechie; de resultaten van dit pluiswerk zijn opgenomen in
bijlage 2.
Het gebied kent overigens een lange traditie op het gebied van zoogdierstudie: er wordt
reeds meer dan honderd jaar zoogdieronderzoek uitgevoerd. Er is dan ook een behoorlijke
hoeveelheid literatuur over zoogdieren in het Sumavagebergte beschikbaar. Gegevens over
kleine zoogdieren zijn met name verzameld met behulp van vangbekers met formaline, live
traps, braakbalmateriaal, doodvondsten en zichtwaarnemingen (Andera, 1987; Andera, 1992;
Andera & BOrger, 1992; Cerveny, 1988; Holisova, 1969).

Beleid en beheer
Andera & Cerveny (1994) geven - naast een overzicht van de in het Sumavagebergte
voorkomende zoogdieren - ook een overzicht van de beschermingsstatus van deze soorten.
Van de 62 soorten zijn 18 soorten volgens de Tsjechische wet beschermd, waaronder 9
vleermuissoorten, twee van de drie slaapmuissoorten, de alpenspitsmuis, de eekhoorn (!),
de otter en de lynx. Wat formele bescherming betreft, is de situatie voor het Sumavagebergte
dus niet slecht, hoewel wellicht op het gebied van de spitsmuizen en de marterachtigen meer
soorten bescherming verdienen, alsmede een weinig voorkomende soort als de egel.
De bescherming van territorium voor de zoogdieren wordt min of meer gewaarborgd door het
bestaan van twee nationale parken: het NP Sumava (sinds 1991) en het aangrenzende NP
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Beierse Woud in Duitsland. Deze verzekeren de zoogdieren van een groot aaneengesloten
beschermd gebied. Ook internationaal heeft het gebied de aandachtvan natuurbeschermers:
het is in 1989 door de UNESCO tot Internationaal Biosfeerreservaat uitgeroepen en het
Wereld Natuur Fonds helpt de Tsjechen met de bescherming van het gebied en het opzetten
van het Nationaal Park (Andera & Cerveny, 1992; De Boo, 1995).
Echter, behalve de grootte van het gebied is uiteraard ook de kwaliteit essentieel. Het nog
ongerepte karakter van het gebied is zonder twijfel een belangrijke factor voor de grote
natuurwaarde die het gebied bezit. De bedreigingen voar het gebied zijn toegenomen sinds
de openstelling van de voormalig Oostbloklanden: vergroting van de recreatiedruk (zowel
zomer- als winterrecreatie), het opnieuw in cultuur brengen van veengebieden, drainage, het
gebruik op grote schaal van pesticiden en meststoffen. Behoud van de natuurwaarden van
het Sumavagebergte vraagt derhalve am een beleid van de Tsjechische overheid, waarbij
deze negatieve ontwikkelingen aan banden worden gelegd (pesticiden, meststoffen,
drainage), of in elk geval de nadelige effecten worden beperkt (toerisme).

Groep bij vallencontrole
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8 CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Author:
Paul van Oostveen

Live-trap study
Taking away the wood mice (Apodemus sylvatieus) and yellow-necked mice (Apodemus
f1avieol/is) did not have a marked effect, except for the wood mice and yellow-necked mice
themselves. The percentages of catch of the other small mammal species did not clearly
change. This was in contrast to experiences we had at the camp in Luxembourg in 1990
(Lange, 1998). A possible explanation may be that in Luxembourg the percentage of catch
was higher: on average 54%, against on average 36% at the present camp. This caused the
number of 'vacant' traps to be a stronger limiting factor, leading to a bigger effect to be
expected of reducing the occupation-pressure by taking away the wood mice and yellow
necked mice.
The study on bait showed a clear preference of bank vole (Clethrionomys glareolus) and
wood mouse (Apodemus sylvatieus) for the standard-bait, consisting of peanutbutter and
oatmeal, over catfood. This difference was significant (Chi-square; P < 0,005). This result
holds for 'common' species like bank vole and wood mouse. Using catfood may be advisable
when trying to catch specific species, like the water shrew (Neomys fodiens).
The mortality of the shrews was high: 36%. A comparison shows that at other summercamps
this mortality was lower: Haute-Savoie 15% (Mostert, 1991); Luxembourg 27% (Lange, 1998);
Argonne 24% (Van Oostveen, 1998a); ThOringen 19% (Van Oostveen, 1997); Poland 20%
(Van Oostveen, 1998b). It is unclear what may have caused the high mortality at the
Sumava-camp. Maybe also chance plays a role, since the total number of shrews caught is
not very high. However, the mortality of shrews remains a problem that should be paid
attention to at camps in the future.

Distribution of species
During the camp, 35 mammal species were observed. An overview is given by table 8.1,
which specifies for the method of observation. This table also enables a comparison with the
data from the literature. These data are obtained from the excellent and quite recent atlas
of the distribution of mammals by Andera & Cerveny (1994), which describes the distribution
for the whole area of the Sumava Mountains (1671 km2), which is bigger than the area
covered by us. This distribution atlas mentions 62 species for the area, with one (european
souslik - Citel/us eitel/us) probably being extinct in this area.2
A comparison of our data with the literature shows that we 'missed' a few common species,
like water shrew (Neomys fodiens), serotine (Eptesicus serotinus), house mouse (Mus
musculus), stoat (Mustela erminea), polecat (Mustela putorius) and stone marten (Maries
foina).
We did not identify Sorex araneus/coronatus to the species. Most probably, however, these

2 Note that Andera & Cerveny give a table with the presence of species for the different levels of
altitude in the Sumava Mountains. This is not a table specified for rarity. The rarity of species which
is used for this report is extracted from the text from Andera & Cerveny.
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were all common shrew (Sorex araneus), since Millet's shrew (Sorex coronatus) was not
observed in the area before (Andera & Cerveny, 1994).
The rabbit (Oryctolagus cuniculus, which we did not observe, is practically absent in the area,
according to the literature: right now hunters shoot just some 20 individuals in the Sumava
area.

Without doubt, the most spectacular observation was the garden dormouse (Eliomys
quercinus). This species is rare in the Sumava Mountains and is present at just a few spots
in the rest of the Czech Republic (Andera, 1986). The decline of this species in the Sumava
Mountains in the last decennia possibly suggests - according to the literature - that the
species is getting extinct in the area (Andera & Cerveny, 1994). Maybe our catch is a sign
of hope? In any case, the garden dormouse we caught was the first for this part of the
Sumava Mountains since forty years (pers. comm. M. Andera).
Furthermore, the catch of an alpine shrew was special. This species should have been no
surprise, since the habitat where the live-traps were placed seemed to be very suitable for
the species (Niethammer & Krapp, 1990). The alpine shrew is regularly caught in live-traps
in the Sumava Mountains (Andera & Cerveny, 1994).
Other observations worth mentioning, when comparing to the data from the literature, are:
lesser horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum), Leisler's bat (Nyctalus leislen), hazel
dormouse (Muscardinus avellanarius), otter (Lutra lutra) and lynx (Lynx lynx).
Among the bats, especially the lesser horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) is
declining according to the literature. The northern bat (Eptesicus nilssonil), however, is
increasing in the Sumava Mountains (Cerveny & BOrger, 1988). The lynx (Lynx lynx) was
introduced in the Sumava Mountains in the 80's; their number has been increasing since,
up to over 30 individuals (De Boo, 1995).
Comparing the different methods of observation shows that these are more or less
complementary to each other. Each method produced at least two species that would not
have been observed otherwise. The number of species observed by sight, however, seems
to be unusually small at this camp.
Pellets usually reveal a lot of additional information about distribution. Unfortunately, no
pellets were found during this camp. However, we got some pellets from other parts of the
Czech Republic. These were analysed and the results are presented in appendix 2.
The area has a long history in mammal research, which started more than a hundred years
ago. This has produced a lot of literature about mammals in the Sumava Mountains. Data on
small mammals have mainly been obtained using pitfall formaldehyde traps, live-traps,
analysis of pellets, collecting dead animals and observations by sight (Andera, 1987; Andera,
1992; Andera & BOrger, 1992; Cerveny, 1988; Holisova, 1969).

Policy and management
Andera & Cerveny (1994) present - apart from an overview of the mammals that are present
in the Sumava Mountains - also an overview of the legal status of these species. From a total
of 62 species, 18 species are protected by Czech law. Among these are 9 species of bats,
two out of the three dormouse species, the alpine shrew (Sorex alpinus), the red squirrel
(Sciurus vulgaris), the otter (Lutra lutra) and the lynx (Lynx lynx). The official protection,
therefore, is not too bad, although some species of the shrews and the small predators might
need protection as well. This also holds for the hedgehog (Erinaceus europaeus), which is
rare in the area.

The protection of territory for mammals is more or less guaranteed by the creation of two
national parks: the Sumava NP (since 1991) and the bordering Bayerischer Wald NP in
Germany. These national parks ensure a large, united and protected area for the mammals.
The area also receives international attention of nature conservation organisations: in 1989
it was declared an International Biosphere Reserve by UNESCO. The World Wildlife Fund
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helps protecting the area and establishing the national park (Andera & Cerveny, 1992; De
Boo, 1995).
However, apart from the size of the area, also the quality is essential. The undisturbed
character of the area is without any doubt one of its greatest values. The threats for the area
have increased since the opening up of the eastern European countries: the increase in
pressure by summer and winter recreation, the cultivation of peatbogs, drainage, the large
scale use of pesticides and fertilisers. Conservation of the values of the Sumava Mountains
therefore requires a policy of the Czech government that stops these negative developments
(pesticides, fertilisers, drainage), or at least reduces the negative effects (tourism).

Joost en de Tsjechen
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Tabel 8.1:

Table 8.1:

Overzicht van waargenomen zoogdiersoorten en waarnemingsmethoden; (x)
is een onzekere waarneming. Tevens zijn aangegeven de literatuurgegevens,
gebaseerd op Andera & Cerveny (1994); hierbij is: 1 algemeen; 2 tamelijk
algemeen; 3 tamelijk schaars; 4 zeldzaam; 5 niet recentelijk meer waar
genomen
Overview of the observed species and methods of observation; (x) is an
uncertain observation. Besides, data from the literature are given, based on
Andera & Cerveny (1994); in this column, the meanings of the numbers are:
1 common; 2 quite common; 3 quite scarce; 4 rare; 5 no recent observations

Soort I species vangstlsporen Ibat-doodvondstlzicht Iliteratuur I
catches

tracesdetectorfound deadseenliterature

Erinaceus europaeus

X 2

Ta/pa europaea

X1
Sorex araneus

2
Sorex araneus I coronatus

X X(-)
Sorex minutus

X 2

Sorex a/pinus

X 3

Neomys fodiens

1
Neomys anoma/us

2
Crocidura suaveolens

4................................................................

..........................................................................................................................................................

Rhinolophus ferrumequinum
X 3

Myotis mystacinus

1
Myotis brandtii

3

Myotis mystacinus / brandtii

X(-)

Myotis daubentoni

XX 1

Myotis nattereri

(x)1

Myotis emarginatus

(x)4

Myotis bechsteinii

3

Myotis myotis

X 1
Plecotus auritus

XX 1
Plecotus austriacus

3

Pipistrel/us pipistrel/us

XX 2

Eptesicus serotinus

1
Eptesicus nilssonii

XX 2

Vespertilio murinus

3

Nyctalus noctula

X2

Nyctalus leisleri

X3

Barbastel/a barbastel/us
(x)3................................................................

..........................................................................................................................................................

Lepus europaeus
X2

Oryctolagus cuniculus

3................................................................

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

Sciurus vulgaris
XXX1

Citel/us eitel/us
5

Cricetus cricetus
4

Clethrionomys glareolus

X 1
Pitymys subterraneus

X 2
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Soort I species vangst Isporen Ibat-doodvondstlzicht Iliteratuur I
catches

tracesdetectorfound deadseenliterature

Microtus arvalis

X X1

Microtus agrestis

X 1
Arvicola terrestris

X1
Ondatra zibethicus

(x) 1
Sicista betulina

4
Micromys minutus

2

Apodemus sylvaticus

X 1
Apodemus f1avicol/is

X X1

A. sylvaticus / f1avicol/is

X (-)
Mus musculus

1
Rattus norvegicus

X1
Muscardinus avellanarius

XX3
Eliomys quercinus

XX 4
Glis glis

4................................................................

..........................................................................................................................................................
Mustela nivalis X1

Mustela erminea

1
Mustela putorius

1
Martes martes

X 1
Martes toina

1
Lutra lutra

X 3
Meles meles

X 1
Ganis lupus

4?

Vulpes vulpes

XX1

Nyctereutes procyonoides

4
Felis silvestris

4?

Lynx lynx

X 3................................................................
..........................................................................................................................................................

Gervus elaphus XX1
Gervus dama

3
Gervus nippon

3
Gapreolus capreolus

XX1
Alces alces

3
Sus scrota

X 1
Ovis musimon

2

Totaal per waarnemings-

1613786
methode I Total per observation method

TOTAAL/TOTAL

3562
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BIJLAGE 1:

Auteur:

DOODVONDSTEN EN DOODVANGSTEN

Jeroen van der Kooij

In het volgende overzicht zijn de maten gegeven van een aantal dode dieren die tijdens het
kamp gevonden of gevangen werden. De afkortingen in het overzicht zijn als voigt:

W gewicht / weight
HB lichaamslengte / body length
T staartlengte / tail length
HF achtervoetlengte / hindfoot length
E oorlengte / ear length
M onderkaaklengte / mandible length
Coli. collectie / collection (VWG = Veldwerkgroep VZZ)

Voor wat betreft de onderkaaklengte is voor de gewone bosmuis (Apodemus sylvaticus) 15,3
mm het maximum (Lange et aI., 1994).

Letters komen overeen met vallocaties (figuur 2.1), nummers corresponderen met de
nummers in figuur 6.1.
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datum plaatsleeftijdWHBTHFEMDoods-Bijzonder-BewaardColi.
(g)

(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)oorzaakheden

Mol (Talpa europaea) 1/8

Kor-ytko (1) subad.511132115--verkeer huidstukjeVWG

1/8

Vydi'i Most (2)subad.521142616--verkeer
balgVWG

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 2/8

Modrava (A) adult7665012--'live' -trap schedelVWG

2/8

Modrava (A) adult7674312--'live' -trap -
2/8

Modrava (A) -6,5694211,5--'Iive'-trap schedelVWG

2/8

Modrava (A) adult9,5713713--'Iive'-trap lacterendschedelVWG

6/8

Modrava (A) -766428--'live'-trap ---

3/8

Modrava (A) -8634412--'live'-trap --
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 5/8

Borova Lada (0)adult3574012--'live' -trap --
Grote Bosmuis (Apodemus ffavicollis) 1/8

Antygl-Dolni (12)adult24931062518-verkeer vage halsbandhuidstukjeVWG

1/8

Modrava (4) juveniel7,563-20,513-? algebrokensChedel,VWG
staart

haar

1/8

Modrava (A) adult269511214,518-'Iive'-trap zogendbalg (?)VWG?

1/8

Horska Kvilda (C)adult21101101241717,3'live'-trap schedelVWG

2/8

Modrava (A) adult2589-24,515,517,5'Iive'-trap afgebrokenschedelVWG
staart

2/8

Modrava (A) adult36981152518,516,3'Iive'-trap schedelVWG

2/8

Modrava (A) -2296101231815,3'live'-trap vage halsbandschedelVWG

2/8

Borova Lada (0)adult1986102241815,4'live' -trap schedelVWG

3/8

Modrava (A) adult329812425,518,515,5'live' -trap verwond aanschedelVWG
staart

5/8

Modrava (B) adult21,59393241815,3'live'-trap schedelVWG

Woelrat (Arvicola terrestris) 1/8

Modrava (-) juveniel-664220-
-verdronken in ---

put

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) 1/8

Liska (14) subad.1064641810-verkeer witte bel liep tothuid, sche-VWG
buik

del, bekken

- 55 -



BIJLAGE 2: BRAAKBALLEN

Appendix 2: Owl-pellets

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van 3 geplozen partijen braakballen,
afkomstig van andere locaties in Tsjechie. De braakballen waren afkomstig van de kerkuil.
Partij A is geplozen en gedetermineerd door Jeroen van der Kooij en Joost Verbeek; de
partijen B en C zijn geplozen door Ron van Houwelingen en gedetermineerd door Kees
Mostert.

The table below shows the results of 3 lots of owl pellets, from other locations in the Czech
Republic than where the camp was held. The pellets were produced by the barn-owl (Tyto
alba). Lot a is analysed by Jeroen van der Kooij and Joost Verbeek; lot B en lot Care
analysed by Ron van Houwelingen and Kees Mostert.

- partij A 1 Lot A:

- partij B 1 Lot B:

- partij C 1 Lot C:

Modra HOrka (oostelijk in Sumava, vinddatum/collected: 16/01/1974)

Lobendava, district of Decin, N-Bohemia (vinddatum/collected: ca.
1974-1976)

als partij B 1 same as lot B

Soort I species Partij A I Lot APartij B I Lot BPartij C I Lot C

Talpa europaea

10,8%

Sorex araneus

16532,4%1310,7%286,8%

Sorex minutus

102,0% 10,2%

Neomys fodiens

40,8%32,5%112,7%

Neomys anomalus

142,7%

Crocidura suaveolens

30,6%21,6%30,7%

Clethrionomys glareolus

10,2%

Microtus arvalis

23245,5%7863,9%30072,6%

Microtus agrestis

20,4%97,4%194,6%

Arvicola terrestris

10,8%30,7%

Micromys minutus

51,0%

Apodemus sylvaticus

152,9%54,1%163,9%

Apodemus spec.

61,2%

Mus musculus

183,5%32,5%71,7%

Rattus spec.

10,2%

Aves

356,9%75,7%245,8%

TOT AAL/TOT AL

510122413
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