
- � -

ZOOGDIERINVENTARISATIE
IN HET 

GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG

�5 t/m �9 oktober �984

Mededeling �2 van de Veldwerkgroep van de 
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming

namens de
Veldwerkgroep van de 
Vereniging voor 
Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming

Oscar Minkenberg 
Wilfried Allaerts 
Paula Bels

intern rapport 

Leiden



- 2 -

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD  3
SAMENVATTING  4
SUMMARY   4
�. INLEIDING 5
2. GEBIEDSBESCHRIJVING 6
3. MATERIAAL EN METHODEN �4
 3.�. De standaardmethode �4
 3.2. De populatiegrootte en -dichtheid �5
 3.2.�. Schatten van de populatiegrootte �6
 3.2.2. Schatten van de populatiedichtheid �6
4. RESULTATEN �7 
 4.�. Soorten en aantallen �7
 4.2. Gewichten 2�
 4.3. Overige waarnemingen 23
 4.4. Populatiegrootte en -dichtheid 25
5. LITERATUURONDERZOEK 27
 5.�. Inleiding 27
 5.2. Braakbalgegevens van Morbach (�962) 28
6. DISCUSSIE 40
7. AANBEVELINGEN 4� 
DANKWOORD  42 
LITERATUURVERWIJZINGEN 43



- 3 -

VOORWOORD

Na de zeer geslaagde inventarisatie in de Kampina in 
de herfst van �983 werd er besloten het volgende jaar maar 
liefst twee zoogdierinventarisaties te organiseren, 
namelijk een in de omgeving van Zwartsluis in de kop 
van Overijssel en een in het buitenland. Zo kwamen we 
terecht in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Dit land 
werd verkozen omdat de V.Z.Z.  een Benelux-vereniging 
is en het is redelijk dichtbij. Een derde argument 
was het ontbreken van recente gegevens in dit land. Zo 
was de grote bosmuis nog niet aangetoond in Luxemburg! 
De hilariteit was dan ook groot toen op de avond van 
aankomst in een van de prullebakken van de slaapzaal 
een grote bosmuis zat. Dit rapport is een verslag van een 
week werk van slechts �0 mensen en hopelijk zal het de 
lezer aanzetten om een volgende keer ook (weer) mee te 
doen!

Oscar Minkenberg 
Wilfried Allaerts 

Paula Bels
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SAMENVATTING

Bij een zoogdierinventarisatie in het Groot-Hertog-
dom Luxemburg in de herfst van �984 werd de aanwezig-
heid vastgesteld van de volgende 9 soorten muizen: 
dwergspitsmuis (Sorex minutus), bosspitsmuis (Sorex ara-
neus), huisspitsmuis (Crocidura russuia), rosse woelmuis 
(Clethrionomys glareolus), veldmuis (Microtus arvalis), 
aardmuis (Microtus agrestis), ondergrondse woelmuis 
(Pitymys subterraneus), bosmuis (Apodemus sylvaticus), 
grote bosmuis (Apodemus flavicollis). De ‘standaardme-
thode’ werd toegepast en de verschillende biotopen waar 
de life traps werden geplaatst, werden beschreven. De ge-
vangen dieren werden gewogen en gesekst. Relatieve po-
pulatiedichtheden van de rosse woelmuis en de bosmuis 
werden geschat op resp. 4-8 en 7-23 muizen per vallijn 
naargelang de lokatie.
Van de grotere dieren werden er 8 soorten gevonden: mol 
(Talpa europaea), meervleermuis (Myotis dasycneme), 
haas (Lepus capensis), konijn (Oryctolagus cuniculus), 
eekhoorn (Sciurus vulgaris), wezel (Mustela nivalis), das 
(Meles meles ) en ree (Capreolus capreolus).
De resultaten zijn vergeleken met de literatuurgege-
vens, voornamelijk Morbach (�962), en worden bediscussieerd.

SUMMARY

A mammal survey was carried out in Luxembourg in autumn 
�984. 
The following 9 species of small mammals were observed: 
Sorex minutus, Sorex araneus, Crocidura russula, Cle 
thrionomys glareolus, Microtus arvalis , Microtus agrestis, 
Pitymys subterraneus , Apodemus sylvaticus and Apodemus fla-
vicollis . The ‘standard method’ was used and the hab-
itats, in which the life traps were placed, were de-
scribed. The caught specimens were weighed and sexed. 
Relative densities of A. glareolus and A. sylvaticus 
were estimated 4-8 and 7-23 animals per trap line, re-
spectively, dependent on the location.
The presence of 8 species of larger mammals was estab-
lished: Talpa europaea, Myotis dasycneme, Lepus capen-
sis, Oryctolagus cuniculus, Mustela nivalis, Meles meles and 
Capreolus capreolus•
These results are compared to the literature, Morbach 
(�962) in particular, and discussed.
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�. INLEIDING

Evenals in voorgaande jaren (Canters et al. �982, �983; Bosman en Margry �983; 
Margry en Minkenberg �984) heeft de Veldwerkgroep van de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming in het najaar van �984 een zoogdierin-
venterisatie georganiseerd. Dit keer is er een gebied buiten Nederland genomen 
en wel in Luxemburg. De voornaamste reden hiervoor is geweest dat de V-Z.Z. een 
Benelux vereniging is en zo in samenwerking met collega ^s uit de andere lan-
den gewerkt kon worden. Van �4 tot en met �9 oktober �984 is het gebied in de 
buurt van het plaatsje Hollenfels geïnventariseerd. Hollenfels is een dorpje �0 
a �5 km ten noordwesten van de stad Luxemburg bij de rivier ‘de Eisch’ (Fig. �).
Over het voorkomen van zoogdieren in Luxemburg is vrij weinig bekend. Het doel 
van dit onderzoek is dan ook:
-het inventariseren van de soorten zoogdieren die in het gebied voorkomen,
-het relateren van de soorten zoogdieren die worden aangetroffen aan de 
biotopen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van geschatte populatiegrootten 
en -dichtheden,
-het verzamelen van gegevens over de aangetroffen soorten, zoals gewicht, leef-
tijd en sexe.
Het accent van dit onderzoek licht bij het inventariseren van verschillenden 
soorten muizen. Waarnemingen van andere zoogdieren in deze perioden zijn tevens 
opgenomen.Aanvullende literatuurgegevens zijn verzameld en worden besproken

Fig. �. De ligging van de plaats van inventarisatie nabij Hollenfels in 
het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Fig. �. De ligging van de plaats van inventarisatie nabij Hollenfels in 
het Groot-Hertogdom Luxemburg.
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING

Hollenfels ligt ongeveer �5 km ten noordwesten van de 
stad Luxemburg. Er is een vrij heuvelachtig landschap 
met erg veel bossen, zowel loof- als naaldbossen. De val-
lijnen met de Longworth vallen zijn op drie locaties uitge-
zet.

I. Kuelbecherhaff.
Het Kuelbecherhaff is een open plek in het bos iets 
ten noordwesten van Hollenfels. Er staat een verlaten 
en vervallen boerderij met daaromheen verwaarloosde ak-
kers. Op sommige akkers zijn jonge dennebomen geplant. 
Twee vallijnen zijn in de direkte omgeving van de boer-
derij geplaatst. Een lijn werd op de scheidingslijn 
tussen het boerenerf en een akker met jonge dennen uit-
gezet. Een andere lijn werd langs een onverharde weg in 
een verwaarloosde houtwal gezet. Aan de andere kant van 
de houtwal was weer een verwaarde loos de akker met jonge 
dennen. De vijfde vallijn werd langs de rand van een bos 
met voornamelijk loofbomen gezet. Ook hier was aan de 
andere kant een verwaarloosde akker. De laatste lijn 
werd midden in een loofbos geplaatst loodrecht op een on-
verharde weg.

II. Marienthal
Het Marienthal ligt iets ten oosten van Holenfels in 
het dal van de Eisch- Er is een klooster dat nog steeds 
gebruikt wordt. Rondom liggen enkele graslanden. Hier 
werden slechts vijf vallijnen uitgezet. De eerste 
lijn werd geplaatst op een smal stukje grasland 
tussen het erf van het klooster en het aangrenzende 
bos. Twee vallijnen werden aan de rand van een grasland 
geplaatst. Het grasland was wat verwilderd en er ston-
den appelbomen op. Het geheel werd omringd door bos zo-
als eerder vermeld. De twee laatste lijnen zijn direkt 
aan de oever van de rivier de Eisch geplaatst. De ri-
vier splitst zich en tussen de beide takken ligt een 
grasland waar koeien op liepen. Het waternivo in de ri-
vier schommelde nog wel eens tijdens het onderzoek

III. Telpeschholz
Het Telpeschholz is een gebied gelegen ten zuidwesten 
van Hollenfels. Het bestaat voornamelijk uit akkers 
en weilanden. Tevens liggen er enkele braakliggende 
terreinen. De eerste vallijn is in de berm van een as-
faltweg geplaatst aan de rand van een korenakker. De 
tweede lijn is aan de andere kant van die zelfde weg 
langs een grasland uitgezet. Twee lijnen zijn in een wal 
langs grasland geplaatst. En een lijn is in een 
ber m langs een onverharde weg gezet. Aan beide kan-
ten van deze weg lag kaal bouwland. De laatste lijn lag 
langs een veld waar gerst op werd verbouwd vlak bij een 
eikenwal met adelaarsvaren. Aan de andere kant van de 
wal was een heideveld. Deze zesde vallijn stond lood-
recht op een onverharde weg.
In totaal werden �9 vallijnen (�90 vallen), namelijk 
I-i t/m �-6, II-l t/m II-5 en III-l t/m III-6, uitge-
zet. Daarnaast werden de overige vallen geplaatst in 
de buurt van het kasteel, namelijk IV-� t/m IV-�0 boven
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langst de weg erheen en IV-�� t/m IV-�7 beneden aan het kasteel tussen de rot-
sige bebossing, en aan een ondergelopen, moerassig weilandje in Bour, namelijk 
vallen V-l t/m V-�6. Deze 33 vallen werden niet volgens de standaardmethode ge-
plaatst en dienden louter voor de inventarisatie.

Fig. 2A. De ligging van de vallijnen in lokatie �, Kuelbecherhaff
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Fig. 2B en 2C De ligging van de vallijnen in resp. lokatie 2, Marienthal, en lo-
katie 3, Telpeschholz.

De vegetatiegegevens van de drie lokaties zijn weergegeven in tabel IA t/m C- 
Voor iedere vallijn afzonderlijk is een vegetatiekarakteristiek gegeven. Daarbij 
is het milieutype, de bodemsamenstelling, de bodemvochtigheid en de helling aan-
gegeven. De gebruikte terminologie volgt de handleiding van het Project Fau-
nistiek Zoogdieren Nederland (Glas 1982). Er is onderscheid gemaakt in boom-, 
struik-, mos- en strooisellaag. Per laag is het bedekkingspercentage aangegeven 
en zijn dominante en enkele andere soorten aangegeven. Van de kruidlaag is de 
hoogte bepaald. Er wordt aangegeven of het mos verspreid of in pollen voorkomt. 
Bij de strooisellaag wordt de dikte en de samenstelling vermeld. Indien binnen 
een afstand van 50 meter van de vallijn nog andere ekotypes voorkomen, worden 
deze apart vermeld.
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Fig. 3. Plattegrond van de inventarisatie-plek met de verschillende
lokaties. Tevens zijn op deze kaart de plaatsen van de losse
waarnemingen opgenomen (De aangegeven nummers corresponderen met die in
Tabel 8).



- �4 -

3. MATERIAAL EN METHODEN

Voor het inventariseren van muizen werden Longworth 
inloopvallen gebruikt. Om grotere zoogdieren te kunnen 
traceren is naast zichtwaarnemingen gebruikt gemaakt 
van sporen (Bang en Dahlstrpm �978), doodgevonden die-
ren en batdetektors. Ook buiten de lokaties werden gegevens 
verzameld. Voor meer achtergrong-informatie wordt verwezen 
naar de handleiding ten behoeve van het inventariseren 
van landzoogdieren in de Benelux (Hoekstra et al. �977). 
De nomenclatuur van de zoogdieren is conform de hand-
leiding voor het projekt Faunistiek Zoogdieren Nederland 
(Glas �982).  In dit rapport wordt met bosspitsmuis , 
Sorex araneus , het Sorex araneus/coronatus complex bedoeld 
(Loch �977).

3.�. De standaardmethode

Het vangen gebeurde volgens de standaardmethode naar Bosman 
en Margry (�983). Deze standaardmethode werd ontwikkeld 
naar aanleiding van de aanbevelingen in Canters et 
al. (�982). Er werden uitsluitend inloopvallen gebruikt. 
Deze inloopvallen werden gevuld met droog hooi, dat zo-
nodig werd aangevuld of ververst tijdens het onderzoek. 
Als aas werd gebruikt een combinatie van gemengde gra-
nen, een stukje brood met pindakaas en een brokje spek. 
Het aas werd bij iedere kontrole aangevuld. Het brood met 
pindakaas werd niet ververst. Per lokatie werd er door een 
groep bemonsterd. Er was minstens een ervaren muizevan-
ger per groep. De leden van de groep konden wisselen met 
leden van groepen uit andere lokaties, zodat ieder-
een alle lokaties te zien kreeg. Door de groep en wer-
den op lok aties I, II en III resp. 6, 5 en 6 vallij-
nen uitgezet. De vallijnen stonden minimaal 50 m van elkaar, 
uitgezonderd lokatie II (Marienthal) � en 2. In elke 
vallijn stonden �0 vallen op een onderlinge afstand 
van 5 m. De vallijn werd indien mogelijk in een rechte 
lijn en in een eenvor mig biotoop geplaatst. Voor elke 
vallijn werd een situatieschets gemaakt van de omgeving 
en een vegetatiekarakteristiek opgesteld. Hiervoor werden 
de standaardformulieren gebruikt.
De vallen werden in de middag van �5 oktober ge-
plaatst. Gedurende de eerste nacht werden de vallen 
in de open stand gehouden. Hiervoor werd het vangstme-
chanisme geblokkeerd door middel van een palIetje aan de 
zijkant. De volgende ochtend om 9 uur werden de vallen 
op scherp gezet. De vallen werden dagelijks vanaf 9.00, 
�5.00 en 2�.00 uur gekontroleerd. De eerste kontrole was 
op �6 oktober om �5.00 uur en de laatste op �9 oktober om 
9.00 uur. In totaal werd er gedurende drie achtereenvol-
gende dagen en nachten, 9 kontroleronden, gevangen. Bij de 
kontroles van de vallen werden de dieren opgevangen in 
een plastik zak, gedetermineerd, indien mogelijk ge-
sekst, op leeftijd geschat en vervolgens gemerkt en gewo-
gen. Ook hier werden standaardformulieren voor gebruikt. 
De dieren werden gemerkt door een stukje dekhaar uit de 
pels te knippen. Op de eerste vangdag werd dit merk op 
de rug bij de staartbasis aangebracht, de tweede dag 
midden op de rug en de derde dag op de rechter flank. Bij 
de terugvangs ten werden deze merken genoteerd. Het onder-
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scheid tussen mannetjes en vrouwtjes werd gemaakt aan de 
hand van de afstand tussen geslachtsopening en anus. 
Bij de vrouwtjes is deze korter dan bij de mannetjes. 
Bovendien is het perineum onbehaard bij vrouwtjes. 
Bij spitsmuizen is het uitwendig seksen niet mogelijk 
(Croin Michielsen �966). De leeftijdsbepaling gebeurd op 
grond van de volgende kenmerken: een juveniel is klei-
ner dan een adult en bij juveniele spitsmuizen is een 
haarpluimpje te zien aan het uiteinde van de staart. 
Een subadult is even groot als een adult, maar de ge-
slachtskenmerken zijn onontwikkeld. Bij de sexueel ak-
tieve mannetjes zijn de testes sterk ontwikkeld en 
uitwendig zichtbaar in het scrotum. Bij lakterende 
vrouwtjes zijn de tepels te zien. Het al dan niet af-
gesloten zijn van de geslachtsopening wordt als een 
kenmerk gezien van wel of geen sexuele aktiviteit. Het 
schatten van de leeftijd leverde vaak diskussies op, omdat 
een grootte-verschil alleen vast te stellen valt 
als er vergelijkingsmateriaal is. Om deze reden wordt 
er in dit rapport alleen onderscheid gemaakt tussen 
adulten en niet-adulten (juveniel of subadult). Ook 
de geslachtsbepaling is een relatief kenmerk. Zo is de 
lengte van het perineum bij de ene muizesoort groter 
dan bij de andere- Onderzoek hiernaar is gewenst.
De muizen werden gewogen in een vangzak met een veerbalans. 
De balanzen (merk Pesola) hadden een verschillende nauw-
keurigheid variërend van 0,5 tot �,0 g. Dode dieren zijn 
meegenomen voor de kollekties.

3.2. De populatiegrootte en -dichtheid

Voor het schatten van populatie-aantallen kan er gebruik 
worden gemaakt van de vangs t-terugvangs t methode, ‘cap-
ture- recapture’ methode (Southwood �978). Deze methode 
dient om absolute populatiegrootten te schatten. Hij is 
gebaseerd op het idee, dat indien een deel van de po-
pulatie gemerkt wordt, de gemerkte individuen terug-
keren naar hun gebied en volledig vermengen met de nie 
t-gemerkte dieren. Er wordt vervolgens een tweede mon-
ster genomen. Het aantal gemerkte individuen in het twee-
de monster in verhouding tot het totale aantal dieren 
in dat monster zal het zelfde zijn als het totaal 
aantal gemerkte individuen in verhouding tot het 
totaal aantal dieren van de populatie in het desbetref-
fende gebied. Bij deze statische methode gelden als 
voorwaarden dat:

1.	 er tijdens de vangperiode geen verandering optreedt in de 
populatie door immigratie, emigratie, geboorte of sterfte,

2.	 alle dieren in de populatie een gelijke kans hebben om gevangen 
te worden,

3.	 gemerkte dieren ongehinderd in de populatie opgenomen worden en 
na gemerkt te zijn niet gemakkelijker of moeilijker te vangen zijn 
dan ongemerkte dieren,

4.	 een of meerdere keren gevangen zijn niet de kans beinvloedt om 
nogmaals gevangen te worden,

5. monsteren gebeurt op gescheiden tijdsintervallen en de 
werkelijk benodigde tijd voor het verzamelen klein is in 
vergelijking tot de totale tijd.
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Deze voorwaarden impliceren dat deze methoden alleen in
gebieden mag worden toegepast waar slechts een muizesoort
voorkomt. Verder mag een individu geen “valliefde of -angst” 
vertonen (Delany �976).

3.2.�. Schatten van populatiegrootte

Voor het maken van een schatting van de populatiegrootte 
is er gekozen voor de ‘Weighed Mean’ methode (Begon �979). 
Wanneer er in een lokatie slechts bij e’én van de ronde 
gemerkte dieren van een soort teruggevangen worden, kan 
er gebruik worden gemaakt van de Lincoln index (Lincoln 
�930). Deze methode is niet toegepast, daar zij geen ex-
tra informatie oplevert. Voor de formules verwijzen we 
naar Margry en Minkenberg (�984).

3.2.2. Schatten van de populatiedichtheid

De populatiedichtheid is het aantal individuen van 
een soort per gebiedseenheid. Dit kan berekend 
worden uit de populatiegrootte en de oppervlakte die 
door een vallijn bestreken wordt. Deze oppervlakte is 
afhankelijk van het leefgebied van de muis. Het leefge-
bied van de rosse woelmuis bedraagt �662 m? van de bosmuis 
2034 m2(Crawley �969), van de dwergmuis 500 m2 (Corbet en Sout-
hern �977) en van de veldmuis 875 m2 (Reichstein �960). Het 
leefgebied van een muis is natuurlijk niet konstant en 
afhankelijk van een groot aantal faktoren. De gegeven 
getallen zijn dus de gemiddelden voor een specifiek 
gebied in een bepaalde tijdsperiode. De oppervlak-
te die door de vallenrij bestreken wordt, kan nu be-
rekend worden voor iedere muizesoort (Canters et al. 
�982). Aldus kan de populatiegrootte in de val-
lenrij omgerekend worden naar de populatiedichtheid, 
aantallen per hectare bij voorbeeld.
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4.RESULTATEN 

4.1. Soorten en aantallen

In totaal zijn er gedurende de gehele vang periode 
334 individuen gevangen. De totale vangsten en terug-
vangs ten per kontrole staan weergegeven in figuur 4. On-
derverdeeld naar soorten zijn dit: 3 dwergspitsmuizen, 14 bos 
spitsmuizen, 2 huisspitsmuizen, 47 rosse woelmuizen, 10 veld-
muizen, 1 aardmuis, 1 veld- of aardmuis, 2 ondergrondse 
woelmuizen, 67 bosmuizen, 10 grote bosmuizen , 6 bosmuizen 
of grote bosmuizen die niet nader gedetermineerd zijn, en 1
wezel (Tabel 2).  De vallijnen waar de verschillende soor-
ten gevangen zijn staan tevens weergegeven in tabel 2. 
Hier staan ook de s terf tegevallen gemeld.

Tabel 2. Aantal gevangen individuen per lokatie en per 
soort (terugvangs ten en ontsnapte dieren niet meegeteld); 
tussen haakjes staat aangegeven het aantal dood aange-
troffen dieren. S.m. = Sorex minutus, dwergspitsmuis; S.a. = Sorex araneus, 
bosspitsmuis; C.r. = Crocidura russula, huisspitsmuis; C.g. = Clethrionomys glare-
olus, rosse woelmuis; M.ar. = Microtus arvalis, veldmuis; M.ag. = Microtus agres-
tis, aardmuis; M.sp. = Microtus arvalis/agrestis; P.s. = Pitymys subterraneus, 
ondergrondse woelmuis; A.s. = Apodemus sylvaticus, bosmuis ; A.f. = Apodemus fla-
vicollis, grote bosmuis; A.sp. = Apodemus sylvaticus/flavicollis
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Sterfte onder de muizen beperkt zich tot de spitsmuizen. Van 
de drie gevangen dwergspitsmuizen zijn er twee overleden (67%) 
en van de �4 boss pitsmuizen 7 (50%). Uit tabel 3 blijkt 
overduidelijk dat de tijd doorgebracht in de val belang-
rijk is. In de middag- en avondronden, waar de maxima-
le tijdsduur 6 uur is treedt geen sterfte op, terwijl in 
de ochtendronde met een maximale tijd van �2 uur op een 
na alle dieren overleden zijn. Dit verschil in percentage 
overleden muizen in de val tussen de middag- en avondronden 
en ochtendronden is signifikant.
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De bezettingspercentages van de verschillende vallij-
nen staan in tabel 4. Er is onderscheid gemaakt naar 
ronde. De meeste keren is er gevangen in vallijn I1I-
5, namelijk in 90 keer is 37 maal een muis aange-
troffen. In vallijn III-2 zijn er twee maal 8 van de 
10 vallen bezet. In het algemeen zijn in de ochtend-
ronde ca. 25%, in de middagronde ca. 7% en avondronde ca. 
21% van de vallen bezet. Dus in de avond-, maar vooral 
in de ochtendschemering zijn de meeste dieren aktief. 
Het aantal individuen dat teruggevangen wordt, staat 
weergegeven in figuur 4 en tabel 5. We zien de trend 
dat het aantal teruggevangen dieren eerst toeneemt in 
de volgende ronde en later weer afneemt in de daar op 
volgende ronde. Het aantal nieuw gevangen individuen 
neemt langzaam af; in de middag van 16, 7 tot 3, in de 
avond van 41, 20 tot 15 en in de ochtend van 33, 21 tot 
20.

Tabel 3. Het aantal dood aangetroffen bosspitsmuizen, S. araneus, bij ochtendron-
den invergelijking met middag- en avondronden.
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Tabel 4
Vangsten en bezettingspercentages bij de ochtend-, middag- en 
avondronden (inklusief teruggevangen en ontsnapte dieren). De 
nachtvangst, vangperiode 21.00-9.00 uur, wordt vastgesteld in de 
ochtendronde; de dagvangs t in de middagronde, vangperiode 9.00-
15.00 uur, en avondronde, vangperiode 15.00-21.00 uur (inclusief een 
we ze 1) .
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Tabel 5. Het verloop van de vangsten en terugvangs ten 
per vallijn in de tijd. Het eerste cijfer geeft de totale 
vangst aan en het tweede cijfer het aantal dieren dat 
al eens eerder gevangen werd (ontsnapte dieren zijn meege-
teld als niet-gemerkten). De vangronden staan aangegeven met 
een o, m en a voor resp. ochtend, middag en avond, terwijl 
het cijfer de dag aangeeft (exclusief wezel).

4.2. Gewichten

Het gemiddeld gewicht van de door ons gevangen muizen 
is: dwergspitsmuis 4 g, bosspitsmuis 8 g, huisspits-
muis 10 g, rosse woelmuis 17 g, veldmuis 17 g, aard-
muis 31 g, ondergrondse woelmuis 23 g, bosmuis 17 g en 
de grote bosmuis 27 g. Opvallend punt is het gemid-
deld lager gewicht van de dode spitsmuizen resp. voor 
de dwergspitsmuis 3 g en voor de bosspitsmuis 7 g. De 
gewichten afzonderlijk voor niet-adulten en adulten 
als voor mannetjes en vrouwtjes staan in tabel 7.
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Tabel 6. Vals alarm en defekte vallen bij 180 life traps 
tijdens 9 kontroleronden.
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Tabel 7. Gewichten (g) van gevangen muizen. Aangegeven staan resp. 
aantal muizen, gemiddeld gewicht met de standaarddeviatie en het 
bereik (d= dood, �= levend).

4.3. Overige waarnemingen *)

Tijdens de ochtendronde op de eerste dag zijn een dwergspitsmuis, een 
rosse woelmuis en twee bosmuizen aangetroffen (Tabel �0). Verder 
is er een wezel, Mustela nivalis , gevangen in een inloopval. Door 
zichtwaarnemingen zijn vastgesteld een haas, Lepus capensis, drie-
maal een eekhoorn, Sciurus vulgaris, en de meervleermuis, Myotis da-
sycneme. Uit de vele molshopen is de aanwezigheid van de mol, Talpa 
europaea, gebleken. Keutels van het konijn, Oryctolagus cuniculus, 
een belopen dassenburcht en uitwerpselen van de das, Meles meles, en 
het blaffend geluid van het ree, Capreolus capreolus, geven aan dat 
deze soorten ook voorkomen in dit gebied.

*) Zie ook bijlage.
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Tabel 8. Overige waarnemingen van zoogdieren in Luxemburg in 
de periode �4-�8 oktober �984 (cijfers tussen haakjes corres-
ponderen met deze aangegeven in figuur 3).
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Tabel 10. Schatting van de populatiedichtheid (aantal indi-
viduen/hectare) op basis van relatieve dichtheden (aantal 
individuen/lokatie).
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5. LITERATUURONDERZOEK

5.�. Inleiding

De zoogdierfauna van het Groot-Hertogdom Luxemburg is 
tot nu toe relatief weinig bestudeerd. De laatste revi-
sie van de zoogdieren in het Groot-Hertogdom is deze van 
Ferrant (�93�). Van den Brink (�978) duidt dit werk aan 
als zeer verouderd en hier is wel reden toe. Zo wordt 
er nog geen melding gemaakt van de grote bosmuis (A. 
flavicollis), maar ook de aardmuis (M. agrestis) en de 
muskusrat (Ondatra zibethicus) ontbreken. Wat de muskus-
rat betreft lezen we bij Orts (�967), dat er in �958 in 
de Belgische Ardennen een eerste invasie van muskus-
ratten plaats vond en wel vanuit het Groot-Hertogdom via 
de vallei van de Sure. Waarschijnlijk is de muskusrat 
dan nog maar enige jaren aanwezig in het Groot-Hertogdom 
en mag men aannemen dat deze soort bij het verschijnen 
van Ferrant (�93�) werkelijk niet voorkomt.
Als zeldzaam vermeldt Ferrant (�93�) de veldspitsmuis 
(Crocidura leucodon), maar eveneens de rosse woelmuis (C. 
glareolus), terwijl nog maar een vangst is genoteerd 
van de “zeer zeldzame” dwergspitsmuis (S. minutus). De 
drie slaapmuizen, namelijk de eikelmuis (Eliomys quer-
cinus), de hazelmuis (Muscardinus avellanarius) en de 
relmuis (Glis glis), worden daarentegen als res pektie-
ve lijk algemeen, plaatselijk talrijk en vrij zeldzaam 
aangeduid.
In �948 brengt Husson (�948) belangrijke wijzigingen aan 
in het door Ferrant (�93�) voorgestelde beeld van 
de Luxemburgse zoogdierfauna. Aan de hand van analyses van 
uilebraakballen kan gemakkelijk vastgesteld worden dat de 
dwergspitsmuis niet zo zeldzaam is als beweerd. Husson (�948) 
betwijfelt eveneens de zeldzaamheid van de veldspits-
muis -hoewel de verschillen met de huisspitsmuis (C. 
russuia) op basis van schedelmateriaal moeilijk aan-
toonbaar zijn- en van de rosse woelmuis. Wat deze 
laatste soort betreft meent Husson (�948), dat ze rela-
tief ondervertegenwoordigd is in uilenbraakballen.

Helemaal onverklaarbaar vindt Husson (�948) dat Ferrant 
(�93�) de aardmuis niet kent, maar ook door Schmit 
(�937) worden aard- en veldmuis als een enkele soort 
beschouwd, namelijk Microtus arvicolida arvalis. Van 
groter belang is echter het omvangrijke werk van Mor-
bach (�962) over de vogelfauna van het Groot-Hertog-
dom Luxemburg. In het gedeelte over de uilen vinden we de 
prooilijs ten van een groot aantal analyses van braakbal-
len gevonden in het Groot-Hertogdom, die een schat aa n 
infor m atie bevatten over de kleine zoogdierfauna 
tussen �93� en �948. Met het oog op het verkrijgen van 
informatie over de aantalsverhoudingen tussen de ver-
schillende kleine zoogdiersoorten, zullen we in de  
volgende paragraaf wat dieper ingaan op de gegevens 
van Morbach (�962),  hoewel deze niet altijd op een 
even toegankelijke manier verschaft zijn.

Hierbij moet onmiddellijk het voorbehoud gemaakt worden, dat 
braakbalanalyses net als lifetrap-inventarisaties geen ab-
solute bepaling zijn van populatie-aantallen. Dit maakt
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evenwel een interessante vergelijking van deze twee me-
thoden voor het schatten van relatieve dichtheden 
van muizen mogelijk.

5.2. Braakbalgegevens van Morbach (�962)

Van de tien in het Groot-Hertogdom mogelijk voorkomende uilen-
soorten, zijn er vier van wezenlijk belang in Morbachs 
studie van de Luxemburgse zoogdierenfauna, omdat slechts 
van deze soorten voldoende braakballen zijn verza-
meld. Dit zijn de ransuil (Asio otus otus) , steenuil 
(Athene noctua vidalii), bosuil (Strix aluco aluco) 
en kerkuil (Tyto alba rhenana). Wanneer we de kleine-
re steenuil buiten beschouwing laten, die trouwens re-
latief minder zoogdieren en heel wat meer insekten 
vangt, houden we nog drie soorten over. Vergelijking 
van die soorten toont onmiddellijk de grote verschillen 
in prooikeuze, waaruit we voor deze soorten een verschil-
lende jachtmethode of voorkeur voor bepaalde biotopen kun-
nen veronderstellen.
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Tabel ��. Overzicht van de gevonden prooidieren in braakbal-
len van ransuil naar gegevens van Morbach (�962).
�) Geelhalsmuis en halsbandmuis zijn synoniemen voor de grote bosmuis. Deze laat-

ste triviale naam verdient echter de voorkeur.
2) Arvicola amphibius is haast onmogelijk; waarschijnlijk is het A. terres-

tris, de woelrat.
3) Lepus europaeus, de haas, is de oude benaming; tegenwoordig is het L. capen-

sis.
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Tabel �2. Overzicht van de gevonden prooidieren in braakballen van bosuil naar 
gegevens van Morbach (�962).
�), 2) en 3) zie opmerkingen tabel ��.
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Tabel 13. Overzicht van de gevonden prooidieren in braakbalien van de kerkuil 
naar gegevens van Morbach (1962).
1) en 2) zie opmerkingen tabel 11
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Een blik op de lijst van de gevonden prooidieren toont 
bijvoorbeeld dat de ransuil van de slaapmuiz
en slechts een enkele eikelmuis vangt, de kerkuil zo-
wel eikelmuis als hazelmuis vangt, terwijl de bos-
uil bovendien relmuizen tot zijn menu rekent (Tabel 
��-�4). De bosuil vangt geen dwergmuizen, noch vleer-
muizen of wezels, maar vangt daarentegen wel eens eek-
hoorns, jonge hazen en konijnen. De kerkuil vangt deze 
grotere dieren niet, maar vangt wel wezels, wat vol-
gens Husson (�948) zou afwijken van de voedingsgewoonten 
van de kerkuil in Nederland. De kerkuil vangt boven-
dien een relatief groot aantal bruine ratten (0,29%) 
en waterratten (2,�%),  welke op het menu van de ransuil 
ontbreken resp. schaars (0,33%) voorkomen.
Het hoofdbestanddeel van de prooi wordt bij de drie 
uilensoorten evenwel gevormd door de woelmuizen, name-
lijk 72,�% bij de ransuil, 62,6% bij de bosuil en 53,2% 
bij de kerkuil. Hiervan komt resp. 64,9%,  42,4% en 38,9% 
voor rekening van de veldmuis. Naast de woelmuizen wordt 
er een belangrijke plaats ingenomen door de bosmuis met 
resp. 20,9%, �6,5% en 5,�%. Opmerkelijk is het grote aan-
deel van de spitsmuizen in de voeding van de kerk-
uil (34,5%), wat beduidend meer is dan bij de bosuil 
(��,7%) en de ransuil (slechts �,0%). Het is zeer ei-
genaardig dat wittandige spitsmuizen (Crocidura spp.) 
ontbreken in de voeding van de ransuil. Door Uttendoer-
fer et al. (�952, zie Morbach, �962) werd Crocidura spp. 
wel aangetroffen in braakballen van de ransuil. Ook 
Chaline et al. (�974) wijzen op het bij uitzondering 
aanwezig zijn van spitsmuizen in het dieet van ransuilen. 
Dit is een gevolg van de uitgesproken afkeer van de 
ransuil voor de spitsmuizen (Van der Straeten �978).
Morbach (�962) vestigt ook de aandacht op de veranderingen 
in de vangst gedurende de loop van seizoenen, zoals 
het groter aantal zangvogels in braakballen van de 
ransuil tijdens de maand mei. Daarnaast zijn er ook fluk-
tuaties in de prooisamenstelling die zich over een 
langere periode uitstrekken. Het is bekend dat veld-
muis populaties een drietot vierjaarlijkse cyclici-
teit vertonen (van Wijngaarden �955, �957; Buker, �984). 
Morbach (�962) vermeldt een “veldmuizenplaag” in het Groot-
Hertogdom tussen �928 en �932. Dit wordt duidelijk weer-
spiegeld in de prooisamenstelling van de ransuil, die 
van de drie genoemde uilen het meest op woelmuizen is 
aangewezen.
Het verloop van het relatieve aandeel van drie Micro-
tidae - de veldmuis, de aardmuis en de rosse woel-
muis- en de bosmuis in de prooi van de ransuil tij-
dens de periode �930-�948 wordt getoond in figuur 5. 
Daaruit blijkt duidelijk naast de aantalsschommeling in de 
veldmuispopulaties, dat de aantallen bosmuizen en rosse 
woelmuizen ook aan deze fluktuaties onderhevig zijn. De 
aardmuispopulatie vertoont in mindere mate schommeling in 
aantal. In de prooisamenstelling van de ransuil lijken de 
aantallen veldmuizen en bosmuizen antagonistisch te in-
terfereren, terwijl bosmuizen en rosse woelmuizen eer-
der synergistisch schijnen op te treden. Dit wordt be-
vestigd door de resultaten van Wammes (�98�): de bosmuis 
en rosse woelmuis concurreren bij hoge dichtheden de veld-
muis uit het bos. Anderzijds zal de veldmuis naar het bos
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Tabel �4. Overzicht van de gevonden prooidieren in braakballen van ransuil, bos-
uil en kerkuil (naar gegevens van Morbach �962).
�) zie opmerkingen tabel ��
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Fig. 5. Verloop van het relatieve aandeel van 4 muizesoorten in het dieet van de 
ransuil in de periode �930-�948 (naar gegevens van Morbach �962).
migreren wanneer de dichtheden van bosmuis- en 
rosse woelmuispopulaties laag zijn.
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Een eventueel synergistisch optreden van bosmuis en ros-
se woelmuis hoeft niet te betekenen dat tussen deze soorten 
geen concurrentie zou bestaan- Immers wanneer beide soorten 
samen voorkomen zijn ze op verschillende tijdstippen van 
de dag of nacht aktief (Bauchau en Geuse �984). Zo is de 
rosse woelmuis meer overdag en de bosmuis hoofdzakelijk 
in de nacht aktief. De dichtheid van de ene soort zal 
dan ook die van de andere soort niet direkt beinvloe-
den.
Wat de braakballen van bosuil en kerkuil betreft lenen 
de gegevens van Morbach (�962) zich minder goed voor een 
analyse van het popuiatieverloop van de prooien vanwege on-
dermeer de onregelmatige bemonstering. Het relatieve 
aantal van zoogdiersoorten in de braakballen van deze 
uilesoorten wordt samen met die van de ransuil weer-
gegeven in tabellen ��, �2 en �3. In de samenstelling 
van braakballen verzameld in dezelfde periode, maar op 
verschillende plaatsen kunnen ook grote verschillen op-
treden (Fig. 6).
Uit deze gegevens blijkt dat de kerkuil weinig selek-
tief te werk gaat bij zijn prooikeuze. De resultaten van 
Van der Straeten (�978) stemmen overeen met deze gegevens. 
De sterke verschillen in de prooisamenstelling tussen de 
winter- en zomerperiode is waarschijnlijk een direkt ge-
volg van het niet selektief jagen van de kerkuil.
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Fig. 6. Momentopname van de prooisamenstelling van de kerkuil in winter- en zo-
merperiode op verschillende plaatsen in Luxemburg. Enkele prooisoorten zijn 
niet opgenomen in de figuur (naar gegevens van Morbach �962).
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6. DISCUSSIE

In vergelijking met eerdere inventarisaties (Can-
ters et al. �983, Bosman en Margry �983, Margry en Min-
kenberg �984) is het aantal gevangen muizen door deze 
kleine groep zeer groot te noemen (333 exemplaren vgl. 
met resp. 320, �75 en 3�0). Blijkbaar werden rijke bioto-
pen geselekteerd. Het bezettingspercentage was �8 % vgl. 
met resp. 34 %, �2 % en ��%. Het aantal malen vals alarm 
(2%) is het zelfde. In de ochtend werden de meeste muizen 
gevangen, in de avond ietwat minder en in de middag onge-
veer een derde. Sterfte onder de spitsmuizen blijft een 
probleem-De habitatkeuze van de bosmuis is zeer breed, 
maar hij heeft een voorkeur voor een loofbos met een 
ontwikkelde kruid- en struiklaag. Dit is ondermeer 
gebleken uit de resultaten va n eerdere inventari-
saties. O pvallend in Luxemburg zijn de hogere dicht-
heden van bosmuizen in onbeboste, dichte struik- en 
kruidlagen (III-2 en III-4) in vergelijking met bos (�-4 
en III-3) of hoog gras (III-l). De geschatte populatie-
grootten zijn hoog te noemen: �7 en 23. In de Kampina was 
de gemiddelde dichtheid 6 !
De dichtheden van de rosse woelmuis liggen ook iets ho-
ger dan in eerdere inventarisaties. De grote bosmuis 
komt voornamelijk voor in bos met een struiklaag (II-l 
en II-2), maar werd ook aangetroffen in andere biotopen 
(�-2 en �-5). De biotoopkeuzen van de andere soorten ko-
men overeen met eerdere resultaten.
Het determineren van prooiresten in braakballen van 
uilen is reeds lang een succesvolle methode geble-
ken voor de inventaris tie van kleine zoogdieren. Op ba-
sis van de gegevens van Morbach (�962) kunnen we beslui-
ten dat, wanneer over voldoende lange periode beschouwd, 
braakbalanalyses tevens een goed beeld geven van aan-
talsverhoudingen tussen populaties van enkele, veel 
voorkomende prooidieren. Niettemin spelen tal van 
faktoren een rol, zodat de interpretatie van dergelij-
ke gegevens moeilijk blijft. Onze aandacht ging in eer-
ste plaats naar de verschillen in de prooikeuzen van 
de verschillende uilesoorten. Alnaargelang het aanbod 
van prooidieren varieert met het biotoop en het seizoen 
-twee faktoren waarover braakballen geen uitsluitsel ge-
ven- is een vertekening van het faunabeeld mogelijk. Deze 
vertekening verschilt ook weer per uilesoort. Zo is 
het bekend dat de kerkuil een opportunistische jager 
is terwijl de ransuil veel selektiver jaagt.
We zien ook nadelen bij de life traps. Naargelang ge-
bruikt 
val type of methode ziet men een verschil in vangst. Maar 
juist de combinatie van de verschillende
inventarisatie-methoden zal leiden tot een betrouwbare voor-
stelling van zaken.



- 40 -

7. AANBEVELINGEN

�) het nut van het sexen en op leeftijd schatten van de gevangen muizen door on-
ervaren onderzoekers dient ter discussie gesteld te worden. Dientengevolge is 
het wegen van dieren ook niet zinvol. Het achterwege laten van deze handelin-
gen levert een aanzienlijke tijdwinst op. Een handig instruktieboek in 
dit kader is Lange et al. (�986).

2) de waarde van de standaard-methode voor het schatten van relatieve dichtheden 
van muizenpopulaties kan vergroot worden door de muizen individueel te merken 
met bijvoorbeeld oormerkjes. Verder door te werken met rasters in plaats van 
vallijnen.
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