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1. INLEIDING

Sinds enige tijd valt in de Benelux-landen een toenemende belangstelling vast te stell en voor
het doen van veldonderzoek aan zoogdieren. Dit veldonderzoek richt zich vooral op de versprei
ding en het voorkomen van zoogdieren in bepaalde streken of terreinen en beweegt zich der
halve op de biologische vakgebieden van de faunistiek, de zoogeografie en de oecologie. Hoe
wel de verspreiding van de verschillende zoogdiersoorten in de Benelux-landen thans in grote
trekken bekend is, is er toch nog veel detailonderzoek te doen. met name naar een nauwkeuri·
ger bepaling van de grenzen van he t ve r s pre i din g s g e b i e d van een aantal soor·
ten. Daarnaast wordt het steeds zinvoller om verfijnd onderzoek te verrichten naar de verspreiding
van de zoogdieren in bepaalde terreinen of streken, ten einde inzicht te verkrijgen in de bindingen
tussen landschappen of homogene delen van landschappen (ecotopen) en de daarin voorko
mende zoogdiersoorten. Behalve uit wetenschappelijk oogpunt, is dergelijk onderzoek dikwijls
belangrijk en zelfs urgent door de angstaanjagende snelheid waarmee landschappen worden
aangetast of verdwijnen. Gegevens, verkregen uit zoogdierkundig veldonderzoek, kunnen dan
een bijdrage vormen tot de pleidooien om dergelijke aantastingen te voorkomen.

Zoals bij het onderzoek naar elke diergroep het geval is, vereist ook het veldonderzoek naar de
verspreiding en het voorkomen van zoogdieren eigen technieken en methoden. Het zijn nu de
ze technicken en methoden, waarvan men mag stellen dat zij niet algemeen bekend zijn. Wij
meenden daarom dat het zinvol was om een inventarisatie van de meest gebruikte technieken
en werkwijzen t.b.v. het zoogdierkundig veldonderzoek te maken, deze te rubriceren en op
papier te zetten.

De inhoud van deze handleiding is wellicht in vele opzichten voor verbetering en aanvulling
vatbaar, reden waarom we de tekst als voorlopig beschouwen. Een en ander wekt bij ons wel
de verwachting, dat we mogen rekenen op suggesties ter verbetering en aanvulling van de ge
bruikers.

Correspondenticadres voor Belgie: E.van der Straeten, R.U.C.A., Laboratorium voor Algeme
ne Dierkunde, Groenenborgerlaan 171, B-2020 - Antwerpen:
Correspondentieadres voor Nederland: V.van Laar, Graalpad II, Amersfoort-2900 of c/o In
stituut voor Taxonomischc Zoologie (Zoologisch Museum). Plantage Kerklaan 36, Amsterdam
-1004 en B.Hoekstra, Bornsestraat ] 18, Almelo - 7900 of c/o RiJksmuseL::' van Natuurlijke
Historie, Raamsteeg 2, Leiden - 2400.

2. ONDERZOEK AAN BRAAKBALLEN V AN ROOFVOGELS EN UILEN

2.1. INLEIDING

Braakballen zijn de niet vertecrde resten van prooidieren die door roofvogels en uilen zijn
uitgebraakt. Tot deze onverteerde resten behoren haren, skeletdelen, schachten van veren, dek
schilden van kevers, poten van insekten en af en toe zelfs vogelringen. Deze resten worden in
de maag van de uil samengeperst tot een kompakte massa, sams door een slijmlaag omgeven n
en daarna uitgebraakt. Wanneer men deze braakballen voorzichtig uitpluist, dan kan men hier
uit de schedels (boven- en onderkaken) van de prooidieren halen. Meestal zijn deze voldoende
gaaf om aan de hand van tabellen op naam gebracht te worden. Aile kleine zoogdieren die in
een bepaalde streek voorkomen worden min of meer regelmatig geslagen door de uil. Wanneer
men dus een aantal braakballen van een plaats onderzoekt, krijgt men een goed overzicht van
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de kleine zoogdieren die in deze omgeving voorkomen

2.2. MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN:

Bij braakballenonderzoek is er een zekerheid: het door de uil geslagen zoogdier kom t voor in
zijn jachtgebied. Wanneer men echter rekening houdt met bepaalde beperkingen is het moge
lijk nog meer informatie uit het onderzoek te verkrijgen dan uitsluitend faunistische. Hierbij
gaat men er van uit dat aile soorten kleine zoogdieren geslagen worden naar verhouding van de
densiteit (dichtheid) waarmee ze in hetjachtgebied van de uil voorkomen (het is niet zeker dat
deze veronderstelling helemaal juist is, maar tot nu toe werd ook nog niet bewezen da t ze on
juist zou zijn). Een goed voorbeeld van een dergelijke uil is de Kerkuil: een slecht voorbeeld is
de Ransuil daar deze bijna geen insekteneters slaat. Mogelijkheden bij het braakbaJlenonder
zoek zijn:

1. Het onderzoek naar de verspreiding en dichtheid van de kleine zoogdieren. Indien men de
resultaten van braakbalanalysen wil gebruiken voor een onderzoek naar de verspreiding van
kleine zoogdiersoorten die in een bepaalde streek voorkomen, dient men na te gaan waar
hetjachtgebied van de uil is gelegen. Sommige uilensoorten trekken. zodat prooidieren die
op een bepaalde plaats zijn gevangen, elders kunnen worden uitgebraakt. Wanneer men uit
een bepaald gebied (b.v. Nederland of Belgie) over grote hoeveelheden materiaal beschikt
kan men voor regelmatig geslagen soorten relatieve dichtheidsverschillen gaan bepalen. Hier
bij zijn verschillende werkwijzenmogelijk. Men kan de relatieve dichtheid van een bepaalde
soort, bijvoorbeeld de Veldmuis (Microtus arvalis), gaan bepalen ten opzichte van verwante
soorten: Aardmuis (Microtus agrestis) en Rosse woelmuis (Clethriollomys glarcolus). Een

andere werkwijze be staat hieruitL dat men het percentage dieren berekent van een soort in
een verzamelplaats en met een?(; - test met een vrijheidsgraad gaat toetsen of dit gemiddel
de significant afwijkt van het gemiddelde voor het voJledige beschouwde gebied. Deze me
thoden voor relatieve dichtheidsbepalingen zijn echter steeds gebonden aan een aantal be
perkingen. Men moet braakballen van dezelfde uilesoort vergelijken, het moet een uil zijn
die geen voorkeur of afkeer vertoont voor bepaalde prooien, aile braakballen moeten in de
zelfde periode verzameld zijn, de resultaten gelden slechts voor die biotopen waar de ui]
jaagt, enz.

2. Biotoopkeuze der kleine zoogdieren. Hiervoor is het noodzakelijk dat men voor een bepaa]d
gebied beschikt over een aantal braakballenzendingen die afkomstig zijn van uilen die jagen
in verschillende biotopen. Dan kan men verschillen gaan bepalen tussen de verschiJlende
biotopen wat betreft het voorkomen van kleine zoogdieren. Hieruit kan men dan konklu
sies trekken wat betreft de biotoopkeuze van deze dieren. Dit is echter een zeer ruwe bena
deringswijze en de resultaten zijn nooit zo nauwkeurig als die verkregen door onderzoek
met behulp van vallen.

3. Dichtheids- en struktuurveranderingen in een populatie van kleine zoogdieren. Hiervoor
moet men een uil weten te zitten die steeds jaagt in hetzelfde gebied en zal men maan
delijks (of wekelijks) de braakballenproduktie ervan verzamelen. Een kerkuil is hiervoor
zeer geschikt. Op die wijze kan men de veranderingen in de prooidierpopulaties in de loop
van het jaar ongeveer volgen.

4. Men kan de ouderdom van de schedelstukken bepalen b.v. door middel van tandafslijting.
Door naast braakballenonderzoek ook klemvangsten uit te voeren kan men bepalen we]k
deel van de populatie (oude of jonge dieren) vooral ten prooi valt aan de uil.

5. Door determinatie van de bekkenbeenderen is het voor bepaalde soorten mogelijk om de
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geslach tsverhouding van de in de braakballen aangetroffen zoogdiersoorten vast te stellen.

6. Tenslotte kunnen de uitgeplozen schedelstukken later gebruikt worden bij taxonomische en
biometrische studies.

Uit dit alles blijkt dat braakballenonderzoek in de eerste plaats een goede methode is om snel
een overzicht te krijgen van de kleine zoogdieren die in een bepaalde streek voorkomen. De er
varing heeft geleerd dat men hiervoor met 300-500 kleine zoogdierresten kan volstaan. Dit
komt overeen met een 100-tal kerkuilbraakballen. Om hetzelfde aantal zoogdieren te vangen
zou men 4.000 tot 8.000 vallen moeten plaatsen. Indien men verder wil gaan dan alleen inven
tarisatie, is het nodig de uitkomsten van het braakballenonderzoek te toetsen aan de resulta
ten van valvangsten uitgevoerd in hetzelfde gebied.

2.3. HET VERZAMELEN EN ETIKETTEREN

Onder de predatoren van kleine zoogdieren zijn het de uilen die de interessantste braakballen
opleveren. Deze slikken hun prooien geheel in, zodat men in de braakbal steeds vaak het volledig
skelet aantreft, dus tevens de voor determinatie onmisbare schedel. De meeste roofvogels
daarentegen plukken hun prooien vooraleer ze in te slikken. Dikwijls laten ze bovendien de
kop en de poten achter. In hun braakballen vinden we dan ook maar weinig determineerbare
resten. Ook worden bij de roofvogels de beenderen van de prooien tijdens de vertering veel
sterker aangetast dan bij de uilen. Wat het verzamelen betreft worden hier de voornaamste ui
lensoorten behandcld. De braakballen van de Kerkuil kan men in grote aantallen vinden op
plaatsen waar hij broedt. Dit zijn doorgaans kerken, kastelen, ru'ines, grote boerderijen, enz.
De braakballen komen hier terecht op zolderingen waar ze beschut zjjn tegen de wisselende
weersomstandigheden, zodat ze niet zo snel uiteenvallen. Deze uil komt nog algemeen voor in
Belgie, maar is in Nederland vrij zeldzaam geworden. Er is een duidelijke achteruitgang in het
aantal Kerkuilen. In een groot aantal van de oudere kerktorens (dit is meestal afhankelijk van
de bouwstijl) kan men nog uilen en dus ook braakballen aantreffen.

De braakballen van de Ransuil moet men zoeken in bossen. Dit is het gemakkelijkst in naald
bossen met weinig ondergroei (b.v. sparren- of dennenbossen). Ransuilen hebben vaste bomen
waarin ze zitten: de roestplaatsen. Onder dergelijke roestplaatsen kan men kleine partijen
braakballen vinden. Buiten het broedseizoen, vooral tijdens de winterperiode, komen grotere
groepen Ransuilen op eenzelfde roestplaats voor. Vooral dergelijke roestplaatsen zijn geschikt
om braakballen te gaan verzamelen. Een nadeel is dat, vooral tijdens de winterperiode, de
braakballen zeer snel uit elkaar vallen. Ook moet men trachten na te gaan of deze braakballen
niet afkomstig zijn van trekkende uilen.

De braakballen van de Bosuil zijn interessant omdat deze soort ook typische bosbewoners slaat.
Deze soort is in de Belgische Ardennen en Nederland geenszins zeldzaam. Het is echter moei
lijk grote partijen bosuilbraakballen te vinden, daar deze dieren geen vaste plaatsen hebben
waar ze hun braakballen deponeren.

De Steenuil heeft een gevarieerd dieet. Zijn braakballen zijn echter veelal klein en de schedcl-'
tjes die erin voorkomen zijn sterk verbrijzeld. Het is een verwoed insektenjager en sommige
braakballen bestaan uit niets anders dan resten van kevers (dekschilden, poten, e.d.).

Een vijfde uilesoort, de Velduil, is zeldzamer. Ook treft men in de braakballen meestal geen
of nauwelijks determineerbare resten aan.

Het is dus zo dat voor zoogdieronderzoek de braakballen van de Kerkuil, Ransuil en Bosuil
het meest geschikt zijn. Van deze drie is de Kerkuil het interessantst, omdat zijn menu gevari
eerd is en omdat men gemakkelijk grote partijen braakballen ervan kan verkrijgen.
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Aile braakballen die op dezelfde plaats en tijdens een dag verzameld worden, krijgen een volg
nummer, het reeks- of zendingnummer. De braakballen worden nu gedroogd en bewaard in
een goed sluitende pot met een kleine hoeveelheid insektendodende stof (b.v. paradichloorben
zeen). loniet, dan bestaat de kans dat de braakballen uiteenvallen door optreden van kevers
(o.a. Anthrenus museorum) en vooral van rupsen van motten (Microlepidoptera), die ze aan
vreten. In een pot met braakbal1en wordt een etiket gestopt met vermelding van het zending
nummer en bij een zending van verscheidene potten wordt gebruik gemaakt van een volgnum
mer (b.v.: 50/3 is de derde pot van zending 50). Van een zending worden lOveel mogelijk gege
yens genoteerd (uil, vindplaats, datum, oude of verse braakballen, biotoop waarin de uil jaagt,
enz.). Deze gegevens worden ingevuld op een standaardformulier (Fig. I). Op dit formulier

Zcnding nr.
Predator (uile- of roofvogclsoort):
Lokaliteit-gemcen te:

-omsehrijving:
Datum:

Omvang:
Verzamelaar:

Uitpluizer:
Dc terrn ina tic:

Braakbal nr.

biz.
t/m

t/m

Figuur I. Standaardformulicr voor het invullcn van de gegevens bij cen partij braakballcn

wordt later ook ingevuld wie het uitpluiswerk en de determinaties heeft verricht, waar de be
treffende braakbal1en in de kollektie terug te vinden zijn (ms. braakballen) en waar de lijsten
met determinaties te raadplegen zijn (ms. bladzijden). Deze formulieren worden numeriek ge
rangschikt. Eventueel kan van ieder formulier een duplicaat gemaakt worden. Deze worden
dan alfabetisch gerangschikt volgens vindplaats (gemeente of stad).

Bovendien kunnen aile plaatsen waar naar braakballen gezocht werd in een kaartsysteem ge
rangschikt worden. Dit is zeer interessant wanneer men in een streek systematisch aile kerkto
rens bezoekt, op lOek naar kerkuilbraakballen. Er kan dan genoteerd worden: huidige of vroege
re aanwezigheid van een uil, in voorkomend geval de oorzaak van afwezigheid ofverdwijning van
de uil, de plaats waar de braakballen werden gevonden (toren, kerkschip, zijbeuk, ... ). de toe
stand van de kerk, enz. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in verband met de verspreiding
van de Kerkuil.
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2.4. HET UlTPLUlZEN:

Yoor het uitpluizen neemt men liefst een groot wit karton of cen wit blad stevig papier waar
op men de verschillende skeletdelen legt naar gelang ze vrijkomen. Doorgaans worden alleen
de schedeldelen bijgehouden en in sommige gevallen de bekkenbeenderen. Met een pincet
breekt men de slijmlaag open en verwijdert men zoveel mogelijk haren tot er een schedeltje
zichtbaar wordt. Nu moet men goed oppassen dat bovenkaak en onderkaken, die gewoonlijk
nog tegen elkaar zitten, bijeen blijven. Dit is van belang bij latere determinatie. Bij het uitplui
zen moet men zeer goed opletten en voorzichtig te werk gaan. Als men dat niet doet is de kans
groot dat schedeldelen van kleine soorten, Dwergspitsmuis (Sorex minutus) en Dwergmuis (Mi
cromys minutus) verloren gaan en dat de bovenkaken der Ware muizen (Muridae) uiteenvallen.
Een kerkuilbraakbal bevat doorgaans 3 tot 5 zoogdierschedels of, anders gezegd, de zoogdier
index (zie 2.6) varieert van 3 tot 5. Het is echter niet uitgesloten, dat men in een braakbal tot
IS schedelresten aantreft. Doorgaans is de zoogdierindex groter waar in de braakballen veel
insektivoren voorkomen. In vergelijking met andere uilen is de zoogdierindex van de Kerkuil
gcmiddeld groter dan die van Ransuil en Steenuil, en gelijk of kleiner dan die van de Bosuil.

Zijn aile schedeldeeltjes uit een braakbal gehaald dan verwijdert men met een fijn pincet zo
veel mogelijk de haren die door de maagwerking tot diep in de schedelholten zijn doorgedron
gen. Tenslotte reinigt men met een tandenborstel het gebit en de plaatsen waar het nummer
zal aangebracht worden. Hierbij zal men er vooral op letten dat de tanden niet uitvallen. Wan
neer men hiervoor tijd heeft kan men de uitgevallen tanden vastlijmen.

2.5. HET NOTEREN VAN DE GEGEVENS

ledere braakbal krijgt een volgnummer. Deze nummering gebeurt doorlopend, ongeacht het
reeksnummer. Op elk bewaard schedelstukje wordt cen nummer aangebracht met oost-indische
inkt. Dit gebeurt zodanig dat onderkaken en bovenkaak waarvan bij het uitpluizen kon worden
vastgesteld dat ze samenhoren, hetzelfde nummer krijgen. Hierna voIgt de determinatie. Men
gebruikt hierbij een loupe (lOx), een kIcine schuifpasser en een determinatietabel (zie litera
tuurlijst). Al deze gegevens worden nu genoteerd op lijsten (Fig. 2). In de linkerbovenhoek no
teert men het zendingnummer. Deze lijsten worden na elkaar in de rechterbovenhoek doorlo
pend genummerd (gepagineerd). Aile schedelstukjes uit een braakbal worden samengebracht in
een glazen potje. In het potje en op het deksel wordt een etiket aangebracht, dat het zending
nummer en het nummer van de braakbal aangeeft. Sommige zcndingen bestaan echter gehee1
of gedeeltelijk uit brokstukken (debris). Deze resten krijgen dan samen slechts een nummer
alsof ze afkomstig zijn van een braakbal. De potjes, die elk de inhoud van een braakbal bevat
ten, worden in bakjes van b.v. 100 stuks opgeborgen. De lijsten en het uitgeplozen materiaal
worden bijgehouden als bewijsmateriaal. Wil men een bepaald dier uit een braakbal nogmaals
bekijken, dan is dit zeer gemakkelijk in de verzameling terug te vinden. Het gebeurt nog al te
vaak dat materiaal na bepaIing weggegooid wordt. Op die wijze is een latere kontrole van de
resultaten niet meer mogelijk.

2.6. HET RUBRICEREN VAN DE RESULTATEN:

Wanneer aile braakballen van een zending bepaald zijn, wordt het totaal aantal opgemaakt van
de prooidieren die erin aangetroffen werden. Dit gebeurt door afzonderlijk bovenkaken (even
tueellinker- en rechter bovenkaken), linker onderkaken en rechter onderkaken voor elke soort
op te tellen. Als aantal van een bepaalde soort wordt het grootst gevonden getal genoteerd.
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lending 10 bli. 25

NR. nr.S Soortnaam

5

(dit is hct volgnummcr van dc braakbal1
I

B Microtus agrestis
1 LO

Microtus aarcstls
1

KU Microtus agrcstrs
-

B
Apodemus spcc.

2
LOApodcmus spec.

J
B Sorcx araneus

4
LOMicromys minutus

6 1
B Microtus arvalisI LO Microtus arvalisI RO Microtus arvalis

2
LO Sorex araneu s

3
RO Microtus agrestis

Figuur 2: Voorbecld van ecn ingevuld formulier, waarop de rcsultaten van de analyscn per l1raak
bal staan aangegcven. B: bovenkaak; LB: linker hclft bovcnkaak: RB: reehter helft bo
vcnkaak; LO: linker ondcrkaak: RO: rcch tcr onderkaak.

lcnding Nr ---
Roofvogel

Igcmecn {c DatumAantal braakbalkn

I
Aantal

Prooidicren BLOROODmcrkingcn

-.-- --

totaal aan tal I ..

I
totaal aant:d I-IPROOIDIEREN loogdlenndcx:

lOOGDILRl.N

Figuur 3. Standaardformulicr voor analyse van cen partij braakballc:l
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I Zcnding N r.
Gcmccnte

Roofv(wcl

Aantal

ProoidierenAantalProoidicren

Sorcx arancus

Micromys minutus
Sorex minutus

Apodcmus spec.
Sorcx spec.

Rattus rattus
Neomys fodiens

Rattus norvegicus
Neomys anomalus

Rattus spec.
Neomys spec.

Mus musculus
Crocidura russula

Muridae spec.
Crocidura leucodon Crocidura spec.

Eliomys quercinus
Soricidae spec.

Muscardinus avellanarius
Talpa europaea

Glis glis

C1cthrionomys glareolus

Myotis nattereri
Arvicola tcrrestris

Eptesicus serotinus
Pitymys subterraneus

Pipistrellus pipistrellus
Microtus arvalis

Plecotus spec.
Microtus agrestis

Nyctalus noctula
Microtus spec.

Chiroptera spec.
Microtidae spec. Mustcla nivalisLeporidac spec.

Pu torius pu torius

Avcs
Amphibia - ReptiliaColeoptera

totaal aantal PROOIDIEREN

totaal aantal ZOOGDIEREN

Figuur 4. Standaardformulier voor analysc van een partij braakballen met een voorgedrukte hist van prooi
diersoorten

Treft men b.v. in een bepaalde zen ding 10 bovenkaken, 15 linker onderkaken en 12 rechter
onderkaken van de Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) aan, dan neemt men aan
dat er in die zending 15 Pitymys subterraneus voorkomen. Deze resultaten worden genoteerd
op een formulier (Fig. 3). Niet alleen de zoogdieren maar ook de vogels, amfibieen, reptielen,
kevers, enz. worden opgenomen. Het totaal aantal prooidieren wordt berekend door de som te
maken van de aantallen zoogdieren + vogels + amfibieen + reptielen. Eventuecl kunnen formu
lieren gebruikt worden waarop de namen van de prooidieren voorgedrukt zijn (Fig. 4). Daar
op een dergelijk formulier meer dieren staan dan er gewoonlijk aangetroffen worden, kan de
ze werkwijze gemakkelijk aanleiding geven tot het maken van fouten. Deze formulieren wor
den afzonderlijk en alfabetisch opgeborgen. Vervolgens wordt de zoogdierindex bepaald. De
zoogdierindex verkrijgt men door het aantal zoogdieren per zending te delen door het aantal
braakballen. Het is een weerspiegeling van het gemiddeld aantal zoogdieren in cen braakbal.

2.7. DE MINIMUMMETHODE:

De hier geschetste werkwijze is zeer omslachtig, maar biedt het voordeel dat iedere determina
tie gekontroleerd kan worden en dat men een bepaald dier gemakkelijk kan terugvinden. Moet
men nu bijvoorbeeld de exemplaren van de Bosspitsmuis (Sorex araneus) van een bepaalde ge-
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meente hebben, dan zoekt men die op onder de formulieren waarop de eindresultaten geno
teerd zijn. Men weet dan dadelijk over hoeveel exemplaren men beschikt. Aan de hand van het
zendingnummer kan men nu de formulieren met verzamelgegevens, de nummers der braakbal
len en de bladzijden met determinaties terugvinden. Op die wijze kan men zeer snel aile Sorc.y
araneus van de betreffende gemeente opzoeken. Ook blijven volgens deze methode onderkaken
en bovenkaak van hetzelfde dier lOveel mogelijk samen, wat van belang is als men later het ma
teriaal wil gebruiken bij systematische en biometrische studies.

Zij die niet over de tijd en de mogelijkheden beschikken om volgens deze methode te werken
moeten zich echter niet laten afsehrikken. Zij kunnen een eenvoudiger werkwijze toepassen.
Men kan b.v. de schedelstukjes niet afzonderlijk nummeren maar ze per zending en per soort
onderbrengen in een potje. Dit betekent dat men veel minder potjes (kostenbesparing) en min
der plaats nodig heeft om de verzameling onder te brengen en dat men sneller kan werken. \Vat
men echter steeds nodig heeft zijn goed genoteerde verzamelgegevens (formulier Fig. I) en
goed genoteerde resu1taten (formulier Fig. 3 of 4). Ook is het nodig dat de uitgeplozen sche
delfragmenten op een of andere wijze worden bijeengehouden.

2.8. LITERA TUUR

ASSELBERG, R.H., 1971. De verspreiding van de kleine zoogdieren in Belgic aan de hand van
braakballenanalyse. Bulletin KoninkJijk Belgisch Instituut voor Natuurweten
schappen, 47 (5): 1-60,36 krt., 2 bijlagen.

CHALlNE, J., H.BAUDVIN, D.JAMMOT & C.SAINT GIRONS, 1974. Les Proies des Rapaces.
(Petits Mammiferes et leur environnement). Parijs: 1-144,4 pI., 62 fig.

HUSSON, A.M., 1962.Het determineren van schedelresten van zoogdieren in braakballen van
uilen. Zoblogische Bijdragen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historic, Leiden (5):
1,63,2 tab., 8 pI., 19 fig.

LENGLET, G., 1975. Clef de determination des cranes de Chiropteres en Belgique. Les Natura
listes Belges, 56.

MARTZ, R., 1969. Gewbll- und Rupfungkunde. Berlijn: I-XI, 1-287,4 tab., 307 fig.

SAINT GIRONS, M.C. & F.SPITZ, 1966. A propos de I'etude des micro-mammiferes par I'ana
lyse des pelotes de rapaces.lnteret et limites de la methode. La Terre et la Vie,
20: 3-18,3 tab., 3 krt.

VAN DER STRAETEN, E., 1974. De Belgische Zoogdieren in verband met braakballenonder
lOek. I. Insectivora. Tijdschrift van de Belgische Nationale Vereniging der Lcra
ren in de Biologie, 20: 6-23,9 fig.
1975. De Belgische Zoogdieren in verband met braakballcnonderzoek. 2. Lago
morpha. Tijdschrift van de Belgische Nationale Vereniging der Leraren in de
Biologie, 1..1: 17-24,4 fig.

\VJJNGAARDEN, A.Y AN, V.V AN LAAR & M.D.M.TROMMEL, 1971. De verspreiding van
de Nederlandse zoogdieren. Lutra, ll.: ]-41,64 krt.
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3. HET W AARNEtv1EN VAN ZOOGDIEREN

3.1. HEI VERRICHIEN VAN VELDWAARNEMINGEN

In tegenstelling tot enkele andere groepen van vertebraten (zoals vogels, reptielen en amfibieen),
levert het direkt en langdurig waarnemen van zoogdieren vele moeilijkheden op. De oorzaak
hiervan is dat, als zij al niet hoofdzakelijk nachtdieren zijn, zij ondergronds of in dichte vege
taties leven. 130vendien zijn zoogdieren over het algemeen schuw.

Mogelijkheden tot direkt waarnemen bieden vooral de volgende soorten en soortengroepen:
INSECTIVORA: Egel (ErinaceuS"Curopaeus). VooraJ tijdens de schemering en soms overdag

(in het najaar) waar te nemen. Iijdens de voortplantingsperiode verraden
egels zich door de luidruchtige, snuivende geluiden die zij maken.

Spitsmuizen (Soricidae). Op spitsmuizen wordt men dikwijls geattendeerd
door hun indringende gepiep; bekend hie rom zijn vooraJ Huisspitsmuizen
tijdens avonden in de zomer.

Mol (Talpa europaea). De aanwezigheid van de mol is eenvoudig vast te stel
len door de molshopen die hij opwerpt.

CHIROPTERA: Vleermuizen (Chiroptera) vindt men zowel op hun zomer- aJs winterverblijf
plaatsen. Zomerverblijfplaatsen kunnen zijn: zolders van kerken en van an
dere gebouwen, spouwmuren, schoorstenen, achter vensterluiken, nestkast
jes, vleermuiskasten en holle bomen (Rosse vleermuis,Nyctalus noctula).
Winterverblijfplaatsen zijn vooral: grotten, mergelgroeven, gangen van forten
en ijskelders.
Op de zomerverblijfplaatsen verraden vleermuizen zich dikwijls door de gro
te hoeveelheden mest en prooidierrestanten op de vloer.

LAGOMORPHA: Konijn (Oryctolagus cuniculus). Konijnen maken hun aanwezigheid kenbaar
door holen, graafsporen en latrines in het terrein.

Haas.(Lepus capensis). lndien men over een goede terreinkennis beschikt kan
door herhaaJdelijk en zorgvuldig waarnemen een redelijke schatting worden
gemaakt van het aantal hazen, dat in een bepaald gebied leeft.

RODENTIA: Eekhoorn (Sciurus vulgaris). De eekhoorn is hoofdzakelijk een dagdier. Het
nest van de Eekhoorn, dat zich meestal in de kroon van een naaldboom be
vindt, is dikwijls vanaf de grond zichtbaar.

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) en Dwergmuis. Beide soorten bouwen
tijdens de vegetatieperiode een rond nestje van halmen en bladeren in de
plantengroei, 20 a 50 em boven de grond.

ARTIODACTYLA: Wild zwijn (Sus scrota), Edelhert (Cervus elaphus), Ree (Capreolus capreo
lus) en Moeflon (Ovis aries) laten zich het beste op hun wroet- en graasplaat
sen observeren. Van deze vier soorten is de Moeflon het meeste een dagdier.

3.2. DODE ZOOGDlEREN

Van de dode zoogdieren die men III het veld kan vinden, zijn de verkeersslachtoffers wel de op
vallendste. Wegen die het te inventariseren gebied doorsnijden, leveren dikwijls een gevarieerd
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aantal door het verkeer gedode zoogdiersoorten op. Dergelijke vondsten kunllen dienen dls
aanvullingen op gegevens die op andere wijzen zijn verkregen. Een dndereeenvoudige mogeli]k
heid om dode zoogdieren, in het bijzonder Spitsmuizen, in hdnden te krijgell is het geregeld
controleren nn plaatsen waar katten deze dieren aanbrengen en achterlaten. Dddrnadst heef!
men de kans om in de natuur van vrijwel aile zoogdiersoorten dode exemplaren te vinden. Hi]
het verzamelen van dood gevonden zoogdieren dient men, met name in terreinen die met rabies
(hondsdolheid) zijn besmet, de allergrootste voorzichtigheid in acht te nemen. Men dient dood
gevonden dieren (niet-verkeersslachtoffers) AL TlJD omzichtig te behandelen.

3.3. ZOOGDIEREN IN NESTKASTJES

Nestkastjes, bedoeld als broedgelegenheid voor vogels, worden tevens door enkele LOogdiersoor
ten bezet en wel vooral door Dwergspitsmuis. Vleermuizen (Cd. 6 soorten), Hazelmuis, Eikel
muis (Eliomys qucrcinus), Zevensldper (Glis glis), Rosse woelmuis. Bosmuis en soms door Eek
hoorn en Boommarter (Martcc martes). Om deze dieren aan te treffen dient men over het gehe
Ie jaar gespreide nestkastcontroles uit te oefenen.

Ook is het mogelijk om voor bodembewonende zoogdiersoorten speciale nestkastjes te constru
eren (zg. Howard-nestkastjes) en deze tot aan de rand van het dcksel in de grond in te graven.

1
I

I
I

I\.)~a
1

440

Figuur 5. Dwarsdoorsnedc van ccnncstkastjc annex val, voor het ondergronds vangen van kleinc zoogdicfl'n
Cnaar RYSZKOWSKI & TRUSZKOWSKI, 1970). I - Nestkastjc. 11- gcdeelte met vahncchanismc.
III - houten kast als beschcnning. Aile maten in millimeters.

In het kastje bevind t zich een nesthokje, dat via een gangetje met de grondoppervlakte in ver-
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binding staat. Een valsysteem, geplaatst tussen gang en nesthokje, maakt het mogelijk om de
zoogdieren die het nestkastje bezoeken levend te vangen. Controle van de kastjes vindt plaats
door het deksel te verwijderen. Een beschrijving van de bouw en gegevens over de afmetingen
van deze nestkastjes geven RYSZKOWSKI & TRUSZKOWSKI (1970); een uitwerking van de
vangstresultaten met deze kastjes (Bosspitsmuis, Waterspitsmuis (Neomys fodiens). Rosse
woelmuis, Woelrat (Arvicola terrestris), Aardmuis, Brandmuis (Apodemus agrarius), Bosmuis
(Apodemus sylvaticus) en Wezel (Mustela nivalis), vindt men in het artikel van TRUSZKOWS
KI (1974).

3.4. HET ZOEKEN EN DETERMl]'IjEREN V AN SPOREN

Zoogdieren laten in het veld allerlei sporen aehter, waaruit dikwijIs valt af te leiden welke zoog
diersoort op welke wijze aktief is geweest. Hierbij gaat het om

loopsporen (prenten) en wissels;
vraatsporen (het schi]]en van bast, het afbijten van topscheuten, het knagen aan wor
teIs. bast, hout, vruchten en zaden);
prooidierresten (achtergelaten door roofdieren);
faeces (uitwerpselen);
urineplekken;
legers, holen en nesten;
wroet- en graafsporen (o.a. zocIplaatsen);
veegsporen (van herten).

Om deze sporen te leren herkennen, kan men het beste speciale gidsen en literatuur raadple
gen (zie de literatuurlijst aan het eind van dit hoofdstuk).

3.5. INTERVIEWS

Informatie over het voorkomen van zoogdieren is dikwijls te verkrijgen door navraag bij perso
l1en, die belang hebben bij de aanwezigheid van bepaalde zoogdiersoortei' in hun terreinen. 7.0

als boswachters, jagers, jachtopzieners en boeren. Het is echter wcI zaak om de op deze wijze
verkregen gegevens kritisch te beschouwen en waar mogelijk te toetsen aan de werkelijkheid.

3.6. LITERA TUUR

BANG, P. & P.DAHLSTRcpM, 1973. Elseviers diersporengids. Sporen en kentekens van zoog
dieren en vogels. Amsterdam/Brussel: 1-240, fig.

BRANDT, K. & ~I.EISENHARDT, 1965. Fiihrten- nnd Spurenkunde. Hamburg/Berlin: 1-139,
fig. (Een vertaling in het Nederlands verscheen in 1958, Spoorzoeken, spoorle
zen. Amsterdam: 1-100, fig.).

ENNION, EA & N.TINBERGEN, 1967. Tracks. Oxford: 1-63, fig.

LAWRENCE, MJ. & R.W.BROWN, 1974. Mammals of Britain. Their tracks, trails and signs.
Londen: 1-298, fig.

LOHRL, B., 1973. Nisthbhlen, Kunstnester und ihre Bewohner. Stuttgart: 1-134, fig.

RYSZKOWSKI, L. & J .TRUSZKOWSKI, 1970. Survival of unweaned and juvenile bank voles
under field conditions. Acta Theriologica, 12: 223-232,4 tab., 3 fig.
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TURCEK, fJ., 1967. Okologische Beziehungen der Saugetiere und C;eh()lle. Bratislava: 1-211.
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4. HET VANGEN EN VERZAMELEN VAN ZOOGDIEREN

4. J . INLEIDING

Wij zuBen hier de verschillende technieken bespreken die gebruikt worden bii het vangen en
behandelen van gevangen zoogdieren. Hierbij wordt vooral aandacht be steed aan inventarisatie
en verzameltechnieken. Maar ookandere mogelijkheden van ondeuoek (o.a. poplilatiestlidies)
worden kort besproken.

Het vangen van vleermuizen word t h ier n iet behandeld. V!cermll isonderlOek door mid del van
vangsten dient in de 13enelux overgelaten le worden aan wetenschappelijke instellingen. Dc eni
ge methode voor het levend vangen van vleermuizen buiten de winterslaaptiid is het gebrllik
van mistnetten en dit is in Belgic en Nederland verboden zonder speciale toestemming. Ilet be
vrijden van een dier uit een mistnet gaat vaak gepaardlllet beschadiging van dier ell net.

4.2. HET VANGEN V AN ZOOGDIEREN MET KLEMM EN

Wij willen ons in dele paragraar beperken tot een beschrijving van klemmen die gebrllikt kllll
nen worden voor het vangen van kleine lOogdieren (n1. de Spitsmllilen (Sorieidac). \1ollcn
(Talpidae), Slaapmuilen (Gliridae). Woelmllizen (Mierotidae) en Ware lllll izen (Muridac). \\aar
bij het gevangen dier op slag gedood wordt. Inventarisatie van andere zoogdieren binnen de
Benelux kan beter gebeuren door mid del vanlevend vangen of van waarnemell. !kt gebrllik
van stroppen en slagijzers lijkt ons (voor lover ze niet door de wet verbodenliJn) totaal onge
past bij inventarisaties, terwijl het aanleggen van collecties van grotere lOogdieren door vangen
het beste aan de lllusea kan worden overgelaten.

MUIZEKLEMMEN EN RATTEKLEMMEN

Vour het vangen van kleine zoogdieren kan 't beste gebruik gelllaakt worden van de muilC
klemmen (9,5 x 5 cm; max. 10 13F orr. 0.(0) ofratteklellllllen (18 x 9 cm: max. 30 BF or
2.- ), die in de handel aangebuden worden. Naargelang het type zijnle geschikt om er ecn vast
aas (blokje) of een sllleerbaar aas (pasta) op
aan te brengen. We zullen hier niet verder uit
weiden over de versch illende typen die aile ge
baseerd zijn op hetzelfde principe en slech ts
van elkaar verschillen door de vorm van de

aastafel en het scherpstellingsmechan isme. Van
groot belang is, dat in de achterzijde van het
aasplankje een spijkertje wordt geslagen waar
op ofwaaromheen het aas wordt bevestigd
(zie verder onder "M useum speciaJ"). l·j~uLlr (). i\'1\liZl'kk'1l11l1l't ("dLl

. kCrljc aehtc) op hl't
t "1'11-
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MLSLWvl SPECIAL

Een nadeel van de muizeklem is dat de slagbeugel meestal terechtkomt op de kop van het ge·
vangen dier en de schedel ervan verbrijzelt. Dit heeft tot gevolg dat de schedel niet meer te ge·
bruiken is voor biometrische studies. Bij ,het vangen met een gewone muizeklem is het aantal
verbrijzelde schedels vrij hoog en varieert van 30'/r) bij Apodemus tot 50% en meer bij andere
soorten. Dit nadeel kan verholpen worden door steeds gebruik te maken van de grotere ratte·
klemmen die afgesteld zijn op halve kracht. Dit is mogelijk bij bepaalde typen van klemmen,
die uitgerust zijn met 2 individuele veren (b.v. de hold fast en de cant miss). Het is echter
waarschijnlijk dat men op die wijze slechts zelden de kleinste soorten (Sorex minutus en Micro·
mys minutus) zal vangen. Schedelbreuk kan ook beperkt worden door het aas zo ver mogelijk
naar achter op de aastafel te bevestigen en geen gebruik te maken van het voorgeboorde gaatje
of het aangebrachte aashaakje. Daarom is er een val in de handel gebracht door de Woodstream
Corporation (Lititz, Penna, U.S.A.): de museum special. Deze val van 14 x 7 cm is uitgerust
met de veer van een muizeklem. Hiermee vangt men dezelfde soorten als met een gewone mui·
zeklem, doch het aantal beschadigde schedels is kleiner dan 5%. Een bijkomend voordeel is,
dat bij het opstellen de val steeds automatisch op zijn scherpst staat. Deze vallen zijn verkrijg·
baar bij Graham, Yiallabaan 13, B·161O Ruisbroek, Belgie. De prijs is vrij hoog: 75 BF of
f. 5,- per stuk; minimumafname 300 stuks.

MOLLENKLEMMEN:

Figuur 7. Molleklem volgens het principe van Le Court (naar
S.SKOCZEN,1966)

Mollen leven onder de grond en
zullen dan ook slechts in uit·
zonderlijke gevallen in een mui·
ze· of ratteklem gevangen wor·
den. Yoor het vangen van Mol·
len biedt de handel dan ook ver·
schillende typen van klemmen
aan. Deze klemmen zijn door·
gaans van het schaartype en
worden geplaatst in de gang
van de Mol. Met deze vallen
worden ook Woelratten gevan·
gen en incidenteel Wezels.

YOORBEHANDELING EN ONDERHOUD YAN DE KLEMMEN:

Klemmen gaan snel kapot wanneer men ze gebruikt onder slechte weersomstandigheden (re·
gen, sneeuw) en in vochtige terreinen. Het houten plankje zal water absorberen en het ijzer zal
gaan roesten. Daarom is het nodig om de vallen met houten onderdelen vooraf te parafineren.
Hiertoe plaatst men ze gedurende een paar uur in gesmolten paraffine (b.v. in een broedstoof).
Ook dient men na elke vangnacht de vallen zorgvuldig te reinigen (o.a. door het aas te verwij·
deren) en te drogen alvorens ze op te bergen.

Wi! men boombewonende kleine zoogdieren gaan vangen, dan moet men vooraf een gat (fIJ 0,5
cm) in het plankje van de val boren. Zo is het mogelijk de vallen in een boom aan spijkers op
te hangen.

Een faktor waarmee men bij het vangen op niet afgesloten terreinen rekening dient te houden,
is diefstal van vallen. Ook kan het gebeuren dat vallen verwijderd of afgezet worden door b.v.
wellicht goed menende natuurbeschermers. Dit is niet te voorkomen. Bij experimenten, die
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Figuur R. Chauvancy val, scherI' ar~L'
steld CII v()O!zicll vall ~Ia,.

De val kan gL'lllOlltL'erd IIor
den on een olie- of CUI1'i..'!'

venblik vall! liter
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verschillende dagen durrn op dezelfde plaats, kan men hordjes aanbrengen met het verwek de
vallen niet aan te raken, hoewelmen zodoende wel de aandacht trekt. Ais dat niet geheurt
doet men er het beste aan. de vallen zoveel mogc!ijk verdekt op te stellen. Ook helpt het aal1
brengen van naam en adres van het museum of de dienst waarvoor men werkt op de val (b.v.
door middel van een afstempeling). Dit dient te gebeuren voordat men de vallen parafineert.

4.3. HET V ANGEN V AN ZOOGDIEREN MET LIVE TRAPS

In de handel be staat een groot aantal typen van live-traps (vallen om een dier levend te hemach
tigen). Er is hier getracht een overzieht te geven van de voornaamste live-traps en /.Oveel moge
lijk informatie erover bijeen te brengen, lOals de eigenschappen. waar ze kunnel1 worden ver
kregen en eventuecl de prijs ervan. Deze is eehter sleehts binnen bepaalde grenzen op te gevel1.
Immers de meeste van deze va/len zijn alleen in het buitenland te verkrijgen. /Odat men reke
ning moet houden met wisselkoersen, invoerrechten en transportkosten. Ook bepalen sommi
ge verkopers een minimumafname of geven reduktie bij het afnemcn van grote hoeveelheden.
Er is tevens een type van val besehreven die men met weinig kosten zelf kan maken. Ook be
staat de mogelijkheid om zelf andere vallen te bedenken.

4.3.1. LIVE-TRAPS VOOR KLEINERE ZOOGDIEREN: Insectivora en Rodentia.

De Aubry-Chappelier val.
Deze val is genoemd naar de ontwerpers ervan. daar ze, als niet-gepatenteerde val. geen naam
heeft. Het is een kleine (15 x 5 x 5 em), handige val die zeer gemakkelijk afstelbaar is. Ze is
volledig gesloten en het dichtklapmeehanisme zit in de val, zodat men ze ook kan gebruiken
bij regen. De val is z6 kort dat men er geen nestmateriaal in kan aanbrengen. Er kan echter ge
makkelijk een grote ruimte (b.v. een lege verfbus) aangebouwd worden. De val is geschikt voor
het vangen van Mus, Apodemus. Microtus, Clerhricmomys, Sorex e;l Crocidura. Cevangen die
ren kunnen gemakkelijk uit de val gehaald worden. Zinken vallen van dit type (gewicht 200 g)
worden vervaardigd door de firma Godiard, 45, Champ de Foire-St.Vincent. 36 - Ardentes.
Frankrijk, tegen de prijs van 100-150 BF of f. 7,-- tot f. 10,-. Daar de val niet gepatenteerd is
kan men ze zelf (laten) maken, waarbij men er voor dient te lOrgen dat ze ongeveer 5 em lan
ger is. Een volledige besehrijving met schema kan men vinden in DAVIS (1961). De val is moei
lijk te reinigen.

De Chauvaney val (Figuur 8).
Deze val werd besehreven door Petter in 1963 en is sinds

dien zowel in Europa als in Afrika met sueees gebruikt. De
va] is zeer klein van afmetingen (13 x 12 x 3 em) en weegt
170 gr. De val is niet meer dan een deksel met een deurtje
en dient bevestigd te worden op een leeg blik met een dia
meter van ongevcer 10 em (b.v. een leeg olieblik van] li
ter). Het grootste voordeel van deze val is, dat ze bij trans
port over lange afstanden weinig plaats inneemt (olie- en
eonservenblikken kan men overaJ verkrijgen). De val is
moeilijk afstelbaar. De.deur klapt naar buiten open en dit
heeft versehillende nadelen:

de val moet opgesteld worden op een plaats die volledig
effen is, zo niet dan bestaat de kans dat bij het dieht
klappen het deurtje blijft hangen aeh ter takjes of aan
een bosje gras, zodat het dier dat anders gevangen I.OU
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Figuur 9. De lIavahart val

/ijn de val kan verlaten. Het schcrpstellen vergt dan ouk grote oplcttendheid indien men in
een hiotoop met dichte begrueiing wcrkt.

een klein aantal vallen (tot maximum _ klapt van/elf dicht bij regen. Wanneer het echter
gedurende de winterperiode tijdens de ·avond regent en er treedt nachtvorst op, dan vriest
het dichtklapmechanisme vast en de val werkt niet meer. Dit is het enige valtype waarbij we
dit vastvrie/en konstateerden.

Het is ook vrij 1l10eilUk een gevangen dier uit de val te bevrijden, zander dat het kan ontsnap
pen. I let aas zit vrij lwug vast zodat de Soricidae er nie! bij kunnen. De val is dan ook uitste
kend geschikt voor Mus, Apodemus, Microtus en Clethrionomys. Sorex en Crocidura vangt
men er slcchts zelden mee. Dit is een pluspunt wanneer men b.v. een populatiestudie van Apo
dClI1l1s wiluitvoeren. Men is er dan zeker van, dat Soricidae de val\en niet wIlen bezetten.

Dc Chauvancy val is verkrijgbaar bij Rousseau en Darnet, 64, Avenue Gambetta, Paris 20e,
Frankrijk, en kost 100-150 Bf of f. 7,- tot f. 10,- . Ze is gemakkelijk te reinigen.

Dc Havahart val ( F igu ur 9).
De !-!avahart val is een bekende Amerikaanse val die in verschil\ende formaten wordt geprodu

ceerd. Dc gangbarc
formaten voor klei

ne zoogd ieren zijn
nr. 0 (25,4 x 7,6 x
7,6 cm) en nr. I
(45,7 x 12,7 x 12,7
cm). Deze vaIlen
zijn aan twee zijden
toegankelijk (een
groot voordeel) en
zijn gemaakt uit
metaalgaas. Het dak
en de deuren zijn
van metaalplaat.
Het gevoelige afstel
mechanisme zit

langs de buitenzijde
en dit maakt het af

steIlen vrij eenvou
dig. Deze val is ech
tel' mindel' geschikt
om in de Benelux

tijdens de winterperiode te vangen. Daar de val open is, heeft het gevangen dier veellast van
regen en vorst. Wanneer men, in deze omstandigheden, de val niet een paar maal per nacht gaat
controleren, is de kans groot dat men's morgens een aantal gevangen dieren dood aantreft. Om
dit te vourkomen IOU men de val\en in de winterperiode gedeeltelijk kunnen omwikkelen (met
een stuk plastic b.v.). Dit is echter praktisch onmogelijk, daar men dan het afstelmechanisme
blokkeert. Dc val\en zijn relatief licht (type nr. ] weegt 315 gr) maar nemen vecl plaats in. AI
Je soorten kleine zoogdieren die in Nederland en Belgie voorkomen, kunnen ermee gevangen
worden, maar het is zeer moeilijk om een gevangen dier te bevrijden, zonder dat het kan ont
snappen. Daarom kan men de vaIlen het beste openen, terwijl zij in een grote plastic zak wor
den gehouden. Dc kans op ontsnappen van de vangst word t hierdoor kleineI'.

Dc Havahart val wordt in de Benelux verspreid door: Fexco, Postbus 6112, Rotterdam. De
prijs van 't klcinste type (nr.O): 4,1 S. Dc val is moeilijk te reinigen.
16



Figuur 11. Dc Shennan val

De Longworth val (Figuur 10)
De Longworth is een Engelse val die be
staat uit twee delen: een tunnel, die
vangmechanisme en deur bevat, en een
nestruimte. Deze twee delen kan men,
wanneer de val niet gebruikt wordt, in
elkaar schuiven. De afmetingen zijn
dan 14 x 8 x 6,5 em. Het gewicht van
deze aluminium val bedraagt 210 gr.
Deze volledig gesloten val is uitstekend
geschikt om er nestmateriaal in aan te
brengen. Ze is gemakkelijk afstelbaar
en kan niet dichtklappen tengevolge
van de regen. Men kan er alle kleine
zoogdieren mee vangen, maar het is
niet zo gemakkelijk om gevangen die
ren uit de val te halen. Handig is am
ook deze val in een plastic zak te ledi- figuu r 10. Dc Longworth val

gen. Deze val kan besteld worden bij
Longworth Scientific Instrument Co., Abingdon, Berks, Engeland. De prijs is £ 3. Op het con
tinent wordt deze val geleverd door o.a. Griffin Europa B.Y., Mr.Dr. Frederiksstraat 19, Breda.
De prijs van de door deze firma geleverde Longworth-traps is echter vrij hoog (f. 40,- of 650
BF).

De Sherman val (Fi?~;ur II)
Een andere Amerikaanse val is de
Sherman val. Deze bestaat in twee

formaten (16,5 x 6,5 x 5 em en
23 x 9 x 7,5 em), in twee materi
alen (aluminium en een gegalva
niseerde lege ring van ijzer en tin)
en in twee uitvoeringen (al of
niet opvouwbaar). De vallen zijn
gesloten, gemakkelijk afstelbaar
en voldoende groat. Het sluitings
mechanisme zit in de val (gunstig
bij regen). Men kan er alle soor
ten kleine zoogdieren van de Be-
nelux mee vangen. De val is uit-
sluitend te bestellen bij: Sherman,
P.O.Box 683, DeLand, Florida,
USA. De prijs varieert naar gelang
het gekozen type van $ 2,50 tot
S 4,50. De val is gemakkelijk te
reinigen en het is eenvoudig om
de dieren er uit te halen.

Wipval (Figuur 12)
De val be staat uit een stuk vier
kante zinken afvoerbuis van on

geveer 33 em lang. Hierin is een
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b· houlenplankJe, 270 x 54 x 5

Figuur 12. Schema van de zelfbouwval (wipval). De matcn zijn wcergcgcven in mm.

plankje (b) gemonteerd, dat scharniert langs een as. Onder het plankje bevindt zich een stevige
ijzerdraad (c) die U-vormig gebogen is, en scharnierend vastgemaakt wordt aan het plankje.
Een kant van de val is open. De andere wordt dichtgemaakt door het voorschuiven van een zin
ken plaatje waarvoor twee gleufjes (d) werden aangebracht.

Wanneer een dier in deze val
loopt dan zal, volgens het prin
cipe van de wip, het plankje
doorslaan. De draad (c) komt in
vertikale stand te staan en belet
het terugslaan van de plank. Op
stellen, kontroleren en lichten
van deze vallen is gemakkelijk.
Bij vergelijking van deze val met
andere typen bleek, dat ze niet
zo efficient was. Ook was er
een grotere sterfte onder de ge
vangen dieren, hetgeen waar
schijnlijk te wijten was aan het
ontbreken van een nestruimte
met droog hooi, waarin de ge
vangen dieren zich konden te
rugtrekken. Dit type val wordt
ook in de handel gebracht dO!.)f
een aantal fabrikanten.

Figuur 13. Schcmatische wcergave van de werking van de wipval
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Pompval
De boven besehreven vallen zijn niet bruikbaar voor het levend vangen van Mollen. In Friesland
wordt hiervoor in sommige streken de pompval gebruikt. Dit is een onhandige, grote val die
bruikbaar is voor beperkt populatie-onderzoek. Een volledige besehrijving met afbeelding van
deze val kan men vinden in een artikel van HAECK (1961).

Vangblikken en vangbuizen
Een eenvoudige wijze om k1eine zoogdieren levend te vangen is door middel van vangkuilen.
waarin blikken of buizen zijn gep1aatst. Vooral als de vangblikken op looppaadjes worden inge
graven, vallen er geregeld spitsmuizen en kleine knaagdieren in. De blikken dienen zo diep te
zijn, dat de gevangen dieren er niet uit kunnen springen.

Figllllr 14. Vangb1ik (naar Corbet. 1975)

Vangblikken (Figuur14)
Een ingegraven eonservenblik met
een diepte van ca. 30 em is een zeer
bruikbare val voor spitsmuizen en
woelmuizen. Onder in het blik dient

voedsel (zie 4.4.) en droog hooi te
worden aangebraeht, opdat de ge
vangen dieren niet door voedselge
brek en/of warmteverlies wilen om
komen. Enkele centimeters boven

het blik wordt een dakje geeonstru
eerd, b.v. een plankje dat door en
kele stenen of stukken hout wordt

gedragen. De vangblikken worden
zo dikwijls mogelijk geeontroleerd,
in elk geval minstens twee keer per
24 uur. Wil men gedurende een bepaalde periode het vangen staken, dan kunnen de blikken uit
de grond worden getrokken en omgekeerd, dus met de bodem naar boven, in de gaten worden
geplaatst.

Vangbuizen (FiguurI5)

Vangbuizen versehillen van vangblikken doordat zij dieper zijn
en derhalve gesehikt zijn voor het vangen van zowel spits- en
woelmuizen als voor ware muizen.

•."~~!

Ais vangeylinder kan een metalen buis of een PVC-buis, met
een lengte van ca. 70 em en een doorsnede van lOa IS em
worden gebruikt (I). Om te voorkomen dat onder de gevan
gen dieren mortaliteit tengevolge van wannteverlies optreedt.
dienen de dieren door een dakje (ca. 60 x 60 em) tegen regen
te worden besehermd (8,9) en moeten zij hun toevlueht kun
nen nemen in een nestkastje met voedsel en hooi (2). Het
nestkastje dient van dik hout te worden geeonstrueerd, b.v.
uit een uitgehold stammetje met een iets kleilrere diameter
dan die van de vangbuis (5).

Naast de toegangsopening van het nestkastje (diameter ca. 3 x
3 em) kan een versehuifbaar metalen plaatje worden bevestigd,
waarmee de toegang gedeeItelijk kan worden afgesloten (3).
De dieren die in de buis zijn gevallen, wilen het plaatje opzij
duwen terwijl zij het nestkastje binnendringen. De stand van

..
#;/",
,t.I,t~

Figllur 15. Vangbui'
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Figuur 16. Woelrattenfuik

dit plaatje verraadt dan of er wel of geen dieren zijn gevangen, hetgeen de controle van de val
len vergemakkelijkt. Indien blijkt dat het nestkastje bezet is, dan is de val gemakkelijk te lich
ten door het nestkastje aan een beugeltje (4) omhoog te trekken en door het vervolgens in een
wijde, stevige plastic zak te ledigen.

De vangstresultaten van de buizen kunnen worden verhoogd door de toekomstige slachtoffers
door middel van voedsel aan de val te gewennen. Hiertoe wordt een petrischaaltje (7) met voed
sel (zie verder 4.4) op ca. 10 cm diepte op een houten vloertje geplaatst, dat met stevig koper
draad aan de bovenrand van de vangbuis is opgehangen (6). Het schaaltje wordt gedurende drie
dagen dagelijks van vers voedsel voorzien, zodat de dleren de tijd hebben om het voedsel te ont
dekken en hun eventuele argwaan voor de vangbuis verliezen. Voar de vierde nacht worden het
voedselschaaltje en houten vloertje verwijderd, lOdat de argeloze dieren in de buis zullen vallen.

Aangezien het plaatsen van dergelij ke vangbuizen nogal arbeidsintensief is, leent deze wijze van
vangen zich vooral voor het doen van populatie-onderzoekingen over eenlangere periode. Het
ingraven van de buizen gaat nog 't snelst als men hierbij een grondboor gebruikt. Van belang
is tenslotte, dat de buizen lOveel mogelijk in terreinverheffingen worden ingegraven om even
tuele instroming van water te voorkomen (ANDRZEJEWSKI & WROCLAWEK, 1963).

4.3.2. V ALLEN VOOR MIDDELGROTE ZOOGDIEREN: Eekhoorns (Sciuridae), Konijnen
(Lagomorpha) en Roofdieren (Carnivora)

De firma Alloek (U .S.A.) brengt een grate reeks vallen op de markt met verschillende afmetin
gen (van 61 x 18 x 18 cm tot 178 x 76 x 76 em). AI deze vallen zijn gebaseerd op hetzelfde
principe als de Havahart muizeval. In deze reeks be staat een val voor elk van de bij ons voorko
mende zoogdieren. De prijs ervan is vrij hoog (b.v. S 12,1 voor een eekhoornval, S 25 voor een
konijneval). Eveneens te verkrijgen bij Fexco.

Muskusratten kunnen, gezien hun biotoop, slechts

9 gevangen worden met speciale vallen, die opgesteldI zijn in het water. Hiervoor gebruikt men fuikvallen
die normaal in de handel Qachtwinkels) verkregen
kunnen worden.

Woelratten worden gevangen met zg. woelrattenfui
ken, gemaakt uit gegalvaniseerd gaas. De lengte van
deze vall en bedraagt I meter. Zij zijn te koop bij
handelsfirma's in tuinbouwartikelen, o.a. bij Mauritz
& Zn. B.V. te Bussum. De prijs bedraagt ongeveer
f. 20,- of 300 BF.

Enige speciale kooien voor het lev end vangen van vossen werden beschreven door NIEWOLD
& NIJLAND (1974). Ook hier be staat de mogelijkheid om zelf vallen te ontwerpen. Zo maken
veel jachtopzieners in Nederland en Belgie gebruik van een zelfgemaakte houten wezelval (bun
zingval, enz.). Deze is gebouwd volgens hetzelfde principe van de boven besehreven wipval. De
afmetingen worden telkens aangepast. Zij zijn ook in de handel verkrijgbaar. De prijs bedraagt
ongeveer f. 17,- of 260 BF per stuk.

4.3.3. VOORBEHANDELING EN ONDERHOUD VAN DE V ALLEN

We kunnen hier herhalen wat reeds geschreven werd voor de klemvallen. Houten onderdelen
worden geparafineerd. De vallen worden voorzien van een afstempeling (van museum .... ).
Na gebruik worden ze grondig gereinigd en gedroogd.
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4.4. KEUZE EN GEBRUIK VAN HET VANGAAS

Bij het werken met vallen bestaat steeds de keus tussen het al of niet gebruiken van een aas.
Wanneer geen aas gebruikt wordt dan plaatst men de vallen op de looppaadjes van de dieren.
Klemmen worden dwars over de looppaadjes geplaatst, live traps in de rich ting van de looppaad
jes. Vangen zonder aas is echter weinig efficient en men kan de vangsten 10 x verhogen door
het gebruik van een geschikt aas.

Wanneer men met een aas gaat vangen dan doet zich al dadelijk het prob1cem van de aaskeuze
voor. Sommige soorten worden sterk aangetrokken door een bepaald aas en zullen hiermee dan
ook gemakkelijk gevangen worden. Oit is zeer belangrijk. Wil men zich toeleggen op het bestll
deren en verzamelen van cen enkele soort, dan kan men 't beste een aas nemen dat speciaal ge
schikt is voor deze soort. Gaat het echter om een algemene inventarisatie, dan moet men een
aas kiezen waarmee men aile soorten kan vangen. Oit is vrij moeilijk en het gebruikte aas in een
dergelijk geval zal dan ook meestal een mengsel zijn. Een voorbeeld: pindakaas is zeer geschikt
voor het vangen van Apodcmus en Clcthrionomys. Men zal er ook insektivoren mee vangen,
maar deze maken dan slechts een klein percentage der vangsten uit. Had men nu in hetzelfde
biotoop met spek gevangen dan was het aantal gevangen insekteneters (een weinig) hoger ge
weest, het aantal vangsten van Apodcmus en Clcthrionomys kleiner. Het totaal aantal gevangen
dieren in een bepaald biotoop is doorgaans lager wanneer men met spek vangt dan wanneer
men pindakaas gebruikt. In onderstaande tabel zijn de voornaamste typen aas bijeengebracht.

Insekteneters (Insectivora) spek, vleesekstrakt (oxo, maggi), gehakt. lever.
runderhart.

Ware mllizen (Muridae) pindakaas, havermout, roziJnen. kaas.
Rosse woelmuis (Clcthrionomys) pindakaas, rozijnen. kaas, wonel (peen).
Woelmuizen (Pitymys,l'vIicrotus enAl1licola): biet, peen, appel, witlof, tulpebollen.
Muskllsrat (Ondatra) verse groenten. peen, appel.
Eekhoorn (Sciums) aardnoot (pinda).
Konijn (Oryctolagus) verse groenten (peen, spruitjes. kool).
Roofdieren (Carnivora) lever, kip, runderhart (Kat (Felis): vis)

Oeze lijst kan nog aangevuld worden. Alhoewel veel gebruikt, is kaas over het algemeen een
mindel' efficient aas. Oaar de meeste studies inventarisaties zijn doet men er goed aan een meng
sel van verschillende produkten te gebruiken. Hiervoor is wellicht 't meeste geschikt een meng
sel van pindakaas, havernl0ut en spek. Eventueel kan men er een paar rozijnen doormengen.
Oit aas heeft als voordeel, dat het onbeperkt houdbaar is (zeer belangrijk bij veldwerk). Een
bijkomend voordeel van een dergelijk mengsel is, dat de onderlinge verhouding waarin de die
ren gevangen worden 't beste overeenstemt met die waarmee ze in het onderzochte biotoop
voorkomen.

Een andere werkwijze bij inventarisaties is, dat men twee nachten na elkaar vangt op dezelfde
plaats. Tijdens de eerste nacht gebruikt men pindakaas en tijdens de tweede IIacht spek of le
ver. Een derde mogelijkheid is, dat men om en om vallen plaatst die van verschillend aas zijn
voorzien.

De vallen kunnen zowelmet een pasta als met een vast aas worden voorzien. Het aas wcndt dan
op een pin geschoven. De meeste vaste azen kunnen omgewerkt worden tot een pasta: men kan
b.v. spek malen. Wanneer men een mengsel maakt, dan kan men dit vast of smeerbaar maken
door de onderlinge verhouding del' bestanddelcn te wijzigen. Wilmen vleesekstrakt gebruiken.
dan bevestigt men op de aastafel van de val een stukje schuimplastic. Hierup kan men dan het
ekstrakt druppelen.
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4.5. HET PLAA TSEN VAN DE V ALLEN IN HET VELD

4.5.1. INLEIDING

Het plaatsen van de val1en zal sterk af11arrgen van de bedoelingen die men met het onderzoek
heeft. Wanneer het om een inventarisatie gaat, zal men bij voorkeur gebruik maken van klem
vangsten (dit vanwege col1ectiemateriaal, rendement, handelbaarheid, kostprijs, enz.). Gaat het
om een oekologische studie (dichtheidsbepaling, populatiedynamiek, enz.) dan zal men bij
voorkeur gebruik maken van live-traps. Een eerste vereiste, bij het plaatsen van vallen, is dat
men de toe stemming heeft van de eigenaar of pachter van het terrein waar men de val1en wil
zetten.

4.5.2. KLEMV ALLEN

Met k!emmen zal men vooral gaan werken bij de volgende onderzoeksdoeleinden:

onderzoek naar de verspreiding van kleine zoogdieren. Het gevangen en geconserveerde
dier dient als bewijsexemplaar.
biotoopkeuze bij kleine zoogdieren.
verzamelen van materiaal voor biometrische studie.

ontwikkeling van de seksuele toestand van een populatie.
be paling van de populatiedichtheid. De verkregen resultaten vormen een ruwe schatting.
Het is mogelijk om aile zoogdieren in een bepaald biotoop weg te vangen, en uit de vangst
resultaten de dichtheid te bepalen die er was v66r men met vangen begon.

Doorgaans worden verscheidene van deze mogelijkheden gekombineerd in een onderzoek, daar
men het rendement van het tijdrovend klemvallenonderzoek zo groot mogelijk wil maken en
omdat het zinloos is om meer dieren te doden dan strikt noodzakelijk is.

Dc vallen kunnen opgestcld worden volgens drie systemen:

1. Men kan de vall en plaatsen 01' de looppaadjes der dieren, of 01' plaatsen waarvan men aan
de hand van sporen kan bepalen of er regelmatig zoogdieren komen.

, Deze methode voldoet echter niet wanneer men een groot aantal vallen wi! plaatsen. In dit
gevalmoeten de vallen opgesteld worden volgens een bepaald patroon, zodat men ze gemak
kelijk kan terugvinden. Meestal worden de vallen 01' een rij gezet met een onderlinge afstand
(tussen de vallen) van 5 meter.

3. Ook opstellingen zoals gebruikt bij live-traps (zie verder) kunnen toegepast worden.

In bepaalde biotopen, zoals heide en bos, is het vaak moeilijk om de vallen terug te vinden. Dit
probleem wordt gedeel telijk opgelost wanneer men de lengteas van de val laat samenvallen met
de richting van de vallenrij (trap-line). Eventueel kan men de vangplaatsen merken door een
draad witte wol of een plukje gras in de buurt van de val vast te knopen.

Een trap-line be staat uit 50 tot 100 vallen. De vallen worden zoveel mogelijk verdekt opgesteld.
Men zal ze 's avonds plaatsen, even voor het invallen van de scheme ring, en's morgens zo snel
mogelijk na zonsopgang lichten. Gedurende de dag blijven de vallen niet staan. Deze werkwijze
voorkomt het vangen van vogels. Het heeft nauwelijks invloed 01' de vangsten daar de aktiviteit
van kleine zoogdieren gedurende de dag gering is. Een groep van vallen die gedurende een nacht
01' dezelfde plaats in een biotoop staat noemt men een reeks (doorgaans is dit een trap-line).
Dez~ reeks krijgt een volgnummer. Aile gegevens betreffende een dergelijke reeks worden ge
noteerd 01' een formulier (zie Fig. 17). Hierop komen:

gemeente waar gevangen werd en reeksnummer.
- de geografische breedte en lengte. Deze is te vinden 01' een topografische kaart.
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datum en uur waarop de vallen geplaatst en opgehaald werden.
de weersomstandigheden: hier zijn vooral van belang: I. de temperatuur aan de grund tijdclls
het plaatsen en ophalen en het minimum tijdens de nacht (opgenomen met een mln - max
thermometer). 2. De neerslag. Vooral sneeuw, maar ook overvloedige regen cn zware nacht
vorst hebben een invloed op de vangsten. Men kan ook nog andere bijzonderheden noteren.

Gemccntc:

~cr.0~t2t~

':?J1l? <:_h.!: ~ ~

W cc rsom stand igh ede n :

tcmperatuur: plaatscn: °c------ 0
opha1cn: C
min.nach.t: °c

'2-e!:!~a~~

~1.lc:n_+~~1g2t~

Reeks:

I '",,,, ~ -~--====_
onderlinge afstand:

Biotoop + situatieschets:

Opmcrkingcn:

Verlics:

figuur 17. Standaardfonnulicr voor gcgcvcns. vcrkrcgcn door valrcckscn

b.v. lag er reeds langs sneeuw, vroor het ononderbroken gedurende enkele dagen, enz.
het aantal gebruikte vallen, het aas en het aantal gevangen djeren, de naam van de soorten
en eventueel het verzamelnummer of registernummer. Er zijn op het formulier verschjllende
vakjes ingetekend voor het geval men binnen een reeks verschillende typen vaJlen of soorten
aas wil gebruiken (b.v. om de efficientie van een val of aas na te gaan). Bij klemvangsten va
rieert het vangstpercentage doorgaans van 0% tot 10%.
de onderlinge afstand der vallen: b.v. 5 meter is een veelgebruikte afstand.
een duidelijke omschrijving van vangplaats en biotoop. Liefst wordt hierbij een schets ge
maakt of verwijst men naar een aanduiding op de stafkaart. Werd een foto van het biotoop
gemaakt, dan plakt men die op de achterzijde van het formulier.
eventuele opmerkingen, zoals:
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de toestand van sommige dieren: b.v. aangeknaagd door insekten of slakken enz.
het aantal vallen dat is afgegaan, zunder dat een zoogdier werd gevangen: door regen,
grotere I.oogdieren, enz.
het aantal niet teruggevonden vaJlen. Het gebeurt regelmatig dat vaJlenniet terugge
vonden worden of dat men ze aantreft ver van de plaats waar ze neergezet werden.
Fen dier dat enkel met een poot in de val zit sleept de val soms vcr mee; een klein
roofdier (of Rat, Ekster, Gaai) kan met vangst en val gaan lopen; Konijntjes kunnen
vallen meesleuren. l3ij berekeningen wordt als aantal geplaatste vaJlen steeds besehouwd:
het aantal werkelijk geplaatste vallen min het aantal verloren vallen.

Van deze formulieren wordt een duplieaat opgemaakt. Ze worden dan numeriek en alfabetiseh
(per gemeente) opgeborgen,

4.5.3. LIVE-TRAPS

VaJlen voor het levend vangen van dieren worden meestal gebruikt bij oekologisehe studies. Dit
gebeurt door middel van vangen en terugvangen. Aan het experiment gaat een periode van pre
baiting vooraf, waarin de vaJlen dusdanig opgesteld worden dat de dieren vrij in- en uit kunnen
lopen en het aas kunnen meenemen, zonder dat de val diehtslaat. Dit dient om aJle dieren van
de poplllatie vertrouwd te maken met val en aas. Doet men dit niet, dan zjjn de eerste 3-4 da
gen van het onderzoek niet representatief en zijn de dan verkregen gegevens niet betrouwbaar.
Niet aile valtypen zijn geschikt voor prebaiting. Wanneer men alleen vangt om te inventariseren
of een kollektie aan te leggen is prebaiting nutteloos.

Dc gevangen dieren worden bevrijd uit de va!. Bij kleine zoogdieren (Insektivora en Rodentia)
is dit vrij gemakkelijk. Men schudt de valleeg in een zak van nylongaas. Indien het de bedoe
ling is te inventariseren en een kollektie aan te lcggen, dan kan de val met het gevangen dier in
een gesloten zak geplaatst worden. Het dier wordt dan gedood met chloroform. Wil men alleen
inventariseren dan kan men het dier na determinatie laten lopeno am het levende dier uit de
zak te halen neemt men het vast achter de kop (ter hoogte van de nek). NlI kan men het gemak
kelijk behandelen. Wil men het dier aJleen maar verplaatsen, dan neemt men het vast bij de
staartworte!. l3ij sommige soorten (b.v. Apodcmus) breekt de staarthuid af wanneer men het
dier vastpakt bij de staart.

In het begin trekt men bij het vastnemen van levende dieren een leren handschoen aan. Heeft
men enige ervaring dan laat men dit aehterwege. Grotere dieren zijn moeilijker te behandelen.
Meestal moet men hierbij een verdovingsmiddel gebruiken. Yan elk gevangen dier worden een
aantalnotities gemaakt. Hiertoe behoren: gewiehts-, geslachts- en ouderdomsbepaling. Alvo
rens men het dier loslaat wordt het zodanig gemerkt, dat het herkenbaar is wanneer het terug
gevangen wordt. De wijze waarop men zal merken verschil t sterk naar gelang de bestlldeerde
groep. De voornaamste methoden zijn hier samengebracht:

vleermuizen: hiervoor werden voorheen ringen gebruikt.
kleine zoogdieren (Insektivora en Rodentia): versehillende methoden worden gebruikt. 1.
Yoor korte experimenten (van een week) met weinig dieren kan men het beste een stllkje
dekhaar uit de pels knippen. 2. Een veel gebruikte methode is het teenknippen. Hierbij
wordt het uiterste kootje van de teen afgeknipt. Dit is vrij pijnloos wanneer het gebeurt on
der 10kale verdoving (b.v. door bevriezing). De dieren ondervinden geen nadelige gevolgen
van de behandeling. De wonden genezen zeer sne!. Teenknippen kan gebeuren in kombina
tie met het maken van een inkeping in de oorsehelp. Hiervoor wordt een code opgesteld.
Door het knippen van twee tenen in kombinatie met inkepingen in de oorsehelpen kan men
gemakkelijk 100 dieren (en meer) merken. 3. Tenslotte worden ook ringen gebruikt. Dit is
(o.a. financieel) slechts te verantwoorden wanneer men grotere reeksen dieren moet merken.
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Op het eerste gezicht lijkt het een ideale methode. Ze wordt trouwens met sukses bij vogels
gebruikt. Bij zoogdieren zijn er echter bepaalde nadelen aan verbonden.
middelgrote zoogdieren (haasachtigen en roofdieren): het merken is hier gemakkelijl~er dan
bij de kleinI.' zoogdieren. Veel gebruikte methoden zijn: I. Ilet aanbrengen van een plastic
oormerk (met nummer of gekleurd). 2. Het tatoeeren van een nummer in het oor. 3. Wil
men de dieren blijvend volgen, dan doet met hun een halsband om waar een zendertje is in
gebouwd. 4. Soms zal het zelfs mogelijk zijn een dier te !eren kennen aan zijn kleur of teke
ning (b.v. WezeJ).

Nadat ze gemerkt zijn worden de dierenlosgelaten. Voor ieder gevangen dier maakt men een
fiche waarop vangst en terugvangsten genoteerd staan met datum. uur. vangplaats. gewicht en
sexuele toestand.

De vallen worden steeds opgesteld volgens een bepaald patroon. lIiervoor ziin veel opstellingen
in gebruik. We willen ons hier beperken tot het netwerk van vallen (grid, carre de piegeage). I let
terrein wordt verdeeld in vierkanten met ecn val. De grootte van de vierkanten is af11ankelijk
van de bestudeerde soort. Het onderzochte terrein wordt zo groot mogelijk genomen. Men no
teert nu in welk vierkant een dier achtereenvolgens gevangen wordt. Deze en andere methoden
worden beschreven door SPITZ ( 1963).

De bestudering van een populatie door vangen en terugvangen is een vrij ingewikkelde methode
die hier moeilijk in het kort uiteengezet kan worden. Alvorens er aan te beginnen raadpleegt
men het beste de gespecialiseerde literatuur. De laatste 20 jaar werd echter zeer veel gepubli
ceerd. Een goed overzicht met uitgebreide referentielijst (alhoewel niet meer zo recent) kan
men vinden bij SANDERSON (1966). Ook de interpretatie is in dit verband uitgewerkt. De
wiskundige werkwijzen hierbij gebruikt, worden steeds ingewikkelder (BARTLLTT & HIORNS
ed., 1973).
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5. HET PREPAREREN EN BEWAREN VAN ZOOGDIEREN.

HET AANLEGGEN VAN EEN COLLECTIE

5.1. HET ETIKETTEREN VAN HET VERZAMELDE MATER-IAAL

De wetenschappelijke waarde van een zoologische collectie wordt niet in de eerste plaats be
paald door de kwaliteit van het preparaat, maar door de wijze waarop het materiaal geetiket
teerd is. Niets is zo ergerlijk dan te moeten werken met materiaaJ dat onvolledig gedocumen
teerd is. Vandaar da t wij op deze plaats met klem willen wijzen op de noodzaak van goed ge
etike tteerd ma teriaal.

Reeds bij het begin van een collectie doet men er goed aan zich af te vragen wat men naderhand
met het verzamelde materiaa] zal gaan doen, aJs men het zelf niet meer nodig heeft of als men
er om cen of andere reden afstand van zaJ doen. Is het de bedoeling het te schenken of te lega
teren aan een museum, dan is het verstandig om met de directie of conservator van her insti
tuut een en ander te bespreken. Men kan in zo'n geval b.v. van meet af aan de etiketten van
dat museum gebruiken. Men voorkomt hiermee veel dubbel werk en de uniformiteit van de
collectie waarin het 1.Z.t. zal worden opgenomen, wordt erdoor bevorderd.

Is over de uiteindelijke bestemming nog geen beslissing genomen of te nemen, dan moet men
zelf bepalen hoe de etiketten worden gemaakt. De etiketten moeten in de eerste plaats gemaakt
worden van stevig, duurzaam materiaal, b.v. Engels karton of zwaar tekenpapier. Dit laatste
materiaal heeft het voordeel dat, als men het dubbel vouwt, men op de buitenzijde van het eti
ket kan verwijzen naar de binnenkant waarop men veel aanvullende gegevens kan noteren. Zie
onderstaand voorbeeld:

Figuur 18b.

Onderzijde van ecn
ctiket

Figu ur 18a.
Bovcnzijde van een
etiket
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Het is sterk af te raden om cen eolleetie aan te !cggen met etiketten waarop alleen een verwiJs
nummer naar een catalogus of kaartsysteem staat aangegeven, omdat de ervaring heeft gelecrd,
dat vooral als beide niet bij elkaar bewaard worden, het ene of het andere zoek of verloren
raakt. De gegevens moeten op het aan de huid hangende etiket vermeld worden. lo nodig kan
men er een tweede etiket aanhangen.

Nuttig is, om naast de collectie een eatalogus en/of kaartsysteem aan te leggen, waarin de ge
gevens eveneens worden opgenomen.

De perforatie, waardoor het touwtje loopt, mag niet te dicht aan de rand van het etiket gemaakt
worden om afscheuren, c.q. zockraken te voorkomen. Indien men over een ring tang beschikt,
kan men een koperen ringetje door het etiket ponsen (niet gebruiken bij vloeistofpreparaten).
Het touwtje waarmee het etiket aan de balg of schedel bevestigd wordt, moet van stevige en
goede kwaliteit zijn (geen naaigaren gebruiken).

De etiketten moeten worden besehreven in duidelijk leesbaar handsehrift met oostindische ink t
of met potlood, nooit met balpen of met dun schrijvende zwarte viltstift. Beide vloeien uit als
ze met alcohol in aanraking komen. Viltstiften verbleken bovendien. Etiketten voor vloeistof
preparaten moeten eerst enige tijd drogen voordat men ze in de flessen doet. Nooit etiketten
op de buitenzijde van de flessen plakken, maar ze steeds in de flessen aanbrengen. Bij verwisse
ling van fles kan het etiket dan gemakkelijk overgebracht worden, terwijl bij breuk van de f1es
het etiket gaaf blijft. Buitenetiketten kunnen ook afvallen als de lijm najaren aan kleefkracht
inboet. Op het etiket worden geen of zo weinig mogelijk afkortingen gebruikt. In principe
word t alles op het etiket vermeld wat naderhand aan het preparaat niet meer vast te stellen is.

Genoteerd worden:

a. de wet ens e hap pel ij ken a am. Indien deze niet of nog niet bekend is wordt
hiervoor een ruimte uitgespaard. Eigenlijk is dit het millSt belangrijke gegeven omdat het
dier op elk willekeurig ogenblik opnieuw gedetermineerd kan worden'

b. colleetie-, catalogus- en/of registratienummer,

e, n a a m van d eve r z a m e I a a r ,

d. d a t u m; namen van de maanden steeds voluit schrijven . .J aartallen met complete eeLlW
aanduiding, dus niet '76, maar 1976.

e. nauwkeurig omschreven vi n d p I a a t s, zodat deze naderhand gemakkelijk op een
(staf)kaart terug te vinden is. Uniformiteit over de te gebruiken kaarten en rasters bestaat
er momenteel nog niet. Ook worden de nummers en eo()rdinaten van de gebruikte kaartbla
den vermeld.

f. korte 0 m s c h r ij v i n g van d e h a bit at, samenstelling en hoogte van de ve
getatie, b.v, ruigte van Brandnetcl en Braam langs droge sloot. Ook andere omstandigheden
van de vangst/vondst kunnen hieronder vermeld worden: verkeersslaehtoffer, bij nest van
Kerkuil, in nestkastje, binnenshuis in kelder, etc.

g, g e s I a e h t. Vaak is het geslaeht, vooral bij jonge dieren, moeilijk vast te stellen. Inwen
dig onderzoek is steeds noodzakelijk. Ook dan nog kan het voorkomen dat bij maeroscopisch
onderzoek de genitalien, b.v. bij jonge Spitsmuizen, "onvindbaar" zijn. Ileeft men geen ge
legenheid tot mieroseopiseh onderzoek, dan wordt dit nadrukkelijk op het etiket vermeld.
Het sexen moet absoluut betrouwbaar ziJn. Het is daarom van belang de manier waarop de
ze tot stand gekomen is omstandig te vermelden. Bij de mannetjes worden de grootte, de
kleuring en de ligging van de testes (in scrotum of niet) vermeld. Indien sleehts een testikel

wordt gemeten, dan wordt genoteerd welk(linker of reehter; denk er hierbij aan, dat het pre-
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paraat doorgaans omgekeerd (in rugligging) op de snijtafelligt. lndien de testes bij jonge
dieren onvindbaar zijn. doch de penis wel duidelijk aanwezig is, dan wordt dit vermeld. Bij
vele zoogdieren. o.a. bij roofdieren. heeft de penis zijn stevigheid te danken aan een klein
beentje, het baculum of os penis. Men doet er goed aan dit uit te prepareren. het bij de Imid
of in de schedelcollectie te bewaren ell dit op het etiket te noteren.

Bii de wiifjes wordt de ontwikkelingstoestand van het ovarium en de uterus vermeld, het
a~lntal erlll1ryonen per uterustak en de lengte van de embryonen (neus/snuit). Als macros
copisch geen graviditeit kan worden vastgesteld, wordt dat vermeld. V oorts de lactatietoe
stand (niet. niet meer. nog niet lacterend).

h. g e w i c h t. Het gewicht is steeds het bruto-gewicht, dus inclusief maag- en darminhoud.
N aderhand kan men maag- en darmgewicht bepa1en en dit op het etiket noteren. Kletsnatte
dieren worden eerst gedroogd (fOhn).

i. m a a gin h 0 u d. Vooral van belang bij roofdieren, waarvan de inhoud vaak vrij eenvou
dig te determineren is.

j. v 0 e din g s toe s tan d. Vet, mager, normaal e.d.

k. r u i - toe s tan d. Vooral van belang is de inwendige ruitoestand (ruivlekken aan de bin
nenzijde van de Imid) te vermelden, omdat aan de balg hiervan meestal niets meer te zien is;
behalve als men zg. platte llUiden heeft gemaakt. Aangegeven wordt waar zich de donkerge
kleurde pigmentvlekken bevinden. Met een schetsfiguurtje kan men het ook op het etiket
tekenen. Met weinig moeite kan men ook uit een stukje vlakgom een stempeltje snijden en
daarin de ruivlekjes aangeven.

I. Ie n g t e - mat en. Vermeld worden: kop-romp lengte, staartlengte, voetlengte, oorleng
te en bij vleermuizen de onderarmlengte. Voor het bepalen van deze maten wordt verwezen
naar het volgende hoofdstuk.

m. par a s i e ten. Over de techniek van het verzamelen van parasieten word t naar het be
treffende hoofdstuk verwezen. Indien men de determinaties door derden laat verrichten

(dat zal in de meeste gevallen wel zo zijn), worden de uitkomsten van het onderzoek nader
hand op de etiketten vermeld. Steeds word t erbij genoteerd waar het verzamelde materiaal
zich bevindt en wie de determinaties verrichtte.

5.2. HET METEN V AN EEN ZOOGDIER (LICHAAMSMATEN)

Dit gebeurt bij voorkeur zo kort mogelijk na de dood en voor dat het dier geprepareerd of ter
(voorlopige) conservering in de alcohol gedompeld wordt. Is reeds lijkstijOleid opgetreden, dan
wordt het dier weer soepel gemaakt door romp en kop wat te wringen en te draaien. Hetzelfde
doet men naderhand met de voeten als die gemeten moeten worden. Nu wordt het dier in ge
strekte houding op de rug, op een stuk karton, gelinieerd papier of tempex neergelegd. Het
dier mag niet worden uitgerekt. Met de hand wordt de snuit zover mogelijk neergedrukt. De
staart wordt precies in het verlengde van de rug gelegd en eventuele bochten worden rechtge
trokken. Met behulp van een paar stevige spelden worden vervolgens de meetpunten vastge
steld. De eerste speld (1) wordt tegen de snuitpun t gehouden en vastgestoken in de onderlaag
(Figuur 19).

Een tweede spcld (2) wordt ter hoogte van het midden van de anus in de onderlaag gestoken.
Een derde (3) speld wordt vastgestoken tegen het uiteinde van de laatste staartwervel. Van die
ren met een duidelijke pluim of eindharen kan men met een vierde (4) spcld de lengte aange
ven. Nu neemt men het dier van de onderlaag weg. Met een jineaal worden de insteekpunten
1,3 en 4 met elkaar verbonden. De insteekplaats van speld2 wordt loodrecht geprojecteerd
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Figuur 19, Het nemen van de lichaamsmatcn

op de verbindingslijn. Met behulp van een metalen lineaal kan men de maten gemakkelijk tot
op 0,5 mm nauwkeurig bepalen, met behulp van een eenvoudige schuifmaat tot 0,1 mm. De
afstand tussen I en 2 is de lichaamslengte, bij voorgedrukte museum-etiketten afgekort als HB
(head-body), de afstand tussen 2 en 3 de staartlengte (T.) en tussen 3 en 4 de pluimlcngte.

Vervolgens wordt de achtervoetlengte (HF: Hind Foot) vastgesteld, Alvorens . ~-.- u_._
tot meten over te gaan moet men er voor zorgen, dat de voet goed gestrekt is.
De lengte van de achtervoet kan bepaald worden met en zander nagel. Bij
voorkeur worden beide gevallen op het etiket vermeld. De achtervoetlengte is
de afstand tussen de ronding van de hiel en het eind van de teen of van de na
gel (zie Fig, 20),
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Bij vleermuizen is de onderarmleng
te van bijzander groot belang. Deze
lengte wordt bepaald aan de rugzij
de van de samengevouwen vleugel.
Het is de afstand tussen het midden

van het polsgewricht en het midden
van de elleboog. Ook deze maat
word t genomen met een schuif
maat (zie Fig. 22).

Figuur 22. Het mcten van de onderarm-
lengte bij vlccnnuizen -?

Figuur 21. Het mctcn van de
oorlcngte

De oorlengte (E: Ear) wordt gemeten aan de binnenzijde van
het rechtgetrokken oor. Het is de afstand tussen de ingang
van de gehooropening en de rand van het oor (dus zander
eindhaartjes of oorpluimpje (zie Fig. 21).
De oor- en voetlpngte worden steeds bepaald met een schuif
maat met een nonius van 0,1.
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5.3. HET WEGEN VAN EEN ZOOGDIER

Voor het wegen van een zoogdier kan men gebruik maken van een staande brievenweger met
een dubbele schaal; een notatie in grammen tot 100 en een 5-gram schaal tot Y2 kg. Voor zwaar
dere dieren kan men een goede keukenweegschaal gebruiken. Voor dieren die in het veld gewo
gen moeten worden, zijn kleine veerbalansjes in de handel met een 100 x I gr. schaal. Het ge
wicht van de maaginhoud e.d. kan ook met deze balansjes worden bepaald.

5.4. HET VERZAMELEN VAN PARASIETEN VANZOOGDIEREN

Wie zich met het verzamelen van parasieten van zoogdieren gaat bezighouden doet er goed aan
overleg te plegen met de bewerker van het door hem verzamelde materiaal of met de conserva
tor van het instituut waarheen hij van plan is het materiaal te zenden. Deze persoon zal met
genoegen de nodige inlichtingen verstrekken, zodat het materiaal optimaal tot zijn recht kan
komen.

Vooral het voorlopig conserveren van endoparasieten dient met de nodige zorg te gebeuren,
opdat het materiaal naderhand niet onbruikbaar is geworden door de behandeling met verkeer·
de conserveringsvloeistoffen. Overigens kan met een geringe basiskennis het verzamelen van
parasieten door elke mammaloog of amateur ter hand worden genomen. Microparasieten uit
het bloed en uit weefsels laten we hier buiten beschouwing.

Met het verzamelen van de ectoparasieten moet men in het veld reeds rekening houden. Zodra
men de zoogdieren uit de vallen haalt, wordt ieder dier afzonderlijk opgeborgen in een stevig
plastic zakje dat goed dicht gebonden wordt of in een glazen potje met schroefdeksel. In het
werkvertrek wordt de yacht uitgeborsteld boven een gedeeltelijk met water gevulde witte bak.
Hiermee wordt voorkomen dat de dieren weglopen of wegspringen. De parasieten vallen in het
water en kunnen gemakkelijk met een lancetnaald opgenomen worden. Men kan ook aile para
sieten doden door enkele druppels chloroform in het zakje of potje te laten vallen. Na 5 a 10
minu ten zijn aile parasieten gedood en kan de inhoud boven een vel wit papier uitgestrooid
worden (zakje goed nakijken). Met een exhaustor oj.d. kan men de diertjes opnemen die op
het papier zijn gevalleJ1.

Vervolgens wordt de pels van het zoogdier op achterblijvers gecontroleerd door met een pincet
tegen de groeirichting van het haar te strijken. Op deze manier verzamelt men vlooien, luizen,
mijten, teken e.d. Teken die vastgezogen zitten, verzamelt men het gemakkelijkst als zij nog
leven, door ze in te smeren met glycerine of vloeibare parafine. Ze laten dan gemakkelijk los
en de monddelen blijven intact.

Luisvliegen, die voorkomen bij herten, reeen en vleermuizen, kan men ook levend verzamelen
door een reageerbuisje over het dier heen te stulpen en dat even te bewegen. De dieren vliegen
of rennen in het buisje, waarna men dit met een stopje of watje afsluit. Deze vangtechniek is
vooral van belang voor het verzamelen van Luisvliegen op levende vleermuizen, omdat die niet
gedood mogen worden! Aile hierboven genoemde parasieten kunnen voorlopig geconserveerd
worden in alcohol 70%.

Voor het verzamelen van vlooien en mijten uit nestmateriaal van zoogdieren wordt verwezen
naar VAN DER HAMMEN (1972) en SMIT (1967). Het spreekt vanzelf, dat ook de verzamel
de parasieten uiterst zorgvuldig geetiketteerd moeten worden. In elk flesje worden nooit meer
dan de parasieten van een gastheer verzameld. Dus voor elke gastheer nieuw materiaal gebrui
ken. In het buisje komt een met potlood of OJ .-inkt ges. ,. reven etiket met daarop de volgende
gegevens: naam en geslacht van de gastheer en het nummer waaronder deze in de collectie is
opgenomen (opdat bij twijfel aan de determinatie het materiaal gecontroleerd kan worden), en
vindplaats, datum en naam van de verzamelaar. Indien het materiaal uit het nest werd verza-
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meld, wordt dit ook vermeld (ex nido), Zo mogelijk vermelde men ook de lokalisatie van de
parasiet op de gastheer. Mijten worden veel aangetroffen in de gehoorgang, in het oor, or de
hiel, op de staartwortel e,d,

Op alcohol geconserveerde zoogdieren kan men ook naderhand nog van parasieten ontdoen,
of schoon de meeste vlooien hun gastheer al wel zullen hebben verlaten voordat deze in de al
cohol belandde,

Het conserveren van endoparasieten levert meestal meer moeilijkheden op, In allerlei organen.
zoals lever, maag, longen en darm, kan men ze, soms in grate aantallen. aantreffen. Bij spits
muizen vindt men vlak onder de huid somtijds tientallen spiraalvormig gewonden nematoden
(Porrocaecum spec.).

De schedels van Marterachtigen (M ustellidae) zijn vaak geperforeerd door in de voorhoofdshol·
te voorkomende trematoden (Skrjabingylus nasicola). Door de perforaties kan men met be
hulp van een fijne prepareernaald de wormpjes te voorschijn halen, zonder de schedel daarbij
te beschadigen. Spoel- en lintwormen treft men bij zoogdieren geregeld in de darm aan.

Een universeel conserveringsmiddel voor de verschillende groepen van wormen is niet te geven.
Met redelijk goed resultaat werd materiaal geconserveerd in alcohol 70% en daarna opgestuurd
voor verdere bewerking, In plaats van alcohol kan men ook formol 10(/r) gebruiken. In beide
gevallen is het goed de vloeistof vooraf te verwarmen. Men voorkomt hiermee dat de dieren
zich al te zeer samentrekken.

Door WILLEMSE (1963) worden voor verschillende groepen worrnen enkele eenvoudige pre
pareertechnieken beschreven.
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5.5. HET VOORLOPIG CONSERVEREN VAN HET VERZAMELDE MA TERIAAL

Slechts zelden zal men in de gelegenheid zijn een vers verzameld zoogdier onmiddellijk te pre
pareren. Bestaat er kans dat zulks binnen niet al te lange tijd wel kan, dan is het voldoende dat
men het dier enige tijd weglegt op een koele plaats, b.v. in een kelder of in een koelkast. Men
moet zich hier echter niet te veel van voorstellen, want vooral in het warme jaargetijde gaat de
buikinhoud zeer snel tot ontbinding over, wordt de opperhuid afgestoten en vallen de haren
uit. Van de huid is in zulke gevallen niets meer te redden. De schedel kan altijd nog wel uitge
prepareerd worden.

Een diepvriezer is ideaal om dieren die niet onmiddelJijk geprepareerd kunnen worden enkele
maanden te bewaren. Hiervan kan men aJleen gebruik maken als de dieren werkelijk vers zijn
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en niet reeds enkele uren in een Idem hebben gezeten of geruime tijd langs de weg hebben ge
legen, zoals dat met verkeersslachtoffers vaak het geval is. In die gevallen laat de opperhuid
los als men de dieren ontdooit. Dieren die in een diepvriezer bewaard zullen worden, moeten
vooraf in alluminiumfolie of stevig plastic gewikkeld worden om te voorkomen dat de poten,
de staart en bij vleermuizen de vlieghuid en oren te zeer uitdrogen. Elk dier wordt afzonderlijk
verpakt en van een voorlopig etiket voorzien. Indien mogelijk worden eerst de ectoparasieten
uit de huid verzameld. De dieren worden liever niet langer dan 3 maanden op deze wijze be
waard.

Tijdens expedities of bij veldwerk worden vaak in korte tijd grote aantallen dieren verzameld.
Meestal is het gedurende deze werkzaamheden onmogelijk om ook nog tijd vrij te maken om
het verzamelde materiaal droog te prepareren. In dat geval worden de dieren voorlopig op alco
hol 90% geconserveerd.

Nadat het dier uit de klem is genomen, wordt het eerst gemeten en gewogen en zo mogelijk
worden de parasieten verzameld. Vervolgens wordt met een scalpel of een fijn schaartje het
dier aan de buikzijde geopend en worden met een pincet de ingewanden naar buiten gehaald.
Geslachtsorganen laten we zitten. Het voorlopige etiket wordt met een stevige knoop bevestigd
aan de achterpoot. Hierna wordt het dier in de alcohol gedompeld. Men moet er goed voor zor·
gen dat er geen luchtbel in de buikholte achterblijft, want dan treedt alsnog rotting op. Het is
ook niet raadzaam veel dieren in een pot te doen. In dat geval ontstaat door uittredende li
chaamsvochten verdunning van de alcohol en treedt rotting op. Ook is het niet aan te bevel en
andere conserveringsvloeistoffen te gebruiken dan alcohol. In noodgevallen kan men zijn toe
vlucht nemen tot blanke brand spiritus (80-85%).

Alhoewel aan formaline 4% verschillende voordelen verbonden zijn, is het gebruik ervan als
conserveringsmiddel sterk af te raden, omdat het de Ideur van de pels aantast. Bovendien wor
den de kadavertjes zo hard, dat de dieren niet of nauwelijks meer uit te prepareren zijn. Een
voordeel van formaline boven alcohol is, dat het in geconcentreerde vorm (40%) meegenomen
kan worden op expedities en ter plaatse kan worden verdund tot de juiste sterkte. Bovendien
geeft het bij grenspassages geen moeilijkheden met de douane. Het is wel prettig dat men steeds
over formaline kan beschikken om materiaal (embryonen, testes e.d.) te prepareren, dat nader
hand voor histologisch onderzoek gebruikt zal worden, hoewel ook voor dergelijk onderzoek
verre van ideaal. Uit de aard der zaak wordt over de conserveringstechniek overleg gepleegd
met de specialist, voor wie het materiaal bestemd is.

Van verse zoogdieren, die per post naar een specialist of museum gezonden moeten worden,
worden eveneens de buikholte geopend en de ingewanden verwijderd. De buikholte wordt op
gevuld met een stevige, in alcohol of 2% carbolwater gedrenkte, prop watten. Hierna wordt het
dier verpakt in stevig plastic, geetiketteerd en per expresse verstuurd.

5.6. HET MAKEN VAN EEN "BALG"

De techniek van het prepareren van een zoogdierhuid tot een zg. balg kan iedereen zich snel
eigen maken. Er is geen uitgebreid instrumentarium voor nodig. Het is voldoende als men de
beschikking heeft over scalpels van verschillende vorm en grootte, enige rechte en kromme
(anatomische) scharen en enkele grove en fijne pincetten. Bij het villen gebruikt men fijn zaag
sel en aardappelmeel om bloed en vet te absorberen. Voor het schoonkrab ben van de binnen
zijde van de Imid heeft men een of meer stompe messen nodig. Voor het dichtnaaien van de
huid gebruikt men naalden van verschillende lengte en dikte en stevig bindgaren.

Het VJLLEN. Voordat men met het villen begint wordt cen stevige prop watten in de anus en
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de bek gestopt om te voorkomen dat darm- en/of maaginlwud naar buitcn vlucicll CII dL' Iwid
nodeloos bevuilen. Met een scherp gepunt scalpel WOrtl! cell sllcde gelllaakt vall allus tot burst
been, waarbij men er goed 1'001' moet zorgen dat het buikvlics ill tact blijft. llet is lIog hctcr hL't
dier te villen als beschreven bij het maken van een platte IJUid (zie biz. 3';).

Onder toevoeging van fijn zaagsel of aardappelmeel wordt mct de vingcrs de Iwid losgcwcrkt.
Doorgaans lukt dit zonder moeite. Bij grotere zoogdieren zal men vall tijd tot tijd CCII1m', 1l1l>L'
ten gebruiken om hier cn daar wat bindweefsel door te snijden. Ais dc IJUid rondolll is IUSgL'
maakt, worden de achterpoten in het heupgewricht doorgesneden Cll door de upcllillg ill dc
11lIid naar buiten gedrukt.

Vervolgens wendt de huid rondom de staartwortellosgemaakt en knipt men de allus CII ge
slachtsorganen los. Daarna neemt men de staartwortel tussen de vingers van dc ellC halld en ele
staarthuid tussen de nagels van de andere hand. Nu wordt de staartspil (de staartwervels) vour
zichtig uit de staarthuid getrokken. Doorgaans gaat dit met weinig 111oeite. 13ij sommige dier
soorten lukt dit vrijwel nooit en moet men de staarthuid vanaf de staartwortel tot aall de PUllt
open snijden en aile wervels uitprepareren

Ais de staart is uitgeprepareerd, wordt de lwid voorzichtig verdeI' omgestroopt. De vuurpotell
worden in het schoudergewricht doorgeknipt. Het verdeI' omstulpen van de kds- en kophuid
moet erg voorzichtig gebeuren. De oren en de oogleden worden zo dicht mogelijk aall de sche
dellosgesneden. 13ijhet los snijden van de snuit moet men er goed vour zurgen, dat de inplallt
van de snorharen niet beschadigd wordt, want andel'S vallen deze uit. Vervolgells wordt lallgs
de binnenrand van de lippen de Iwid losgeknipt van de schedel. de kinhuid word t doorgeslle
den en als laatste wordt het neuskraakbeen doorgeknipt. Dc 11llid is IIU geheellos gekoillell vall
het lichaam. Nu moeten de paten verdeI' worden uitgeprepareeru. Aile beenderen vall het poot
skelet worden uitgevild en ontvleesd. Bij kleine zoogdieren. zoals muizen en spitsmuizen. is het
voldoende als men gaat tot de handwortel en tot het hielgewricht. Bij de grotere soortell moct
men ook het hand- en voetskeJct uitvillen en ontvlezen tot aan de tenen. Soms lukt het niet

om de huid tot over de tenen te stropen. In dat geval wordt een lengtesnede gemaakt over de
achterkant van de voet of hand en verwijdert men via deze insnijdillg de vleesrcsten.

HET SCHOONMAKEN EN PREPAREREN VAN DE HUID

De lwid moet nu verdeI' schoongemaakt worden. Aile vlees- en vetdelen diellen verwljderd te
worden. Het werkt erg prettig als men een stevig plankje of een passend flesje in de omgestulp
te huid schuift. Onder tOE'voeging van fijn zaagsel of aardappelmeel worden met een stomp
mes, krabbend in de richting van de kop, aile vlees- en vetresten weggenomen. Vooral het
schoonmaken van de kophuid moet erg voorzichtig gebeuren omdat men gemakkelijk door de
dunne llUid heenstoot. Bij sommige dieren, b.v. de I3unzing. is de 11llid plaatselijk erg dik. III
die gevallen moet men met behulp van kromme schaartjes de 11llid dun-knippen.

Is de haarzijde van de IlUid door een of andere oorzaak erg vuil geworden, dan wordt de IJUid
in lauw zeepwater gewassen, uitgespoeld en gedroogd. Erg geschikt 1'001' dit doellijll kleine
elektrische haardrogers. Wi! men ook het allerlaatste vet dat in de IJUid getrokken is. vcrwijde
ren, dan wordt het velletje daartoe enkele uren in zuivere wasbe11line gelegd.

Ais de 11llid goed schoon gemaakt is kan ze worden opgevuld. In het verleden wcrden de IJUiden
meestal ingesmeerd met een conserveringsmiddel, doorgaans een arsenicumpreparaat. om ze te
vrijwaren van vraat door schadelijke insekten. Momenteel is er echter geen arscnicumzeep men
in de handel. Zelf arsenicumzeep maken is vrijwel niet mogelijk, omdat aan particulieren geen
arsenicum verkocht mag worden. V 001' hen die er wcl over kunnen beschikken is het voldoen
de als men de huidjes inwrijft met arsenicumpoeder of met een mengsel van arsenicum- en
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boraxpoeder. Huidjes van kleine zoogdieren kan men ook insmeren met een verzadigde oplos
sing van salicylzuur in alcohol 96%. Andere prepareermiddelen die in de literatuur genoemd
worden zijn: boorzuur in poedervorm, carbolzuur (2%), superol en sublimaat (2%). Zoogdie
ren die uit alcohol opgeweekt worden zijn reeds voldoende geconserveerd,

Aangezien het doel van al deze prepareermiddelen slechts is de huid te beschermen tegen insek
tenvraat, is het veel belangrijker om de infectie van deze insekten te voorkomen. Opbergen in
goed sluitende metalen trammels is ideaal. Voor kleine zoogdieren zijn ladenkasten met insek
tendozen ook bijzonder geschikt. Bij de dozen sluit men steeds een flinke hoeveelheid naftali
ne of paradichloorbenzol in. Voortdurende controle blijft noodzakelij k.

Huiden van zoogdieren, groter dan een bun zing. dienen eerst gelooid te worden. Na het reini
gen en ontvetten worden de huiden 5 tot 10 dagen, afhankelijk van de grootte, in een looibad
gelegd, samengesteld uit 2 delen aluin en 1 deel keukenzout, opgelost in water. Als de huid
lang genoeg in het bad gelegen heeft, wordt ze er uitgenomen en in vers water enkele keren
goed uitgespoeld. Als de zoutdelen voldoende uitgespoeld zijn, wordt de huid zo nodig met
zeep gewassen, uitgespoeld en langs de haarzijde oppervlakkig gefohnd. Daarna wordt de huid
gevuld.

Als deze werkwijze te omslachtig is of te veel tijd vergt, kan men in plaats daarvan de schoon
gemaakte huid ook aan de binnenzijde goed inwrijven met een mengsel van 2 delen fijne aluin
en 1 deel keukenzout.

HET VULLEN V AN DE HUlD

Voor het vullen wordt watten of kapok gebruikt. We beginnen met het inbrengen van kleine
propjes watten onder de huid van de voeten, Van dieren, waarvan de handen en/of de voeten
door een lengtesnede geopend zijn, kan men deze ook naderhand opvullen. Vervolgens worden
de beenderen van de poten omwikkeld tot ze ongeveer de dikte hebben van de weggenomen
spieren en worden Ie teruggehaald in de huid. De staarthuid van kleine zoogdieren kan men
het gemakkelijkst opvullen met de puntig toelopende schacht van een veer. Ideaal voor dit doel
zijn de staartpennen van kraaiachtigen en fazanten, omdat deze niet of slechts weinig gekromd
zijn en de vlaggen er gemakkelijk afgeritst kunnen worden. Bij grotere diersoorten moet men
een metaaldraad omwikkelen met watten of dient men werk in de staart aan te brengen. Om
te voorkomen dat de zijdelings afgeplatte staarten van bisamratten rolrond worden, gebruiken
wij voor deze dieren in plaats van draad steeds een dun strookje gegalvaniseerd ijzer of zink. In
aile gevallen moet men er voor zorgen, dat de staartvulling tot de uiterste punt reikt, want an
ders breekt het uiteinde later gemakkelijk af.

De huidjes van kleine zoogdieren worden met behulp van een stevig pincet opgevuld tot zij on
geveer de gewenste vorm hebben. Met een stevige draad worden de bek en de buikopening, te
beginnen bij de anus, dichtgenaaid.

Voor zoogdieren vanaf de grootte van een eekhoorn, maakt men van stevig materiaal, b.v. hout
wol, eerst ten vulling. Deze vulling wordt daarna omwikkeld met smalle repen watten tot ze de
gewenste omvang heeft. Voor de stevigheid omwikkelt men deze vulling met garen of katoen·.
Als de vulling klaar is trekt men de huid er overheen. Waar dat nodig is, kan men - om een goe
de vorm te krijgen - met een pincet nog strookjes watten of kapok aanbrengen tussen huid en
vulling.

Vervolgens wordt de huid dichtgenaaid. Bij het drogen wnrdt de balg met knopspelden vastge
stoken op een stevig stuk karton of op zachtboard. De voorpoten worden naar voren en de
achterpoten dicht langs de staart naar achteren gestrekt. De tenen worden gespreid, de voetzo
len worden naar beneden gekeerd. De staart wordt tijdens het drogen eveneens vastgestoken op



de ondergrond. Als de gewrichten van de achterpoten gehed verstijfd ziJn. is de JJUid vulduel1
de gedroogd en kunnen de spelden eruit genomen worden.

De oren worden plat tegen de huid aanliggend of gedeeltelijk opgericht gedroogd. Om te vour
komen dat de oren tijdens het drogen gaan schrompelen. neemt men een klein bolletje boet
seerklei dat tussen duim en wijsvinger tegen het oor wordt platgedrukt. Als het huidje volko
men droog is, kan men de klei gemakkelijk wegbrokkelen en de laatste resten voorzichtig weg
borstelen.

Vleermuizen worden op vrijwel dezelfde wijze "gebalgd" als hierboven omschreven. De vleu
gels worden bij het villen van het schouderblad losgeknipt. De spierbundels langs de bovenarm
worden, evenals die langs het dijbeen, weggenomen. De spieren van de onderarm en de scheen
kunnen bij de kleine soorten blijven zitten. Bij de grotere soorten lukt het meestal wel ook de
ze weg te nemen. De beide bovenarmen worden met een dun laagje watten omwikkeld en via
een kort draadje, met elkaar verbonden. Nadat een vulling is aangebracht. wordt de llllid dicht
genaaid. De dieren worden geprepareerd met minstens een gespreide vleugel.

Terwille van het opbergen is het soms praktisch een vleugel in opgevouwen toestand te laten
drogen. Het dier wordt, met de rugzijde naar beneden, met kopspelden door het handgewricht
vastgestoken op een stuk zachtboard of stevig karton. Vervolgens wordt de vlieghuid en staart
huid in de gewenste stand gebracht en met spelden en strookjes dun kart on vastgestoken. Er
worden geen spelden door de vlieghuid gestoken. De tenen worden gespreid. Tijdens het dro
gen moet men de oren regelmatig controleren en in de juiste stand brengen.

5.7. HET MAKEN VAN EEN "PLA TTE HUID"

V oor het verrichten van bepaalde onderzoekingen, zoals o.a. kleurmeting met behulp van een
spectroscoop en het bestuderen van het ruipatroon aan de binnenzijde van de huid, is het zin
voller de velletjes van kleine zoogdieren te verwerken tot zg. platte huiden.

Nadat het diertje gevild en de huid schoongemaakt is, als omschreven bij het maken van een
balg, wordt de buiksnede doorgetrokken tot de onderlip. De beenderen van voor- en achterpo.
ten worden omwikkeld met watten en de staartspil wordt vervangen door een veerschacht. Met
de haarzijde naar beneden, wordt de huid eerst op een stuk zachtboard, bij de staartwortel en
de neuspunt, vastgespeld. Andere spelden worden in de randen van het uitgespreide huidje ge
stoken. Na enkele dagen drogen kunnen de spelden weggenomen worden. Men dient er goed
op te letten, dat de oren niet dubbel zitten. De tenen moeten worden gespreid.

In plaats van vastspelden, kan men de binnenzijde van de uitgespreide huid ook goed inwrijven
met aardappelmeel of fijn zaagsel en onder druk in een planten· of boekbinderspers tussen fil·
treerpapier drogen.

Voor het prepareren van zoogdieren tot de grootte van een bruine rat, wordt in verschillende
landen een systeem toegepast dat het midden houd t tussen een "ronde bal" en een "platte
huid". Hierbij wordt, om de buikhuid intact te laten, het dier gevild door een snede vanaf de
knieen, over de dijen tot de anus (Figuur 23). Met weinig moeite gelukt het om het om het ge·
hele lichaam via deze opening naar buiten te werken. In plaats van een watten- of kapokvul·
ling in te brengen, wordt de schoongemaakte huid over een stukje stevig, wit en goed beschrijf
baar karton geschoven. V 66raf wordt het huidje aan de voorzijde dichtgenaaid. Het kartonne·
tje wordt op lengte en in de juiste vorm geknipt. De punt van het kartonnetje wordt tegen de
snuit van het huidje gedrukt en langzaam wordt het velletje over het karton gerald. Dc voor.
paten worden in de juiste positie gelegd; een poot met de rugzijde, de andere poot met de zool.
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zijde naar boven. De achterpoten worden in de
zelfde positie met een dunne draad aan het kar
ton vastgehecht. Oak de staart wordt met een
draadje vastgehecht en niet geplakt, omdat de on
derzijde van de staarthuid andel's niet bekeken
kan worden. Onder lichte druk wordt het prepa
mat enkele dagen tel' droging weggelegd.

Aile gegevens. die andel'S op het aangehechte eti
ket worden venneld, worden op het kartonnetje
geschreven (zie Figuur 24).

Figllllr 23. Het aanbrcngcn van een sncdc
in de huid
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5.8. HET MAKEN VAN VLOEISTOFPREPARATEN

Het maken van een balg of een platte Iwid blijft, ondanks de routine die men op de duur ver
krijgt, steeds een arbeidsintensief werk. Teruggekeerd van een verzamelreis of bii een plotse
ling aanbod van zeer veel materiaal, zal steeds weer blijken dat het vrijwel onmogeliik is aile
dieren volgens de klassieke methoden te prepareren. Daarom lijkt het'ons nuttig op'deze plaats
enkele aanwijzingen te geven voor een zg. minimummethode waartoe reeds verscheidene mu
sea door gebrek aan voldoende mankracht, zijn overgegaan.

I. Van het verzamelde materiaal worden enkelc gave, volwassen dieren droog geprepareerd (bal
gen en platte huiden) .

..., Voor het overige materiaal worden verzamelaarsnummers gedrukt in DYMO-band en aan de
poten van de dieren bevestigd.

3. Per geslaeht, per soort of per volgnummer. worden de dieren in goed sluitende potten alco
hol 90% bewaard .De dieren worden behandeld zoals beschreven bij het hoofdstuk "I jet voor
lopig conserveren van het verzamelde materiaal".

4. Bij dit materiaal wordt een duplolijst aangelegd waarop de soortnaam, het geslacht, datum,
vindplaats en belangrijke maten genoteerd worden. Dc ene liist wordt bij de verzameling op
geborgen. de andere lijst in het archief van het museum of instituut.

5. De eollectie draagt de naam van de expeditie of van de verzamelaar(s).

Hoewel de methode allesbehalve ideaal te noemen is, heeft zij het voordeel, dat er geen mate
riaal verloren behoeft te gaan. Er behoeven verder geen etiketten geschreven te worden en de
prepareertechniek is zeer eenvoudig. lndien nodig kan te allen tijde materiaal volgens de klas
sieke methode uitgeprepareerd worden. Op de etiketten wordt vermeld welke dieren daar bij
voorkeur voor in aanmerking komen. Om al te snellc verkleuring van de pelzen onder invloed
van het daglicht te voorkomen. worden de tlessen in het donker bewaard.

Het is 11l1ttig om naast de huidencollectie van elke soort enkele exemplaren op alcohol te bewa·
ren. Bepaalde details, b.v. de VOf1nvan de voetkussen bij knaagdieren, de plooien in de oren
van vleermuizen, gaan bij balgen en platte huiden grotendeels verloren. Ook de karakteristieke
wijze waarop vleermuizen hun vlieghuid vouwen, blijft bij vloeistof-preparaten behouden.

llet ligt voor de hand dat deze vloeistof·preparaten wel uitvoerig en zorgvuldig geetiketteerd
worden. De etiketten worden altijd in de tlessen bewaard. Ook dieren die bij ontvangst niet al
te vcrs meer zijn en niet meer droog geprepareerd kunnen worden, kan men vaak behouden
door ze snel op alcohol te conserveren.

5.9. HET PREPAREREN V AN ZOOGDIERSCHEDELS

Van elk verzameld zoogdier is het absoluut noodzakeJijk dat naast de huid ook de schedel ge
prepareerd wordt. Van zoogdieren waarvan de huid niet meer gered kan worden, is het bijna
altijd nog wel mogelijk de schedel te behouden.

Na het villen van de huid wordt de schedeJ voorzichtig van de romp gesneden. Om het achter
hoofd niet te beschadigen snijdt men de nek enkele cm achter de schedel door. Vervolgens
worden met een pincet de ogen uit de kassen gehaald en met een scalpel het strottenhoofd, de
tong en de grote kaakspieren voorzichtig weggesneden. De schedel wordt hierna weggezet in
een potje met Jeidingwater. Bij voorkeur worden de potjes geplaatst in een thermostaat bij 400
C. Wie niet de beschikking heeft over een dergelijke broedstoof, plaatst de potjes in een omge
ving met een zo hoog mogeJijke temperatuur. De vleesresten rotten vrij snel van de beenderen.
Men moet dit proces regelmatig controleren. Daartoe is het verstandig een stevig draadje aan de
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onderkaak te binden en dit over de rand van het potje te hangen. Aan dit draadje kan men ge
makkelijk de schedel uit het potje lichten en onder een waterstraal afspoelen om te zien hoe
vcr het rottingsproces gevorderd is. Het water wordt tussentijds niet ververst. Bij het spoelen
onder de kraan moet men zeer voorzichtig te werk gaan, omdat de tanden en kiezen gemakke
lijk uitspoelen en verloren gaan. Om dit h'elemaal te voorkomen kan men voor het macereren,
de onderkaak stevig met een draadje tegen de bovenkaak drukken.

Bij de schedels van vleermuizen en spitsmuizen kan het nuttig zijn tussen onder- en bovenkaak
een klein propje watten te leggen en dit pas weg te nemen als men met een gebogen pincet de
laatste vleesresten heeft weggenomen. Eerst dan wordt het draadje tussen onder- en bovenkaak
doorgesneden en het wattenpropje weggehaald.

Mocht blijken dat de tanden erg loszitten, dan laat men de schedel met het wattenpropje eerst
geheel drogen. De tanden zitten nu stevig vastgedroogd in de kassen en het watje kan zonder
moeite verwijderd worden. De waterstraal die nodig is om de hersenen uit de schedel te spoe
len. moet vooral niet te sterk zijn, omdat bij veel zoogdiersoorten de schedelbeenderen door
de Kracht van de straal gemakkelijk opgelicht en weggespoeld kunnen worden.

Als de schedel geheel schoon is. kan men, indien men zulks nodig acht, de schedel enige tijd
nableken in waterstofperoxide 3%, maar dit heeft wel tot gevolg dat de schedel bros wordt;
nableken is derhalve te ontraden. Schedels die erg vet zijn, worden enige tijd ter ontvetting in
zuivere wasbenzine gelegd. De t1esjes of potjes waarin dit gedaan wordt, moeten hermetisch
kunnen worden afgesloten. Het ontvettingsproces duurt enkele dagen tot enkele weken, afhan
kelijk van de grootte en de vetheid van de schedel.

Na het drogen controleert men nogmaals of de tanden en kiezen stevig in de kassen zitten. Is
dit niet het geval, dan worden ze met lijm vastgekit. Het losraken van de tanden kan men soms
voorkomen door bij het schoonmaken van de schedel een klein randje tandvlees te laten zitten
en dit mee te laten drogen.

Of schoon er bij het rottingsproces een onaangename geur ontstaat, is om verschillende redenen
deze maceratie-techniek verre te verkiezen boven elke andere methode. Het skeleteren met be

hulp van de larven van spekkevers (Dermestes spec.) is voor amateurs sterk af te raden, omdat
de kans op infectie van de huidencollectie door ontsnapte dieren erg groot is. Ook andere me
thoden die in de literatuur genoemd worden, b.v. uitkoken met behulp van soda, moeten ont
raden worden.

Zodra de schedel geheel klaar is, wordt ze evenals de huid, zorgvuldig geetiketteerd. De schedel
draagt hetzelfde nummer als de Imid of balg waar ze bij hoort. Het nummer wordt met oostin
dische inkt op de schedel en op be ide onderkaakhelften geschreven. Elke schedel wordt
afzonderlijk opgeborgen in een glazen buisje of kartonnen doosje en niet met een draadje aan
de huid of balg bevestigd, zoals in de literatuur wel eens aanbevolen wordt. Ook worden voor
het opbergen geen doosjes van plastic of andere kunststoffen gebruikt, omdat deze materialen
niet bestand zijn tegen de inwerking van de dampen van naftaline, waarmee de collectie gedes
infecteerd wordt. De schedelbuizen worden per soort opgeborgen in stevige kartonnen dozen
of kistjes en bij de huidencollectie bewaard.

5.10. ONDERHOUD EN NAZORG V AN DE COLLECTIE

Na het prepareren van de huid en de schedel dient men ervoor te zorgen dat het verzamelde
materiaal in goede conditie blijft. De collectie moet overzichtelijk en beschermd tegen licht,
vocht en schadelijke insekten opgeborgen worden. Huiden mogen nooit aan direct zonlicht



blootgesteld worden. Kleine balgen van l11uizen, spitsmuizen, vleermuizen e.d. kunnen heel
goed opgeborgen worden in een kast met glas bedekte insektenladen, die men voor weinig geld
hier en daar wel op de kop kan tikken. Het is wel van belang goed te controleren of de kast en
de laden niet reeds door insekten zijn geinfecteerd. Het beste is de laden te desinfecteren VlJOr
dat ze in gebruik genomen worden, oak al weet men vrijwel zeker dat er geen kans op infectie
bestaat. De larven van verschillende Dcrmcstcs-soorten kunnen, evenals de motten, in korte
tijd enorme vernielingen aanrichten.

Voor grotcre huiden van Eekhoorns, Ratten, Bunzings c.d. moet men zijn toevlucht nemen tot
goed sluitende kisten of dozen. De laden en kisten worden van binnen riikelijk bestrooid met
naftaline, paradichloorbenzol of cen ander insektendodend preparaat. R'egel;l1atig moetcn de
hele collectie geeontroleerd en de preparaten aangevuld worden.

Indien ondanks aile geregelde eontrole en voorzorgsmaatregelen toch insektenvraat mocht op
treden, dan zit er niets anders op dan de hele collectie te ontsmetten. Gelukkig hebben de
meeste gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdiensten gaskasten, waarin met behulp van
zwavelkoolstof de collectie tegeri geringe vergoeding ontsmet kan worden.

De enige manier om schimmelvorming tegen te gaan is de collectie droog bewaren. Schimmel
vorming treedt alleen op in een vochtige omgeving. Schimmel kan men verwijderen door de
aangetaste plekken te bevochtigen met alcohol of earbolspiritus.

Tenslotte willen wij er nogmaals op wijzen dat, vanaf het moment dat men besluit zelf te gaan
verzamelen, men dient te weten wat er met de collectie moet gebeuren als men er op zeker mo
ment afstand van moet doen, hetzij door ziekte of door langdurig verblijf elders en men niet
voldoende aandaeht aan het onderhoud kan besteden, hetzij door plotseling overlijden. De col
lectie, hoe klein die ook is, mag onder geen enkele voorwaarde verloren gaan.

M~n dient er voor te zorgen, dat de verzameling terecht komt op een plaats waar de garantie
be staat dat ze optimaal tot haar recht komt, zodat de wetenschap er ten volle van kan profite
ren, Kleine regionale en provinciale musea zijn hiervoor doorgaans niet de meest geschikte
plaatsen. Het ontbreekt dergelijke instituten veelal aan voldoende geschoold personeel en aan
mimte. Tientallen fraaie en uiterst waardevolle coUecties zijn in de loop der jaren in dergelijke
instituten ten onder gegaan.

Het beste is een en ander vroegtijdig te bespreken met de directie van het museum en met fa
milie en de afspraken bij codicil of testament vast te leggen, opdat men niet onverwacht voor
onprettige verrassingen komt te staan. Vanzelfsprekend geldt dit niet aileen voor de verzame
ling, maar ook voor de catalogi, aantekeningen, kaartsystemen enz., die bij de verzameling ho
ren.
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6. HET REGISTREREN VAN VINDPLAATS- EN HABITATGEGEVENS

6.1. DE VINDPLAATS

De vindplaats van een lOogdier is de geografische aanduiding van de plaats waar het dier werd
waargenomen of gevangen. Het is van belang om de vihdplaats lo nauwkeurig mogelijk te no
teren, opdat deze ten behoeve van nader onderzoek - niet alleen door de waarnemer, maar ook
door anderen - kan worden terug gevonden.

Reeds lang is het gewoonte, om de vindplaats aan te duiden met de naam van de streek, van
een nabij gelegen dorp of stad of van de gemeente. Aan een dergelijke vindplaatsnotatie kleven
echter grote bezwaren, vooral doordat de namen en de grenzen van administratieve gebieden
dikwijls veranderen. Zo worden geregeld gemeenten samengevoegd, dorpen door stadsuitbrei
dingen verzwolgen en verdwijnen veld- en streeknamen van de kaart, doordat deze plaatsen
met autosnelwegen worden bedekt. In al deze gevallen is het naderhand moeilijk of onmoge
lijk om de vindplaats exact te bepalen. Het lOu daarom toe te juichen zijn, als van aile waarne
mingen en vangsten, behalve de naam van de vindplaats, tevens de geografische positie (in leng.
te en breedtegraden, tot in sekonden nauwkeurig) lOu worden genoteerd. Misverstanden over
de ligging van de vindplaats zijn Dan uitgesloten, terwijl de verwerking van de vindplaatsgege
Yens, b.v. in verspreidingskaarten, hierdoor zeer vereenvoudigd lOu worden.

Daarnaast is het voor eigen gebruik handig om de vind- of vangplaatsen op een schetsje, gete
kend naar de topografische kaart, aan te geven. Hierbij kan men tevens het cobrdinatensysteem
van deze kaart aanhouden.

6.2. HET MAKEN V AN EEN HABITATBESCHRIJVING

Onder habitat verstaat men de verblijf- of groeiplaats (het adres) van een dier of plant. Het be
grip habitat is de biologische aanduiding voor de plaats waar het dier is waargenomen of ge
vangen Over de opbouw en de samenstelling van de habitats van de verschillende lOogdiersoor
ten is nog maar weinig bekend, zodat het zin heeft om hierover aantekeningen te maken.

De in het veld gemaakte aantekeningen kunnen in een schrift nader worden uitgewerkt. Het
verdient geen aanbeveling om alle aantekeningen over de habitats op de etiketten van de verza
melde en geprepareerde lOogdieren te vermelden, omdat etiketten hiervoor te weinig ruimte
bieden. Bovendien dienen op etiketten vooral die gegevens te staan, welke bij de studie van ge
prepareerd materiaal van belang zijn, dus vooral gegevens die be trekking hebben op de anato
mie en morfologie van het verzamelde dier (zie onder 5.1.).

13ij het beschrijven van een habitat gaat het hoofdzakelijk om een aantal fysisch-geografische
en vegetatiekundige gegevens.

Fysisch-geografische gegevens die van belang zijn om de habitatkeuze van een dier te begrijpen,
hebben betrekking op het klimaat (met name het microklimaat), de geomorfologie (de vorm
van het landschap of landschapsonderdeel, de hoogteligging, het relief, de expositie), de bo
dem (bodemsoort, humusdek) en de hydrologie (de ver~nreiding en het gedrag van grond- en
oppervlaktewater).

Yoor een eerste verkenning van de fysisch-geografische eigenschappen van een habitat kan men
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het beste de Topografische kaart I), de Bodemkaart 2) en de Geomorfologische bart 3) raad
plegen. Weliswaar brengt de schaal (dikwijls I : 50.000) van deze barten met zich mee. dat
de geboden informatie over een ZQ klein onderdeel van het landschap als een habitat. hetrek
kelijk gering is, maar zij geven gelegenheid om de zelf te verzamelen gegevens tegen een achter·
grond te plaatsen.

Ter plaatse worden dan nauwkeurige aantekeningen gemaakt over de hoogteligging, de inclina
tie en expositie van de helling, de bodemsoort, de dikte van de humuslaag, de grondwaterstand
en indien langs waterkanten wordt verzameld, de breedte. de diepte en de stroomsnelheid van
het water en de vorm van de oever.

Wat betreft de kenmerken van het landschap, waarvan cle te bestucleren habitats cleel uitma
ken, werkt het eveneens verhelclerencl om van een grove verkenning uit te gaan en vervolgens
tot cletailonclerzoek over te gaan.

Aangezien de meeste landschappen in de Benelux zg. cultuurlanclschappen zijn, is het land
schap het beste te ontleclen naar de functies die de verschillende delen van het landschap oor·
spronkelijk voor de mens hadden. Door het verschillencl gebruik van de verschillende land
schapsclelen, ontstonden verscheidene, scherp van elkaar afgegrensde, kleine, homogene land·
schapselementen. Deze worden, in navolging van TROLL (1950) ecotopen genoemd. Enige
aan elkaar grenzende ecotopen vormen een lanclschapscomplex.

Binnen een ecotoop is een nauwe samenhang aanwezig tussen het klimaat, cle bodemgestelcl·
heicl, de waterhuishouding, cle vegetatie en dikwijls ook cle fauna. Een in cle Benelux veel voor
komend lanclschapscomplex, waarbinnen tenminste drie ecotopen te onderscheiden zijn, vor
men de pleistocene zanclgronclen (stuwwallen en dekzanclgebieclen). Op cle hoge delen vinden
we claar heiden en eiken-berkenbossen, aan cle ranclen van cle hoogten bossen van een meer
vruchtbare boclem en in cle lage, venige beekclalen vochtminnende vegetaties, zoals het elzen
broekbos. De hoogten waren sedert eeuwen in gebruik voor de schapenhouclerij en het winnen
van plaggen (heiden) en als hak\-;out (eiken-berkenbos). cle randen als akkerbouwgebied en hak
hout (eikenhakhoutwallen), cle beekdalen als weiden, hooilanden en hakhout (elzensingels).

Binnen de te onderscheiden ecotopen dient, willen we de habitat van een zoogdier enigszins
nauwkeurig karakteriseren, te worden overgegaan tot fijnere, meer biologisch gerichte beschrij
vingen. Behalve La.v. de eercler genoemde fysisch-geografische factoren, zijn vooral aanteke
ningen over de vegetatie van belang.

Het eenvoudigste is wel, om de vegetatie naar lwar uiterlijke verschijningsvorm (de fysiognomie)
te beoordelen. Vegetatie-eenheden die op fysiognomische gronden worclen onderscheiden. wor-

I) De Topografische kaart van Nederland (schalcn I 10.000. I : 25.000. I : 50.000) \\ordt uitgegeven
door de Topografische Dienst te Delft, Wcstvcst 9, teL 01730 - 20846 t/m 20849.
De Topografisehc kaart van Bclgie (schalen I 10.000. I : 25.000. I : 50.000) \Iordt uitgegevcn door
Nationaal Geologisch Instituu t van Belgii;, Abdij teT Kameren 13, B-1 050 Brusse!.

2) De Bodemkaart van Nederland (schaall : 50.000) worth uitgegl'ven door de Stichting voor Bodemkar
tcring, S taringgebouw, MarU ke\ll'g 1 I, Wageningen, tel. 08370 - 19100.
De Bodemkaart van Belgie (schaal I : 20.000) wordt uitgcgevcn door het Comite voor het opncmen van
de Bodemkaart en de Vcgetatickaart van Belgie. Rozier 6. B-9000 Gent.

3) De Gcomorfologische kaart van Nederland (schaal I : 50.000) wordt uitgcgcvcn door de Rijks Geologi
sche Dienst te Haarlem en de Stichting voor Bodemkartcring te Wageningen.
De Geomorfologisehc kaart van Belgie (schaal I : 25.000) wordt uitgegeven door de Aardrijkskundige
Dienst van Belgie, Jennerstraat 13,13-1040 Brusse!.
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den formaties genoemd. Geregeld voorkomende formaties zijn de volgende (vgl. WESTHOFF
& DEN HELD. 1969):

• VEGETATIES DIE un DRIJVENDE OF WORTELENDE WATERPLANTEN EN AM

F[B[SCHE PLANTENSOORTEN BESTAAN (vegetaties in sloten, weteringen, beken,
rivieren, plassen. meren en van plaatsen met een sterk wisselende waterstand, zodat zij
geregeld droogvallen).

• VEGETATIES [N ROTSSPLETEN EN OP MUREN.

• PIONIERVEGETATIES VAN EENJARIGE PLANTEN OP OPEN, MIN OF MEER
STIKSTOFRIJKE, HUMUSARME GRONDEN (vegetaties op oevers van brakke wate
ren, zoals hoge delen van slikken, in vloedmerken langs de zeekust, op afgesnoerde strand
vlakten; voorts op verdichte oevers van drooggevallen plassen, op afgetrapte oevers, in
karresporen, in ploegvoren, op bloot gewoelde zand- en kleiplekken in uiterwaarden, in
drooggevallen greppels, op opgespoten terreinen, op verse slootbagger en in droogvallen
de polders. Daarnaast onkruidvegetaties op akkers, ruderale plaatsen in wegbermen, sport
velden, industrieterreinen, dijken, spoordijken en zandafgravingen).

• P[ON[ERVEGETATIES VAN MEERJARIGE PLANT EN OP PLAATSEN DIE AAN

ACCUMULATIE EN EROSIE ONDERHEVIG ZIJN (vegetaties op zeeslikken, op aan
stuivend voedselrijk zand op zeestranden / in zeeduinen).

• VEGETATIES VAN MEERJARIGE PLANTENSOORTEN or PLAATSEN WAAR DE
EROSIE NIET ZO HEVIG [S DA T ZIJ GEREGELD VERNIETIGD WORDEN (T red 
p I ant v e get a tie s op wegranden. parkeerterreinen, speelterreinen, tussen straat
stenen, langs paden op dijkhellingen, in karresporen, op sterk bemeste en op door bewei
ding gestoorde plaatsen. R u i g t k r u ide n v e get a tie s in stikstofrijke, tame
lijk stabiele gradientmilieus op wegbermen, aan oevers van rivieren, kanalen en plassen,
op basal t- en steenglooiingen, langs bemeste of anderszins ruderaal beihvloede randen
van bossen, struwelen en heggen, op puinvlakten, in verwaarloosde tuinen, op erven en
industrieterreinen. K a p v I a k ten v e get a tie s die zich ontwikkeIen op plot
seling ontstane open plekken in bossen, waar door toevoer van licht en warmte humus
in mineralen wordt omgezet.

• PIONIERVEGETATIES IN MIN OF MEER VOEDSELRIJKE MOERASSEN, WAARIN
HET GRONDWATER VOORTDUREND OF ALTHANS BIJNA HET GEHELE JAAR

BOVEN HET MAAIVELD ST AA T. Kenmerkend zijn de dominerende, hoog opschieten
de gras- en zeggesoorten, waarvan individuen door spruitvorming uitgroeien tot een sa
menhangende groep. (Vegetaties als rietlanden, velden met Liesgras of met grote zegge
soorten of als lintvormige begroeiing in de verlandingszones van voedselrijke stilstaande
en stromende wateren).

• DROGE GRAS LANDEN. (Open tot gesloten graslandvegetaties die optreden als pionier
vegetaties op droge granden, boven het bereik van het grondwater. Op droge, snel warm
wordende en afkoelende zand- en gruisbodems of op ratsen die aan sterke verwering
bloot staan, op droge, stabiele duinkopjes in de binnenduinen, op rivierduinen, op open
plekken in droge heiden, op heidepaadjes, langs dijken, wegen en spoordijken, op droge
kustduinen waar konijnen of vee grazen, op oude dijken begraasd door schapen. Tevens
op plaatsen waaLcxtreme milieufactoren heersen, zoals op kalkbodems, op zinkhouden
de bodems en op plaatsen met wisselend zoutgehalte).
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• VOCHTIGE GRASLANDEN. (Gesloten graslanden die onder invloed staan van het
grondwater, van getijden; zowel in zaet, brak als zilt niveau. 13uitendijks op slibhouuen
de gronden, op schorren, kwelders, achterduinse strandvlakten, op hoge zandplaten.
waar slibafzetting heeft plaatsgevonden, in dichtgestoven kreken, op kreekoeverwallen
en aan dijkvoeten. Binnendijks op ingepolderde plaatsen en op zoute kwelplaatsen. Meest
allichtbeweid of bemaaid. V oorts voch tige tot drasse graslanden of ruigtkru iuenvegeta
ties, die zijn ontstaan door antropogene invloeden, zoals natte hooilanden. schraal- of
blauwgraslanden met wisselende waterstanden, kwelmilieus in graslanden. op drassige
zwakke hellingen; in veenplasgebieden en in polderboezems. Ruigtkruiuenvegetaties
langs rivieren, beken, sloten, vochtige wegbermen en in greppels. Tenslotte bemeste. rc
gelmatig beweide graslanden).

• VEGETATIES VAN VOEDSELARME PLAATSEN DIE MET HET GRONDWA TER
MEE RUZEN OF DALEN EN WAARIN HET GRONDWATER EEN DEEL V AN HET

JAAR BOVEN HET MAAIVELD ST AA T. (Vegetaties in bronnen en ondiepe bronbe
ken, in slenken in hoog\'enen, in poelen, in turfgaten; laagveenmoerassen en trilvenen).

• VEGETATIES VAN BULTEN IN HOOGVENEN, VAN HEIDEN EN BORSTELGRAS
LANDEN. (Bulten in hoogvenen, vochtige tot natte heidevelden, begroeiingen van bor
stelgras die in stand gehouden worden door betreding, bemaaiing en extensieve bewei
ding, heiden op noordhellingen van duinen of op beschauuwde duinhellingen).

• ZOOM- EN SLUIERVEGET ATIES. (Meestal gesloten begroeiingen van hoge overhlijven
de kruiden (ruigtkruiden en lianen) op droge, kalkrijke gronden; natuurlijke wmcn en
sluiers langs bossen en struwelen, tevens op kapvlakten, langs weghermen en akkerran
den en op zannige plaatsen aan dijkhellingen).

• STRUWELEN. (V ochtige 'struwelen en vloedstruwelen (wals o.a. grienden); doornstru
welen (mantels van bossen); heggen en hagen; duinbosjes en -struwelen); naaldstruwelen).

• BOSSEN. (Zomergroene loofbossen; naaldbossen).

Binnen deze formaties kan de tloristische samenstelling van plaats tot plaats verschillend zijn.
Het is daarom van belang om ook de voorkomende plantensoorten te noteren, zodat aldus een
soortenlijst wordt bijgevoegd.

Wil men ook de ruimtelijke groepering vall de plantensoorten en ue frekwentie waarmee de
plantensoorten optreden vastleggen, dan kan men het beste aansluiting lOeken bij de in de
vegetatiekunde gebruikte methoden, lOals die o.a. door DEN HELD & DEN HE LD ( 1<)73)

worden behandeld. Een overzicht van de plantengemeenschappen, gerangschikt naar forma
ties, vindt men bij WESTHOFF & DEN HELD (1969).
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7. BESCHERMDE ZOOGDIERSOORTEN

7.1. IN NEDERLAND BESCHERMDE ZOOGDlERSOORTEN

Sedert 1973 zijn maatregelen ter bescherming van een aantal inheemse lOogdiersoorten in wer
king getreden. Deze maatregelen zijn vastgelegd in artikel 22 van de Natuurbescherrningswet.
Het Besluit van 6 augustus 1973 ter uitvoering van dit wetsartikel noemt als bescherrnde lOog
diersoorten: de Bminvis (Phocaena phocaena), de Tuimelaar (Tursiops tnmcatus), de Hamster
(Cricet1ls cricet1ls), de Eikelmuis (Eliomys quercinus), de Hazelmuis (Muscardinus avellanarius),
alle so orten Vleermuizen (Clziroptera) en de Egel (Erinaceus europaeus).

Daarnaast biedt de Jachtwet van 1954 een beperkte bescherming aan een aanta1 lOogdiersoor
ten. doordat de jacht op deze soorten gesloten of gedurende bepaalde tijden gesloten kan wor
den. Het eerste geldt voor de Wilde kat (Felis silvestris), Boommarter (Martes martes), Steen
marter (Manes foina), Das (irfeles meles), Otter (Lutra lutra), Gewone zeehond (Phoca vituli
na) en Grijze zeehond (Halichoenls grypus), het laatste voar de Eekhoorn (Sciurus vulgaris).

Voor het doden van Edelhert (CenJus elaphus), Ree (Capreolus capreolus), Damhert (Dama
dama), Moeflon (Ovis aries) en Wild zwijn (Sus scrofa) is een afschotvergunning nodig. Als
"klein wild" geniet de Haas (Lepus capensis) eveneens een beperkte bescherrning; het "overig
wild", zoals Vos (Vulpes vulpes), Verwilderde kat (Felis catus), Bunzing (Putorius putorius);
Hermelijn (kfustela erminea), Wezel (Mustela nivalis) en Konijn (Oryctolagus cuniculus) kan
echter als "schadelijk wild" worden aangemerkt, waardoor de jacht op deze dieren het gehele
jaar is toegestaan.

Overigens is een nieuwe jachtwet in voorbereiding, waarin diverse dieren, thans nog als "scha
delijk wild" aangegeven, niet meer als "schadelijk" wilen gelden.

LITERATUUR

SCHIMMEL, H., 1975. Beschermde planten en dieren, aangewezen op grand van de Natuur
beschermingswet. 's-Gravenhage: 1-92,97 fig. Tweede dmk (de eerste druk ver
scheen in 1974).

7.2. IN BELGIE BESCHERMDE ZOOGDlERSOORTEN

In Belgie zijn geen lOogdiersoorten door de wet beschermd in de letterlijke zin van het woord.
De enige wettekst waarop men kan terugvallen is dejachtwet van 12-7-]972. De zoogdieren
die onder de jachtwet vallen zijn: Edelhert, Ree, Damhert, Moeflon, Wild zwijn, Haas, Konijn,
Vos, Wilde kat, Verwilderde kat, Bunzing, Herrnelijn, Wezcl, Eekhoorn, Boom- en Steenrnar
ter, Das, Otter, Gewone zeehond en Grijze zeehond.

Binnen de termen van de jachtwet kan op deze dieren gedurende bepaa]de perioden van het
jaar gejaagd worden. De perioden gedurende welke de jacht is toegestaan, wordt - voar elke
soort - ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bovendien bestaat de mogelijkheid de volgende soorten
te laten bestrijden: Vos, Verwilderde kat, Bunzing, Hermelijn en Wezel. Dit kan gebeuren door
middel van: vuurwapens (zonder jachtverlof), giftige stoffen, klemmen en vallen. De enige mo
gelijkheid voor bescherming van een so art bestaat er du~ Jit, dat de jacht op deze soort niet
geopend wordt. Gelukkig gebeurt dit de laatste jaren meer en meer.

Tij dens het j achtseizoen 1976-1977 word t in het gehele land de j acht niet geopend op: Eek-
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hoom, Otter, Wilde kat, Das, Gewone zeehond, Grijze zeehond, l300mmarter en Steenmarter.
Deze soorten zijn dus tijdelijk passief bescherrnd. De Yos en de Ilerrnelijn mogen niet bejaagd
worden in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Ylaanderen.

Yoor aile dieren, die niet in de jachtwet genoemd zijn, be staat er dus op dit ogenhlik geen en
kele bescherming en mogelijkheid tot bescherming.

8. ZOOGDIERKUNDE IN DE BENELUX

8.1. NEDERLAND: Instituten, tijdschriften, handboeken

8.1.1. INSTITUTEN DIE ZICH MET WETENSCHAPPELI.JK ONDERZOEK V AN NEDER-
LANDSE ZOOGDIEREN BEZIGHOUDEN ZUN:

Rijksmuseum van Natuurlijke Historic, afdeling zoogdieren. Raamsteeg 2. Leiden (Syste
matiek, nomenclatuur, verspreiding).

Instituut voor Taxonomische Zoologic (Zoologisch Museum), afdcling zoogdieren. Plan
tage Kerk]aan 36, Amsterdam (Systematiek, nomenclatuur, verspreiding).

Zoologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit, Plompetorengracht lJ, Utrecht (Yersprei
ding, oecologie en fysiologie van vleermuizen).

Rijks Instituut voor Natuurbeheer (R.I.N.). Yestiging Leersum. Kasteel Broekhuizen,
Broekhuizerlaan (Yerspreiding, oecologie en beheer).
Vestiging Arnhem, Kempenbergerweg 67 (Yerspreiding, oecologie, beheer en jacht).

Zoologisch Laboratoriull1, Universiteit van Amsterdam, Plantage Doklaan 44, Amster
dam - C. (Anatomic, morfologie en oecologie van walvissen).

Zoologisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Leiden. Kaiserstraat 63. Leiden (Oecologie
en gedrag van kleine zoogdieren).

8. J.2. TlJDSCHRIFTEN:

"Lu tra", orgaan van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Secrctariaat:
Utrechtsestraat 14 B, Woerden, Nederland en Graaf van Egmontstraat 52. 2000-Antwerpen,
Belgie.

"De Bosmuis", uitgave van de Zoogdierwerkgroep van de Christeliike Jeugdhond van Natuur
vrienden. Secretariaat: pia Schaep en Burgh, Noordeinde 60, 's-Graveland.

"Bezimjonny", uitgave van de Zoogdierwerkgroep van de N.J.N.Secretariaat: pia Schaep en
Burgh, Noordeinde 60, 's-Graveland.

"Rat en Muis", uitgave van de Hoofdinspectie Milieuhygiene, Afdeling Bestrijding van Onge
dierte, Pabstendam 16, Wageningen.

ANDERE, MEER ALGEMENE TUDSCHRIFTEN:

.,De Levende Natuur", Nederlands tijdsehrift voor veldbiologie. Administratie: Linders-Adre
mo b.v., Stationsweg 44, Oosterbeek.

"Natura", maandblad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Yereniging. Redactie:
pia Postbus 204. Bussum.
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"Trias", orgaan van de Jeugdbonden van Natuurstudie, pia Schaep en Burgh, Noordeinde 60,
's-Graveland.

,.N atuurhistorisch Maandblad", orgaan van het N atuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Adm.: Bosquetplein 7, Maastricht.

"Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N V.", Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging. Administratie: Bureau K.N.NV. te Hoogwoud (N.H.).
De nrs. 17 (Vleermuizen), 40 (Knaagdieren), 68 (De zoogdieren van Twente), 98 (Grote
landzoogdieren), 101 (Zeehonden), 104 (Vleermuizen) en 106 (Landroofdieren) zijn ge
heel aan zoogdieren gewijd.

8.1.3. HANDBOEKEN:

BRINK, F.H.V AN DEN, 1972. Zoogdierengids voor aile in ons land en overig Europa voorko
mende zoogdiersoorten. Amsterdam I Brussel: 1 - 232, ca. 450 afbeeldingen, waarvan
164 in kleuren. Derde, herziene druk. Een vierde druk wordt voorbereid.

EYKMAN, c., 1937. De Nederlandsche Zoogdieren. Twee delen. Rotterdam: 1 - 83; 1 - 112,
62 fig.

IJSSELlNG, M.A. & A.SCHEYGROND, 1950. De Zoogdieren van Nederland. Zutphen: 1 - 544,
86 pI., 301 fig. Tweede druk.

N1ETHAMMER, J. & F.KRAPP (ed.), 1977. Handbuch der Saugetiere Europas (5 delen). Wies
baden (het eerste deel zal in 1977 verschijnen).

SAINT-GIRONS, M.C., 1973. Zie 8.2.2.

SOUTHERN, H.N. (ed.), 1964. The Handbook of British Mammals. Oxford: 1 - 465, fig., pI.
(De tweede druk is aangekondigd).

8.2. BELGIE: Instellingen, boeken, tijdschriften

8.2.1. INSTELLINGEN DIE HUN WETENSCHAPPELlJK ONDERZOEK GEHEEL OF
GEDEELTELlJK TOESPITSEN OP BELGISCHE ZOOGDlEREN ZIJN:

Koninklijk Belgisch 1nstituut voor Natuurwetenschappen. Afdeling recente vertebraten,
Vautierstraat 31, B-1 040 Brussel (Dir. Dr. X.Misonne). Systematiek, nomenc1atuur,
verspreiding, verzameling.

Laboratorium voor Algemene Dierkunde. Rijksuniversitair centrum, Groenenborgerlaan
171, B-2020 Antwerpen (Dir. Prof.Dr. W.N Verheyen). Systematiek, nomenc1atuur,
verspreiding, oecologie.

Laboratorium voor Natuurbehoud. Universiteit Antwerpen, pia Departement Biologic,
Universiteitsplein 1, B-261 0 Wilrijk. Beheer, verspreiding, oecologie.

Station de Zoologie Appliquee. Avenue Marechal juin 8, B-5800 Gembloux (Dir. Prof.
Dr. J .Bernard). Onderzoek aan knaagdieren in verband met de verdelging der schadelijke
soorten.

8.2.2. BOEKEN

BRINK, F.H.VAN DEN, 1972. Zie 8.1.3.

FRECHKOP, S., 1958. Faune de Belgique-Mammiferes. Brussel: 1 - 545, 330 fig., 7 pI.
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SAINT-G IRONS, M.C., 1973. Les Mammiferes de France et du Benelux. Doin, Paris: 1 - 481,
201 fig.

8.2.3. TIJDSCHRIFTEN

In Belgie worden geen zuiver zoogdierkundige tijdschriften uitgegeven. Enkele tijd
schriften publiceren af en toe artikelen in verband met zoogdierkunde. De voornaam
ste zijn:

"De Wielewaal". Graatakker 1], B-2300 Turnhout. Prijs: 250 BF per jaar. Hoofdzakelijk orni
thologie.

"Les Naturalistes Belges". Secretariaat: Vautierstraat 31. B-1040 Brussel. Prijs: 250 BF per
jaar. Studie, verspreiding en vulgarisatie van natuurwetenschappen.

,:t Wielewaaltje". Oudenaardebaan 51, B-9690 Kluisbergen. Prijs: 150 BF per jaar. Tijdschrift
van de Wielewaal-jeugdafdeling. Ook de andere jeugdbonden (BJ.N. en N-2000) hebben
~Ik ep,nzoogdierwerkgroep, die een eigen mededelingenblad uitgeven.

9. SUMMARY: Population research on terrestrial mammals in the Benelux

For some time past there is an increasing interest in the countries of the Benelux to study
mammals in the field. These studies are a.o. focused on the occurrence and distribution of
mammals in certain well-defined regions or habitats and consequently have a bearing on
faunistical, zoogeographical and ecological disciplines. Although the distribution of the dif
ferent species of mammals in the countries of the Benelux is fairly well known, many detail
ed studies are still necessary, especially to exactly determine the size of the distributional
areas of a number of species. Moreover it is getting more and more significan t to study in
greater detail the distribu tion of mammals in certain areas to get an insight into the relation
ships between landscapes, or homogeneous parts of landscapes (ecotopes), and the species of
mammals occurring in them.

Besides being scientifically important such investigations are often very urgent because of the
alarming and rapid deterioration and devastation of natural landscapes. Data collected in
mammalian field studies may be a valuable contribution to the arguments that are adduced
to try and prevent irrevocable impoverishment of these habitats.

To promote mammalian research in this sense a number of methods and techniques are dealt
with that are used in such investigations, such as the analysis of pellets of birds of prey and
owls, the observation and catching of mammals, the making of a well-documented collection,
the registration of the relevant data, the protection of certain species and the study of mam
mals in general.
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De kopij van deze Wetenschappe1ijke Mededeling nr. 119 is door ons op 6 april 1977 ontvan
gen.

De redactie
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" KONINKLlJKE NEDERLANDSE NATUURIIiSTORISCIlE VERENIGING

De K.N.N.V. IS OP 27 DECEMBER 1901 OPGERICIIT. ZE HEHT THANS IN
ONS LAND 49 AFDELiNGEN EN TELT ONGEVEER 8000 LEDEN.

Voorzitter : Ir. W.F.van Vliet, Meidoornplantsoen 34, Wageningen.
Sekretaris : W.H.v.d.Bosch, Griend 31, Zwijndrecht.
Penningmeester : J.Birza, Varenstraat 23, Geldrop - giro 103855.

Bureausecr.: Mevr. NJansma - Rezelman, Hoogwoud Nh. (tel. 02263 - 1445. giro 13028)

De K.N.N.V. stelt zieh ten doel:

A. Het verbreiden van de kennis der natuurlijke historie in de ruimste zin en het aankweken van 1iefde tot
de natuur, in de eerste plaats onder haar leden, doeh ook buiten de vereniging:

B. het steunen of ondersteunen van pogingen, die kunnen leiden tot het oplossen van natuurhistorische
vraagstukken;

C. het steunen of ondersteunen van aeties, die gericht zijn 01' de bescherming van de natuur of landschap
of wel 01' de beseherm ing van bcide;

D. het samenwerken met andere personen en.lichamen, die gelijk of aanverwant doel nastreven, ook buiten
Nederland;

E. al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt.

De K.N.N.V. geeft uit:

het maandblad "NATURA", onder redaktie van Drs. H.P.Gallacher, Th.P.Vrakking (eindredaktellr), Drs.
J.T.Wildsehut, A.L.Lvan Hzendoorn en Drs. G.c'N.van Zanen. Aile leden ontvangen dit blad.

een serie WETENSCHAPPELiJKE MEDEDELiNGEN en een NATUURHISTORISCHE BIBLiOTHEEK,
beide onder redaktie van G.Houtman en Drs. H.D.van Bohemen.

Vaar de nog verkrifgbare uitgaven raadplege men het hier bifgevoegde inlegvcl.

Als nieuwe boeken lIit te geven in de Natllurhistorische bibliotheek zijn in voorbereiding:

.,BEKNOPTE BLAD- LN LEVFRMOSSENFLORA V AN NFDERLAND", onder red. van Dr. W.D,Margadant.
"A VIFAUNA V AN TEXEL". door A. en J.Dijksen.
"WATER LAND", door diverse auteurs.

Andere aetlvlteiten:

De afdelingen, de gewestelijke besturen, de Algernene Kall1peereornll1issie (AKC) en de Algell1ene Reiscom
ll1issie (ARC) verzorgen vergaderingen, lezingavonden, cxcursies, weck-enden, kall1pen en reizen in binnen
en buitenland. Ook wordt elk jaar een 13iologisch Werkkall1p voor het Onderwijs (13WO) georganiseerd.

NATUURHISTORISCHF COMMISSIES EN WERKGROEPEN:

Bryologisehe werkgroep (orgaan Buxbaumiella):
voorzitter: Dr. W.D.Margadant, "Klein Ginkel", Ginkelscweg 2, Leersum, tel. 03431 - 379.
sekretaris: Drs. LA.Hoekstra, Groesbeckseweg 49, Nijmegen, tel. 080 - 512897.
Contaetorgaan voor Vogelstudie (orgaan Het Vogeljaar):
voorzitter: Drs. C.W.Stall1, Mozartstraat 255, Leiden, tel. 071 - 62210.
sekretaris: J.Steenman, Willibrordweg I, Rhenen, tel. 08376 - 3015.
Na tuurbeseherm ingseommissie:
voorzitter: J.Golidswaard, jan van Loonslaan 20-A, Rotterdam-3001, tel. 010 - 129892.
sekretaresse: Mej.drs. B.LJ .van Leeuwen, J oh.A.WinckIerhof 6, Kortenhoef (post 's-Graveland).
Strandwerkgemeensehap (orgaan Het Zeepaard):
voorzitter: Ir. B.G.Otten, vcrt.der K.N.N. V., J .P.Coenlaan 5, Vlaardingen, tel. 0 I 0 - 34 47 88.
admin.: P.Vos, Munnikenstraat 43, Leiden. Tabellenadm.: Bureau K.N.N.V. te Hoogwoud (Nil.).



IN VOORBEREIDING ZIJN DE WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN:

Dc Nl'derlandse Femlagen. II Gids voor de Femfossielcn, door G.Spaink.
Oecolo~ischc grondslagen van natuurbehoud ~n natuurbeheer, door ProLDr. V.WesthofL
Ons Krijtland: "Gcologische e,cursies in Zuidoost-Limburg", door W.M.Felder.
Varens van de l3encJu,. Tabellen volgens vegetatieve kenmerken, door Dr. S.Segal.
Rivierdiiken en hun planten, door F.Neijenhuijs.
lIet geslacht Vaucheria, door Dr. LSimons.
Levensgemcenschappen van de Nederlandse kust. door ProLDr. C.dcn lIartog.
De Nederlandse duizendpoten. door Dr. C.A.W.1eekel.
Watermijten. door Dr. C'.Davids.
Dc luizen (Anoplura en Mallophaga) van zoogdieren in Nederland, door Drs. L.v.d.l3roek.
De Nederlandse kustvenen. door Th.Reynders en J.G.R.Wartena.
Stinseplanten in Nederland, door M.T.Jansen en D.T.A.v.d.Ploeg.
Sprinkhanen. door Drs. M.Duijm en Dr. G.Kruseman.
Ons Krijtland: "Geologisehe waarnemingen langs de Mergclland-route". door Dr. D.G.Montagne en 1'.1 I·elder.
l3iologischc bestrijding. door Dr. 1I.II.Evenhuis.
De Nedcrlandsc inscktencters, door V.van Laar.

Mycologic. Aigemene inlciding, door Dr. W.Gams.
Dc rtoristil'k van Wcstelijk Friesland, door D.T.L.v.d.Ploeg.
Plantengroei op knot\\'ilgen, door CI.Carriere en D.v.d.WerL
I'lanteparasitaire nematoden, door S.Stemerding.
Inlciding tot de pollenanaly.ie, door Dr. T.van der lIammen e.a.
Ons Krijtland: "De Sint Pictersberg". door Dr. P.J.van Nicuwenhoven.
Bloemhiologie, dOGr J.G.R.Wartcna.
Het geslaeht lIygrophorus, door Dr. L.J.M.Arnolds.
D·~geologie van Twente en omgeving, door G.M.Roding en J.H.Riimcr.
Nederlandse hcidevegetaties, door Dr. J.T.de Smidt.
Dc teken van de Benelu,landen, door J.E.M.H.van Bronswijk, R.H.Rijntjcs & A.F.M.Garhen.

De Ncderlandsc Coeeinellidae, door J.H.de Gunst.
Kakkcrlakken, door Dr. G.Kruscman.

*

>
Het Bureau van de K.N.N.V. (bureausecretaresse Mevr. NJansma-Rezelman te

Hoogwoud NH, tel. 02263 - 1445) zendt U gaarne aile gewenste inlichtingen be
treffende de vcreniging en haar uitgaven.Hier dient U ook Uw bestellingen op te geven.
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