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VOORWOORD

Op 22 februari 1986 werd ten huize van Cecilia Bosman in Santpoort-Zuid

door de veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbe

scherming het plan opgevat een zoogdierinventarisatie te houden in de

Gaume-streek, ook bekend als Belgisch Lotharingen (zuiden van Provo

Luxemburg). Het zoogdierinventarisatiekamp in de Gaume was een gezamelijk

initiatief van de Nederlandse en Belgische afdeling van de VZZ veldwerk

groep. De laatste had het jaar voordien (okt.-nov. 1985) een eerste zoog

dierinventarisatie verricht in het Dijleland (nabij Leuven) (Mededeling

13 van de Veldwerkgroep). Wat het organiseren van zoogdierinventarisaties

buiten het Nederlands grondgebied betreft was al een eerste stap gezet in

oktober 1984 met een zoogdierinventarisatie in het Groot-Hertogdom

Luxemburg (Mededeling 12 van de Veldwerkgroep). Bij de zoogdierinventari

satie in de Gaume bleek zich niet enkel een confrontatie van Belgische en

Nederlandse deelnemers voor te doen, maar werd tevens de discussie over

de te volgen inventarisatiemethode aangevat. Meer dan in vorige kampver

slagen is in dit rapport dan ook de confrontatie tussen twee uiteenlopen

de inventarisatiemethoden aan de orde. Met het aflopen van de inventari

satie in de Gaume was de discussie tussen voor- en tegenstanders van

beide methoden evenwel niet afgelopen. Op het moment van verschijnen van

di t rapport heeft de veldwerkgroep alweer een verdere stap gezet "van

huis weg", met de overigens erg geslaagde zoogdierinventarisatie in de

Franse Rhone-vallei en Haute Savoie (juli-aug. 1989). Met het oog op de

toekomst van de veldwerkgroep, wel eens een der meest aktieve pijlers van

de VZZ genoemd, heeft een evaluatie van de verschillende inventarisatie

methoden een bijzondere betekenis gekregen, waaraan dit rapport dan ook

een bijdrage wil leveren. Hoewel dit niet als een ekskuus mag gelden voor

het laattijdig verschijnen van dit rapport, is een zekere rijping van de

verkregen resultaten hopelijk aan de kwaliteit van de evaluatie ten goede

gekomen.

Wilfried Allaerts
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SAMENV ATTING

In augustus 1986 werd een zoogdierinventarisatie verricht in de Gaume

streek (Belgisch Lotharingen). Met behulp van inloopvallen (live-traps)

van het type Longworth, Sherman en zogeheten Wiremesh-vallen werden de

volgende soorten gevangen : mol (Talpa europaea), bosspi tsmuis (Sorex

araneus/coronatus complex), dwergspitsmuis (Sorex minutus), waterspits

muis (Neomys fodiens), rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), aardmuis

(Microtus agrestis), veldmuis (Microtus arvalis), woelrat (Arvicola

terrestris), bosmuis (Apodemus sylvaticus), grote bosmuis (Apodemus

flavicollis), bruine rat (Rattus norvegicus) en wezel (Mustela nivalis).

De vallen werden deels uitgezet volgens de rastermethode en ten dele

vol gens de rechte-lijn methode. Gevangen dieren werden individueel ge

merkt (op enkele lokaties), gesekst en gewogen. Voor enkele veel gevangen

soorten worden raster- en rechte-lijn methode vergeleken voor wat betreft

hun bruikbaarheid voor het schatten van populatiegrootte en -opbouw, en

grootte van gemiddelde home-range.

In de braakballen van kerkuil (Tyto alba), ransuil (Asio otus) en bosuil

(Strix aluco) die in het gebied verzameld werden kon bovendien de aan

wezigheid worden vastgesteld van de huisspitsmuis (Crocidura russula),

veldspitsmuis (Crocidura leucodon), huismuis (Mus musculus), relmuis

(Glis glis) en hazelmuis (Muscardinus ~vellanarius). Zichtwaarnemingen en

waarnemingen met de bat-detector lieten toe voor dit gebied de aanwezig

heid te bevestigen van grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrum-equinum),

ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), laatvlieger (Eptesicus seroti

nus), dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en watervleermuis

(Myotis daubentonii). Een schedel van een laatvlieger (Eptesicus seroti

nus) werd aangetroffen in een kerkuil braakbal. In totaal werden sporen

en zichtwaarnemingen verricht van 6 roofdieren, te weten wezel (Mustela

nivalis), hermelijn (Mustela erminea), das (Meles meles), steenmarter

(Martes foina), vos (Vulpes vulpes) en verwilderde huiskat (Felis catus).

Overige waarnemingen betreffen ree (Capreolus capreolus), egel (Erinaceus

europaeus), konijn (Oryctolagrus cuniculus) en haas (Lepus capensis).
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RESUME

Un inventaire des mammiferes de la region du Gaume (La Lorraine Belgique)

a ete effectue du 17 au 23 aout 1986. Les micromammiferes furent captures

par trois types de pieges, la Longworth, la Sherman et des pieges "Wire

mesh". Les suivantes especes ont ete capturees: la taupe (Talpa euro

paea) , la musaraigne carrelet (Sorex araneus/coronatus complex), la

musaraigne pygmee (Sorex minutus), la musaraigne aquatique (Neomys

fodiens) , Ie campagnol roussatre (Clethrionomys glareolus) , Ie campagnol

agreste (Microtus agrestis), Ie campagnol de champs (Microtus arvalis),

Ie campagnol terrestre (Arvicola terrestris), Ie mulot sylvestre (Apode

mus sylvaticus), Ie mulot a collier (Apodemus flavicollis), Ie rat brun

(Rattus norvegicus) et la belette (Mustela nivalis). Les pieges ont ete

placees d'une partie en grillage et d Iune partie selon la methode des

lignes droites. Les animaux captures furent marques individuellement

(dans quelques endroits selectionnes), peses et Ie sexe fut registre.

Pour quelques especes capturees frequemment, les methodes de piegeage en

grillage et en ligne droite sont comparees par rapport a leur efficacite

pour estimer l'abondance et la structure des populations et la grandeur

des 'home-range' moyens.

Grace a I'analyse des pelotes de la chouette effraie (Tyto alba), du

hibou moyen-due (Asio otus) et de la chouette hulotte (Strix aluco)

rassemblees dans differentes localites pendant la duree de l'inventaire,

les suivantes especes peuvent etre ajoutees a la liste citee plus haut :

la musaraigne musette (Crocidura russula), la musaraigne bicolore (Croci

dura leucodon), la souris domestique (Mus musculus), Ie loir (Glis glis)

et Ie muscardin (Muscardinus avellanarius). Par des observations de vue

et par 'bat-detector' on a pu confirmer dans cette region la presence du

grand rhinolophe (fer-a-cheval) (Rhinolophus ferrum-equinum), du vesper

tilion a oreilles echancrees (Myotis emarginatus), de la serotine commune

(Eptesicus serotinus), de la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrel

lus) et du vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii). Le crane d'une

serotine (Eptesicus serotinus) a ete trouve dans une pelote de la

chouette effraie. Observations de vue et des traces de six especes de

carnassiers ont ete faites, a savoir la belette (Mustela nivalis), la

hermine (Mustela erminea), Ie blaireau (Meles meles), (Martes foina), Ie

renard (Vulpes vulpes) et Ie chat domestique (Felis catus). Autres mammi

feres observes sont Ie chevreuil (Capreolus capreolus) , Ie herisson

(Erinaceus europaeus), Ie lapin (Oryctolagrus cuniculus) et Ie lievre

(Lepus capensis).
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1. INLEIDING

De bijzondere faunistische rijkdom van Belgisch Lotharingen, beter bekend

als "de Gaume", maakt het reeds sinds lang tot een trekpleister voor

menig Belgisch en Nederlands natuurliefhebber. Wat geschreven aantekenin

gen betreft, is er bijvoorbeeld het reisverslag van een gemengd Belgisch

Nederlands gezelschap naar de omgeving van Buzenol in 1937 (de Beaufort,

1937). Over het meest zuidelijke punt van de Gaume, de streek rond

Torgny, verschenen nadien nog meer berichten, die niet alleen de bijzon

dere fauna maar ook de speciale flora van dit gebied onderstreepten. Als

blikvangers onder de zoogdieren fungeerden toen ongetwij feld de

geelhalsbosmuis (Apodemus flavicollis) (van Bemmel, 1937; Dalimier, 1955)

en vooral de relmuis (Glis glis) (van Bemmel,1937; Frechkop,1958), welke

laatste soort in Belgie enkel nog in de Gaume gevonden wordt. S. Frechkop

(1958) verhaalt hoe hij in 1948, op suggestie van de Rijselse hoogleraar

H. Heim de Balzac, zich van de aanwezigheid van de relmuis in de buurt

van Torgny kon vergewissen, en vervolgens zich door de heer M. Desire

Paul, toen conservator van "Ardenne et Gaume", van meer dan 40 exemplaren

van deze soort uit deze streek liet voorzien, welke aIle opgenomen werden

in de collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten

schappen (KBIN). Naderhand is ook de aanwezigheid van waterspitsmuis

(Neomys fodiens) (Speer, 1983a) en diverse vleermuisachtigen (Speer, 1983b)

reden geweest voor zoogdierkundigen om naar de Gaume af te zakken, hoewel

een 'vangst I van 15 kleine hoefijzerneuzen (Rhinolophus hipposideros)

zoals vermeld door Van Bemmel (1937) 'gelukkiglijk' niet meer werd her

haald (Speer,1983b).

Inventarisaties d.m.v. inloopvallen (zgn. live-traps) zijn herhaaldelijk

in het gebied verricht, o.a. in een gezamenlijk kamp in 1982 georgani

seerd door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurkunde (N.J.N.), de AIge

me en Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming (A.C.

J.N.) en de (Belgische) Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming

(J.N.M.) (Speer, 1983a, 1983b; Mostert,1983; De Laender & Lefevre, 1983).

Ook recentelijk, enkele weken voorafgaand aan dit VZZ-kamp (dat plaats

vond van 17 tot 23 augustus 1986) was een zoogdierinventarisatie gehouden

door de J.N.M. in de buurt van Ruette (Leurs & Lefevre,1987), dat ook als

kampplaats voor de VZZ-veldwerkgroep fungeerde. Het was uiteraard niet de

bedoeling om al deze inventarisaties uit het verleden enkel maar te her

halen, maar wel om, gezien de uitzonderlijkheid van de streek op zoog-



2

dierkundig gebied, binnen de beschikbare tijd van een week een maximale

benutting na te streven van de beschikbare zoogdierinventarisatie

methodes, om zoveel mogelijk over de levenswijze en het voorkomen van

deze diergroep te weten te komen. Daartoe werden inloopvallen van het

type Longworth, Sherman en zgn. wiremesh-vallen uitgezet, gedeeltelijk

volgens de rastermethode en gedeeltelijk volgens de vallijnrnethode.voor

en nadelen van beide methoden worden hier ter discussie gebracht. Net als

bij de Dijleland-inventarisatie (Allaerts et al.,1986) werd gebruik

gemaakt van individueel gecodeerde oorklernrnetjesvoor het merken. Voorts

werden waarnemingen verricht met behulp van QMC-bat-detectors, werden

zichtwaarnemingen en waarnemingen aan diersporen verricht en werden

braakballen verzameld van bosuil (Strix aluco), ransuil (Asio otus) en

kerkuil (Tyto alba) voor de analyse van schedelresten van kleine zoog

dieren.
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2. GEBIEDSBESCHRUVING

a. Geografische situering

Geografisch kan het meest zuidelijk gelegen deel van Belgie - de Gaume

streek - onderscheiden worden van de noordelijk gelegen Ardennen door een

denkbeeldige scheidingslijn die loopt over de nederzettingen van Muno,

Lacuisine, Rossignol, Habay-la-neuve, Nobressart en Nothomb (Fig. 1).

Het gebied heeft geologisch, klimatologisch en vegetatiekundig een duide

lijk apart karakter en sluit wat deze kenmerken betreft nog het sterkst

aan bij het Franse "Lorraine" en het Luxemburgse "Gutland".

Opvallende kenmerken die het eigene van de streek uitmaken zijn

het relatief mildere klimaat in vergelijking met de Ardenneni

het asymmetrisch cuestarelief waarbij zuiderhellingen zacht hellend en

kalkrijk zijn.

ol 10I 20I

Cire

Neufcnateau•

"

___ J!,ossi!lnoJ ..H8oay la "ell•

Fiq. 1 : Geografische situering van de Gaumestreek (noordelijke grens
aangeduid door streepjeslijn) (naar Parent,1984).
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b. Klimaat

Het klimaat in het (klimatologisch) Juragebied is - in kontrast met dat

van het 'silicaatplateau' van de Ardennen -, gemiddeld warmer en droger.

Dit wordt verklaard door de meer zuidelijke ligging, de gemiddeld gerin

gere hoogte (± 320 m) en de kalkrijke bodem.

Volgende cijfers zijn hiervoor illustratief :

gemidd. jaar. temp. gemidd. jaar. neerslag

gebied ten noorden
van Arlon

gebied ten zuiden

van Virton, Ruette

1100 mm

900 mm

c. Geologie, Hydrologie en Pedologie

Het landschap toont een tamelijk sterk ingesneden relief met parallel

lopende depressies, die door hoge ruggen van elkaar gescheiden zijn. Dit

typisch cuesta-landschap is ontstaan door verwering en erosie, die de

losse materialen - vooral mergel - dieper aangevreten hebben dan de har

dere gesteenten zoals zandsteen, kalksteen en 'macignos'. De steile hel

lingen zijn noord geexposeerd, terwijl de zeer zachte hellingen zuidelijk

verlopen.

Opeenvolgend kunnen we van noord naar zuid de volgende zones onderschei

den :

- de mergeldepressie van 'Hettangiaan' en 'Rhetiaan'j

de drainage van dit gebied wordt verzekerd door de Semoisi

- de zandsteencuesta van het 'Sinemuriaan' (tussen Florenville en

Arlon);

- de leisteen- en mergeldepressies uitgesleten door de Ton en de Vireo

Beide depressies worden door een kleine cuestarug van 'macignos' ge

scheiden;
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- tenslotte in het zuiden het zeer duidelijk herkenbare landschap van

de 'Bajociaan' kalksteencuesta.

Het is vooral in beide laatst beschreven gebieden dat de inventarisatie

campagne van 1986 plaatsvond.

Het rivierstelsel beperkt zich niet tot de opvallende erosiegebieden van

Semois, Vire en Ton, maar is ook terug te vinden in een reeks insnijdin

gen die dwars op de verschillende cuestakammen of 'cotes' verlopen (o.a.

Rulles, Vierre ...).

Opvallend zijn de talloze brongebieden. Zowat elke gemeente exploiteert

deze bronnen voor eigen waterwinning. In sommige gebieden geeft deze

situatie aanleiding tot eigenaardige landschapskenmerken zoals de 'crons'

in de zanden van Orval en het 'sub-karstisch' gebied in de buurt van Gros

Fontaine.

Voor de pedologie is na het voorgaande belangrijk te weten dat er tijdens

het kwartair plaatselijk 'loss' werd afgezet en er gedurende het holoceen

alluviale en colluviale afzettingen gevormd werden.

Het is evident dat een gebied met een dergelijke excessief relief en

heterogene geologische samenstelling ook een uitgebreide verscheidenheid

vertoont aan bodemtypen. Overwegend zijn echter de 'bruine bosgronden I

waarbij de graad van uitloging bepaald wordt door de mate van ontwate

ring. De meeste van deze gronden worden geexploi teerd voor akkerbouw,

grasland en bosbouw. Op extremer droge plaatsen in de zanden van Virton

en Florenville ontstaan Ipodzolbodems " begroeid met schaarse heide en

recentelijk aangeplante dennebossen.

d. Vegetatie

De vegetatie van het Lotharings district is als gevolg van de grote

milieudiversiteit en de differentierende menselijke aktiviteit nog steeds

sterk gevarieerd.

Vooral de bosgebieden behoren tot de sterkst gediversifieerde bostypen

van Belgie. Grofweg situeren we volgende bostypen

1) het neutrofiel beukenbos gedomineerd door beuk (Fagus sylvatica) (wei

nig of geen haagbeuk [Carpinus betulus] en eik [Quercus sp.]). In de

kruidlaag zijn het eenbloemig parelgras (Melica uniflora), lieve

vrouwebedstro (Asperula odorata) en vogelnestje (Neottia nidus-avis)
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kenmerkend. Bij oppervlakkige bodemverzuring worden deze soorten ver

vangen door witte veldbies (Luzula nemorosa). Dit bostype vinden we

vooral terug in de depressie van de Semois.

2) het gemengd bos met eik, haagbeuk en beuk, met een zeer gevarieerde

kruidlaag van bosbeemdgras (poa chaixii), boswalstro (Galium sylvati

cum), peperboompje (Daphne mezereum) en kranssalomonszegel (Polygona

tum verticillatum). Dit type komt vooral centraal tussen beide cuesta

ruggen voor. Het aantal varianten is vrij groot: op milde humus

domineert lievevrouwebedstro, op zure humus meiklokje (Convallaria

majalis) en witte veldbies, op rijker colluvium voorjaarshelrnbloem

(Corydalis solida) en bosgeelster (Gagea sylvatica) en op de noorder

hellingen tenslotte het zwenkgras (Festuca sylvatica). Typisch op

mergel is de bosandoorn (Stachys sylvatica).

3) op de zuidelijkste cuesta is dit gemengde bos gekenmerkt door de aan

wezigheid van thermofiele, kalkrninnende (mediterrane) soorten zoals :

rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum), wollige sneeuwbal (Viburnum

lantana), breed longkruid (Pulmonaria officinalis), vogelmelk (Orni

thogalum pyramidale) en zandhaver (Elymus europaeus) ...

Zeer aparte vegetatietypen zijn de kalkrijke bronnen met veengebieden en

de bloemrijke kalkgraslanden in de grensstreek met Frankrijk.

Vooral in de buurt van Buzenol, Hiornbais en Lahage vinden we in de natte

depressies bronnen met kalkturfformaties, de zgn. 'crons'. Deze formaties

worden opgebouwd door de gezamenlijke aktie van het kalkhoudende water en

verschillende cryptogamen : blauwwieren en mossen. Kenmerkende kolonise

rende grasachtigen zijn de sesleria (Sesleria albicans) en schubzegge

(Carex lepidocarpa).

De kalkgraslanden in het zuiden worden gedomineerd door bergdravik

(Bromus erectus) en verschillende soorten gentianen (Gentianaceae) en

orchideeen (Orchidaceae). De meeste van deze graslanden worden niet meer

geexploiteerd en zetten stilaan maar zeker om naar open struweelgemeen

schappen.
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e. Weersgestelheid tijdens inventarisatieperiode

De volgende gegevens (Tabel 1) betreffende de weersgesteldheid tijdens de

maand augustus 1986 werden over genom en uit het Maandbericht (Klimatolo

gische waarnemingen Deel II) van het Koninklijk Meteorologische Instituut

(KMI) van Belgie, overeenkomstig de waarnemingen verricht door de Meteo

Wing van de luchtmachtbasis te Florennes. De gegevens betreffende minimum

en maximum temperaturen en de hoeveelheid neerslag zijn deze opgetekend

in het meteorologisch station te Virton (niet gepubliceerde gegevens,

meegedeeld door het KMI).



Tabel 1 : Weersgesteldheid tijdens inventarisatieperiode

Datum

TemperatuurNeerslagLuchtdrukWindNachtelijkeDuur zonneschijn
hoeveelheid (mm)

in mbarsnelheidrichtingbewolkingoverdag
Min.

Max.(regen) gem.(km/h) (octas)(*)(hmin)
°c

°c gem.max.

17.8.86

9.726.01.5 1013.3426 NNE 580

18.8.86

12.525.37.6 1009.11135 NNE 7530

19.8.86

12.215.82.1 1012.5933 N 706

20.8.86

9.318.4enkele 1021 .0728 WNW 7418

druppels
21.8.86

4.019.5enkele 1018.5415 S 056

druppels
22.8.86

4.617.419.7 1007.5935 W 8024

23.8.86

12.818.417.1 1007.4735 WNW 2242

(*) bewolking : de schaal van 0 tot 9 geeft het percentage bedekking van de hemel aan in octa's, gaande van zeer helder

(0) tot hemel totaal onzichtbaar (9); het tijdstip waarop deze waarnemingen zijn verricht is middernacht.

OJ
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3. VROEGERE ZOOGDIERWAARNEMINGEN

In het hier volgend overzicht (Tabel 2) zijn de zoogdierwaarnemingen

samengevat die uit de literatuur (zowel wetenschappelijke publikaties als

vermeldingen in verenigingstijdschriften) bekend zijn. De volgende cate

gorieen van waarnemingswijzen worden gehanteerd : br = braakbalvondstj

ds = dood aangetroffen exemplaar of fragment; ba = batdetectorwaarnemin

gen; zi = zichtwaarnemingen en va = vangst (inloopval of andere wijze).

De cijfers corresponderen met de bronnen aangegeven op pagina 10. Van een

aantal vrij algemene soorten werden geen vermeldingen aangetroffen

(konijn, wezel, ree, ...) hoewel aangenomen wordt dat de aanwezigheid van

deze soorten in het gebied bekend was.

Tabel 2 Vroegere zichtwaarnemingen en waarnemingen aan zoogdiersporen.

Orde
Soort Typewaarneming

br

dsbazivaopm

Insectivora
Erinaceus europaeus (egel)

106
Sorex araneus (bosspitsmuis)

5,102

Sorex minutus (dwergspitsmuis)
5,102 12

Neomys fodiens (waterspitsmuis)
5,107

Crocidura russula
5,107

(huisspitsmuis) Croci dura leucodon
5,109 9

(veldspitsmuis) Talpa europaea (mol)

5,1010

Chiroptera
Rhinolophus ferrum-equinum

128,12
(grote hoefijzerneus) Rhinolophus hipposideros

122

(kleine hoefijzerneus) Myotis myotis (vale vleermuis)

1012

Myotis emarginatus

12

(ingekorven vleermuis) Myotis daubentoni

8
(watervleermuis) Myotis mystacinus

128,12
(baardvleermuis) Eptesicus serotinus

12128

(laatvlieger) Pipistrellus pipistrellus

81212

(dwergvleermuis) Pipistrellus nathusii

12

(ruige dwergvleermuis) Nyctalus noctula

8
(rosse vleermuis) Plecotus auritus

8

(grootoorvleermuis)
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Lagomorpha

Lepus capensis (haas)
Oryctolagus cuniculus (konijn)

br ds ba zi

6,12

va opm.

*

Rodentia

Sciurus vulgaris (eekhoorn)

Glis glis (relmuis)
Muscardinus avellanarius

(hazelmuis)

Rattus norvegicus (bruine rat)
Mus musculus (huismuis)

Micromys minutus (dwergmuis)
Apodemus sylvaticus (bosmuis)
Apodemus flavicollis

(grote bosmuis)
Clethrionomys glareolus

(rosse woelmuis)

Microtus agrestis (aardmuis)
Microtus arvalis (veldmuis)

Pitymys subterraneus
(ondergrondse woelmuis)

Arvicola terrestris (woelrat)

Ondatra zibethica (muskusrat)

carnivora

Felis sylvestris (wilde kat)

Vulpes vulpes (vos)
Meles meles (das)

Martes martes (boommarter)
Martes foina (steenmarter)

Putorius putorius (bunzing)
Mustela erminea (hermelijn)
Mustela nivalis (wezel)

Lutra lutra (otter)

Artiodactyla

Sus scrofa (everzwijn)

Cervus elaphus (edelhert)
Dama dama (damhert)

Capreolus capreolus (ree)

10

5,101 2

5,10

5,10

5,10

5,10
5,10

5,10

5,10

5,10
5,10

5,101 10

12

12

6
6

13

6
6
6

6
6

4,10

7
7

2

2,3

2

2
2

12

7
*

*
*
*

**

***
****

*

*
**
***
****

geen vermeldingen

uitgestorven sinds 15-25 j. (6)

hoofdzakelijk trekkende dieren
niet in het wild

2 = van Bemmel, 1937

3 = Dalimier,

1955

4 = Frechkop,

1958

5 = Asselberg,

1971

6 = Libois,

1982

7 = Speer,

1983a

8 = Speer,

1983b

9 = Mostert,

1983

10 = De Laender & Lefevre,

1983

12 = Leurs & Lefevre,

1987

13 = Parent,

1975
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4. LNE-TRAPONDERZOEK

Tijdens het inventarisatiekamp werd op tweeerlei wijze onderzoek verricht

door middel van inloopvallen (live-traps) van het type Longworth en

Sherman. Enerzijds werden vallen geplaatst volgens een 8 x 6 rooster op

dezelfde locatie waar enkele weken eerder vangsten werden gedaan met

live-traps door de J.N.M. (zie verder). Anderzijds werden vallen uitgezet

in vallijnen van 10 stuks op diverse locaties in het gebied, die repre

sentatief werden geacht voor de verschillende biotopen ui t de Gaurne

streek. Waar de tweede methode reeds gedurende verscheidene jaren werd

toegepast door de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming (Canters et al.,1982, Canters et al.,1983), werd

geopteerd voor het daarnaast eveneens toepassen van de rastermethode,

gezien deze methode een beter beeld geeft van individuele horne-ranges en

populatieopbouw van de gevonden soorten (Lange et al., 1986). De tweede

methode daarentegen laat dan weer toe om een ruimere keuze aan biotopen

te bestuderen.

A. Rastermethode

1. Methode

Voor het raster werden 48 Longworth vallen gebruikt, die op ca. 7 m van

elkaar in 8 rijtjes van 6 geplaatst werden, in de loop van 18 augustus

1986. De totale afmetingen van het raster zijn 35 x 49 meter. De vallen

werden beaasd met het zogenaamde standaardmengsel (pindakaas + havermout

+ spekzwoerd) en van wat droog hooi voorzien. De eerste controle werd

uitgevoerd rond middernacht. Daarna werd per etmaal drie maal een ronde

gemaakt, grofweg om 8.30 u. 's ochtends, om 18.30 u. 's avonds en rond

middernacht. De veertiende en laatste controle werd op de ochtend van 23

augustus verricht. Tijdens de controles werden behalve het uitvoeren van

de gebruikelijke handelingen gecodeerde metalen oormerkjes aangebracht,

om de gevangen dieren individueel te kunnen herkennen bij eventuele her

vangsten. Deze merkrnethode is bij de gevangen spitsmuizen niet toegepast,

aangezien deze kleinere en meer verborgen oorschelpen hebben.

Er werd van het terrein waar het raster was opgesteld een vegetatieopname

gemaakt. Daarbij werd gekeken naar de struktuur van de vegetatie en de

varia tie daarin, alsmede naar de belangrijkste plantesoorten in elke

vegetatielaag.
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2. Lokatiebeschriivinq

Het raster werd neergezet in een kapvlakte aan de overzijde van het weg

getje langs het kampterrein bij Ruette. De kapvlakte was gelegen in een

gemengd loofbos, met als voornaamste soorten beuk, es, hazelaar en kers

(zie algemene vegetatiebeschrijving van de Gaumestreek). Aan de noord-,

oost- en zuidzijde wordt de kapvlakte begrensd door het oorspronkelijke

bos, terwijl aan de westkant een aangeplant fijnspar-perceel (Picea

abies) ligt. De kapvlakte ligt vrijwel vlak.

Het raster werd uitgezet tegen de oostelijke bosrand van de kapvlakte.

Een globaal overzicht van de vegetatie van het gedeelte van de kapvlakte

waarop het raster gesitueerd is, is gegeven in fig. 13.

Het middengedeelte van de kapvlakte herbergt een vrij eenvormige lage

grasvegetatie van voornamelijk bosgierstgras (Milium effusum) en ruw

beemdgras (poa trivial is) met daarbij veel wilde peen (Daucus carota) en

akkerzuring (Rumex acetosa). In deze vegetatie bevinden zich enkele

brandplekken, die aanzienlijk kaler zijn en waarop voornamelijk akkerdis

tel (Cirsium arvense) groeit. Daarnaast zijn een aantal plekken aanwezig

met vrijwel uitsluitend bosandoorn (Stachys sylvatica), wat een vrij open

struktuur heeft.

De oostzijde van het raster ligt tegen de bosrand aan. Hier bevindt zich

een strook braam met daarbuiten een strook klimop (kruipend). Aan de

noordzijde ligt het raster ongeveer 10 meter af van de rand van een vrij

jong bosperceel, wat nog geen duidelijk effekt heeft op de kruidvegetatie

van de kapvlakte. Aan de westzijde is de afstand van het raster tot het

fijnspar-perceel ± 25 meter, hier ligt een vegetatie met vrij veel hoog

opgaand harig-wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Verspreid over de kap

vlakte schieten weer bomen op, voornamelijk vlier (Sambucus nigra), es

(Fraxinus excelsior) en hazelaar (Corylus avellana).

3. Resultaten

Alqemeen

Aangezien er veertien rondes waren en er 23 keer vals alarm of een

defecte val geconstateerd werd, bedraagt het maximaal mogelijke aantal

vangsten 14 x 48 - 23 = 649. Totaal werden 451 vangsten in het raster

genoteerd, zodat het 'overall-vangstpercentage' 451 : 649 x 100 = 69,5%

bedroeg, hetgeen tamelijk hoog te noemen is.
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Er werden zeven soorten kleine zoogdieren gevangen, te weten bosspitsmuis

(Sorex araneus/coronatus), dwergspitsmuis (S. minutus), rosse woelmuis

(Clethrionomys glareolus), aardmuis (Microtus agrestis), bosmuis (Apode

mus sylvaticus), grote bosmuis (A. flavicollis) en wezel (Mustela

nivalis).

In tabel 3, het vangstoverzicht, is van elke gevangen soort vermeld

het totaal aantal mannelijke individuen;

het totaal aantal vrouwelijke individuen;

het totaal aantal niet op geslacht gedetermineerde individuen;

de 'gewichtsrange' (minimum en maximum gewicht):

de mortaliteit (absoluut en als percentage van het aantal vangsten);

het aantal nieuwe individuen per ronde;

het totaal aantal gevangen individuen;

het totaal aantal terugvangsten;

het totaal aantal vangsten van de soort.

De bosmuis was in het raster zowel wat betreft het aantal individuen als

wat betreft het aantal vangsten de meest gevangen soort, op de voet

gevolgd door de rosse woelmuis en op afstand door de bosspitsmuis. Van de

bosspitsmuizen is niet bekend of het Sorex araneus of S. coronatus, of

beide soorten betrof. In braakballen uit de omgeving zijn beide soorten

aangetroffen.

Het aantal vangsten per ronde, indien mogelijk uitgesplitst naar ge

slacht, is van de drie meest gevangen soorten grafisch weergegeven in

fig. 2 t/m 4. Uit deze figuur is ook in enige mate de aktiviteit geduren

de het etmaal af te leiden, hoewel hiervoor het aantal rondes per etmaal

te gering is en de intervallen ertussen ongelijk zijn. Wel is duidelijk

dat de bosmuizen verreweg de meeste aktiviteit ontplooien gedurende de

avond en de nacht, terwijl beide andere soorten min of meer gedurende het

gehele etmaal aktiviteitspieken hebben.

aantal vangsten
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 centrole nr.
1.15 10.45 19.30 23.45 8.00 20.00 23.45 8.30 19.30 23.45 9.45 17.45 23.30 9.00uur

Figuur 2. Aantal vangsten per controle van de bosspitsmuizen op de
kapvlakte nabij het kampterrein.



Tabel 3. Vangstoverzicht van de kapvlakte nabij Ruettei M = aantal ~t i

F = aantal ~ ~i ? = aantal niet op geslacht gedetermineerde in
dividueni Gew. = gewichtsrangei Mort. = mortaliteit: N = aantali
zie verder de tekst.
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controle
1234567891011121314Totaal

datum
19-819-819-819-820-820-820-821-821-821-822-822-822-823-8

tijd
1.1510.4019.3023.408.0020.0023.458.3019.3023.509.4517.4523.309.05

Rosse Woelmuis

M:27F: 15?: 1 Gew.:7.0-33.0 gMort. :1(0.6%)

N nieuwe indo

10632362320212143
N terugvangsten

026551110101514691611120

tot. N vangsten

10897817121317148101812163

Bosmuis

M: 19F:26?:6 Gew. :6.5-34 .5 gMort. :1(0.5%)

N nieuwe indo

15816503203305051

N terugvangsten

031910115162132141422131

tot. N vangsten

151121515118182162441922182

Grote Bosmuis

M: 1F:5?:O Gew.:25.5-43.0 gMort.:O (0%)

N nieuwe indo

20000010000001 4

N terugvangsten

00020012033013 15

tot. N vangsten

2002002203301419

Bosspitsmuis

Gew.:5.5-12.5 gMort. :8 (12.3%)

tot. N vangsten

7662881633522665

Dwergspitsmuis

Gew. :3 .5-5.0 gMort.: 1(14.3%)

tot. N vangsten

01011201000100 7

Aardmuis

M:2F:4?:O Gew. :9 .0-37 .5 gMort.:O (0%)

N nieuwe indo

11101100100000 6

N terugvangsten

00100200111200 8
tot. N vangsten

1120130021120014

Wezel

? :1Gew. :43 .0 gMort.:O (0%)

tot. N vangsten

00100000000000 1

Totaal

3527202733313340243741194044451

....•

w

0
•....
UJ
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aantal vangsten

20

18

16
14
12
10
8
6
4
2

o

EJ indet.

1m fern.

III male

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cantrale nr.
1.15 10.45 19.30 23.45 8.00 20.00 23.45 8.30 19.30 23.45 9.45 17.45 23.30 '00 uur

Figuur 3. Aantal vangsten per controle van de rosse woelmuis op de kap
vlakte nabij het kampterrein; indet. = niet op geslacht gede

termineerd; fern. = vrouwelijk; male = mannelijk.

aantal vangsten
25

20

15

10

5

o

EJ indet.

1m fern.

III male

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cantrale nr.
1.15 10.45 19.30 23.45 8.00 20.00 23.45 8.30 19.30 23.45 9.45 17.45 23.30 9.00uur

Figuur 4. Het aantal vangsten per controle van de bosmuis op de kap

vlakte nabij het kampterrein; zie fig. 3.

Mortaliteit

De mortaliteit viel alleszins mee; zelfs bij de spitsmuizen bleef de

mortali tei t beneden de 15%. De enige dode bosmuis betrof een juveniel

vrouwtje van 8,5g, dat in de val doodgebeten werd door een adulte rosse

woelmuis!

Gewichten

Om een indruk te krijgen van de opbouw van de populaties van de verschil

lende muizensoorten zijn de gewichten van de gevangen dieren gemeten, en

per individu gemiddeld. Vooral bij niet-adulte dieren vertoont het ge

wicht een nauwe samenhang met de leeftijd, zodat op grond van het gewicht

een leeftijdschatting mogelijk is.
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Een aanname die bij rechtstreekse vertaling van de gewichtsgegevens naar

populatiegegevens gedaan wordt is de gelijke vangbaarheid van zowel die

ren van verschillende ouderdom als dieren van verschillend geslacht.

De gemiddelde gewichten van de gevangen dieren van de verschillende soor

ten zijn weergegeven in tabel 4.

soort
MannetjesVrouwtjesIndet.Totaal .

Bosmuis

20.6±6.7 (19)21.3±6.7 (28)-21.1%6.6 (47)

< 15 gram

11.3±2.0 (6)10.2±2.5 (6)-10.7±2.2 (12)

> 15 gram

25.0±1.2 (13)24.4±3.2 (22)-24.6±2.7 (35)

Grote Bosmuis

32.7(1)32.1±5.8 (22) -32.2±5.2 (6)

Rosse woelmuis

19.4%5.6 (26)18.5±6.7 (16)7.0(1)18.7±6.2 (43)

< 15 gram

12.8±1.9 (8)11.9±3.0 (6)7.0(1)12.0±2.6 (15)

> 15 gram

22.7±3.5 (16)22.4±4.8 (10)-22.6±2.0 (26)

Aardmuis

10.6±1.3 (2)32.9±4.0 (4)-25.4±11.9 (6)

< 15 gram

10.6±1.3 (2)--10.6±1.3(2)

> 15 gram

-32.9±4.0 (4)-32.9±4.0(4)

Bosspitsmuis

* **- 11.2±0.8 (3 ) 6.8±0.7(62 )7.0±1.2(65 )

Dwergspitsmuis

**- -4.5±0.6 (6 )4.5±0.6 (6 )

Wezel

43.0(1)43.0(1)

Tabel 4. Overzicht van de gemiddelde gewichten en standaarddeviatie van

de gevangen soorten kleine zoogdieren op de kapvlakte nabij

het kampterrein; tussen haakjes staat het aantal individuen;

* gemiddeld gewicht van alle vangsten (spitsmuizen zijn niet
gemerkt)

De gewichtsverdeling in de populatie van de bosmuis.

De frequentie van de gewichten is weergegeven in fig. 5. In deze figuur

zien we in eerste instantie een duidelijke tweedeling van de populatie in

juveniele (lichte) en adulte (zware) dieren zoals die in eerdere studies

beschreven werd.
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Uit de literatuur is bekend dat bosmuizen doorgaans 3 worpen per jaar

produceren, een in April-Mei, een in Juli en een in September (Van der

Straeten, 1965-66). De juvenielen zijn vrijwel zeker afkomstig van de

Juli-worp. Het gewicht van de jonge dieren is gemiddeld 10.7 ± 2.2 gram,

wat inderdaad betekent dat ze gemiddeld ongeveer 4 weken oud zijn. De

groep adulten zal waarschijnlijk uit dieren geboren in 1985, en dieren

van de voorjaarsworp bestaan. Op grond van de gewichtsgegevens zijn deze

generaties niet van elkaar te onderscheiden. Het gewicht van de adulte

dieren loopt van 16 tot 32 gram, wat overeen komt met de gegevens uit de

literatuur.

Betrekken we de geslachten bij deze gewichtsgegevens dan blijkt een wat

gedetailleerder beeld te ontstaan. De gewichtsgegevens voor de verschil

lende geslachten is weergegeven in fig. 6.

Het valt op dat in de groep adulten ongeveer twee keer zoveel vrouwtjes

als mannetjes gevangen zijn, terwijl bij de juvenielen de sexeratio onge

veer 1 is. Uit de gegevens is niet op te maken of dit een gevolg is van

een lagere vangbaarheid van adulte mannetjes, of dat deze daadwerkelijk

minder in de populatie aanwezig zijn. Dit resultaat is in tegenspraak met

Crawley (in Corbet & Southern, 1977), die stelt dat in voor- en najaar de

mannetjes talrijker dan de vrouwtjes zijn.

Het blijkt dat de gewichtsverdeling van de vrouwtjes consequent enige

grammen (± 2 gram bij de juveniele dieren) onder die van de mannetjes

ligt, wat betekent dat ze gemiddeld enkele grammen lichter zijn. Dit

blijkt niet uit de gemiddelde gewichten. Bij de vrouwtjes is namelijk een

extra piek aanwezig van vermoedelijk zwangere dieren die het gemiddelde

omhoog trekken, maar daarmee wel de standaarddeviatie vergroten.

Di t verschil in gemiddeld gewicht tussen de geslachten betekent dat de

totale gewichtsverdeling niet zonder meer vertaald mag worden naar een

leeftijdsopbouw van de populatie, maar dat deze verdeling gecorrigeerd

moet worden voor het verschil tussen de sexen. Het verschil tussen de

sexen is echter beduidend kleiner dan de variatie per generatie, zodat

belangrijke veranderingen hierdoor niet optreden.

De gewichtsverdeling in de populatie van de grote bosmuis.

AIleen adulte dieren werden gevangen, met een gemiddeld gewicht van 32 ±

5 gram. Doordat slechts een mannetje werd gevangen ten opzichte van 5

vrouwtjes is een vergelijking tussen de geslachten niet te maken.
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Figuur 5. Gewichtsverdeling in de populatie van de bosmuis.
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Figuur 6. Gewichtsverdeling in de verschillende geslachten in de popu
latie van de bosmuis.

De gewichtsverdeling in de populatie van de rosse woelmuis.

Hoewel ongeveer evenveel rosse woelmuizen als bosmuizen werden gewogen

zijn uit de gegevens minder conclusies te trekken. De populatie vertoont

een veel minder duidelijke opbouw, een echt duidelijke scheiding tussen

adulte en niet adulte dieren, die volgens de literatuur bij ± 15 gram zou

moeten liggen is niet aanwezig (zie fig. 7). Een verklaring hiervoor zou

een minder gesynchroniseerde voortplanting dan bij de bosmuis kunnen

zijn.

Betrekken we de geslachten erbij dan zien we dat ook hier de gewichtsver

deling van de vrouwtjes naar links geschoven lijkt te zijn, met een aan

tal zwangere dieren die het gemiddelde gewicht weer omhoogtrekken (zie
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Figuur 7. Gewichtsverdeling in de populatie van de rosse woelmuis.
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Figuur 8. Gewichtsverdeling in de verschillende geslachten in de popu
latie vanderosse woelmuis.

fig. 8). Ook als we de gewichtsverdeling corrigeren voor de geslachtsver

schillen, dan heeft dit nog geen verduidelijking van de populatieopbouw

tot gevolg. Opgemerkt dient hierbij te worden dat geslachtsbepaling bij

deze soort meer moeilijkheden geeft, en ook meer fouten zou bevatten dan

bij de bosmuis. De lichtste dieren wegen ± 7 gram. In de literatuur wordt

vermeld dat rosse woelmuizen bij een gewicht van ± 7 gram het nest ver

laten, en dan ongeveer 2 1/2 week oud zijn.

Gewichtsverdeling in de populatie van de aardmuis.

Zes aardmuizen werden gevangen, waarvan 4 exemplaren (allen vrouwtjes)

adult waren, en twee (beide mannetjes) juveniel. Het gewicht van de

juveniele dieren van ± 10 gram betekent dat deze dieren het nest pas

verlaten hebben, en ongeveer 2 1/2 week oud zijn.
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De gewichtsverdeling in de populatie van de bosspitsmuis.

Omdat de gevangen bosspitsmuizen in het geheel niet gemerkt zijn is uit

de gegevens niet op te maken hoe de populatie-opbouw geweest is. Slechts

een gemiddeld gewicht van aIle vangsten is te geven, welke ± 7 gram be

draagt.

Omdat uitwendige geslachtskenmerken vrijwel ontbreken is ook een verge

lijking van de gewichten van de verschillende geslachten niet te maken.

Slechts zwangere vrouwtjes zijn als zodanig herkend, en zijn aanzienlijk

zwaarder, ± 11 gram.

De gewichtsverdeling in de populatie van de dwergspitsmuis.

Voor de gegevens van de dwergspitsmuis geldt hetzelfde als voor de

bosspitsmuis, alleen het gemiddelde gewicht van de vangsten is te geven :

± 4,5 gram.

Abundantie- of populatieqrootteschattinqen

Van de bosmuis en de rosse woelmuis zijn populatiegrootteschattingen uit

gevoerd met behulp van verschillende methoden :

de 'asymptootmethode';

de 'standaard minimum methode';

de 'weighted mean methode', per controle en per dag;

de methode van Hayne, per controle en per dag.

Bij aIle methoden worden de volgende aannamen gemaakt

aIle dieren in de populatie hebben een gelijke vangstkans;

de populatiegrootte verandert tijdens het onderzoek niet;

het merken heeft geen invloed op de vangstkans;

de merken blijven goed zichtbaar gedurende het onderzoek.

Van de eerste drie aannamen kan niet worden nagegaan of ze juist zijn;

van de vierde aanname kan dit met de hier gebruikte merkmethode redelij

kerwijs worden aangenomen.

Bij de uitvoering van de schattingen zijn de volgende gegevens van belang

(zie "Zoogdieren van de Benelux" door Lange et al., 1986) :

A - het aantal vangsten, per controle of per dag;

B - het aantal van A dat al is gemerkt

(terugvangsten);

C - het aantal nog niet eerder gevangen individuen (A - B);D - het totaal aantal gemerkte individuen, per controle of per dag;E - het totaal aantal gemerkte individuen t/m de vorige controle of dag.
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Worden bij een bepaalde methode de resultaten per dag gebruikt, dan wor

den de terugvangsten op dezelfde dag niet meegerekend.

Bij de asymptootmethode wordt in een grafiek D uitgezet tegen de tijd.

Door de punten wordt een vloeiende lijn getrokken. Als deze lijn een

asymptotisch verloop heeft, stelt de asymptoot de populatiegrootte voor.

Bij de standaard minimum methode wordt op de vertikale as C uitgezet en

op de horizontale as E. De rechte lijn door de punten snijdt de horizon

tale as in een punt, dat de populatiegrootte voorstelt.

De weighted mean methode is een formulemethode. De populatiegrootte N

wordt als voIgt berekend N = E(A * E)/EB + 1.

40

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

contrale nr.

De methode volgens Hayne lijkt hier op : N = E (A * E2) IE (B * E).

De resultaten van de diverse schattingen zijn weergegeven in de figuren 9

t/m 12 en de tabel 5. De weighted mean methode en de methode van Hayne

geven erg lage uitkomsten. De standaard minimum methode levert redelijker

resultaten op, vooral als de resultaten per dag gebruikt worden. Bij de

verwerking van de resultaten per controle zorgen de dagcontroles bij de

bosmuis voor een vertekend beeld door het ontbreken van vangsten overdag

(uitgesproken dag-nachtritme). De asymptootmethode geeft een plausibel

resultaat, hetgeen gezien de aard van de methode niet verwonderlijk is.

Geconcludeerd kan worden dat in het gebied waarin bemonsterd is naar

schatting 54 bosmuizen en 47 rosse woelmuizen leven. De oppervlakte van

di t gebied is groter dan die van het raster, aangezien ook dieren van

buiten het raster in het raster gevangen kunnen zijn.

aantal indiv.

50 - •••••••••• - - •• - - - - ••• - - • - •••••••.

, - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

3 ------- ~ e-O ~ - - e~-....-e·-e-- - - - - - .-----.-. - - -

~- - - - - -.::<'!-20 ~_- - e - - - - - - - - - - - --- . ---;...- -.' - - - - - -/ ---------e-- n_/ ---------- -
------------------

o I .
o 1

Figuur 9. Populatiegrootteschatting volgens de asymptootmethode voor de

rosse woelmuis op de kapvlakte nabij het kampterrein; N ~ 47.
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aantal indiv.
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Figuur 10. Populatiegrootteschatting volgens de asymptootmethode voor de
bosmuis op de kapvlakte nabij het kampterreini N ~ 55.

aantal indiv. per contr. en dag

20,
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aantal indiv. Urn vorige contr. en dag

15

Figuur 11. Populatiegrootteschatting volgens de standaard minimum
methode voor de rosse woelmuis op de kapvlakte nabij het
kampterrein, per controle (N ~ 45) en per dag (N ~ 46).
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aantal indiv. per contr. en dag

25,o

20

15 •
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5

o
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aantal indiv. Urn vorige
contr. en dag

• per controle

o per dag

Figuur 12. Populatiegrootteschatting volgens de standaard minimum
methode voor de bosmuis op de kapvlakte nabij het kampter

rein, per controle (N ~ 48) en per dag (N ~ 53).

Methode
\Soort BosmuisRosse woelmuis

Minimum aantal

5143

Asymptootmethode

5547

Standaard min. meth.
(per contr.)4845

Standaard min. meth.
(per dag)5346

Weighted mean meth.

(per contr.)4839

Weighted mean meth.

(per dag)4936

Methode van Hayne (per contr.)

4540

Methode van Hayne (per dag)

5039

Tabel 5. Overzicht van de populatiegrootteschattingen van de bosmuis

en de rosse woelmuis op de kapvlakte nabij het kampterrein

volgens diverse methoden.

Verspreidinq van muizesoorten over de kapvlakte

Het geschetste vegetatiepatroon (zie fig. 13) kan worden vergeleken met

de verdeling van de gevangen muizesoorten over het raster welke als een

raster van frequentie diagrammen is weergegeven in fig. 14.

Aangezien het raster zo is uitgezet dat een zijde tegen de bosrand ligt,

terwij 1 de andere zijden verder van de bosrand verwijderd zijn is het

goed mogelijk de invloed van deze bosrand op de verdeling te bestuderen.

In figuur 15 zijn de vangsten in vallen op een zelfde afstand van de bos-
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rand voor drie verschillende soorten opgeteld. Het meest opvallende ver

band lijkt te bestaan tussen het voorkomen van rosse woelmuizen en de

bosrand, hoewel deze soort ook in de buurt van het hoge harig-wilgenroos

je regelmatig gevangen werd. De bosmuis en bosspitsmuis lijken een minder

duidelijke affiniteit voor de bosrand te hebben. Deze resultaten komen

zeer goed overeen met de resultaten van De Jonge & Dienske (1979), die

concluderen dat zowel de rosse woelmuis als de bosmuis een voedsel-gebon

den affiniteit met het bos vertonen, waarbij de bosmuis tot ver van de

bosrand voorkomt, terwijl de dichtheid van de rosse woelmuis al in de

eerste 20 meter vanaf de bosrand zeer sterk afneemt. Een gedeeltelijke

competitieve uitsluiting konden zij niet aantonen.

Het lage aantal bosmuisvangsten nabij de bosrand kan vrijwel zeker ver

klaard worden door de hoge dichtheid rosse woelmuizen die de vallen in

deze strook vrijwel continu 'bezet' hielden.

De invloed van de noordelijke bosrand is niet terug te vinden in de ver

spreiding van de vangsten, dit is mogelijk een effect van het feit dat

dit een jonger bos betreft.

30

20~ ~~ 0 ,.-- 8.a.

'!I ~ --- 0""",-- ./

1 0 • • -""":11- -i~.0.1 .. " "
o 5 10 15 20 25 30 meter

aantal vangsten

701o

60~'50~ '0
40

-e
,e- A.s.

·0- C,g.

Figuur 15. Aantal vangsten van bosmuis, rosse woelmuis en bosspitsmuis
op verschillende afstanden vanaf de bosrand.

A.s. : Apodemus sylva ticuSi C.g. : Clethrionomys glareolusj
S.a. : Sorex araneus/coronatus.
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Figuur 13. Globaal vegetatie-overzicht van de oostzijde van de kapvlakte

bij Ruette, met daarop gesitueerd het raster van 6 x 8 Long
worth vallen (.). Hierbij zijn de vegetatie-bedekkings per

centages weergegeven waarbij : 1 = 0-25%, 2 = 25-50%; 3 = 50
75%; en 4 = 75-100%.

De belangrijkste soorten in de vegetatie eenheden zijn weer

gegeven als : A = akkerdistel, Bo = bosandoorn; Br = braam;
E = es; G = gras (verschillende soorten); H = hazelaar

(laag); K = klimop (kruipend); S = spar; V = vlier; b =

brandplek; 0 = onbegroeid.
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Apodemus sylvaticus

Apodemus flavicollis

Microtus agrestis

Clethrionomys glareolus

Sorex araneus/coronatus

Sorex minutus

Figuur 14. Grafische weergave van de vangsten per val in de kapvlakte
nabij het kampterrein; de oppervlakte van elke cirkel is
evenredig aan het aantal vangsten in de betreffende val; de
arcering geeft het aandeel van de diverse soorten in de vang
sten per val aan (zie legende).
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Zowel aan deze laatste figuur (fig. 15) als aan de grootte van de fre

quentie diagrammen in figuur 14, welke proportioneel is voor het totaal

aantal vangsten in een val, is te zien dat aan de bosrand de meeste vang

sten zijn gedaan, in een aantal vallen zelfs 14 vangsten in 14 controles.

Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen.

Zoals uit de vangsten-verdeling over de kapvlakte blijkt, komen bij de

bosrand vrijwel aIle gevangen soorten voor, waarbij vooral de rosse woel

muis en de bosmuis zeer abundant zijn. Verder van de bosrand komt de

rosse woelmuis veel minder voor, wat het totaal aantal vangsten kan druk

ken.

Hoewel de bosmuis evenals de rosse woelmuis een grote populatie heeft

worden deze onbezette vallen verder van de bosrand niet geheel opgevuld

door bosmuizen, vermoedelijk door de zeer strikte nacht-aktiviteit van de

bosmuis.

Willen we een gedetailleerder beeld geven van de vegetatievoorkeuren van

de verschillende soorten, dan blijkt dat de vegetatie eenheden zoals

weergegeven in fig. 13 te klein zijn in verhouding tot de gevonden home

ranges.

Naast de genoemde verspreiding van bosmuis en rosse woelmuis zijn slechts

vage verspreidingspatronen van de andere soorten te herkennen. Van de

grote bosmuis val t slechts op dat deze soort evenals de bosmuis nauwe

lijks in de buurt van de bosrand gevangen is. De aardmuis werd slechts

gevangen in het grassige gedeelte van het raster, terwijl de bosspitsmuis

deze grassige gedeelten juist enigszins lijkt te mijden.

Ook de verdeling van de bedekkingspercentages van de vegetatie (zie fig.

13) over het raster vertoonde zo weinig variatie dat ook hier geen duide

lijke correlatie met de gevangen soorten te vinden was. Slechts de lage

bedekking in de bosrand komt opvallend overeen met de hoogste dichtheid

aan rosse woelmuizen, maar van een causaal verband is hier waarschijnlijk

niet te spreken.

Concluderend kan gesteld worden dat de grote rosse woelmuis populatie die

verondersteld wordt in het bos te leven (en waarvan een aantal ook gevan

gen is met wiremesh vallen) zich nauwelijks op de kapvlakte begeeft,

terwij I een mogelijke bosmuis-populatie in het hele bosgebied zich ook

over de kapvlakte uitstrekt. Deze soort zal primair op de kapvlakte aan

wezig zijn, ofwe1 nooit echt verdwenen zijn.
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De aanwezigheid van de aardmuis op de kapvlakte, als duidelijke niet-bos

soort, geeft aan dat de kapvlakte inmiddels lang genoeg aanwezig is dat

deze soort secundair op de kapvlakte terecht kon komen.

Home-ranqe bepalinqen

Het gebied dat door een dier in zijn normale dagelijkse ritme doorlopen

wordt wordt de home-range genoemd. Hoewel home-range bepalingen ook wel

gedaan worden aan de hand van vangsten in vallenrijen is in principe een

vallenraster het meest geschikte middel voor het onderzoeken van de

grootte en ligging van de home-ranges van verschillende individuen.

Geprobeerd is aan de hand van de vangstgegevens de home-range grootte van

een aantal soorten te bepalen. Omdat hiervoor de gevangen muizen indivi

dueel gemerkt moeten zijn, vallen de spitsmuizen af. Bovendien kan een

home-range pas met een redelijke betrouwbaarheid vastgesteld worden

wanneer een individu een voldoende aantal malen teruggevangen wordt. Als

minimum aantal vangsten werd 5 aangehouden; hoewel dit vrij laag is werd

het als beste compromis tussen veel weinig-gevangen individuen en weinig

veel-gevangen individuen gekozen. De aardmuis werd slechts zo weinig ge

vangen dat deze soort voor deze beschouwing ook afvalt, waardoor slechts

drie soorten overblijven : de gewone en de grote bosmuis en de rosse

woelmuis.

Een aantal gangbare methodes voor het bepalen van de home-range zijn

samengevat in Lange et al. (1986). Bij deze studie is gekozen voor een

kombinatie van de 'formule-methode', welke de home-range grootte berekent

uit de standaard-deviatie van de coordinaten van de vallen waarin een in

dividu gevangen is, en de 'boundary-strip-methode', waarbij de home-range

geacht wordt door te lopen tot een halve valafstand buiten de buitenste

val waarin een indi vidu gevangen is. De 'formule-methode ' is gekozen

omdat deze aan incidentele verre vangsten minder waarde hecht. De betrek

king van de 'boundary-strip-methode' daarbij heeft als belangrijkste

voordeel dat uit een aantal vangsten in een lijn toch een home-range te

berekenen is.

In de praktijk betekent dit dat bij iedere coordinaat van een vangstval

3,5 meter (valafstand 7 meter) opgeteld en afgetrokken werd, waarna uit

deze getallen (2 x 3 per vangstval) de standaard-deviatie en vervolgens

de home-range grootte berekend werd.
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Voorbeeld. In bijgaand diagram zijn de vangsten van 2 individuen weerge-

geven.

28m *
21

14

7

o

*
*
*
* * * *

*

5

3

*
*
*
*
*

o 7 14 21 28 35m

Bij aIle x- en y-coordinaten wordt 3t opgeteld en afgetrokken, zodat elke

vangst 3 x-coordinaten en 3 y-coordinaten oplevert. Van aIle aldus ver

kregen x- en y-coordinaten wordt de standaard-deviatie berekend. De home

range voIgt nu uit de volgende formule

home-range = sdx x sdy x 4 (m2)

Vangstcoordinaten van de 2 individuen :

7,14 (1x)

7,21 (1x)

14,7 (1x)

14,14 (4x)

14,21 (2x)

21,28 (1x)

Home-range :

2
4,81 x 6,39 x 4 = 122,9 m

28,0 (1x)

28,7

(3x)

28, 14

(5x)

28,21

(1x)

2
2,91 x 6,39 x 4 = 74,4 m

De home-range grootte van de bosmuis en grote bosmuis en rosse woelmuis.

Van vijftien bosmuizen werd een gemiddelde home-range bepaald van onge

veer 170 m2 ± 100 m2 (15 ind.), wat klein is, maar wel binnen de in de

literatuur genoemde grenzen valt, nl. 16 - 24.000 m2 (Corbet & Southern,

1977).

Van deze 15 bosmuizen bedroeg de kleinste home-range 53 m2 en de grootste

413 m2.

De drie regelmatig gevangen grote bosmuizen hadden zoals verwacht een

grotere gemiddelde home-range: 350 m2 ± 8 m2 (n=3). De kleinste waarde

bedroeg 336 m2, de grootste 352 m2.
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Van de rosse woelmuizen zijn de resultaten aanzienlijk minder betrouwbaar

doordat vrijwel aIle individuen voornamelijk in vallen aan de rand van

het raster gevangen werden (zie vangstoverzicht), en waarvan de home

range dus waarschijnlijk gedeeltelijk buiten het raster ligt. Een moge

lijkheid die voor de andere soorten, hoewel iets minder waarschijnlijk,

zeker niet uitgesloten mag worden.

De gemiddelde home-range van de rosse woelmuizen was minimaal 210m2 ±

230 m2 (n = 16) een waarde die dan ook onder de in de literatuur gegeven

500 - 7300 m2 ligt.

Van deze 16 rosse woelmuizen was de range in de berekende home-ranges

49 - 984 m2.
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Figuur 16. Situering van de verschillende vangstlokaties in het onderzoeksgebied (Schaal ± 1 : 70 000)
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B. Vallijnmethode

1. Methode

De vallen werden uitgezet in rechte lijnen van 10 met een afstand van ca.

7 m tussen de vallen. Het beazen van de vallen gebeurde op dezelfde wijze

als bij de rastermethode tenzij anders vermeld. Er werd gebruik gemaakt

van de volgende val types : Longworth, Sherman en zogenaamde Wiremesh-val

len. De valcontroles gebeurden drie maal per etmaal zoals bij de raster

methode. Ook hier werden muizen en woelmuizen individueel gemerkt d.m.v.

metalen oormerkjes.

2. Resultaten per lokatie

a. "Franse Grens" en "Charency"

1. Si tuering van het gebied

Bezuiden de Frans-Belgische grens, die hier ongeveer samenval t met de

Bajociaancuesta, strekt zich het Gaume-Iandschap nog over verschillende

kilometers naar het zuiden uit. Het relief is hier zelfs sterker inge

sneden dan noordwaarts. Opvallende verschilpunten zijn verder nog het

groter aandeel van akkerbouw t.o.v. weiland in de valleien, terwijl de

bossen op de heuvelruggen zich verder dalinwaarts uitstrekken.

Twee vallijnen werden uitgezet op het plateau "Haut de l'Epinette" nabij

de grens (vallijnen 1 & 2), op het grondgebied van Allondrelle-Ia

Malmaison (fig. 16). Het landschap is min of meer open, met grote graan

akkers, en kleinere percelen klaver, mais en weiland. Diverse vegetatie

karakteristieken wijzen op een kalkrijke ondergrond. De bodem is lemig.

Twee andere vallijnen werden geplaatst in wegbermen in de vallei van de

DorIon (bijrivier van de Chiers), langs de weg D29 tussen Allondrelle-Ia

Malmaison en Charency (grondgebied Charency-Vezin) (Vallijnen 3 & 4)

(fig. 16). Het landschap vertoont een typisch jong V-dal. De benedenhelft

van de valleiflanken wordt ingenomen door (kalk)graslanden en langgerekte

akkers, de bovenhelft van de flank is bebost.
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2. Lokatiebeschrijving

Valliin 1 : Te midden van het open cultuurlandschap bevindt zich een ver

ruigde houtwal van Canadapopulieren (Populus x canadensis)

als dominante boomsoort. De vegetatie vertoont enerzijds het

aspekt van een nitrofiele zoomgemeenschap (Artemisietalia),

vooral aan de voet van de houtwal waar deze geleidelijk over

gaat naar het aanpalende cultuurland. Aan de andere zijde van

de houtwal, waar een zekere taludvorming heeft plaatsgehad,

gaat de vegetatie over in een typisch struweelgemeenschap

(Prunetalia spinesae).

Het eerste gedeelte van de vallijn (val 1 t.e.m. 8) is in

het opgehoogd deel gelegen, met een hoge bedekkingsgraad van

zowel boom- als struiklaag. De laatste vallen bevinden zich

in een opener vochtiger, lager gelegen voortzetting van het

struweel, dat vooral met bramen (Rubus sp.), brandnetel

(Urtica dioica), akkerdistel (Cirsium arvense), frans raai

gras (Arrhenaterum elatius), kropaar (Dactylis glomerata) is

begroeid. (zie appendix 2 voor gedetailleerde vegetatiebe

schrijving).

Aan het eind van de houtwal bevindt zich een stortkuil. De

houtwal wordt geflankeerd door weilanden en een veld van

klaver (Trifolium pratense) en streepzaad (Crepis sp.).

Valliin 2 Deze werd uitgezet op de scheiding van een gemaaid weiland

(langsheen de genoemde houtwal) en een omgeploegde akker

(voorheen klaver). Toen het weiland na enige dagen met koei

en werd bezet werden de vallen verderop geplaatst, ep de

scheiding van een ongemaaid weiland en een (bloeiend) ma1s

veld.

Verder dient opgemerkt dat in de nabijheid van de grens, zowel aan Franse

als Belgische zijde, (sluik)storten te vinden zijn, wat de aanwezigheid

van bruine rat (Rattus norvegicus) (zie verder) zou kunnen verklaren.

Enkele vallen werden bovendien gedurende enige dagen in een stuk verwil

derde moestuin geplaatst (de zgn. 'worteltjesvallen'), overigens zender

dat dit tot vangsten leidde.

Valliin 3 : De wegberm langs de D29 vertoont naast de obligate nitrofie

len en tredplanten eveneens enkele interessante indicatoren

van kalkgraslanden. Deze kalkminnende vegetatie werd inder

daad ook in een beter gekonserveerde staat teruggevonden be-
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Valli in 4

neden de berm in het grasland dat vanaf de weg tot de dal

bodem reikt.

Op het ogenblik van het inventarisatieonderzoek beyond zieh

hier een ploegrand van enkele 10 tallen em hoog van een pas

omgeploegde akker. De vallijn stond loodreeht op de weg. Het

andere pereeel dat aan de vallijn grenst was toen met graan

bezet, dat trouwens tijdens de inventarisatieperiode gemaaid

werd. De vegetatie bestond overwegend ui t ruderale kruiden

(efr. vallijn 2). Tijdens het jaar volgend op de inventarisa

tie was deze pereeelseheiding opgeheven, en was de gehele

akker met koolzaad (Brassica napus) begroeid.
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3. Resultaten

1. Soorten en aantallen

Globaal werden op de hier genoemde locaties de volgende soorten

Borex araneus / coronatus complex (bosspitsmuis)

Borex minutus (dwergspitsmuis)

Clethrionomys glareolus (rosse woelmuis)

Microtus agrestis (aardmuis)

Microtus arvalis (veldmuis)

Apodemus sylvaticus (bosmuis)

Rattus norvegicus (bruine rat)

Totaal

gevangen:

(11 ex.)( 1 ex.)(43 ex.)( 1 ex.)(29 ex.)4 ex.)ex. )

90 ex.

Hier blijken zowel rosse woelmuis als veldmuis kwantitatief de belang

rijkste soorten te zijn. Vervolgens zijn het de bosspitsmuis en de

bosmuis, terwijl de resterende soorten slechts eenmaal gevangen werden.

2. Val type

In vallijnen 1 en 2 werden zowel Longworth's als Shermanvallen geplaatst,

in het eerste geval werden de vallen' parallel opgesteld (2 vallen per

sample-plaats), Em in het tweede geval lopen ze in elkaars verlengde.

Vallijn 3 bestond enkel uit Longworth's en vallijn 4 tenslotte enkel uit

Sherman's.

Globaal was de verdeling der gevangen soorten per vallijn als voIgt

LongworthShermanNiet genoteerd

Borex araneus/coronatus

9

Borex minutus Clethrionomys glareolus

1720 6

Microtus agrestis Microtus arvalis

29

Apodemus sylvaticus

-4

Rattus norvegicus
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Op het eerste zicht lijken sommige soorten opvallende voorkeur te hebben

voor een bepaald val type. Hier moet wel meteen opgemerkt worden dat veld

muizen bijna alleen in vallijn 3 gevangen werden (waar enkel Longworth's

stonden), en 2 van de 4 bosmuizen in vallijn 4 (enkel Sherman's). Verder

ligt het voor de hand dat de bruine rat slechts in de Sherman-val kan

gevangen worden (te kleine inlooptunnel bij de Longworth). De enige nog

niet verklaarde voorkeur is die van de bosspi tsmuis voor Longworth's

(gevangen in parallele rijen van beide val types).

am deze gegevens te kunnen interpreteren moeten we verder kijken naar de

verdeling der gevangen soorten per biotoop (zie 3).

3. Biotoop

Opvallend is dat bepaalde soorten uitdrukkelijk niet op een bepaalde

plaats voorkomen, of juist enkel op een bepaalde plaats te vinden zijn.

Ter herinnering weze vermeld dat vallijn 1 gelegen was in een verruigde

houtwal, vallijn 2 op de grens van weiland en akkers, vallijn 3 in een

afhellende berm in een (kalk)grasland en vallijn 4 in de verhoogde rand

van een omgeploegde akker.

8
(verplaatst na
2e ronde)

Bezettingspercentage: 20,4% 6,25% 35,7% 4,0%

(*) Tussen haakjes zijn het aantal hervangsten weergegeven.

Sorex araneus/coronatus

Sorex minutus

Clethrionomys glareolus

Microtus agrestis

Microtus arvalis

Apodemus sylvaticus

Rattus norvegicus

Aantal vallen :

Aantal vangrondes

Vallijn 1

7

43 (28) (*)

20

13

Vallijn 2

4

4 (1)

20

Vallijn 3

25 (9)

10

7

Vallijn 4

2 (1)

10

5

Tabel 6 Overzicht van het aantal vangsten en hervangsten per soort en
per biotoop (van de hele peri ode samengenomen)
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Globaal valt op te mer ken dat vrij weinig bosmuizen gevangen werden :

slechts 3 individuen, wanneer rekening gehouden met 1 hervangst, ver

spreid over 3 van de 4 biotopen. Qua soortenaantal is vallijn 1 in het

rijkste biotoop gelegen, de verruigde houtwal. De kwantitatief belang

rijkste soort is hier de rosse woelmuis (43 maal gevangen), waarvan ook

een hoog % hervangsten werd genoteerd.

Het meest markante gegeven zijn de verschillen tussen vallijn 1 en 3 wat

de meest voorkomende woelmuizen betreft : de veldmuis komt niet voor in

vallijn 1, maar is de enige (woelmuis)soort die in vallijn 3 aangetroffen

wordt. De rosse woelmuis daarentegen wordt enkel in vallijn 1 aangetrof

fen. Dit illustreert een uitgesproken verschil in biotoopkeuze tussen

veld- en rosse woelmuis. In vallijn 1 troffen we voornamelijk nitrofiele

ruig opschietende ruderale kruiden, die wel dekking bieden, en was ook

een beschutting gevende boomlaag aanwezig. In vallijn 3 hebben we te

maken met een graslandvegetatie met relatief weinig dekking (slechts

enkele struiken, geen bomen). In de andere relatief onbeschutte lokaties

(vallijnen 2 en 4) wordt dit opmerkelijk vangstenpatroon echter niet

teruggevonden, wat de invloed van andere factoren doet vermoeden zoals

vegetatiesamenstelling of bodemtype.

4. Abundanties

Voor het berekenen der abundanties beperken we ons tot die soorten waar

voor voldoende hervangsten werden verkregen, hiertoe komen enkel de rosse

woelmuis (in vallijn 1) en veldmuis (in vallijn 3) in aanmerking.

a. Rosse woelmuis

In tabel 7 zijn de aantallen van nieuwe vangsten en hervangsten weerge

geven per vangronde voor de rosse woelmuis in vallijn 1 (verruigde

houtwal). Hieruit blijkt reeds, zonder toepassing van standaard minimum

of andere methode, dat vanaf de 6e vangronde geen nieuwe individuen meer

gevangen worden. Er werden tot dat moment 9 dieren gemerkt, die op een

uitzondering na daarna een of meermaals teruggevangen werden. Tijdens de

allerlaatste vangronde werden nogmaals twee niet eerder gemerkte indivi

duen gevangen.
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Tijdstip vangronde

Datum : 19/820/821/822/823/8

Tijdstip :

A0NA0NA0NA 0

Aantal nieuwe vangsten:

2321100000 2

Aantal hervangsten:

--22555115 2

Totaal aantal vangsten:

2343655115 4

Aantal nieuwe vangsten tot

en met vorige vangronde:

0257899999 9

Tabel 7 Aantallen nieuwe vangsten en hervangsten van de rosse woelmuis

in vallijn 1

Wanneer grafisch voorgesteld volgens de standaard minimum methode vinden

we een dalende lijn (hoewel geen rechte), die de abscis snijdt bij

x = 10 ~ totaal aantal aanwezige dieren. Het punt met coordinaten (9,2),

ten gevolge van de 2 nieuwe vangsten bij de laatste ronde val t hier

enigszins buiten. Het betreft hier mogelijks twee nieuwe ge1mmigreerde

dieren, aangezien reeds verschillende vangrondes na elkaar steeds

dezelfde dieren gevangen werden.

In onderstaande figuur (17) zijn het aantal nieuwe vangsten weergegeven

t.o.v. de som der nieuwe vangsten der vorige vangrondes : we hebben de

aantallen hier niet gesommeerd per etmaal, aangezien voor de rosse woel

muis hier weinig verschillen in vangbaarheid bestaan tussen de verschil

lende tijdstippen van de dag. Wel merken we een terugval in het totaal

aantal vangsten op dag 4, een tijdstip waarop de meeste dieren al meer

maals gevangen werden.
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U·5I

4

3

2

2 4 6 12 14 16

Lu.
J

Rosse woelmuis (vallijn 1)

ui = -0,403 EUj + 3,896

(correlatiecoefficient: -0,980)

snijpunt met X-as: 9,67
(abundan tie)

Figuur 17: Regressie van het aantal nieuwe vangsten (ui) t.o.v. de som

der nieuwe vangsten t.e.m. voorlaatste vangronde (EUj)
abundantieschatting volgens standaard minimum methode voor de

rosse woelmuis (vallijn 1). Tussen vierkante haakjes : punt
niet in rekening gebracht voor de berekening van regressie
lijn.

Willen we ook rekening houden met eventuele fluctuaties tijdens de inven

tarisatieperiode, moeten we de abundantie per vangronde evalueren. Dit is

mogelijk met de methode van MANLY & PARR (Begon,1979) hoewel het aantal

gevangen (en hervangen) dieren aan de lage kant is. MANLY & PARR stellen

een minimum van 10 meermaals gevangen dieren voor, waar we hier slechts 9

exemplaren tellen. De opvallend constante resultaten tonen dat de methode

hier wel zinvol toegepast kan worden.

In onderstaande tabel zijn achtereenvolgens de volgende aantallen weerge

geven per vangronde :

Kolom a

Kolom b

Kolom c

Kolom d

Kolom e

Kolom f

Kolom 9

Kolom i

aantal eerste vangsten

aantal individuen slechts 1 x gevangen

aantal hervangsten, hierna niet meer gevangen

aantal hervangsten, daarna ook nog gevangen

aantal niet gevangen, maar aanwezig

minimum aantal aanwezig ("minimum numbers present")

(som van a, c, d en e)

vangbaarheid (Pi) volgens MANLY & PARR (cfr. ALLAERTS et

al. (1986), p. 21)

abundantie volgens MANLY & PARR; wanneer de vangbaarheid

gelijk is aan nul wordt de "minimum number present"

(tussen haakjes) aangegeven.
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Datum

19/8

20/8

21/8

22/8

23/8

Tijdstip

A

o

N

A

o

N

A

o

N

A

o

a

2

3

2

o

o

o

o

o

2

b

2

c

4

d

2

2

5

5

3

?

e

2

3

5

2

3

4

6

5

4?

f

2

5

7

8

8

8

8

7

6

6

9

0.273

0.364

0.200

0.546

0.455

0.364

0.091

0.091

0.364

i (Abundantie)

(5 )

10.0

10.5

9.6

9.0

9.0

18.0

9.0

9.0

Tabel 8 Abundantieverloop van de rosse woelmuis (vallijn 1)

De waarden in de laatste kolom liggen, op een na, rond de waarde eveneens

gevonden met de standaard minimum methode, nl. negen exemplaren. Er is

een lichte terugval ten opzichte van 10 exemplaren tijdens de eerste

vangrondes, de uitschieter van 18 kan toegeschreven worden aan schomme

lingen door kleine aantallen.

b. veldmuis

De veldmuis werd hoofdzakelijk in vallijn 3 aangetroffen, die we kunnen

karakteriseren als wegberm in (kalk)grasland. Tabel 9 toont de aantallen

nieuwe vangsten en hervangsten voor deze lokatie. De aantallen nieuwe

vangsten zijn uitgezet tegen de som der nieuwe vangsten t.e.m. de voor

laatste vangronde in fig. 18. Het valt op dat de punten hier niet zo'n

duidelijk dalende trend vertonen als in fig. 17 voor de rosse woelmuis.

Met een correlatiecoefficient voor de lineaire regressie door deze punt en

van -0.370 kunnen we geen significant besluit trekken uit deze lijn. Het

snijpunt met de X-as ligt ook ver buiten de gegeven puntenwolk, wat zou

betekenen dat de reele populatie aanzienlijk groter is dan wat ervan werd

gevangen.
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Datum :

21/822/823/8

Tijdstip :

0NA0NA0-- Aantal nieuwe vangsten:
I2 31I4 31I2

Aantal hervangsten:

I- 01I1 23I2

Totaal aantal vangsten:

I2 32I5 54I4

Aantal nieuwe vangsten tot

en met vorige vangronde: 2 5 6 10 13 14

u· 5I

Tabel 9 Aantallen nieuwe vangsten en hervangsten van de veldmuis in
vallijn 3

4

3

2

•

•

•

Veldmuis (vallijn 3)

ui = -0,0941 EUj + 3,116

(r = -0,370)

snijpunt met X-as: 33,125
(abundantie)

246 8 10 12 14 16 18 20

IUj

Figuur 18: Regressie van het aantal nieuwe vangsten (ui) t.o.v. de som

der nieuwe vangsten t.e.m. voorlaatste vangronde (Euj)
abundantieschatting volgens standaard minimum methode voor de
veldmuis (vallijn 3).

De verklaring voor dit verschil tussen beide grafieken is gauw gevonden :

waar in het ene geval na de 5e vangronde geen nieuwe individuen werden

gevangen (rosse woelmuis), is dat hier geenszins het geval : er blijven

steeds nieuwe exemplaren opduiken. De periode is evenwel te kort om een

duidelijk dalende trend te laten aftekenen. Het is dan ook niet mogelijk

om alleen op basis hiervan te besluiten of dit biotoop werkelijk een

hogere abundantie kent (wat veldmuizen betreft), of hier sprake is van

een continue immigratie van nieuwe exemplaren uit het aanpalende gebied.
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Het moet worden opgemerkt dat aan de overzijde van de weg op dat ogenblik

een veld werd gemaaid, maar desondanks werden nooit sporen aangetroffen

van muizen die de weg overstaken. Merken we ook op dat het bezettingsper

centage in deze vallijn (35,7%) merkelijk hoger was dan in de andere val

lijnen (cfr. tabel 6), en zelfs gevoelig hoger dan in vallijn 1 (20,4%).

Wanneer we naar de individuele hervangsten kijken zien we eveneens een

heel ander beeld : waar in vallijn 1 steevast dezelfde rosse woelmuizen

werden gevangen, blijkt hier een groter "verloop" te zijn. Slechts 1

veldrnuis exemplaar werd 3 x gevangen (seks. aktief mannetje), 7 exempla

ren werden 2 x gevangen (waarvan 5 volwassen en 2 juveniele exemplaren)

en de overige 7 exemplaren werden slechts 1 x gevangen (4 volwassen en 3

juvenielen). De berekening van het abundantieverloop is weergegeven in

tabel 10 (zelfde syrnbolen als tabel 8).

Datum Tijdstipabcdef 9i (Abundan tie)

21/8

021---2
N

3-00140.188 (4)

A

1-10340.125 16

22/8

04310380.154 32.5

N

3120270.267 18.7

A

0-41160.364 9.0

23/8

0222-?4?

Tabel 10 Abundantieverloop van veldrnuis (vallijn 3)

De abundantie schornrnelt hier tussen de 20 a 30 individuen, met een

maximum op de ochtend van de 2e dag. In ieder geval is deze gevoelig

hoger dan de abundantie der rosse woelmuizen in vallijn 1. Het bevestigt

ook in zekere zin de waarde van 33,1 zoals verkregen met de standaard

minimum methode.
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5~ Home-range

Of schoon de vallen hier niet in een rooster werden uitgezet, maar per

lijn, - wat het meten van de home-range zou onmogelijk maken -, kunnen we

voor de exemplaren die op zijn minst 3 x gevangen werden de gemiddelde

afstand tussen opeenvolgende vangsten berekenen (MDSC of mean distance

between successive captures). In dit geval kunnen we de MDSC enkel bere

kenen voor de rosse woelmuizen uit vallijn 1 (Tabel 11). Van de veldmui

zen (vnl. vallijn 3) werd slechts een exemplaar 3 x gevangen. Uit deoMDSC

kan men volgens JENNRICH & TURNER (1969) en MAZURKIEWICZ (1969) ook de

gemiddelde home-range lengte afleiden (cfr. Tabel 11).

Geslacht LeeftijdsgroepMDSCAantal Home-rangeGewicht (bij
(m)

hervangstenlengte (m)1e vangst)
(g)

rJ'

adult (seks. akt.)4.177 9,6319,5

(f

adult (seks. akt.)5418,3623

~

adult (lacterend)11 ,67415,8021

~

?(niet actief) 1,255 5,4718,5

~

adult (lacterend)12,50732,9330,5

9

adult (lacterend)11,25520,1120

gemiddelde voor rJ'rJ'

4,44

gemiddelde voor ~ ~

8,37

Tabel 11: Gemiddelde afstand tussen opeenvolgende vangsten (MDSC) en

home-range lengte bij de rosse woelmuis (vallijn 1)

Met be trekking tot de rosse woelmuis, blijkt uit bovenstaande tabel reeds

de grotere afstand tussen opeenvolgende vangsten, en vandaar ook de

grotere home-range lengte, bij de seksueel aktieve 9 9 t.o.v. de seksueel

aktieve rJ' if. Een niet-actief ~, maar niettemin met 'volwassen' gewicht,

werd daarentegen 5 x gevangen op een gemiddelde afstand van 1,25 m

(d.w.z. vrijwel steeds in dezelfde val). De kleinere MDSC bij de cfcrkan

uitgelegd worden door het territoriaal gedrag van de ~ ~ (van Apeldoorn,
1989).
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Van Apeldoorn (1989) geeft verder aan hoe de verschiIIen in territoriaal

gedrag, dat een omgekeerd patroon vertoont bij vele Microtus-soorten

t.o.v. Clethrionomys glareolus een invloed uitoefenen op populatiedicht

heid en mobiliteit van individuele dieren van een soort.

6. Gewicht

In tabel 12 worden de gewichten per soort en geslacht weergegeven van

aIle in dit gebied gevangen dieren.

Tabel 12 Gemiddelde gewichten (in gram) (± SEM)
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b. "Au laid bois" en "Ruette"

1. Si tuering van het gebied

De volgende vallijnen werden aan de noordzijde van het "Bois de Gueville"

(nabij de plaats aangeduid als "Au laid bois" op de topografische kaart)

en op het grondgebied van de gemeente Ruette. Deze plaats stemt overeen

met de noordzijde van de Bajociaancuesta waar deze het meest excessieve

relief vertoont (tussen st Mard en Ruette). De opeenvolgende lokaties

geven min of meer een gradient aan van de hogergelegen akkers naar het

dal toe (1 -) 5).

2. Lokatiebeschrijving

Valliin 1 : Deze vallen werden in een droge greppel geplaatst, gelegen in

een verruigde kruidenrijke strook temidden van hooi landen,

met o.a. marjolein (Origanum vulgare), borstelkrans (Satureja

vulgaris) en grote centaurie (Centaurea scabiosa).

Valli in 2

Valliin 3

Valliin 4

Valliin 5

Gelegen op de grens van weiland en loofbos met dichte

struiklaag (o.a. hazelaar, Corylus avellana) en kruidenrijke

ondergroei van o.a. bosrank (Clematis vitalba) en ruig klokje

(Campanula trachelium).

Bevindt zich in een gemaaid hooiland met o.a. engels raaigras

(Colium perenne) en timotheegras (Phleum pratense).

Gelegen langs een klein beekje, stromend door grasland met

erlangs een strook van elzen (Alnus sp.) en wilgen (Salix

sp.) .

Gesi tueerd op de grens van een appelboomgaard en een kale

akker, met een dichte kruidlaag van o. a. kropaar (Dacty lis

glomerata) en akkerwinde (Convolvulus arvensis).
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3.

Vangsten

Vallijn :

12345

Borex araneus/coronatus

11
*

(t)1(t)(7) ( ) 11

Neomys fodiens

---1(t)
Clethrionomys glareolus

17 (10)16 (4)

Microtus agrestis Microtus arvalis

--4-5 (1)

Arvicola terrestris

sherman
Apodemus sylvaticus

20 (10)11(7) - 312 (5)

Apodemus flavicollis

4 (2)12 (7)

(*) Tussen haakjes zijn het aantal hervangsten weergegeven. t geeft een

dood in de val aangetroffen dier aan.

Tabel 13: Overzicht van het aantal vangsten per soort en per vallijn

(over de hele vangperiode samengenomen) op lokatie
"Au laid bois" & "Ruette".

c. Hellingbos "Grosses Fontaines" en "Grandcourt"

1. Bi tuering van het gebied

Het hellingbos "Grosses Fontaines" bevindt zich langs de N485 (richting

Tellancourt) ter hoogte van de Frans-Belgische grens. Deze weg loopt door

een vallei gevormd door een zijriviertje van de Vire, en vormt hiermee

een diepe dwarse insnijding van de Bajociaancuesta.

2. Lokatiebeschrijving

Valliin 1, 2 en 3 : zijn gelegen in een vrij open hellingbos, met oude

beuken (Fagus sylvatica) en eiken (Quercus sp.), verspreide

struiken zoals hazelaar (Corylus avellana), en een goed ont

wikkelde kruidlaag met o.a. klimop (Hedera helix) en over

blijvend bingelkruid (Mercurialis perennis).

Valli in 4 : Gelegen in een vochtig beek-dal, op de grens van loofbos

(o.a. es (Fraxinus excelsior) en haagbeuk (Carpinus betulus) ,

en een aanplant van 3-4 jarige sparren (Picea abies). Vooral

in de aanplant was een goed ontwikkelde kruidlaag met o.a.
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wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en framboos (Rubus idaeus).

In de bosrand is een goed ontwikkelde struiken-zoom gelegen

met o.a. vlier (Sambucus nigra) en meidoorn (Crataegus sp.).

Valliin 5 : Bevindt zich in een verwaarloosde appelboomgaard te Grand

court, met een dichte graslaag (soortensamenstelling niet ge

noteerd).

3. Vangsten

Vallijn :

12345-- Talpa eurapaeaSorex araneus/coronatusSorex minutus

2

Clethrionomys glareolus

34 (23) (*)11(5)28 (1 2 )3

Microtus agrestis Apodemus flavicollis

37 (3)9 (3)4 (2)

(*) Tussen haakjes zijn het aantal hervangsten weergegeven.

Tabel 14: Overzicht van het aantal vangsten per soort en per vallijn
op lokatie "Grosses Fontaines" & "Grandcourt" (over de hele

vangperiode samengenomen).
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c. Overige lokaties

1. Torgny, spoordijk

Nabij Torgny zijn op 18 augustus 20 Longworthvallen geplaatst op een

lokatie die reeds van eerdere inventarisaties bekend was. Er werden 10

vallen geplaatst op het noordelijke talud van de druk gebruikte spoorlijn

(4 sporen) ten zuiden van Torgny en 10 vallen haaks op het talud en langs

een beekje parallel aan het talud. Op de stenige en vochtige bod em van

het talud domineerden bosrank (Clematis vi talba), en braam en stand er

verder o.a. haagwinde (Calystegia sepium) en moerasspirea (Filipendula

ulmaria). De andere vallenrij stond op een vochtige bodem, waarop vo?r

namelijk moerasspirea, harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en hennep

netel (Galeopsis tetrahit) groeide en daarnaast o.a. haagwinde en water

muur (Myosoton aquaticum). Er stonden enkele geoorde wilgen (Salix

aurita) en een es (Fraximus excelsior).

Er werden 6 controlerondes ui tgevoerd : drie maal per etmaal, van de

avond van 18 augustus t/m de ochtend van 20 augustus.

Resultaten

In totaal werden er in beide vallenrijen 23 vangsten gedaan, verdeeld

over 4 soorten, te weten

Sorex araneus/coronatus -

1 vangst (7,5 9)i

Neomys fodiens

-4 vangsten (gewichtsrange 12,5 tot 16,0 9)i

Clethrionomys glareolus - 15 vangsten (gewichtsrange 15,5 tot 24,5 9)iApodemus sylvaticus

-3 vangsten (gewichtsrange 15,0 tot 27,5 g).

Het gemiddelde vangpercentage in de 20 vallen bedroeg ruim 20%.

De verdeling van de vangsten over beide vallenrijen was :

aantal vangsten taludhaaks op taludtotaal-- Sorex araneus/coronatus
Neomys fodiens

22 4

Clethrionomys glareolus

10515

Apodemus sylvaticus

213

totaal

15823
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2. Torgny, oude steengroeve

Op 21-22 augustus werden 3 individuen bosmuis (Apodemus sylvaticus) en

een individu bosspitsmuis (Sorex araneus/coronatus) gevangen in de oude

steengroeve te Torgny. Deze lokatie was gekenmerkt door een kalkgrasland

vegetatie met marjolein (Origanum vulgare) en groot zonneroosje (Helian

thenum nummularium), en verspreide struiken als vlier (Sambucus nigra) en

sleedoorn (prunus spinosa).

3. Bos langs weg naar Grandeourt

In het voornamelijk uit loofbomen bestaande bos ten zuiden van Ruette

werden op 20 augustus langs de weg naar Grandeourt vier Wiremesh-vallen

in bomen opgehangen. Deze vallen zijn drie keer geeontroleerd, hetgeen

zes vangsten opleverde, alle rosse woelmuizen. In drie gevallen betrof

het een mannetje, in drie gevallen een vrouwtjei de gewiehtsrange liep

van 16,0 tot 23,5 gram.

4. Treinremise bij Latour

Op 20 augustus werden in een ruigtekruidenvegetatie naast de treinremise

van Latour twee rijen van 10 Longworthvallen geplaatst. De kruidenlaag

had een bedekking van 100% en een hoogte van 75 tot 100 em. De belang

rijkste plantesoorten waren boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), bos

lathyrus (Lathyrus sylvestris), braam (Rubus sp.), lupine (Lupinus sp.),

bijvoet (Artemisia vulgaris), frans raaigras (Arrhenatherum elatius),

stijf havikskruid (Hieracium laevigatum) en een zegge (Carex sp.). De

vallen werden tot en met 23 augustus zes keer geeontroleerd, hetgeen 21

vangsten opleverde. Er werden vier soorten kleine zoogdieren gevangen, te

weten

Sorex araneus/coronatus - 1 vangst (6,5 9)i

Clethrionomys glareolus - 14 vangsten (gewiehtsrange 12,0 tot 27,0 9)i

Microtus agrestis - 1 vangst (gewieht onbekend)i

Apodemus sylvaticus - 5 vangsten (gewichtsrange 20,5 tot 25,5 g).

5. Ruette, grachtoever naast veestal

Van 20 tot 22 augustus werden met behulp van wiremesh-vallen 7 mannelijke

individuen bruine rat (Rattus norvegicus) gevangen.
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S.BRAJU{BA~ALYSES

Tijdens de inventarisatieperiode zijn vier partijen braakballen verza

meld. De eerste partij betrof ca. 20 braakballen van de bosuil (Strix

aluco), welke werden aangetroffen in een smal naaldhoutperceel ten oosten

van Torgny, op 18 augustus 1986. De analyseresultaten zijn vermeld in

tabel 15. Opvallend is de vondst van de schedelfragmenten van twee rel

muizen (Glis glis). De schedelfragmenten van de relmuizen zijn opgenomen

in de collectie van R. Lange.

B.k.
L.o.R.o.Totaal

Talpa europaea

Nagel1

Sorex araneus/coronatus

1466

Clethrionomys glareolus

0646

Microtus agrestis

4224

Micr.

spec. 0122

Apodemus sylvaticus + spec.

1111

Glis glis

2222

Aves

Enkele botjes

Amphibia

Enkele botjes

Totaal

22

Tabel 15 Analyseresultaten van ca. 20 braakballen van de bosuil uit een

naaldhoutperceel nabij Torgny.

Partij 2 werd verzameld in het naaldbosje nabij het kampterrein, aan de

overzijde van het pad. De partij bestond uit ca. 70 braakballen van de

ransuil (Asio otuS)i de analyseresultaten zijn gegeven in tabel 16.

B.k.
L.o .R.o.Totaal

.
Clethrionomys glareolus

20 02

Pitymys subterraneus

2212

Microtus arvalis

43323643

Microtus agrestis

5677

Micr. spec.

49 59

Apodemus sylvaticus

13171818

Totaal

81

Tabel 16 Analyseresultaten van ca. 75 braakballen van de ransuil uit
een naaldbosje nabij Ruette.
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Een kleine partij braakballen werd geraapt in een naaldbos bij Saint

Mard. De pluisresultaten zijn vermeld in tabel 17. De relmuisschedel is

opgenomen in de collectie van P. Twisk.

B.k.
L.o.R.o.Totaal

Talpa europaea

0111

Sorex araneus/coronatus
2112

Clethrionomys glareolus

3677

Pitymys subterraneus

12 12

Microtus arvalis
0111

Microtus agrestis

0122
Micr.

spec. 10 01

Arvicola terrestris
2112

Apodemus sylvaticus + spec.

3444

Apodemus flavicollis

2222

Glis glis

2222

Totaal

26

Tabel 17 Analyseresultaten van ca. 20 braakballen van de bosuil uit een

naaldbos bij Saint Mard.

De vierde en veruit de grootste partij werd in delen geraapt in een

grotendeels niet meer in gebruik zijnde treinremise nabij Latour (coordi

naten 2358_274), en bestond uit ca. 250 braakballen en flink wat debris

(afkomstig van ca. 70 braakballen) van de kerkuil (Tyto alba). Een deel

van de partij was vers; tijdens het rapen viel zelfs een net geproduceer

de braakbal naar beneden, overigens zonder dat de dader zichtbaar was.

Een grotere partij kerkuilbraakballen, zoals deze, is erg geschikt om

inzicht te krijgen in de soortensamenstelling van de kleine zoogdieren in

het jachtgebied van de uil. Van deze partij werden 200 braakballen steeds

per 25 geplozen en geanalyseerd om te onderzoeken of de soortensamenstel

ling binnen deze series enigszins constant was en of het zinvol is na een

bepaald aantal braakballen nog door te gaan met pluizen. In tabel 18 zijn

de volgende resultaten weergegeven:

minimale aantal prooidieren van de gevonden soorten, het percentage

per soort t/m bal 25, t/m bal 50, t/m bal 100, bal 100 t/m 200, t/m

bal 200, het restant van de partij (bal 200 t/m 320) en de totale

partij (bal 1 t/m 320);

het minimale en maximale percentage van elke soort in 25 braakballen

(voor bal 1 t/m 200).

In deze partij zijn minimaal 18 soorten kleine zoogdieren aanwezig, het

geen hoog te noemen is en wijst op een over grote variatie in voor kleine
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zoogdieren geschikte biotopen. Op grond van de braakbalresultaten zijn de

bosspitsmuizen (23%), de aardmuis (14%), de veldmuis (11%), de huisspits

muis (10%), de woelrat (9%) en de bosmuis (6%) de algemeenste soorten.

Een aantal onderkaken van bosspitsmuizen is nader gedetermineerdi hiervan

bleek ongeveer 60% Sorex araneus te betreffen en ca. 40% S. coronatus
(n=185). Van een aantal schedels van de woelrat is de ondersoort bepaaldi

hierbij bleek dat ca. 70% A. terrestris schermanbetrof en ca. 30% A.
terrestris terrestris (n=20).

Het talrijk voorkomen van de aardmuis, maar ook van waterspitsmuis en

woelrat kan verklaard worden door de aanwezigheid van verschillende

vochtige terreinen in de omgeving van de treinremise. Verder is opvallend

dat de ondergrondse woelmuis ongeveer even vaak geslagen wordt als de

rosse woelmuis en leuk zijn natuurlijk de schedelresten van mol, grote

bosmuis, hazelmuis en laatvlieger. Opmerkelijke afwezige is de veldspits

muis, waarvan wel schedelfragmenten aangetroffen werden in kleine bunker

tjes nabij Velosnes en welke soort een aantal jaren geleden daar ook is

gevangen. Kennelijk ontbreekt de veldspitsmuis in het jachtgebied van de

kerkuil van Latour. De vogels uit deze partij zijn (nog) niet nader op

naam gebracht.

Omdat deze partij vrij groot is, kunnen we met de resultaten gaan rekenen

en komen we (onder andere) tot de volgende bevindingen :

25 braakballen van de kerkuil zijn niet voldoende om een betrouwbaar

beeld van de kwalitatieve en kwantitatieve soortensamenstelling te geven

(bij andere uilen ligt dit nog ongunstiger gezien de kleinere prooidier

index). Als we alleen naar de zoogdieren kijken, zien we dat in 25 braak

ballen minimaal 12 en maximaal 14 van de in totaal aangetroffen soorten

aanwezig waren.

De kwantitatieve gegevens per 25 ballen laten voor vrijwel aIle soorten

grote verschillen zien. Zo zijn de minimale en maximale percentages voor

de dwergspitsmuis 1,1% en 10,1%, voor de bosspitsmuizen 13,2% en 32,7%,

voor de veldmuis 3,4% en 15,4% en voor de woelrat 5,2% en 14,9%. Sommige

soorten, zoals de waterspitsmuis, de ondergrondse woelmuis, de dwergmuis

en de grote bosmuis komen in een aantal series van 25 braakballen niet of

nauwelijks voor, maar in andere 'steekproeven' in redelijke percentages.

Weer andere soorten worden pas bij grote aantallen braakballen aangetrof

fen, zoals de mol (pas na 150 ballen), de hazelmuis (in de 200e bal) en

de laatvlieger (in het restant van de partij). Ook als we de prooidieren

indelen in spitsmuizen, woelmuizen, ware muizen en overige soorten zien

we verschillen. Het percentage spitsmuizen per 25 braakballen varieert
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Soort/N°.bb. 1 t/m 251 t/m 501 t/m 100100-2001 t/m 200200-320Totaal% per 25 stuks

N

%N%N%N%N%N% N%min.max.

Talpa europaea
00.000.000.010.3 10.100.0 10.1 0.01.1

Sorex minutus

43.594.2164.0246.3405.192.1492.1 1.110.1

Sorex araneus/coronatus
2320.25626.010425.99424.519825.28519.828323.313.232.7

Neomys fodiens

00.020.961.5112.9172.271.6242.0 0.03.4

Croci dura russula + spec.

1714.93415.86215.4338.69512.1245.61199.87.921.3

Insectivora

4438.610146.918846.816342.635144.712529.747639.226.456.4

Clethrionomys glareolus

32.641.982.0102.6181.3163.7343.0 0.93.4

Pitymys subterraneus

43.552.392.2153.9243.192.1332.7 0.15.2

Microtus arvalis

119.6157.0379.24010.4779.86114.213811.3 3.415.4

Microtus agrestis

1412.32612.14811.95414.110213.07016.317214.111.315.7

Microtus spec.

65.3104.7215.2236.0445.6276.3715.8 1.112.1

Arvicola terrestris

1714.92612.14010.0266.8668.4399.11058.65.214.9

Microtidae

5548.28640.116340.516843.833142.222251.755345.530.753.8

Micromys minutus

00.000.051.241.091.181.9171.4 0.04.1

Mus musculus

10.910.5 20.500.020.300.0 20.2 0.01.1

Apodemus sylvaticus + sp.

54.4115.1215.2225.7435.5327.4756.1 3.38.1

Apodemus flavicollis

10.920.920.541.060.840.9100.8 0.04.4

Rattus norvegicus

10.910.5 10.220.530.461.4 90.7 0.01.1

Muridae

87.1157.0317.6328.2638.15011.61139.25.612.1

Muscardinus avellanarius

00.000.000.010.3 10.100.0 10.1 0.01.1

Eptesicus serotinus

00.000.000.000.0 00.020.5 20.2 0.00.0

Chiroptera spec .

00.000.000.220.320.300.0 20.2 0.01.1

Aves

76.1136.0205.0174.4374.7317.2685.6 2.16.1

Amphibia

00.000.000.010.3 10.100.0 10.1 0.01.1

Rest

76.1136.0205.0215.5415.2337.7746.2 2.17.7

Totaal (N)

114215402384786430121689115

prooidier index

4.564.304.023.893.933.583.803.564.60

U1
W



54

van 26,4 tot 56,4, dat van de woelmuizen van 30,7 tot 53,8, van de ware

muizen.van 5,6 tot 12 en dat van de overige soorten van 2,1 tot 7,7.

De resultaten van het restant van de partij wijken duidelijk af van die

van de per 25 geplozen 200 braakballen, hetgeen niet verwonderlijk is,

daar er veel debris bij zat, hetgeen de grotere soorten 'bevoordeelt'.

Als we de resul taten van de 200 braakballen als de meest betrouwbare

zien, kunnen we concluderen dat het pluizen van 50 braakballen nog geen

goed beeld geeft en dat zelfs bij 100 braakballen nog afwijkingen kunnen

optreden (zoals bij de huisspitsmuis en de zeldzame soorten).

Op dezelfde vindplaats zijn nog twee keer braakballen verzameld (winters

87/88 en 88/89).

De hierna volgende resultaten betreffen de winterbraakballen uit 88/89,

gedetermineerd door K. Mostert :

Sorex coronatus : 28 (5,5%); Sorex araneus : 41 (7,3%); Sorex minutus :

11 (2,2%); Neomys fodiens : 8 (1,6%); Croci dura russula : 52 (10,1 %) ;

Crocidura leucodon (!) : 2 (0,4%); Microtus arvalis : 142 (27,7%); Micro

tus agrestis : 133 (26,0%); Pitymys subterraneus : 13 (2,5%); Clethrio

nomys glareol us : 17 (3,3%); Arvicola terrestris : 19 (3,7%); Apodemus

spec.: 17 (3,3%) (waaronder A. flavicollis: >3); Mus musculus: 3 (0,6%);

Micromys minutus : 5 (1,0%): Muscardinus avellanarius : 2 (0,4%); Aves

(vnl. Passer domesticus [huismus]) : 14 (2,7%); Amphibia: 3 (1,0%). Het

totaal aantal prooidieren bedroeg 510.
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6. OVERIGE ZOOGDIERWAARNEMINGEN

A. Algemeen

Tijdens de inventarisatiedagen zijn naast het ui tvoeren van het ui tge

breide live-traponderzoek veel losse waarnemingen van zoogdieren ver

richt. Deze zijn op het kamp in een grote tabel bijgehouden, waarbij een

onderscheid gemaakt werd naar het waarnemingstype. Er werden zes waar

nemingscategorieen onderscheiden, te weten :

vondst in braakballen

vondst van een dood dier (kadaver, schedel of skelet)i

vondst van sporen (prenten, uitwerpselen, vraatsporen, nesten)i

zichtwaarnemingeni

bat-detectorwaarnemingeni

live-trapvangsten.

Helaas zijn op het kamp van sommige waarnemingen onvoldoende gegevens

genoteerd, met name met betrekking tot de precieze vindplaatsi alle waar

nemingen zijn echter in het gebied, dat voor het uitvoeren van de live

trapcontroles werd doorkruist, verricht. In tabel 19 is het waarnemingen

overzicht weergegeven met de gegevens voor zover ze bekend zijn. In

totaal zijn tijdens het inventarisatiekamp minstens 37 zoogdiersoorten

waargenomen.

Wat de waarnemingen van de das en dassensporen betreft werden daarentegen

vrij nauwkeurige notities bijgehouden door Frank Claessens. Deze worden

hierna weergegeven in paragraaf 6B.

Hoef~ler"e.1
:IN-cr!JvlecrmuU
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Soort\waarn. methode br ds sp zi ba va bijzonderheden

Erinaceus europaeus

Talpa europaea x
Sorex araneus/coronatus x
Sorex minutus x
Neomys fodiens x
Croci dura russula x
Croci dura leucodon

Rhinolophus ferrum-equinum
Myotis mystacinus
Myotis daubentonii

Myotis emarginatus

Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus x
Oryctolagus cuniculus
Lepus capensis

Clethrionomys glareolus x
Pitymys subterraneus x
Microtus arvalis x
Microtus agrestis x
Arvicola terrestris x

Micromys minutus x
Mus musculus x
Apodemus sylvaticus x
Apodemus flavicollis x
Rattus norvegicus x
Muscardinus avellanarius x

Glis glis x
Sciurus vulgaris
Mustela nivalis

Mustela erminea

Martes foina
Meles meles

Vulpes vulpes

Felix catus

Capreolus capreolus

x
xx
xx

x

xx

x
x

x
xx
xx

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

verspreid aanwezig

x verspreid aanw. 1)
x 1)
x 1)
x

doodvondst 3); 1)
1 )

o.a. 3)
bos bij Grandcourt
4)
o.a. 3)
kolonie te Ruette

4)
verspreid aanwezig
doodvondst Ruette

x 1)
1 )

x 1)
x 1)

1 )

1 )

x 1)
x
x 'burchten' Ruette

vraat Grandcourt

vraat Tellancourt

x zicht Harnoncourt

zicht St. Mard

uitwerpselen; 2)

cfr. lijst 6B
uitw. Harnoncourt

2)
loopsporen
Fontenoille; 2)

Torgny, Grandcourt
2)

Tabel 19 : Overzicht van de zoogdierwaarnemingen tijdens het inventarisa

tiekamp van de Veldwerkgroep VZZ te Ruette van 17 t/m 23 augustus

1986; br = braakbalvondst; ds = dood aangetroffen of vondst van een

schedel (zie positie van x); sp = sporen (prenten, uitwerpselen,
vraatsporen, bewoningssporen); zi = zichtwaarneming; ba = bat-detec

torwaarneming; va = live-trapvangst. Zie voor de braakbalvondsten en

de live-trapvangsten de betreffende passages elders in dit verslag.
1) in een partij schedels in een bunker bij Velosnes

2) in en bij een soort latrine van een das in een groot bos bij st.
Mard

3) Montmedy
4) Chiers bij Torgny
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B. Waarnemingen betreffende de das (Meles meles)

1. Oudere waarnemingen

Door Alex Lefevre werd mededeling gedaan van waarnemingen verricht door

D.E. Ryelandt in de omgeving van Torgny en Bazeilles sur Othain (Frank

rijk, eerste dorpje in zuidwestelijke richting van Velosnes) (waarnemin

gen daterend uit 1982). Ook zou er een dassenburcht aanwezig zijn te

Fontenoille (nabij Florenville) (pers. mededeling Mr. Lejeune, 21 augus

tus 1986).

2. Waarnemingen verricht tijdens het inventarisatiekamp

Aan de rand van het "Bois de Gueville" werden op diverse plaatsen verse

sporen aangetroffen (Fig. 19)
o

o

o

"Le Hornul" (westelijke uitlopers van het bos) : eiken-berkenbos met

ondergroei van o.a. meidoorn. Een pijp en een veel gebruikte latrine

(kersepit, haar, pruimen- en haverresten). Zichtwaarneming op 21.8.86

van een volwassen ~ met twee c! jongen (20.30 u tot 21.00 u).

"Le Terme" (bos op heuvel voor de papierfabriek tussen Harnoncourt en

St. Mard) : een vijftal pijpen verspreid onder een oude sparrenaan

plant. Rondom de burcht bevinden zich aarde-ophopingen met enkele

mestputjes. Er worden half bedolven schedels van huiskat (3x), vos

(3x), steenmarter (1x), konijn en ree (1x) aangetroffen.

"Devant Gueville" (noordoostelijke bosrand tegenover Harnoncourt, op

3,5 km van "Le Hornul" en 2 km bezuiden "Le Terme") : enkele pijpen

die niet continu bezet schijnen te zijn. Er zijn veel duidelijke wis

sels aan de noordzijde van het ingesloten veld. Rondslingerende lege

gasblikken Zyklon-B wijzen op vergassingscampagnes.

Tijdens een uitstap naar de kalkgraslanden te Velosnes op 18-8-86 werden

bovenop de heuvel naast een koolzaadveld (aan de ingang van de Maginot

linie bunker) diverse verse sporen (mest+pitten van kers en pruim, even

als dassenhaar) aangetroffen. Bij nachtelijke zoektochten in de bossen

nabij Othe op 22-8-86 worden hoog schreeuwende en snuivende geluiden

gehoord nabij een vooraf gelokaliseerde dassenburcht (Wito De Meulder &
Wilfried Allaerts).
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DISCUSSIE

In vergelijking met eerdere zoogdierinventarisaties gehouden door de VZZ

veldwerkgroep is het aantal waargenomen zoogdiersoorten tijdens dit kamp

bijzonder groot te noemen (zie tabel 19). De rijke verscheidenheid van de

zoogdierfauna in de Gaume weerspiegelde zich zowel in de vangstgegevens

van het live-trap onderzoek, als in de braakbalvondsten en de zichtwaar

nemingen van overige zoogdiersoorten. Hiermee bevestigt deze inventarisa

tie de resultaten van eerdere inventarisaties, althans wat het voorkomen

van kleine zoogdiersoorten (micromammalia) betreft (Speer, 1983 a,b;

Mostert, 1983; De Laender & Lefevre, 1983).

Wat de resultaten van het live-traponderzoek betreft zijn de volgende

tendenzen te bespeuren : er werden niet minder dan twaalf soorten gevan

gen, te weten een mol (Talpa europaea), de bosspitsmuis (Sorex araneus/

coronatus complex), de dwergspitsmuis (Sorex minutus), de waterspitsmuis

(Neomys fodiens), de rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), de

aardmuis (Microtus agrestis), de veldmuis (Microtus arvalis), een woelrat

(Arvicola terrestris), de bosmuis (Apodemus sylvaticus), de grote bos

muis (Apodemus flavicollis), de bruine rat (Rattus norvegicus) en een

wezel (Mustela nivalis). Opvallend daarentegen is dat de ondergrondse

woelmuis (Pitymys subterraneus) niet gevangen werd tijdens deze week,

maar wel gevangen werd enige we ken voordien op nagenoeg dezelfde lokatie

(kapvlakte) bij Ruette, waar van 4 tot 11 augustus 1986 een zoogdierin

ventarisatie werd gehouden door de zoogdierwerkgroep van J.N.M. (Leurs &

Lefevre, 1987). In de braakballen werd deze soort wel aangetroffen. Even

eens ontbrekende soorten wat het live-traponderzoek betreft, en welke wel

in de braakballen werden aangetroffen waren de huisspitsmuis (Crocidura

russula), de dwergmuis (Micromys minutus), de huismuis (Mus musculus), de

hazelmuis (Muscardinus avellanarius) en de relmuis (Glis glis).

Een nieuwe optie in vergelijking met vorige VZZ-inventarisaties was het

werken met een vallenrooster. Volgens Lange et al. (1986) is dit de meest

aangewezen methode voor het verrichten van populatieonderzoek aan kleine

zoogdieren, waarbij vragen naar grootte en opbouw van de populatie cen

traal staan. Voor een goede soorteninventarisatie is het evenwel wense

lijk vallen in zo veel mogelijk biotopen te plaatsen, om welke reden we

ook voor de meeste lokaties de gebruikelijke vallijnmethode hebben aange

houden. Het 'overall'-vangstpercentage bedroeg 69,5% voor het vallenroos

ter, tegenover bezettingspercentages varierend van 4% tot 36% voor de
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verschillende vallijnen van het gebied beschreven als "Franse grens &

Charency" (vergelijkbare resultaten voor andere lokaties, of bezettings

percentage niet genoteerd).

De meest gevangen soorten op de kapvlakte waren rosse woelmuis (Clethrio

nomys glareolus) en bosmuis (Apodemus sylvaticus) met respectievelijk 163

en 182 vangsten, vervolgens kwamen bosspitsmuis (Sorex araneus/coronatus

complex) (65 vangsten), grote bosmuis (Apodemus flavicollis) (19 vang

sten) en aardmuis (Microtus agrestis) (14 vangsten). Dwergspi tsmuizen

(Sorex minutus) werden 7 maal gevangen. Voor rosse woelmuis en bosmuis

kon via verschillende berekeningswijzen een betrouwbare schatting worden

gemaakt van de grootte van de populatie op de kapvlakte : een betrouwbare

schatting is 47 rosse woelmuizen en 54 bosmuizen (gemiddelde van asymp

toot- en s.m.m.-methode) (zie tabel 5). Het oppervlak bestreken door het

vallenrooster (met inbegrip van 3.5 m rand rondom de buitenste vallijnen,

de afstand tussen de vallen bedraagt ± 7 m) bedroeg ± 2350 m2. De sprei

ding van de vangstpercentages over de kapvlakte toonde dat rosse woelmui

zen meer aan de rand van de kapvlakte werden gevangen (nabij het bos),

terwijl bosmuizen meer in het centrum van de kapvlakte voorkwamen. Dit

laatste is mogelijk ook het gevolg van de hoge bezettingsgraad door ros

se woelmuizen van de vallen aan de rand. Gemiddelde home-ranges bedroegen

170 m2, 550 m2 en 210 m2 voor bosmuis, grote bosmuis en rosse woelmuis

respectievelijk. Vergeleken met de waarden aangegeven door Corbet &

Southern (1977) zijn de gevonden waarden (althans voor bosmuis en rosse

woelmuis) aan de lage kant te noemen. De bosmuispopulatie toonde een

duidelijke tweedelige gewichtsverdeling, waarvan een groep overeenstemde

met de juveniele dieren uit de zomer en een andere groep met de overige

dieren. In de gewichtsverdeling van de rosse woelmuizen was geen herken

bare tweedeling aanwijsbaar, wat aan de minder gesynchroniseerde voort

planting zou kunnen worden geweten.

Worden de vangstgegevens per locatie vergeleken, blijkt een grote hetero

geni tei t zowel wat betreft de gevonden soorten, het aantal hervangsten

als het bezettingspercentage van de vallen (de laatste parameter werd

niet op aIle locaties nagegaan). In de biotopen gebonden aan het bos (in

het bos, de bosranden of onmiddellijke nabijheid) overheersten de volgen

de soorten : rosse woelmuis, grote bosmuis en bosmuis, en waren vooral de

spitsmuizen van het genus Sorex vertegenwoordigd. In een verruigde

houtwal in de nabijheid van bos (vallijn 1 van "Franse grens & Charency")

werden hoofdzakelijk rosse woelmuis en bosspitsmuis aangetroffen (slechts
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een enkele bosmuis). De locaties welke zich in de omgeving van akkers,

weilanden en boomgaarden bevonden toonden een gevarieerde fauna, zonder

uitgesproken dominante soorten. De veldmuis (Microtus arvalis) was aan

wezig in diverse biotopen, gekarakteriseerd als grasland, hooiland of op

de grens tussen akker en boomgaard. Op een plaats was de veldmuis ook

dominant (zelfs enige gevangen soort), met name in een wegberm langs

kalkgrasland (vallijn 3 van "Franse grens & Charency"). De aardmuis

(Microtus agrestis) was voornamelijk te vinden in de nattere biotopen,

wat eveneens gold voor de waterspitsmuis (Neomys fodiens). Wat het voor

komen van bosmuis en grote bosmuis betreft kon moeilijk een verschillen

de biotoopvoorkeur worden vastgesteld : in sommige biotopen werd enkel de

bosmuis of de grote bosmuis gevangen, in andere biotopen kwamen beide

soorten naast elkaar voor, wat overeenstemt met de zienswijze van

Dalimier (1955).

De resultaten van het live-traponderzoek met behulp van vallijnen bleken

over het algemeen onvoldoende voor het bepalen van gewichtsverdeling en

gemiddelde home-range of mobiliteit van de verschillende soorten. Slechts

op enkele locaties was het aantal hervangsten voldoende groot en de vang

periode voldoende lang voor het schatten van de populatiegrootte, met

name vallijnen 1 en 3 van "Franse grens & Charency", respektievelijk wat

betreft rosse woelmuis en veldmuis. Het verdient daarom aanbeveling bij

soortgelijke inventarisatiestudies de rastermethode aan te wenden, en een

voldoende groot aantal controles uit te voeren, om informatie over de

populatieopbouw en mobiliteit van de micromammalia te verzamelen.

De resultaten van het braakbalonderzoek vervolledigen het beeld dat via

het live-traponderzoek kan worden gevormd over de aanwezige micromamma

lia. Enerzijds bevestigt dit de aanwezigheid van een aantal niet in de

vallen aangetroffen soorten (cfr. supra), anderzijds biedt het informatie

over de globale aantalsverhoudingen van de verschillende soorten

(Asselberg, 1971; Minkenberg, et al., 1987; Allaerts, et al., 1986). uit

tellingen van het soortenaantal per groep van 25 braakballen van de kerk

uil blijkt echter dat een te kleine partij braakballen een onnauwkeurig

beeld geven van kwalitatieve en kwantitatieve soortensamenstelling : in

25 braakballen werden er minimaal 12 en maximaal 14 van de in totaal 18

aangetroffen soorten (uit een partij van 200 braakballen) geteld. Deter

minatie van schedelmateriaal van bosspitsmuizen (n=185) en woelratten

(n=20) liet toe onderscheid te maken tussen Sorex araneus (ca. 60%) en



62

Sorex coronatus (ca. 40%) enerzijds, en Arvicola terrestris scherman (ca.

70%) en Arvicola terrestris terrestris (ca. 30%).

Hoewel voor bat-detector-waarnemingen weinig tijd beschikbaar was, kon

toch de aanwezigheid worden bevestigd van baardvleermuis (Myotis mystaci

nus), watervleermuis (Myotis daubentonii), laatvlieger (Eptesicus seroti

nus) en dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Er werden bovendien

zichtwaarnemingen verricht m.b.t. de grote hoefijzerneus (Rhinolophus

ferrum-equinum) en de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) , beide in

het fort van Montmedy. Marterachtigen waargenomen tijdens deze inventari

satie waren wezel (Mustela nivalis), hermelijn (Mustela erminea), das

(Meles meles), en van de steenmarter (Martes foina) werden sporen en een

schedel aangetroffen.

Vergelijking van de verschillende inventarisatiemethoden toont de speci

fieke voordelen van elke methode. Samenvattend kunnen we volgende punten

vermelden :

1) rastermethode : meest geschikt voor kwantitatief onderzoek. Het nut

van dit soort onderzoek blijkt uit de voordelen die het biedt om de

verkregen resul taten met vroegere onderzoeksresul taten te vergelij

ken, evenals om kwantitatieve verschillen tussen gebieden met kwali

tatief nagenoeg identieke soortensamenstellingen te vergelijken.

2) vallijnmethode : laat toe om op relatief korte tijd een beeld te

krijgen van de kwalitatieve soortensamenstelling in een gebied, wat

het voordeel heeft dat een relatief groot aantal biotopen kan worden

vergeleken.

3) braakballenonderzoek : geeft het best de kwalitatieve soortensamen

stelling weer, maar preciese informatie over het voorkomen van de

gevonden soorten is niet onmiddellijk gegeven. Wanneer men over vol

doende materiaal beschikt kunnen ook kwantitatieve vergelijkingen

worden gemaakt.

4) directe observatie & spoorzoeken : di t is de meest directe methode

voor het vaststellen van de aanwezigheid van soorten die eventueel

moeilijk op een andere manier kunnen worden aangetoond. Methodes voor

efficient spoorzoeken kunnen echter enkel via de praktijk worden aan

geleerd, en horen afgestemd te zijn op de aard van het terre in dat

men onderzoekt.

5) bat-detector-onderzoek : biedt vele mogelijkheden (onderzoek aan

jachtplaatsen, trek- & jachtroutes, kolonieplaatsen); deze methoden

hebben echter bij deze inventarisatie te weinig aandacht gekregen.
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Biilaqe : Gegevens van dood aangetroffen kleine zoogdieren in live

traps.

In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van de (maat)gegevens van in

live-traps deed aangetroffen kleine zoogdieren. In deze tabel is ook ver

meld in welke cellecties de dieren zijn opgenomen.



Datum Soort HB T T+ E HF HF+ W S 9 locatie rij nr type ronde collectie

19-8

19-8

19-8
20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

20-8

21-8

21-8

21-8

21-8

21-8

21-8

22-8

22-8

22-8
22-8

23-8

23-8

23-8

Neomys fodiens
Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus
Sorex cf. araneus

Sorex cf'. araneus

Sorex minutus

Sorex minutus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Clethrionomys gl.

Apodemus sylvaticus
Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus
Sorex cf. araneus

Sorex minutus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus

Sorex cf. araneus
Sorex cf. araneus

76,0 61,0

56,9 43,8 47,3

60,7 46,4 49,8

57,5 40,0

53,2 37,1

51,8 41,0

57,3 40,9 42,7

53,0 38,5 43,0

52,0 40,2 43,9

53,3 37,6 42,4

72,8 39,0 42,2

64,6 65,166,3

66,0 40,5 46,0

53,9 41,2 45,2

60,8 39,9 43,6

44,5 39,0
54,0 37,0

57,0 39,0

57,0 41,6 45,0

61,9 41,3 45,8

72,5 40,0 41,9

63,5 41,9 46,9

65,9 41,4 45,8

53,9 44,0 48,7

58,0 43,0 45,5

61,6 36,0 39,9

11,5
13,9

17,9

12,9 14,0

13,3 13,5
11 ,9
11 ,6
11 ,1

10,7 11,3

12,4 13,6

13,4 13,9

12,0 13,0

12,1 12,7

19,9 20,8

12,3 13,1
12,8 13,6

12,7 13,2
10, 1

13,0

12,0

12,1 12,9

12,7 13,7

13,7 14,8

13,0 14,0

12,0 13,2

13,3 14,3

12,0 13,0

11,6 12,5

13

7,5

7,5

6,8
7,0

2,75

4,5

6,5

6,00 -

5,5

14,5 ~

8,5 ~
6,5
5,5

6,5
2,75

7,0

6,5

6,5
8,0

12,0

6,5
7,0

?
6,0
6,0

2
1

1

3
3
3
1

1

1

2
2
3

1

2

2
1

1

langs beek

spoordijk Torgny

kapvlakte
houtwal La Malmaison 

houtwal La Malmaison 

houtwal La Malmaison 

kapvlakte

kapvlakte

kapvlakte

kapvlakte

kapvlakte

kapvlakte
'Ruette' -)
bosrand

greppel
bos

'Ruette' -)

'Ruette' -)

kapvlakte

greppel
'Ruette' -)

'Ruette' -)

'Ruette' -)

greppel

kapvlakte

kapvlakte

23

12
30

1

18

33

13

24

1

91

4

1

8

12

L
L
L
L
L

L
L
L

L

L
L

S
L
L

L
L

L
L
L

R. Lange, A'dam

1 RMNH, Leiden
2 RMNH, Leiden

P. Twisk,Den Bosch

P. Twisk,Den Bosch

2 P. Twisk,Den Bosch

2 R. Lange, A'dam

2 R. Lange, A'dam

2 K. Wardenaar,
Schellinkhout

2 J. Verbeek,
Grootebroek

3 17+) R.Lange, A'dam
3 IH+)

K. Wardenaar,Sch.

2 RMNH, Leiden

2 RMNH, Leiden

P. Twisk,Den Bosch

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden
RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

RMNH, Leiden

Tabel 20 : Tabel met gegevens van muizen die dood zijn aangetroffen in inloopvallen gedurende het inventarisatiekamp

"Ruette'86" van de Veldwerkgroep VZZ 17/230886.

S = sexei 9 = vanggroepi rij = vallenrijnummeri nr = valnummeri type = inloopvaltype (L = Longworth, S =

Sherman)i ronde = vangronde (1 = vanaf 8 uuri 2 = vanaf 16 uuri 3 = vanaf 23 uur)i +) = kramnummeri -) = geen

nadere gegevens bekend.

NB. Van twee dode bosspitsmuizen Sorex cf. araneus zijn geen maten opgenomen, aangezien ze niet goed werden geconserveerd!

~
-.J
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Biilaqe 2 Gedetailleerde vegetatiebeschrijvingen

bingelkruid

beekpunge

De hiernavolgende vegetatiebeschrijvingen werden opgemaakt hetzij tijdens

het inventarisatiekamp (1), hetzij tijdens een bezoek aan de inventarisa

tieplaats op 4-5 juli 1987, d.w.z. bijna een jaar na het inventarisatie

kamp (2-4). Enkel de plaatsen waar het meest intensief werd bemonsterd

zijn hierbij weergegeven.

1. Kapvlakte nabij kampplaats (Ruette)

a. Boomlaag :

N.O.perceel: aanplant van fijnspar (Picea abies) zonder ondergroei.

Z.W.perceel: gemengd loofbos met beuk (Fagus sylvatica), es

(Fraxinus excelsior), hazelaar (Corylus avellana), kers (prunus

sp.) en fijnspar.

b. Struiklaag

opslag van geoorde wilg (Salix aurita), vlier (Sambucus nigra), es,

hazelaar, roos (Rosa sp.), witte abeel (Populus alba) en esdoorn

(Acer pseudoplatanus)i op de kapvlakte eveneens braam (Rubus sp.).

c. Kruidlaag :

kapvlakte

mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), jacobskruiskruid (Senecio

jacobaea), melkdistel (Sonchus oleraceus), akkerdistel (Cirsium

arvense) , speerdistel (Cirsi um vulgare) , moesdistel (Cirsi um

oleraceum), harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum), moerasandoorn

(Stachys palustris), bosandoorn (S. sylvatica), paarse dovenetel

(Lamium purpureum), hennepnetel (Galeopsis tetrahit), hondsdraf

(Glechoma hederacea), brunel (Prunella vulgaris), marjolein

(Origanum vulgare), leverkruid (Eupatorium cannabinum), zuring

(Rumex sp.), peen (Daucus carota), kruipende boterbloem (Ranunculus

repens), ruig klokje (Campanula trachelium), margriet (Chrysan

themum leucanthemum), muursla (Mycelis muralis), klein hoefblad

(Tussilago farfara), glad walstro (Galium mollugo), hopklaver

(Medicago lupulina),veldlathyrus (Lathyrus pratensis).

loofbos

klimop (Hedera helix), aronskelk (Arum maculatum),

(Mercurialis sp.), hondspeterselie (Aethusa cynapium),

(Veronica beccabunga), bedstro (Asperula sp.).
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d. Grassen :

kapvlakte

reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), bosgierstgras (Milium effusum),

ruw beemdgras (poa trivialis), kropaar (Dactylis glomerata), frans

raaigras (Arrhenaterum elatius), struisgras (Agrostis sp.).

loofbos :

reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), frans raaigras (Arrhenaterum

elatius), timotheegras (Phleum pratense) , kamgras (Cynosurus

cristatus), reukgras (Anthoxanthum odoratum), boszegge (Carex

sylvatica), gladde witbol (Holcus mollis).

2. Houtwal nabij Alondrelle-la-malmaison (Haut de l'Epinette) (Vallijn 1

van de lokatie "Franse grens & Charency")

Zoomveqetatie (nitrofiele zoomgemeenschap) :

kropaar (Dactylis glomerata), frans raaigras (Arrhenaterum ela

tius), timotheegras (Phleum pratense), brandnetel (Urtica dioica),

kleefkruid (Galium aparine), kruisbladwalstro (Galium cruciata),

gewone ereprijs (Veronica chamaedrys), dauwbraam (Rubus caesius),

akkerdistel (Cirsium arvense).

Midden en aanloop van houtwal (struweelgemeenschap met bosinvloeden)

boom- en struiklaaq :

Canadapopulier (Populus x canadensis) (mogelijks kruising met P.

tremula) waarin maretak (Viscum album), braam (Rubus x fructicosus)

kruidlaaq :

reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), robertskruid (Geranium rober

tianum), echt walstro (Galium verum),nagelkruid (Geum urbanum),

breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine).

Hoqer qeleqen deel van houtwal (mengeling van zoom-, struweel- en tred

gemeenschap) :

boom- en struiklaaq :

boswilg (Salix caprea), hondsroos (Rosa canina), meidoorn (1

stijlige & 2-stijlige) (Crataegus monogyna & laevigata), sleedoorn"

(prunus spinosa), (zoete) kers (prunus avium).
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kruidlaaq :

engels raaigras (Lolium perenne), beemdgras (poa trivial is), weeg

bree (Plantago sp.), paardebloem (Taraxacum sp.), ruig hertshooi

(Hypericum hirsutum), bergbasterdwederik (Epilobium montanum),

heggewikke (Vicia sepium), grote pimpernel (Pimpinella maior),

fluitekruid (Anthriscus sylvestris).

Vochtiqer. laqer qeleqen deel van houtwal (opener dan voorgaande)

Struiklaaq

idem als voorgaandei geen bomen aanwezig.

Kruidlaaq

Idem als zoom, maar meer distels, netels, kleefkruidi frans

raaigras en kropaar als grasseni hennepnetel (Galeopsis tetrahit),

bloedzuring (Rumex sanguineus), heggewikke, beemdkroon (Knautia

arvensis).

3. Wegberm langsheen D29 (tussen Charency en Allondrelle) (Vallijn 3 van

de lokatie "Franse grens & Charency")

a. Kruidlaaq :

Eiqenliike weqberm (gemaaide berm, kenmerken van tredgemeenschap en

naburig kalkgrasland) :

grote en smalbladige weegbree (Plantago major resp. lanceolata),

frans raaigras (Arrhenaterum elatius), duizendblad (Achillea

millefolium), heggewikke (Vicia sepium), vogelwikke (Vicia cracca),

witte klaver (Trifolium repens), akkerwinde (Convolvulus arvensis).

Hellend qedeelte van berm (± 1 meter hoogteverschil, goede vertegen

woordiging van graslandsoorten) :

grasklokje (Campanula rotundifolia), grote centaurie (Centaurea

scabiosa), avondkoekoeksbloem (Melandrium album), vijfvingerkruid

(Potentilla reptans), muizeoor (Hieracium pilosella), kraailook

(Allium vineale) en St.Janskruid (Hypericum perforatum) i als

ruderale soorten zijn aanwezig : klaproos (Papaver rhocas), hokjes

peul (Astragalus glycyphyllus) en margriet (Chrysanthemum

leucanthemum) (nabijheid van cultuurland).

Laqer qeleqen weiland (kalkgraslandvegetatie) : in het boven meest be

treden stuk overheersen de weegbree- en grassoorten (engels raai

gras [Lolium perenne] en timotheegras [Phleum pratense]) naast

wondklaver (Anthyllis vulneraria), rode klaver (Trifolium pratense)
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en kleine klaver (Trifolium dubium); in het minder betreden stuk

waar meer en meer struiksoorten een gradientsituatie naar struweel

gemeenschap aanduiden, worden de typische indicatoren van een Limes

divergens-gemeenschap aangetroffen: geelhartje (Linum catharticum),

trilgras (Briza media), zwarte zegge (Carex nigra). Daarnaast wilde

aardbei (Fragaria vesca), wespenorchis (Epipactis helleborine) en

kamgras (Cynosurus cristatus).

b. Struiklaaq (kleinere struiken in wegberm, steeds talrijker. in

struweel beneden in het weiland): tweestijlige meidoorn (Crataegus

laevigata), hondsroos (Rosa canina) en sleedoorn (prunus spinosa).

4. Spoorwegdijk te Torgny (zie "Overige lokaties")

Hoqer qeleqen berm (nitrofiele zoomgemeenschap)

Struiklaaq

Sleedoorn (prunus spinosa), es (Fraxinus excelsior), braam (Rubus x

fructicosus).

Kruidlaaq :

Brandnetel (Urtica dioica), akkerwinde (Convolvulus arvensis),

bosrank (Clematis vitalba), heggerank (Bryonia dioica), bosandoorn

(Stachys sylvatica), moerasandoorn (5. palustris), witte dovenetel

(Lamium album), bereklauw (Heracleum sphondylum), frans raaigras

(Arrhenaterum elatius), beemdgras (poa trivialis), timotheegras

(Phleum pratense).

Idem maar in nattere zone en op spoorweqqrint :

Boswilg (Salix caprea), moerasspirea (Filipendula ulmaria), heer

moes (paardestaart) (Equisetum arvense), kaardebol (Dipsacus

fullonum), distel (Cirsium sp.), koningskaars (Verbascum thapsus),

slangekruid (Echium vulgare), reseda (Reseda lutea), streepzaad

(Crepis sp.)

Op karrespoor (tredgemeenschap)

grote en smalbladige weegbree (Plantago major & P. lanceolatum),

beemdgras, straatgras (poa annua), paardestaart, engels raaigras

(Lolium perenne), kropaar (Dactylis glomerata), struisgras

(Agrostis tenuis), paardebloem (Taraxacum sp.), geknikte vosse

staart (Alopecurus geniculatus), schijfkamille (Matricaria

matricarioides), guichelheil (Anagallis sp.), wondklaver (Anthyllis

vulneraria), kleine & rode klaver (Trifolium dubium & T. pratense) ,
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gele honingklaver (Meliotus altissimus), kaardebol, (rood?) zwenk

gras (Festuca rubra (?», kweekdravik (Bromus inermis).

Berm aan beekziide (oevervegetatie)

Boom- & struiklaaq :

Sleedoorn, braam met o.a. dauwbraam (Rubus caesius), els (Alnus

glutinosa), es, zwarte ribes (Ribes nigrum).

Kruidlaaq :

Brandnetel, moerasspirea, rood zwenkgras, fluitekruid (Anthriscus

sylvestris), honingklaver, heggewikke (Vicia sepium), vijfvinger

kruid (Potentilla reptans), zilverschoon (Potentilla anserina).
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