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SAMENVATTING Rogier Lange

Van 28 juli tlm 4 augustus 1990 heeft de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming (VZZ) een zoogdierinventarisatie uitgevoerd in de omgeving van Wiltz
(Luxemburg). Met name het gebied ten noorden van de SOrewerd onderzocht met behulp van live
traps, bat-detectors, het zoeken (en analyseren) van braakballen, sporen en dode dieren en door het
doen van zichtwaarnemingen. Het onderzochte gebied is heuvelachtig, wordt doorsneden door
beken en riviertjes en is erg bosrijk; het landgebruik is kleinschalig.

In totaal konden 43 zoogdiersoorten met zekerheid worden vastgesteld en twee met enige mate van
zekerheid.

Bij het onderzoek met inloopvallen werden minimaal 350 kleine zoogdieren (;;:0: 650 vangsten)
gevangen, verdeeld over 9 soorten. De gegevens van twee locaties zijn zoekgeraakt. Om de kansen
op het vangen van niet algemene soorten te vergroten, werd geexperimenteerd met het verplaatsen
van de gevangen (grote) bosmuizen. Dit leidde op sommige locaties tot spectaculaire veranderin
gen. De vangsten van eikelmuizen in een complex van moestuinen en vervallen boomgaarden
behoorden tot de leukste resultaten. Voor dit terrein is een beheersplan opgesteld.

In braakballen van kerkuil, bosuil en ransuil werden resten van in totaal 1319 prooidieren
aangetroffen, verdeeld over 16 (mogelijk zelfs 17) soorten kleine zoogdieren. De meest bijzondere
hiervan waren mol, wezel, hermelijn en (mogelijk) eekhoorn. Zowel de gewone als de tweekleurige
bosspitsmuis werden met zekerheid in braakballen aangetoond.

Het bat-detectoronderzoek leverde in het onderzoeksgebied 10 soorten vleermuizen op, en nog
twee andere soorten tijdens een excursie naar de Duitse grens. Van deze 10 soorten behoorden de
franjestaart, de vale vleermuis en de (mogelijke) bosvleermuis tot de leukste. Het kerkzolderonder
zoek leverde relatief weinig op.

Tijdens het systematisch doorkruisen van een negental kilometerblokken werden veel holen en
burchten aangetroffen, maar konden relatief weinig recente sporen van bewoning door dassen en
vossen worden aangetoond.

Het beeld van de in de omgeving voorkomende zoogdieren werd gecompleteerd door de vele
vondsten van sporen en dode dieren, a/smede door een groot aantal zichtwaarnemingen. Tot de
leukste sporenwaarnemingen behoorden de prenten van een wasbeer. Een bijzondere vondst betrof
een schedel van een moeflon.

De zoogdierinventarisatie heeft naar aile waarschijnlijkheid veel nieuwe gegevens opgeleverd, met
name van vleermuizen en grotere zoogdiersoorten.

Naast het zoogdieronderzoek zijn waarnemingen verricht aan vogels, amfibieen, reptielen en
dagvlinders.
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SUMMARY Rogier Lange

From July 28th till August 4th 1990 the Field Study Group of the Dutch Mammal Society (VZZ) has
performed a mammal survey in the surroundings of Wiltz (Luxemburg). In particular the area at the
north of the Sare was investigated, using live-traps and bat-detectors, the analysis of owl pellets, the
finding of traces and dead animals and, last but not least, by sight. The studied area is hilly, cut by
brooks and little rivers and is largely covered by woods; the land use is small-scale.

In total 43 mammal species were identified with certainty; the identification of two species was not
certain.

In the live-traps at least 350 little mammals (~ 650 captures) were caught, concerning 9 different
species. From two locations the data were lost. To improve the opportunity of catching uncommon
species an experiment was carried out by removing the Apodemus species caught and release them
a few kilometers further on. This technique was successful at some locations. The captures of garden
dormice in a complex of gardens and decayed orchards were among the most special results. For
this ground a management plan has been drawn up.

In pellets of barn owl, tawny owl and long-eared owl the remainders of 1319 caught animals were
found, concerning 16 (possibly 17) mammal species. Of these, the most particular were mole,
weasel, stoat and (possibly) red squirrel. Both common shrew and French shrew were established in
the examined pellets.

The research using bat-detectors resulted in 10 bat species in the studied area, and two other
species during an excursion to the German border. Of these, the Natterer's bat, the mouse-eared bat
and (possibly) the Leisler's bat were the most unusual. The survey of church lofts yielded relatively
Iittle traces of bats.

During the systematically crossing of nine km2-blocks many dens and burrows were found, but
relatively little of these showed traces of recent inhabitation by badgers and foxes.

The picture of the mammal species occurring in the area was completed by a lot of findings of
traces and dead animals, as well as by many observations. The most particular traces found were
tracks from a raccoon. Another peculiar finding was a skull from a mouflon.

The mammal survey probably has resulted in many new data on distribution and ecology, especially
on bats and greater mammals.

In addition to the mammal survey observations of birds, amphibians, reptiles and butterflies were
carried out.
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VOORWOORD

Voor u ligt de verslaglegging van de inventarisatiewerkzaamheden van de Veldwerkgroep van de
VZZ in de omgeving van Wiltz (Luxemburg), in de zomer van 1990. Tijdens het geslaagde
zomerkamp werden naast de traditionele methoden enkele nieuwe technieken toegepast. Ook was
er ruimschoots gelegenheid om de mooie en gevarieerde omgeving te verkennen, waarbij niet
uitsluitend zoogdieren aan bod kwamen. Mede dankzij het uitstekende weer (er was zelfs sprake
van een hittegolf) was de stemming tijdens het kamp prima.

Ik kan een gevoel van beschaming, dat deze verslaglegging pas acht jaar na het kamp wordt
afgerond, niet onderdrukken. De vertraging in de totstandkoming van dit rapport vormt een hopelijk
eenmalig dieptepunt in de historie van de Veldwerkgroep. Nadat in het eerste jaar na het kamp al
redelijk veel werk was verzet aan het uitwerken van de resultaten en het schrijven van de teksten, is
het 'Luxemburg-dossier' jarenlang slechts verplaatst van de ene naar de andere persoon die de
eindredactie ter hand zou nemen. Hoewel dit oorspronkelijk niet de afspraak was, heeft onder
getekende de eindredactie uiteindelijk uitgevoerd. De belangrijkste drijfveren hierbij waren een
plichtsgevoel richting de kampdeelnemers en, wellicht nog sterker, richting de 'wetenschap' en de
terreinbeheerders. Ais je besluit ergens onderzoek uit te voeren, waarbij doorgaans ook dieren door
toedoen van de onderzoekers overlijden, heb je de plicht om de resultaten van dit onderzoek op
een zo goed mogelijke manier vast te leggen. Daarom is het ook zo jammer dat in de eindredac
tiefase bleek dat de vangstgegevens van twee locaties nooit uitgewerkt zijn; sterker nog: de 'ruwe'
gegevens (vangstformulieren) zijn spoorloos ... Hiervan hoop ik dat dit door het treffen van adequate
maatregelen geen herhaling krijgt! Tenslotte is het spijtig dat de uitgebreide beheersadviezen met
betrekking tot een van de vanglocaties niet eerder overgebracht konden worden; hopelijk is het nog
niet te laat...

Desalniettemin ben ik blij dat een groot deel van de verzamelde gegevens nu eindelijk 'openbaar'
is. Ik hoop dat het Luxemburg-rapport lezenswaardig is en in staat is bij de kampdeelnemers
plezierige herinneringen aan het geslaagde kamp in Wiltz naar boven te halen!

Nieuwegein, december 1998

Rogier Lange
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INLEIDING Rogier Lange

De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) heeft officieel nag steeds als
'werkgebied' de Benelux. Het is dan oak het streven van het bestuur van de Veldwerkgroep am de
invantarisatiekampen deels in de Benelux te doen plaatsvinden. Het eerste inventarisatiekamp van
de Veldwerkgroep werd in de herfst van 1981 in het Oostvaardersplassengebied gehouden. In het
najaar van 1984 ging de Veldwerkgroep voor het eerst naar het buitenland: naar Luxemburg. Vanaf
1988 vanden jaarlijks drie kampen plaats, waarvan twee (weekendinventarisaties) steeds in
Nederland en een (een zomerkamp van een week) meestal in het buitenland. In 1989 werden de
Benelux-grenzen voor het eerst overschreden en yond het zomerkamp in de Haute Savoie in
Frankrijk plaats.
De inventarisatie in Luxemburg in 1984 werd gedurende 5 dagen door slechts 10 mensen
uitgevoerd en heeft relatief weinig gegevens opgeleverd, te meer omdat er in 1984 nag onvol
doende kennis en mogelijkheden voor systematisch vleermuisonderzoek bestonden. Mede omdat
Luxemburg qua zoogdiersoorten veelbelovend is, vormde dit de aanleiding voor het besluit van het
Veldwerkgroepsbestuur am in 1990 opnieuw naar Luxemburg te gaan.
In de omgeving van Wiltz, in het noorden van Luxemburg, werd een geschikte kampplaats gevon
den: het padvindersverblijf 'Aire de l'Aigle' (zie foto). Het biologische programma had voornamelijk
een inventariserend karakter en viel ruwweg in twee delen uiteen: het vleermuisonderzoek (voorna
melijk '5 avonds en '5 nachts) en het onderzoek aan overige zoogdieren (voornamelijk overdag, met
uitzondering van de vallencontroles). Het was mogelijk am aan beide onderzoeksdelen deel te
nemen. Er zijn voornamelijk gegevens verzameld in het gebied ten noorden van de SOre. De
onderzoeksopzet wordt in de diverse hoofdstukken van dit rapport meer in detail beschreven.
Het rapport heeft de volgende indeling. Na een gebiedsbeschrijving wordt allereerst het val
lenonderzoek beschreven, gevolgd door een beheersadvies voor een van de vallenlocaties. Daarna
volgen besprekingen van het braakballenonderzoek, het vleermuizenonderzoek en het onderzoek
naar bewoningssporen van dassen en vossen. Vervolgens komen aile overige zoogdierwaarnemin
gen aan bod. Na een bespreking van waarnemingen aan andere diergroepen wordt het rapport
afgesloten met een discussie, waarin een samenvattend overzicht van aile resultaten vergeleken
wordt met enkele literatuurgegevens.

De deelnemers aan het kamp in Wiltz waren:

Wilfried Allaerts

Jose van den Berg
Jan Boshamer
Annemarie van Diepenbeek
Lubbert Dijk
Marijke Drees
Hendrik Erkenbosch

Raymond Haseleger

Dankwoord

Kees Kapteyn
Rob Koelman
Jeroen van der Kooij
Marcel van der Kooij
Rogier Lange
Kees Mostert
Jeroen Reinhold
Dick Vastenhout

Joost Verbeek
Ludy Verheggen
Floor van der Vliet

Martijn de Vries
Klaasjan Wardenaar
Manfred Weisz
Kees Zoon

De kampdeelnemers worden hierbij bedankt voor hun enthousiasme en hun inzet bij het ver
zamelen van de gegevens. Dank gaat oak uit naar Stephan Funk voor het houden van een
inspirerende lezing over zijn inventarisatietechniek voor dassen en vossen en naar Manfred
Weishaar en Jacques Pir, die ons meenamen op een boeiende vleermuisexcursie naar de Duitse
grens. Tenslotte wil ik Floor van der Vliet, Paul van Oostveen en Paula Berkemeyer bedanken voor
hun nuttige bijdragen aan het afronden van dit rapport en Paul van Oostveen voor het kritisch
doornemen van het concept.
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GEB IEDSBESCHRIJVI NG

Geologie

Jan Jongejans en Kees Zoon

Luxemburg is geologisch in twee delen op te splitsen, die vooral verschillen in grondsoort: het
zogenaamde Oesling en het zogenaamde Gutland of Le bon pays. Ons onderzoeksgebied (zie
figuur 1) lag geheel in het Oesling, ook wel de Luxemburgse Ardennen genaamd. Het Oesling
bestaat voornamelijk uit plateaus (400-500 m hoog) en wordt doorsneden door de Sure en haar
zijrivieren, welke in het zuiden en zuidoosten van Luxemburg afwateren op de Moezel.
Het Oesling kan worden onderverdeeld in drie hoofdstructuren, die aile bestaan uit mariene
sedimenten uit het Onder-Devoon (400-360 miljoen jaar oud), welke werden geplooid tijdens de
Hercynische plooiing in het Onder-Carboon. Deze drie hoofdeenheden zijn van noord naar zuid:
het Bastogne anticlinorium, het Wiltz synclinorium en het Givonne anticlinorium.
Het Wiltz synclinorium1, waarin het onderzoeksgebied gesitueerd is, bestaat voornamelijk uit
schal ies, een gesteente dat, hoewel het een leisteenachtige spl ijting heeft, een te lage graad van
metamorfose heeft om het leisteen te mogen noemen.
Behalve dit kleiig verwerende gesteente komen ook meer zandig verwerende gesteentetypen voor,
zoals kwartsieten en kwartsietische zandsteen, die als inschakelingen in de schalies aanwezig zijn.
Secundaire afzettingen zoals 16ssen mergel zijn door erosie in het Tertiair bijna geheel verdwenen.
De bodem bestaat voor het grootse deel uit jonger verweringsmateriaal dat lemig is.

Geomorfologie

Het Oesling maakt deel uit van een oud planatieoppervlak2, dat is opgeheven en vervolgens
doorsneden door rivieren gedurende het Onder-Plioceen en Pleistoceen. Het Bastogne en Givonne
anticlinorium zijn samengesteld uit zeer resistente gesteenten, waardoor grote del en van deze
plateaus nauwelijks doorsneden zijn en nu nog als resten van het oude planatieoppervlak zijn terug
te vinden.
Het Wiltz synclinorium daarentegen, dat voornamelijk uit de veel minder resistente schalies bestaat,
is veel meer doorsneden door rivieren. Het landschap bestaat uit vele kleine restplateaus met flauwe
hellingen die overgaan in steil ingesneden valleien met hellingen steiler dan 30 graden.
In het gebied rond Wiltz zijn op veel plaatsen hellingafzettingen gevonden, waaruit onder meer via
(stuifmeel)pollenanalyse de kwartaire geschiedenis van het gebied is af te leiden; er wordt
onderscheid gemaakt tussen oude en jongere afzettingen.
De oudste hellingafzetting is van Wurm-ouderdom, de laatste ijstijd, die zo'n 10.000 jaar geleden
eindigde. Waarschijnlijk was de bodem in deze periode het grootste deel van het jaar bevroren.
Gedurende de dooiperiodes raakte de bovenlaag echter met water verzadigd waardoor het materiaal
gemakkelijk kon vervloeien en zich hellingafwaarts kon verplaatsen. Dit vloeiproces wordt, wanneer
zoals hier het dooiproces een rol speelt, wel gelifluctie genoemd, een vorm van solifluctie.
De jongste hellingafzetting vindt zijn oorsprong in het intensieve landgebruik door de mens. Vanaf
de middeleeuwen heeft in het gebied een zeer sterke ontbossing plaatsgevonden en een inten
sivering van de landbouw, hetgeen resulteerde in grootschalige versnelde erosie. Op de hellingen
werden de bodemprofielen getrunceerd, waardoor zich onder aan de hellingen deze jongere
hellingafzetting vormde. Deze periode duurde tot het einde van de 1Se eeuw.

1 Een synclinorium is een complex van synclines waarin vele kleine plooiingen voorkomen. Een syncline is
een plooivorm, waarbij de jongste gesteenten zich in de kern bevinden. Bij een anticlinorium en een anticline
liggen juist de oudste gesteenten in de kern van de plooi.

2 Een planatieoppervlak is een vrijwel vlak restplateau, dat ontstaan is ten gevolge van een zeer intensieve
erosie-periode (bijv. door een afwisseling van transgressie en regressie van de zee), waardoor de oorspronkelijke
plooiing als het ware worden 'afgesneden'.
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Vanaf dat moment tot op heden heeft het landschap zieh gestabiliseerd als gevolg van verbeterd
bosbeheer en herbebossing. Dit wordt weerspiegeld door een lage sedimentlast van de rivieren en
een nieuwe fase van bodemvorming.

landgebruik en vegetatie van het onderzoeksgebied

Het huidige landgebruik wordt voornamelijk bepaald door de topografie van het gebied. De vlakke
hooggelegen restplateaus en de niet te steile hieraan grenzende hellingen worden, indien niet te
klein van oppervlak, gebruikt voor landbouwgewassen en gras. De flauw tot matig hellende
valleibodems worden in het algemeen permanent als weidegrond gebruikt, hoewel de laatste
tientallen jaren in een behoorlijk gebied sparren zijn aangeplant. De steile hellingen en zeer kleine
restplateaus zijn volledig bebost.
Door de relatief grote hoogte is er vrij veel regenval: 900 mm per jaar tegen veelal minder dan 750
mm per jaar in het zuiden van Luxemburg. Door het klimaat en de vrij kalkarme bodem is het van
nature voorkomende bos een verbond van zomer- en wintereik (Quereion roboris-petreae). Hier en
daar komen hoogveentjes voor en op ontboste hellingen bevinden zieh vaak vegetaties van
struikheide en brem, afgewisseld met plukjes eiken-berkenbos (vangloeatie C1). Omdat de beken en
riviertjes zieh diep in het plateau ingesneden hebben, zijn er vaak zeer steile hellingen, waar soms
kalkrijkere sedimenten aangesneden zijn. Hier vinden we haagbeukenbos (Carpinion betuli) op de
koele noordhellingen (vangloeatie B en C2) en kalkgrasland met steenanjer en zonneroosje op ont
boste warme zuidhellingen (vangloeatie B). De haagbeukenbossen werden vroeger als hakhout
geexploiteerd; de oppervlakte hiervan is inmiddels sterk verminderd. Op veel plaatsen zijn de resten
ervan nog in jonge sparrenbossen aan te treffen.
Langs de bovenloop van beken komen algemeen bronbosvegetaties voor met paarbladig goudveil in
smalle linten (Cariei remotae-Fraxinetum, vangloeatie C2 en A). Langs de middenlopen overheerst
elzenbroekbos met natte ruigte (Maerophorbio-Alnetum, vangloeatie B). Zeer veel van dit bos is
eehter de laatste tientallen jaren omgezet tot produetiebos van fijnspar (vangloeatie A, B en C).
De beekdalbodems ondervinden doorgaans een zeer liehte eultuurdruk. We treffen er beweide
graslanden aan van het type Lolio-eynosuretum (vangloeatie B) en overgangen naar Calthiongras
landen (vangloeatie B). In onbeweide situaties liggen er moerassen van russen en grote zeggen
(fragmentair Magno-earicion, vangloeatie C1) en natte ruigten (Filipendulion, vangloeatie C2 en B)
naast fragmentaire glanshaverhooilanden (Arrhenatheretum, vangloeatie C1 en C2 en B). Sleehts hier
en daar komen intensief gebruikte graslanden voor van het type Poo-Iolietum (vangloeatie B en D).
De plateaus zijn door bemesting met Thomas slakkenmeel uit de ijzerindustrie omgezet in pro
duetieve eultuurgronden. Er komen daar sporadiseh bossen of natuurlijke vegetaties voor.

Het Gutland, ten zuiden van Ettelbri..iek, is nog bedekt met de seeundaire afzettingen 16ssen mergel,
die in allerlei variaties voorkomen en daardoor een grote variatie in de vegetatie teweegbrengen
(met name rijkere vegetaties). Het gebied is de voortzetting van de Belgisehe en Franse Lorraine,
waartoe ook de Gaume behoort en is van oudsher een rijk landbouwgebied. Meer informatie
hierover is te vinden in het VZZ-rapport over de Gaume (Allaerts et ai, 1990).
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Figuur 2 - Basiskaart (schaal:::: 1: 75.000) / Figure 2 - Basic map (scale:::: 1 : 75.000) with:

kamplocatie / camp location JJ.., vallocaties / trap locations *, vindplaatsen van de kerkui/enbraakballen / places where pellets of barn owls were found .;
plaatsnamen / place-names: Ba = Bavigne, 5 = Schleif, M = Mecher, Li = Liefrange, I = Insenborn; Lu = Lultzhausen, W = Winse/er, N = Noertrange, Kd
= Kaundorf, R = Roullingen, Es = Esch-sur-sOre, Ed = Eschdorf, Bu = Buderscheid, C = Coesdorf, Ew = Eschwei/er, Mh = Merkholz, Bh = Bockholz, En
= Enscherange, Ww = Wilwerwiltz, A = Alscheid, Le = Lellingen, Kb = Kautenbach, sb = schuttburg, Bs = Bourscheid; arcering = bos / hatching = wood



VAllENONDERZOEK

Algemene onderzoeksopzet

Rogier Lange en Floor van der Vliet

Bij de opzet van het onderzoek met inloopvallen voor kleine zoogdieren is een duidelijke strategie
gevolgd. Hoofddoel was het onderzoeken van het soortenspectrum aan kleine zoogdieren in dit
deel van Luxemburg en het bestuderen van hun biotoopkeuze. Er is nadrukkelijk niet gestreefd naar
het maken van populatiegraotteschattingen en het bepalen van home ranges door middel van het
individueel merken van de gevangen muizen. Er is gewerkt met Longworth-vallen en Sherman
vallen (type LFA).

Het was de bedoeling am in een gebied een groat aantal (ca. 100) vallen in een raster te plaatsen.
Per rasterpunt werden op deze locatie (A) twee vallen geplaatst, waarvan een van het standaardaas
(pindakaas en havermout) en de andere van appel en wortel voorzien werd. Verder was het doel
am in dit raster de gevolgen van het wegvangen en op grate afstand (2:: 5 km) los/aten van de
algemeenste soort(en) (bosmuis en grate bosmuis) te bestuderen. De gedachte hierachter was, dat
bij een hoog vangstpercentage de (grate) bosmuizen de vallen als het ware bezet houden, waardoor
andere soorten geen kans krijgen. Door het wegvangen van de (grate) bosmuizen zou het aantal
vangsten van de overige soorten hager kunnen worden. Bij het verplaatsen van de bosmuizen is
een uitzondering gemaakt voor lacterende vrauwtjes; deze zijn niet weggevangen.

Bij het plaatsen van de overige vallen is gestreefd naar een zo groat mogelijke diversiteit in
biotopen bij een zo klein mogelijke afstand van de kampplaats. Dit had als doel een maximaal
aantal soorten kleine zoogdieren te vangen bij een minimale (tijds)inspanning. Uiteindelijk zijn
hiertoe 130 vallen geplaatst, verdeeld over 3 locaties: B (50 vallen), C (50 vall en) en D (30 vallen).
Binnen deze locaties zijn de vallen doorgaans uitgezet in rijen. Op een plek zijn vallen in een klein
raster (5 x 5) geplaatst. Aile vallen op de locaties B, C en D zijn beaasd met standaardaas. Oak op
deze locaties zijn de bosmuizen en grate bosmuizen weggevangen.

De meeste vallen zijn op 27 juli geplaatst op een onderlinge afstand van ca. 5 meter, waarbij het
valmechanisme geblokkeerd werd ('prebaiten'). Op 29 juli werden de vallen 's ochtends op scherp
gezet. Rand middernacht yond de eerste contrale plaats, waarna de vallen drie maal per etmaal
(grofweg am 7.00 uur, 17.00 uur en 0.00 uur) gecontraleerd werden. Op de meeste vanglocaties
zijn in totaal 17 controlerandes uitgevoerd. Het contraleschema is weergegeven op de volgende
pagina (tabel 1).

Op sommige locaties zijn de vallen vanaf contrale 5 's ochtends op safe gezet, als er risico op
sterfte door oververhitting bestond. De vallen zijn dan tijdens de middagrondes van 17.00 uur weer
op scherp gezet.

Tijdens de contralerarides zijn de gevangen muizen gedetermineerd, gesekst, gewogen, gemerkt en
weer losgelaten. Het merken geschiedde door middel van het wegknippen van een klein plukje
dekhaar. De dieren zijn niet individueel gemerkt, maar per dag op een andere plaats. Hierdoor was
het in ieder geval duidelijk of een dier reeds eerder gevangen was of niet. Het verplaatsen van de
gevangen bosmuizen en grate bosmuizen is vanaf controle 3 (Iocatie A) resp. 5 (Iocatie B)
uitgevoerd.

Aile vanglocaties zijn in figuur 2 met een sterretje aangeduid. Op aile locaties zijn situatieschetsen,
dwarsprofielen en vegetatieopnamen gemaakt, welke verderop opgenomen zijn. De werkwijze en
resultaten worden hierna per vanglocatie besproken.
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controlenr. /
datum /begintijd /

round nr.
datestarting time

1

30-0700:00 uur

2

30-0707:00 uur

3

30-0717:00 uur

4

31-0700:00 uur

5

31-0707:00 uur

6

3 1-0717:00 uur

7

01-0800:00 uur

8

01-0807:00 uur

9

01-0817:00 uur

10

02-0800:00 uur

11

02-0807:00 uur

12

02-0817:00 uur

13

03-0800:00 uur

14

03-0807:00 uur

15

03-0817:00 uur

16

04-0800:00 uur

17

04-0807:00 uur

Tabel 1 - Controleschema vallenonderzoek

Table 1 - Schedule of the checking of the live-traps

Vallencontro/e / Checking of traps Rogier Lange
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Figuur 3 - Situatieschets en valsituering locatie A
Figure 3 - Situation of the live-traps at location A
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Figuur 4 - Dwarsprofiel 1 in locatie A
Figure 4 - Cross section 1 at location A

terrein, beheer / ground, management flora, vegetatie / flora, vegetationvalnrs. / trap nos.

a: kapvlakte met ruigte, 1 m hoog

vingerhoedskruid, wilgenroosje61 - 80

b: houtwal met beekje

hazelaar, els, goudveil41 - 60

c: brongrasland, extensief beweid,

dotterbloem, witbol, moerasmuur,01 - 40

met kwelslootje, 30 cm hoog

moeraswalstro, ruw beemdgras, pitrus,

bosbies, kale jonker, adderwortel
d: droog grasland, beweid

kamgraslandgeen

e: bos zonder ondergroei

fijnspar/beukgeen

Tabel 2 - Beschrijving dwarsprofiel 1 in /ocatie A. In dwarsprofiel 2 staat op beide hellingen een fijnsparren
bos; overigens a/s profiel 1
Table 2 - Description of cross section 1 at location A. At cross section 2 on both hills Norway spruces are
growing; for the rest equal to cross section 1
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LOCATIE A (zie figuur 3 en figuur 4)

Valplaatsing

Op 27 juli werden op deze locatie 100 Longworth-vallen geplaatst. Aanvankelijk was gezocht naar
een geschikte plaats om vallen in een raster te plaatsen. Het lukte niet om daarvoor een plek van
voldoende grootte en met genoeg afwisseling te vinden. Tenslotte werden vier rijen parallel
geplaatst in het dal van een smalle beek met aan de ene zijde een moerassig grasland, overgaand in
weiland op een helling, en aan de andere zijde een vrij steile helling waarop het naaldbos kort
geleden was gekapt. Ais aanvulling werden tweemaal 10 vallen (A4 en AS) uitgezet in de moeras
sige strook naast de beek.
Er werden steeds, om de ca. 7 meter, twee vallen bij elkaar geplaatst, in rijen van 20. Voor aile
vallen geldt dat de even nummers werden geaasd met havermout en stukjes wortel en appel en de
oneven nummers met een mengsel van pindakaas en havermout.
Bij het scherpzetten bleek dat koeien in het afgelegen weiland waren ingeschaard. Oeze hadden
bijna aile vallen in het weiland (nrs. 1-20) omvergelopen. Besloten werd om deze vallenrij te
verwijderen. Op 30 juli is de vallenrij op de kapvlakte (A3, nrs. 61-80) eveneens verwijderd. Het
kostte teveel moeite deze vallen, geplaatst tussen takken en op de grond liggende boomstammen, te
controleren; bovendien werden er geen andere soorten gevangen dan beneden langs de beek. Ten
slotte is besloten de vallen in raai A4 (nrs. 81-90) al na een controle te verwijderen.
Vanaf 31 juli zijn de vallen 's ochtends op safe gezet en aan het eind van de middag weer op
scherp om sterfte tengevolge van de hitte overdag te voorkomen. Oit houdt in dat op locatie A elf
controles zijn uitgevoerd (1 Um 5,7,8,10,11,13 en 14).
In figuur 3 is een situatieschets van locatie A weergegeven; in deze figuur is ook de situering van de
vallijnen aangegeven. Figuur 4 geeft een dwarsprofiel ter plaatse van de lijn 1 1', tabel 2 een
beschrijving van dit dwarsprofiel.

Resultaten

Onderstaande tabel geeft het aantal vangsten per soort per vallenrij weer, alsmede het aantal rlJen
waarin een soort is gevangen.

soort / aantal rijen /aantal individuen /aantal vangsten /
species

number of rowsnumber of individualsnumber of catches

Sorex d. araneus

211(8%)12 (5%)

Clethrionomys glareolus

442(32%)125 (48%)

Microtus arval is

11(0,8%)1 (0,4%)

Microtus agrestis

37(5%)10 (4%)

Apodemus sylvaticus

530(23%)48 (18%)

Apodemus f/avicol/is

440(31%)64 (25%)

totaal / total

131260

Tabel 3 - Vangstoverzicht locatie A
Table 3 - Survey of the captures at location A

Bij dit overzicht moet worden opgemerkt dat bosmuizen en grote bosmuizen vanaf controle 3 zijn
weggevangen. Oit verkleint natuurlijk het aantal terugvangsten van deze soorten en verhoogt
daardoor de kans dat er nieuwe individuen of meer exemplaren van andere soorten worden

- 18 -



gevangen. De telling van het aantal gevangen individuen werd bemoeijlijkt doordat een relatief
groot aantal dieren v66r het controleren of aanbrengen van het merkteken ontsnapte en doordat er
uitwisseling van dieren tussen de raaien bleek op te treden.
Uit het overzicht blijkt dat de bosmuis als enige soort in aile raaien gevangen is en dus het minst
selectief is in de biotoopkeuze. Rosse woelmuizen en grate bosmuizen zijn in op een na aile raaien
gevangen.
In totaal werden op locatie A 620 valcontroles uitgevoerd. In 10 gevallen werd 'vals alarm' of een
defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 610 brengt. Aangezien er
260 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage op locatie A op 43%.

Het aantal vangsten per rij van elke soort, alsmede het gemiddelde vangstpercentage per rij is in
tabel 4 vermeld.

Ook in deze tabel valt op, dat bosspitsmuis, veld- en aardmuis selectiever zijn dan rosse woelmuis
en de bosmuizen. Met name in de raaien A2 en A3 werden hoge vangstpercentages gehaald.

soort / species
A1A2A3A4AS

Sorex cf. araneus

75---
Clethrionomys glareolus

19428-2
Microtus arvalis

-1---
Microtus agrestis

32--5
Apodemus sylvaticus

2514135

Apodemus f/avicollis

11277-19

totaal / total

4714336331

vangstpercentage /

2266643028
capture percentage

Tabel 4 - Overzicht van de vangsten per soort en de vangstpercentages per deellocatie op locatie A
Table 4 - Survey of captures of each species and capture percentages per sublocation at location A

Wegvangexperiment

Om de kans op het vangen van andere soorten te vergraten, zijn de (grote) bosmuizen vanaf
contrale 3 weggevangen, met uitzondering van lacterende vrauwtjes. In tabel 5 zijn de vangsten per
controle en per rij uitgesplitst in (grate) bosmuizen (BM) en overige soorten (OV).

Duidelijk is te zien dat de bosmuizen in vrijwel aile rijen na contrale 3, toen de bosmuizen voor
het eerst verplaatst werden, steeds minder gevangen werden (zie ook figuur 5 en tabel 6).
Bosmuizen en grate bosmuizen maakten bij de eerste contrales ca. 60% van de vangsten uit, dit
daalde naar ruim 40%. Het aantal vangsten van de andere soorten nam in absolute zin niet toe,
maar relatief we!. Het effect van de bosmuisverplaatsingen was niet in elke rij hetzelfde.

In raai A2 trad een grote toename van het aantal vangsten van rasse woelmuizen op. Bij de
vallenrijen langs de beek in het grasland (A1 en AS) bleken echter nagenoeg geen rasse woel
muizen te leven, zodat ze hier het vrijgekomen gebied niet koloniseerden. De aardmuis werd in
deze raaien pas na de verplaatsing van de bosmuizen gevangen. Dit gold ook voor de enige
veldmuis die, in raai A2, werd gevangen. De bosspitsmuis werd in de raaien A 1 en A2 voor en na
de verplaatsing ongeveer even vaak gevangen.
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controle I 123tot.457810111314totTOT
round

A1 -BM

910221930100111536

A1-0V

2103 122011018 11

A2 - BM

96116662413122541

A2 - OV

4551459881215171488102

A3 - BM

1618 IIIIIIIIII 8

A3 - OV

1211528IIIIIIIIII 28

A4 - BM

3II3 IIIIIIIIII 3

A4 - OV

0II0 IIIIIIIIII 0

AS - BM

3306 442033111824

AS - OV

0011 000001326 7

tot - 8M

2525454191345463458112

tot - OV

1817114661110813172017102148

Tabel 5 - Vangsten van (grate) bosmuizen en overige soorten per deel/ocatie per contralerande op locatie A;
8M = (grate) bosmuizen); OV = overige soorten; / = val weggehaald
Table 5 - Captures of Apodemus species and other species per sublocation per raund at location A; 8M
Apodemus species; OV = other species; / = trap removed

Vangsten Op locatie A
bosmuizen verplaatst v.a. controle 3

30

.....• "

'\. •.... '" .'- .................•........... ..". .•......•.....

c
CI)

.•...
rIJ
0)
C
as>
as

.•...c
as
as

20

10

o s 1 2 3 4 5 7 8 10 11

controlenr .
13 14 E

......•......(grote)
bosmuizen

---•... overige
soorten

Figuur 5 - Aantal vangsten van (grate) bosmuizen en overige soorten v66r en na het wegvangen van
de (grate) bosmuizen (vanaf contrale 3) / Figure 5 - Number of catches of Apodemus species and
other species before and after the removal of the Apodemus species (starting from raund 3)
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deellocatie I controle 1 tlm 3 Icontrole 4 tlm 14 Ieffect verplaatsing bosmuizen I
sublocation

round 1 till 3round 4 till 14effect of removal of Apodemus

A1 -BM

35%10%BM.GBM.

A1-0V

5%5%BS=AMt

A2 - BM

27%16%BM.GBM.

A2 - OV

24%56%BS=RWt t

A3 - BM

14%-n.v.t.

A3 - OV

50%-n.v.t.

A4 - BM

30%-n.v.t.

A4 - OV

0%-n.v.t.

A5-BM

20%23%BM=GBM=

AS - OV

3%8%AMt t

tot. - BM

25%15%BM.GBM.

tot. - OV

21%26%BS=RWt tAMt t

Tabel 6 - Effect van wegvangen bosmuizen op vangstpercentage bosmuizen (BM) en overige soorten (OV) en

verandering soortenspectrum
Table 6 - Effect of removal of Apodemus species on the capture percentage of Apodemus species (BM) and

other species (0\1) and change in the species range

BM = Apodemus sylvaticus, CBM = Apodemus flavicollis, BS = Sorex araneus/coronatus, RW = Cleth

rionomys glareolus; OW ~ Microtus subterraneus; VM = Microtus arvalis, AM = Microtus agrestis; • :

minder vangsten / less captures; t : meer vangsten / more captures; t t : veel meer vangsten / much more
captures; = : aantal vangsten ongeveer geli;k / number of captures roughly equal

Experiment met aas

Doorgaans wordt op de kampen van de Veldwerkgraep als aas een mengsel van pindakaas en
havermout gebruikt, eventueel aangevuld met spek(zwoerd). Tijdens een onderzoek naar noordse
woelmuizen in 1990 (Hollander, 1991) werd aas gebruikt dat bestond uit havermout en stukjes
appel en wortel. Daar werd een goed resultaat mee behaald en de indruk bestond dat vooral
woelmuizen door dit aas werden aangetrokken.
Twee contrales buiten beschouwing gelaten, toen abusievelijk in aile vallen hetzelfde aas was
gestopt, werden in de rijen met twee aan twee geplaatste vallen bij 7 van de 9 contrales meer
muizen in pindakaas/havermoutvallen gevangen. Het totaal aantal vangsten in pindakaas-/haver
moutvallen bedroeg 129, dat in in appel/wortel/havermoutvallen 91.
Per soort is in tabel 7 het aantal vangsten weergegeven. Een objectiever beeld wordt wellicht

verkregen als alleen naar muizen wordt gekeken die voor het eerst in een val lopen. De soorten
met minder dan tien vangsten buiten beschouwing gelaten zijn de aantallen dan als aangegeven
tussen haakjes.
Ais we naar het aantal vangsten kijken, lijkt het aas met pindakaas favoriet bij rosse woelmuis en
vooral bosmuis. Kijken we naar het aantal voor het eerst gevangen individuen, dan valt de voorkeur
bij de rasse woelmuis weg en lijkt de grate bosmuis een voorkeur voor het appel/wortel/havermout
mengsel te hebben. Bij de andere soorten lijkt is geen voorkeur aantoonbaar. Het wegvangen van
de (grate) bosmuizen kan de resultaten van het onderzoek hebben be·invloed. Ook de plaatsing van
twee vallen met verschillend aas naast elkaar kan tot een vertekend resultaat leiden. Een muis kan

op de pindakaaslucht afkomen en toch, al verkennend, de andere val inlopen. Dat kan ook
gebeuren als de val met pindakaasaas al bezet is. Ais alleen vangsten worden bekeken wanneer
slechts een val per paar bezet is, zijn er te weinig gegevens om een betrauwbare uitspraak te
kunnen doen.
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soort / pindakaas-havermout /appel-wortel-havermout /

species

peanut butter-rolled oatapple-carrot-rolled oat

Sorex cf. araneus

55

C1ethrionomys g/areolus

57 (17)41 (17)

Microtus arvalis

1-
Microtus agrestis

45

Apodemus sylvaticus

31 (15)13 (7)

Apodemus f/avicollis

31 (14)27 (21)

totaal / total

12991

Tabel 7 - Aantal vangsten per soort in locatie A, uitgesplitst naar aassoort; tussen haakjes is het
aantal individuen vermeld dat voor het eerst een val is inge/open

Table 7 - Number of captures per species at location A, itemized per bait type; the number of
individuals entering a trap for the first time is given between parentheses

Overige vangstgegevens

Gedurende de eerste twee controles werden de gewichten van de gevangen dieren bepaald en
genoteerd; vanaf controle 3 gebeurde dit niet meer. Aangezien deze gegevens verre van compleet
zijn, wordt hier volstaan met een overzichtje van het minimale en maximale gewicht dat per soort
werd genoteerd (zie tabel 8).

Er waren geen dubbelvangsten.

soort / species
BSRWAMBMGBM

minimum gewicht / weigth

5,5 g13,5 g35,0 g15,0 g21,S g

maximum gewicht / weight

6,5 g27,S g35,0 g29,0 g40,S g

Tabel 8 - Minimum en maximum gewicht van de tijdens de eerste drie controles gevangen muizen
Table 8 - Minimum and maximum weight of small mammals caught during the first three rounds
BS = Sorex araneus/coronatus, RW = C1ethrionomys g/areolus, AM = Microtus agrestis (1 vangst /

1 capture), BM = Apodemus sylvaticus, GBM = Apodemus flavicollis

Mortaliteit

Behalve vijf dode bosspitsmuizen (op 12 vangsten = 42%), hetgeen niet ongebruikelijk is, kwamen
op locatie A op 30 juli overdag 2 rossewoelmulzen en een grote bosmuis om als gevolg van de
oververhitting doordat de vallen hier in de volle zon stonden. Na deze controle zijn de vallen
overdag op 'safe' gezet. Zie voor enkele maatgegevens van overleden dieren tabel 17.
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Val/ocatie B 1 / Trap location B 1

Val/ocatie B4 / Trap location B4

Joost Verbeek

Joost Verbeek

Val/ocatie B2 / Trap location B2

Val/ocatie B5 / Trap location B5
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Figuur 6 - Situatieschets en valsituering locatie B
Figure 6 - Situation of the live-traps at location B
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Figuur 7 - Dwarsprofie/en 1, 2 en 3 in locatie B
Figure 7 - Cross sections 1, 2 and 3 at location B

terrein, beheer I ground, management
flora, vegetatie I flora, vegetationvalnrs. I trap nos.

a: asfaltweg

--
b: droog ruig grasland, 50 em hoog

marjolein, jacobskruiskruid, veldlathyrus,101-110

knoopkruid
c: vochtig ruig grasland, 80 cm hoog

glanshavervegetatie-
d: natte ruigte, 1 m hoog, met nat

Filipendulion en Macrophorbio- Alnetum-
struweel

e: stenen muur/brug

-105

f: beek met stenen

--
g: extensief beweid grasland

Lol io-cynosuretum-

Tabel 9 - Beschrijving dwarsprofielen 1, 2 en 3 in locatie B
Table 9 - Description of cross sections 1, 2 and 3 at location B
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Figuur 8 - Dwarsprofie/en 4, 5 en 6 in locatie B
Figure 8 - Cross sections 4, 5 and 6 at location B

terrein, beheer / ground, management flora, vegetatie / flora, vegetationvalnrs. / trap nos.

a: eiken-haagbeuken-hakhout

eik, haagbeuk, hazelaar-
b: struweel, 2 m hoog

hazelaar, eik, es, framboos-
c: ruigte, 1 m hoog

bijvoet, brandnetel, grassen, fluite-kruid,121- 130
bereklauw
d: halfverhard pad

--
e: oud naaldbos

fijnspar, weinig kruiden-
f: oud pad, met muurtje;

111-120
droge ruigte, 50 em hoog;

agrimonie, bijvoet, eeht en
glad walstro, marjoleinstruweel, 3-4 m hoog

hazelaar, sleedoorn, appel

g: voehtig beweid grasland

kamgrasland en Poo-Iolietum-

Tabel 10 - Beschrijving dwarsprofie/en 4, 5 en 6 in locatie B
Table 10 - Description of cross sections 4, 5 and 6 at location B
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Figuur 9 - Dwarsprofielen 7 en 8 in locatie B
Figure 9 - Cross sections 7 and 8 at location B

terrein, beheer / ground, management
flora, vegetatie / flora, vegetationvalnrs. / trap nos.

a: asfaltweg

aangeplante bomen-
b: droog ruig grasland, 50 em hoog

kruisbladwalstro, glad walstro, ruige-
zegge
c: natte ruigte, 100 em hoog

adderwortel, gevlekte seheerling, brand-141- 150

netel, wilg (Filipendulion)
d: beek met ruigte

als e-
e: eultuurgrasland

Poo-Iolietum-
f: droog grasland, 30-50 em hoog,

zonneroosje, vrouwenmantel, eeht wal-131-140

met bremstruiken
stro, gewone brem

Tabel 11 - Besehrijving dwarsprofie/en 7 en 8 in loeatie B
Table 11 - Description of cross sections 7 and 8 at location B
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LOCATIE B

Er waren voor deze locatie 50 Longworth-vallen beschikbaar, die geplaatst werden op een
onderlinge afstand van ca. 5 meter, in vijf rijen van 10 vallen, vallijnen Bl tlm B5. Deze deel
locaties kunnen als voigt globaal gekarakteriseerd worden:

Bl - wegberm, bovenaan talud, droog
B2 - berm op grens weide en bospad
B3 - bosrand langs bospad
B4 - bremstruweel langs gehooid wei land
B5 - langs klein beekje - vochtige, hoge vegetatie

Tijdens controle 3 (30-07, 17.00 uur) zijn de vallen in rij B2 weggehaald. Vanaf controle 5 (31-07,
07.00 uur) zijn de vallen in verband met de warmte '5 oehtends op safe gezet en tijdens de
middagronde weer op seherp. Ook zijn met ingang van deze eontrole de gevangen bosmuizen en
grote bosmuizen uit het gebied verplaatst.

In figuur 6 is een situatiesehets van locatie B weergegeven; in deze figuur is ook de situering van de
vallijnen aangegeven. Figuur 7 geeft dwarsprofielen ter plaatse van de lijnen 1 1', 2 2' en
3 3', figuur 8 ter plaatse van de lijnen 4 4', 5 5' en 6 6' en figuur 9 ter plaatse
van de lijnen 7 7' en 8 8'. De tabellen 9 tlm 11 geven beschrijvingen van deze profielen.

Resultaten

Op locatie B werd een veelheid aan kleine zoogdiersoorten gevangen: in totaal 8 soorten. In de
hieronder volgende tabel zijn het aantal rijen waarin de betreffende soort gevangen is, alsmede het
totaal aantal individuen en het totaal aantal vangsten (d.w.z. inclusief terugvangsten) weergegeven.

soort / aantal rijen /aantal individuen /aantal vangsten /
species

number of rowsnumber of individualsnumber of captures

Sorex d. araneus *

411(6%)17 (5%)

Crocidura russula

11(0,5%)1 (0,3%)

Clethrionomys glareolus

323(12%)56 (16%)

Microtus subterraneus

115(8%)20 (6%)

Mierotus arval is

136(18%)81 (23%)

Microtus agrestis

27(4%)15 (4%)

Apodemus sylvatieus

548(24%)71 (20%)

Apodemus flavicol/is

556(28%)90 (26%)

totaal / total

197351

Tabel 12 - Vangstoverzieht loeatie B; * zowel Sorex araneus als S. coronatus
Table 12 - Survey of the captures at location B; * both Sorex araneus and S. eoronatus

Uit dit overzieht blijkt dat de twee bosmuissoorten in aile rijen gevangen zijn en dat de overige
soorten 'seleetiever' zijn. De aardmuis (11 vangsten in rij B1, 4 in B5) en vooral de veldmuis (aile
81 vangsten in B4) en de ondergrondse woelmuis (aile 20 vangsten in B5) bleken een duidelijke
biotoopvoorkeur te vertonen.
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In totaal werden op locatie B 550 valcontroles uitgevoerd. In 24 gevallen werd 'vals alarm' of een
defecte val geconstateerd, hetgeen het aantal mogelijke vangstkansen op 526 brengt. Aangezien er
351 vangsten genoteerd werden, bedraagt het gemiddelde vangstpercentage op locatie B 67%,
hetgeen hoog te noemen is. Het aantal vangsten per rij van elke soort, alsmede het vangstper
centage per rij is in de volgende tabel vermeld.

soort / sped es
8182838485

Sorex d. araneus

525-5
Crocidura russula

---1-
C1ethrionomys glareolus

17633--
Microtus subterraneus

----20

Microtus arvalis

---81-
Microtus agrestis

11---4
Apodemus sylvaticus

251012222

Apodemus flavicol/is

235171035

totaal / total

8123679486

vangstpercentage / capture percentage

6782527470

Tabel 13 - Overzicht van de vangsten en vangstpercentages per soort per deel/ocatie op locatie B

Table 13 - Survey of captures of each species and capture percentages per sublocation at location B

Ook in deze tabel valt de grate selectiviteit van ondergrandse woelmuis, veldmuis en aardmuis op.
In aile vallenrijen werden hoge vangstpercentages gehaald.

In onderstaande tabel zijn de vangsten per contrale en per rij uitgesplitst in (grate) bosmuizen en
overige soorten.

controlel
12345tot.78101113141617totTOT

round
Bl - BM

6936529342511011948

Bl - OV

313108 413143362533

B2 - BM

591II15IIIIIIIIII 15

B2 - OV

305II8 ////////II 8

B3 - BM

4514620211200129 29

B3 - OV

3233112333333352638

B4 - BM

240017 300110005 12

B4 - OV

8688737756866744582

BS - BM

8608729565613112857

BS - OV

100012 011355662729

tot - 8M

2533518191001311814362461161

tot - OV

18919129671010131518171921123190

Tabel 14 - Vangsten van (grote) bosmuizen en overige soorten per deel/ocatie per contro/eronde op locatie B;

BM = (grote) bosmuizen); OV = overige soorten; / = val weggehaald
Table 14 - Captures of Apodemus species and other species per sublocation per round at location B; BM

Apodemus species; OV = other species; / = trap removed
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Duidelijk is te zien dat de bosmuizen in aile rijen na controle 5, toen de bosmuizen voor het eerst

verplaatst werden, steeds minder gevangen werden (zie ook figuur 10). Het effect hiervan was niet
in elke rij hetzelfde.

In rij 81 werd na de verplaatsing vooral de rosse woelmuis vaker gevangen.

Rij 2 blijft verder buiten beschouwing, omdat de vallen hier na controle 3 weggehaald werden.

In rij 83 werden de overige soorten (bosspitsmuis en rosse woelmuis) ongeveer even vaak gevangen
na controle 5.

In rij 84 was de veldmuis al voor de verplaatsing van de bosmuizen de dominante soort, zodat de
verplaasting weinig effect had. In deze rij zou het wegvangen van de veldmuizen wellicht meer
effect gehad hebben.

In rij 85 tenslotte was het effect zeer spectaculair: voor het starten van de verplaatsing werden
slechts twee overige vangsten gedaan (een bosspitsmuis en een aardmuis); daarna nam dit aantal
enorm toe en werd er maar liefst 20 keer een ondergrondse woelmuis gevangen!

In tabel 15 zijn de effecten van de verplaatsing van de bosmuizen nog eens samengevat; hiertoe
zijn de gemiddelde vangstpercentages voor en na de verplaatsing en de effecten op soortniveau
vermeld.

Vangsten Op locatie B
bosmuizen verplaatst v.a. oontrole 5

40

30

20

10

o s 1 2 3 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 E

oontrolenr .

.....•......(grote)
bosmuizen

m. , overige
so orten

Figuur 10 - Aantal vangsten van (grate) bosmuizen en overige soorten vaar en na het wegvangen
van de (grate) bosmuizen (vanaf controle 5)

Figure 10 - Number of catches of Apodemus species and other species before and after the

removal of the Apodemus species (starting fram raund 5)
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deellocatie / controle 1 t/m 5 /controle 7 t/m 17 /effect verplaatsing bosmuizen /
sublocation

round 1 till 5round 7 till 17effect of removal of Apodemus

B1 - BM

62%26%BM~GBM~

B1 - OV

17%34%BStRWtAM=

B2 - BM

54%-n.v.t.
B2 - OV

29%-n.v.t.
B3 - BM

40%12%BM~GBM~

B3 - OV

24%33%BS=RW=/t

B4 - BM

14%6%BM~GBM~

B4 - OV

74%58%VM=

B5 - BM

60%38%BM.GBM.

B5 - OV

4%36%BS tOWttAM=

tot. - BM

45%20%BM.GBM~

tot. - OV

30%41%BStRWtOWttVM=AM=

Tabel 15 - Effect van wegvangen bosmuizen op vangstpercentage bosmuizen (8M) en overige soorten (OV) en
verandering soortenspectrum
Table 15 - Effect of removal of Apodemus species on the capture percentage of Apodemus species (8M) and
other species (aV) and change in the species range
8M = Apodemus sylvaticus, C8M = Apodemus flavicollis, 85 = 50rex araneus/coronatus, RW = Cleth
rionomys glareolus; aw = Microtus subterraneus; VM = Microtus arvalis, AM ~ Microtus agrestis; • :
minder vangsten / less captures; t : meer vangsten / more captures; t t : veel meer vangsten / much more
captures; = : aantal vangsten ongeveer gelijk / number of captures roughly equal

Overige vangstgegevens

Gedurende de eerste drie contrales werden de gewichten van de gevangen dieren bepaald en
genoteerd; vanaf controle 4 gebeurde dit vrijwel niet meer. Aangezien deze gegevens verre van
compleet zijn, wordt hier volstaan met een overzichtje van het minimale en maximale gewicht dat
per soort werd genoteerd.

soort / species
BSRWOWVMAMBMGBM

minimum gewicht / weight

6,0 g15,0 g10,0 g10,5 g11,0 g13,5 g20,0 g

maximum gewicht / weight

7,0 g23,5 g13,5 g27,0 g42,0 g23,0 g41,0 g

Tabel 16 - Minimum en maximum gewicht van de tijdens de eerste drie con troles gevangen muizen
Table 16 - Minimum and maximum weight of small mammals caught during the first three rounds
85 = 50rex cf. araneus, RW = Clethrionomys glareolus, OW = Microtus subterraneus, VM = Mi

crotus arvalis, AM = Microtus agrestis, 8M = Apodemus sylvaticus, G8M = Apodemus f/avicollis

Er vonden twee dubbelvangsten plaats: in rij B1 werden twee grate bosmuizen in een val gevangen:
een 2 van 38,0 g en een 0 van 33,0 g. In rij B4 werden een volwassen 2 en een juveniel 2
veldmuis in een val gevangen.
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Mortaliteit

Er zijn op locatie B 18 dieren overleden in de val: drie bosspitsmuizen, vijf rasse woelmuizen, een
ondergrandse woelmuis, vijf veldmuizen, een aardmuis en drie grate bosmuizen. Op vier dieren na
zijn deze muizen aile overleden in de periode tussen controle 2 en 3, dus overdag tussen 7.00 uur
en 17.00 uur. De oorzaak van deze grate sterfte moet gezocht worden in de combinatie van het
zeer warme weer en de valplaatsing: een aantal vallen stand op plekken die overdag erg warm
werden. Na contrale 3 zijn aile vallen die op dergelijke plaatsen standen overdag op safe gezet,
waarna de mortaliteit sterk terugliep. Zie voor enkele maatgegevens van overleden dieren tabel 17.

Enkele maatgegevens van in vallen overleden dieren

In tabel 17 zijn de bewaard gebleven maatgegevens van in de live-traps op locatie A en B
overleden kleine zoogdieren samengevat.

soort /
locatie /datum /W (g)HB (mm)T(mm)HF (mm)E (mm)verz./

species

locationdate coli.

Sorex araneus/coronatus

A30-07-905.5????????VWG

Sorex araneus/coronatus

A30-07-906.0????????VWG

Sorex araneus/coronatus

B, val 11 230-07-906.0523711.47.0RL

Sorex araneus/coronatus

B,va114903-08-906.069.938.912.9-VWG
Sorex araneus/coronatus

B, val 14904-08-906.5??????????

Clethrionomys glareolus «

A, val 6530-07-9023.510044.516.513.0RL

Clethrionomys glareolus 0

A, val 7730-07-90??????????-
Clethrionomys glareolus «

A, val 4902-08-9018.58543 1119.7 2)18.7VWG

Clethrionomys glareolus 0

B, val 10730-07-9016864217.511.5VWG

Clethrionomys glareolus

B, val 10830-07-9023.5????????-
Clethrionomys g/areolus 0

B, val 12330-07-9018????????VWG

Microtus subterraneus «

B, val 14104-08-9010??????????

Microtus arva/is «

B, val 13330-07-9019????????-
Microtus arva/is «

B, val 13530-07-9011.5????????-
Microtus arva/is «

B, val 13630-07-9024????????wie?

Microtus arva/is «

B, val 13830-07-9013.581271210RL

Microtus arvalis

B, val 13930-07-9013.5????????VWG

Microtus agrestis

A..-08-9033117.43316.4??VWG

Microtus agrestis 0

B, val 14704-08-9041.5??????????

Apodemus f1avicollis 0

A, val 8030-07-9039.0109.5115.524.820.3RL

(testes 8 x 15 mm!)
Apodemus f/avicollis 0

B,vall0230-07-9025????????wie?

Apodemus f/avicol/is 0

B, val 10430-07-9035????????wie?

Apodemus flavicollis 0

B, val 10930-07-9025????????wie?

Tabel 77 - Enkele maatgegevens van in vallen overleden kleine zoogdieren / Some measurements of little mammals died

in traps; W = weight = gewicht, HB = head body = kopromplengte, T = tail = staartlengte, HF = hind foot = achter

voetlengte, E = ear = oorlengte, verz. = verzameling, coli. = collection, VWG = Veldwerkgroep = Field Study Group,

RL = Rogier Lange; I) inclusief pluim / including plume; 2) inclusief nagel/including nail
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lOCATIE C

De vangstgegevens van deze locatie (50 Longworth-vallen) zijn helaas verloren gegaan. Besloten is
daarom om ook de gemaakte situatieschetsen, dwarsprofielen en vegetatieopnamen achterwege te
laten.

~,1"

Ondergrondse woelmuis

lOCATIE D

Rogier Lange

Eikelmuis Joost Verbeek

Op deze /ocatie werden drie rijen van 10 Shermanvallen (type LFA) geplaatst. De valsituering is
aangegeven in figuur 11. In figuur 12 zijn drie representatieve dwarsprofielen weergegeven, ter
hoogte van de lijnen 1 1', 2 2' en 3 3'. Tabel 18 geeft een beschrijving van deze
profielen.
Hoewel de ruwe vangstgegevens helaas zoekgeraakt zijn, kan elke kampdeelnemer zich nog
herinneren dat op locatie D een groot aantal (ca. 30) vangsten van eikelmuizen (Eliomys quercinus)
plaatsvond. Van drie controles konden de eikelmuisvangsten achterhaald worden: de nachtcontrole
van 31 juli leverde de eerste eikelmuis op (een subadult 2), de ochtendcontrole van 1 augustus vier
eikelmuizen, de avondcontrole op 2 augustus drie (een a van 89 gram en twee 22). Naast eikel
muizen zijn er in ieder geval bosmuizen gevangen op locatie D.
Vanwege het bijzondere karakter van deze locatie en het ruime voorkomen van de eikelmuis is in
het volgende hoofdstuk een beheersadvies voor dit terrein opgenomen.
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Figuur 11 - Situatieschets en valsituering locatie 0
Figure 11 - Situation of the live-traps at location 0
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Figuur 12 - Dwarsprofielen 1, 2 en 3 in locatie 0
Figure 12 - Cross sections 1, 2 and 3 at location 0

terrein, beheer / ground, management
flora, vegetatie / flora, vegetationvalnrs. / trap nos.

a: ruige appelbongerd

Arrhenatherion-
b: verwilderde tuin, 80 cm hoog gras

echte witbol, frans raaigras, kropaar,201-210

braam, akkerwinde
c: rij 1: wilde doornhaag, 2 m hoog

sleedoorn, braam, meidoorn201-210

rij 2: gesnoeide haag met muurtje

sleedoorn, meidoorn211-220

d: pad met doornhaag

sleedoorn, meidoorn-
e: beweide pruimenboomgaard, gras

pruim, kwets, engels raaigras,-
10 cm hoog

kweek, duizendblad, weegbree,
herfstleeuwetand, paardebloem

f: rij 3: wilde doornhaag, 2 m hoog

meidoorn, sleedoorn, vlier,221-230

hondsroos, braam, brandnetel, dolle kervel, robertskruid, stinkendegouwe, kruisbladwalstro
g: doornstruweel en doornhaag

-
h: verwilderde tuin

-
i: erf en gebouwen

-

Tabel 18 - Beschrijving dwarsprofielen 1, 2 en 3 in locatie D
Table 18 - Description of cross sections 1, 2 and 3 at location D
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Behoud en beheer van een bijzonder stukje Wiltz

Inleiding

Lubbert Dijk

Nabij het dorp Wiltz ligt een landschappelijk zeer waardevol gebied, mede door het voorkomen
van de eikelmuis (vallocatie D). Het gebied is gelegen op een helling aan de zuidkant van het
plaatsje Wiltz en wordt aan drie zijden omklemd door bebouwing. De vierde zijde grenst aan een
gemengd naald-Ioofbos waartussen enkele percelen grasland liggen. De lengte van het gebied is
ongeveer 250 meter, de breedte ongeveer 40 meter, zodat de oppervlakte ongeveer 1 ha is. De
paden liggen horizontaal, de hagen meer verticaal.
Het gebied is kleinschalig. Grasland wordt afgewisseld door moestuinen en boomgaardpercelen die
bijna allen omgeven zijn door een haag. Door het kleinschalige karakter, de aanwezigheid van
restanten van oude fruitbomen en hagen met vele 'wilde' besdragende struiken is het een ideale
plek voor eikelmuizen. Het gebied is echter ook zeer geschikt voor vlinders, vogels en insekten.
Om dit gebied onder de huidige omstandigheden beter te kunnen beheren of behouden zou het
beheer meer gericht moeten worden op de eikelmuis, vlinders, insekten, vogels en flora. Door
schaalvergroting, mechanisatie en intensivering zijn dergelijke gebieden zeldzaam geworden. Een
andere bedreiging is de bebouwing van Wiltz.

Gebiedsbeschrijving en historie

Oorspronkelijk, aan het begin van deze eeuw, was het een zeer intensief gebruikt kleinschalig
gebied, bestaande uit kleine op een helling liggende perceeltjes van ongeveer 2-5 are groot. Deze
perceeljes werden omgeven door hagen van voornamelijk meidoorn met er tussendoor soorten als
sleedoorn, braam en vlier.
De bevolking, die er een bestaan moest vinden, is het gebied gaan exploiteren, zodat er groente en
fruit konden worden verbouwd. Boomgaardpercelen werden afgewisseld met enkele graslandper
celen waar het vee graasde. Het vee mocht ook tussen de fruitbomen komen, voorzover het half- of
hoogstambomen waren en de veebemesting niet te hoog was. Per perceel was de functie verschil
lend en door de enorme afwisseling (iedere eigenaar deed z'n werkzaamheden op zijn tijd) was de
variatie groot.
De periode dat deze intensief gebruikte percelen in verval raakten moet zo'n 20-30 jaar geleden
zijn geweest. Een enkel perceel is nog in gebruik, maar de functie is nu geen hoofdzaak meer en
het gebied raakt steeds meer in verval. In eerste instantie is een vervalstadium wel verrijkend, want
er komt meer verruiging, het beheer is minder intensief, er is meer dood hout en er blijft wat
valfruit achter. De structuur van het gebied is momenteel globaal zoals weergegeven in figuur 13.

v

Figuur 13 - Dwarsdoorsnede van het gebied; b = boomgaardperceel, h = haag, p = pad, v =
verruigd perceel /
Figure 13 - Cross section of the ground; b = orchard, h = hedge, p = path, v = overgrown parcel
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Bespreking afzonderlijke elementen in het gebied

Hagen

Hagen bepalen de structuur van het gebied. Ze staan voornamelijk op de taluds en naast de paden.
Ze bestaan in hoofdzaak uit meidoorn met ertussen verspreid andere doornige bes- of vrucht
dragende struiken als sleedoorn, hondsroos en wilde peer. De kruidlaag bestaat uit o.a. stinkende
gouwe, grote brandnetel, robertskruid, kleefkruid en heggedoornzaad. De meidoorn is meestal
geplant, de overige soorten hebben zich er spontaan tussen gevestigd.
Door deze gevarieerdheid zijn de hagen ideale leefgebieden voor allerlei dieren. De hagen
functioneerden als afscheiding tussen de percelen en beschermden tevens de gewassen tegen
wildvraat van buitenaf. De hagen waren ook zeer geschikt voor het creeren van een geschikt
microklimaat voor de te telen gewassen.
Het beheer was er altijd op gericht de hagen zo dicht mogelijk te houden; als er gaten in vielen,
dan werden deze zorgvuldig hersteld. Dit kon door het planten van nieuwe struiken of het
dichtvlechten. Bij het dichtvlechten werden de naast het gat groeiende struiken naar het gat toe
gebogen en werd het gat verder dicht gestopt met snoeimateriaal.
Het oorspronkelijk beheer is grotendeels verdwenen; er zijn nog del en die geknipt worden, maar de
meeste hagen zijn doorgegroeid of verdwenen.

Geadviseerde beheersmaatregelen:
De doorgeschoten delen van de hagen zouden weer teruggezet moeten worden op de oude
hoogte, dus net zo hoog als ze altijd waren. Ais er hier en daar een te groot gat ontstaat, of de
struiken reeds dood zijn, dan kan men dit bijplanten met meidoorn.
Waar een haag verdwenen is, is nieuwe aanplant nodig. Daarbij gaat de voorkeur weer uit naar
meidoorn, waarbij er wel enige hondsroos of sleedoorn tussendoor geplant mag worden om
sneller variatie te verkrijgen. Ais er vee vlak naast de haag loopt kan enige bescherming nodig
zijn tegen te veel vraat.
Een enkele maal staat in een haag een boomvormende soort als bijvoorbeeld fijnspar. Deze
bomen zullen verwijderd moeten worden. Een eventuele es zou geknot kunnen worden.
In de gedeelten die nog wel regelmatig worden onderhouden, zal het onderhoud door moeten
gaan. Dit betekent meestal jaarlijks knippen.

Fruitboomgaarden en overige eetbare vruchten

Verspreid over aile percelen staan enkele fruitbomen of -struiken, vaak restanten van grote groepen
bomen of boomgaarden. Ze bepalen het aanzicht, zorgen voor een belangrijk deel voor afwisseling
in de percelen en verschaffen voedsel (fruit) voor de bewoners.
Het valfruit dat blijft liggen is in de winterperiode een welkome aanvulling op het menu van vogels
en dieren. De eikelmuis lust het fruit ook wel als het nog aan de boom hangt. De bomen bieden
door hun ouderdom en de aanwezigheid van holtes een ideaal voedselbron voor insektenetende
vogels en goede nestplaatsen voor holenbroeders, bijvoorbeeld spreeuw en steenuil.
De fruitbomen zijn appel- en pruimenbomen en verspreid enkele peren- en kersenbomen. Overige
soorten zijn hazelnoot, kruisbes, verwilderde framboos en spontaan opgekomen braam. De niet
eetbare sneeuwbes staat er ook tussen. In de periode van intensief beheer werden de bomen en
struiken regelmatig onderhouden en verjongd. Door het achterwege blijven van dit onderhoud is
een grote achterstand in onderhoud ontstaan. De fruitbomen gaan dood, worden daarom gekapt of
worden aangevreten door vee.

Geadviseerde beheersmaatregelen:
De bomen en struiken die er nu nog zijn dienen regelmatig, dat wil zeggen zo om de twee
jaar, te worden gesnoeid. Dit zal langzaam opgevoerd moeten worden, aangezien er veel
achterstall ig onderhoud is.
Slechte bomen en struiken kunnen worden gekapt.
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Het inrichten van enkele percelen als boomgaard is zeer wenselijk. Op de percelen waar al
fruitbomen staan moeten er enige bijgeplaatst worden. Het zou heel goed zijn als hier de oude
rassen kunnen terugkeren die er vroeger ook gestaan hebben. Het moeten dan wel hoog
stambomen worden. Het assortiment dient aan de huidige toestand aangepast te worden, dus
gevarieerd appel, peer, pruim, kers en een enkele walnoot. Informatie over oude rassen kan
vergaard worden bij oudere bewoners uit de streek. Daarnaast kan gedacht worden aan houtig
kleinfruit als hazelaar, braam, framboos, kruisbes, zwarte en rode bes.

Percelen met naaldhout

Waarschijnlijk hebben er in vroeger tijden geen percelen met naaldhout gestaan, mede aangezien er
vervallen hagen tussen staan. Dit naaldhout is waarschijnlijk geplant om de niet meer gebruikte
delen van het gebied toch nog goed te benutten. Het gaat hier om ongeveer 30 jaar oude aanplant
van fijnspar en douglas zonder ondergroei.

Geadviseerde beheersmaatregelen:
De naaldbomen kunnen gekapt worden om de oorspronkelijke elementen en de kleinschalig-
heid terug te krijgen.
De vrijgekomen percelen kunnen als boomgaard dienst doen, waarbij de ondergroei uit gras
kan bestaan dat kan worden beweid. De gedegenereerde hagen kunnen dan ook weer meer
ontwikkeld worden (zie hiervoor gedeelte hagen).

Weilandpercelen

De huidige weilandpercelen zijn eerder boomgaarden geweest waaronder het vee mocht grazen.
Deze combinatie is mogelijk als de veebezetting niet te groot is en er hoogstambomen staan.
Momenteel is de voedselrijkdom (nog) iets te groot, aangezien er grote brandnetel, ridderzuring en
akkerdistels voorkomen, met plaatselijk witte klaver en als grassoorten kweek, raaigras en kropaar.
Kropaar is een specifiek gras voor boomgaarden dat heel goed tegen beschaduwing kan.

Geadviseerd beheersmaatregelen:
Men zou lichte beweiding moeten aanhouden met een keer per jaar hooien. Door dit beheer
blijft het licht verruigde karakter gehandhaafd.
In principe zou niet bemest moeten worden; het beheer moet gericht zijn op afvoer (verschra
ling). Indien bemesting niet kan worden voorkomen, dan is ruige stalmest het minst kwalijk.
Het is beter om aile percelen niet op hetzelfde tijdstip te maaien, maar dit te faseren. Om een
beheer te voeren dat meer op vlinders en andere insekten is afgestemd, is het beter om bij
ieder perceel bijvoorbeeld 3-5 meter vanaf de kanten van het perceel niet te maaien.
Een weilandperceel hoeft niet per definitie gemaaid te worden, als er maar voor wordt gezorgd
dat er geen houtige opslag verschijnt.
Voor een lichte beweiding zou men uit kunnen gaan van twee schapen of een stuks jongvee
per ha. In de loop der tijd zal moeten blijken wat het beste is.

Verruigde hoeken, gebouwtjes en moestuinen

Verspreid zijn (gedeeltes van) percelen buiten gebruik geraakt. Zij zijn verruigd en zorgen voor
afwisseling in het geheel. Deze verruiging ontstaat door bramen, brandnetels, opslag en diverse
soorten grassen. In deze verruigde delen staan meestal vervallen tuinhuisjes, een stapel hout of
andere tuinbenodigdheden. Deze verhogen ook de waarde. Zo kan een tuinhuisje onderdak bieden
aan bijvoorbeeld een steenmarter en kan een houthoop als winterverblijfplaats dienen voor de egel.
De moestuinen zijn in gebruik door naaste bewoners uit het dorp en vormen weer een ander
onderdeel van het rijk geschakeerde gebied.
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Geadviseerde beheersmaatregelen:
De verruigde del en zouden gedeeltelijk gemaaid kunnen worden; de delen die niet gemaaid
worden, moeten vrij blijven van opslag, bomen en struiken.
Ais er een tuinhuisje of houtstapel moet verdwijnen, zal elders een takkenhoop of houtbu/t
gecreeerd moeten worden. Deze elementen verschaffen de diverse bodembewonende zoog
dieren een goede schuilgelegenheid.
Verder moet er voor opgepast worden dat er, op de nu in gebruik zijnde gedeeltes, geen
explosie komt van moderne, uit kunststof vervaardigde tuinhuisjes. Het verdient de voorkeur
voor tuinhuisjes natuurlijke material en te gebruiken.
In de moestuinen dient het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vermeden te worden.

Besluit en discussie

Behoud van het gebied met uitvoering van al deze beheersmaatregelen zal leiden tot een aantrek
kelijk en waardevol 'eikelmuisreservaat', niet alleen voor de eigen bewoners, maar ook voor
natuurliefhebbers van elders. Het terrein zal echter niet als een eilandje moeten liggen te midden
van de bebouwing. Er dient een verbinding te bestaan met andere gebieden in de omgeving, zodat
er uitwisseling kan plaatsvinden, zonder dat hiervoor wegen en dorpen moeten worden doorkruist,
oftewel een ecologische infrastructuur. Wellicht kunnen plaatselijke organisaties hierbij behulpzaam
zlJn.

Ook het aanleggen van nieuwe elementen of het uitbreiden van het beschreven gebied is heel goed
mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van (een) poel(en), omdat het 'natte
element' in dit gebied nog een ontbrekende schakel is. Ais de bovengenoemde beheersmaatregelen
gerealiseerd worden, zou het gebied er als in figuur 14 uit kunnen komen te zien.
Om deze maatregelen uit te kunnen voeren, zullen de eigenaren bereid moeten zijn om mee te
werken. Het zal gemakkelijker worden als de gemeente of een natuurbeschermingsorganisatie tot
aankoop kan komen. Verder zullen er financiele bronnen aangeboord moeten worden. Voor
dergelijke projecten moet het mogelijk zijn, op landelijk of zelfs op internationaal niveau,
financiering te vinden.
Voor hulp bij het uitvoeren kan gedacht worden aan plaatselijke instanties, landschapsbeheersorga
nisaties, padvinders, heemtuinverenigingen en dergelijke. Over fruit en boomgaarden zou een
pomologische vereniging, evenals bewoners uit de streek, veel informatie kunnen verschaffen. Voor
advies over zoogdieren en speciaal de eikelmuis is de VZZ de aangewezen organisatie. Het meest
educatieve is alles zo veel mogelijk met de plaatselijke bevolking te doen. Dit geeft, ook in de
toekomst, de beste garantie op behoud en beheer van dit bijzondere stukje Wiltz!
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Figuur 14 - Schets van het gebied na het uitvoeren van de geadviseerde beheersmaatregelen
Figure 14 - Sketch of the ground after carrying out the advised management measures
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BRAAKBAllENON DERZOEK Kees Mostert

Vlak v66r en tijdens het kamp zijn op diverse locaties braakballen verzameld. De grootste en meest
bruikbare partijen waren, zoals gebruikelijk, geproduceerd door kerkuilen. Van (kerk)zolders in zes
plaatsen werden kerkuilenbraakballen verzameld, te weten Buderscheid (kerk), Clervaux (toren van
de burcht), Drauffelt (kerk), Kautenbach (schuur), Pintsch (naast de kerk) en Wilwerwiltz (kerk). In
Buderscheid waren 4 uilen en een tweede broedsel van 7 eieren aanwezig. In Drauffelt werden
twee dode kerkuilen gevonden (zie foto).
Niet aile partijen zijn geheel geplozen, maar ze leverden toch 1247 prooidieren op, verdeeld over
14 soorten zoogdieren. In tabel 19 zijn aile pluis- en determinatieresultaten van deze partijen
samengevat. Hieruit blijkt duidelijk dat het stapelvoedsel van de kerkuilen wordt gevormd door de
veldmuis (48%) en de bosspitsmuizen (24%). Er waren opmerkelijk weinig schedels van huisspits
muizen in de braakballen aanwezig (3,6%). Veldspitsmuisschedels werden in het geheel niet
aangetroffen.

locatie I location
Buder-Kauten-Wilwer-PintschDrauffeltClervaux

(zie fig. 2 / see fig. 2)
scheid (1)bach (2)wiltz (3)(4)(5)(6)

predator

Tyto albaTyto albaTyto albaTyto albaTyto albaTyto albatotaall
datum I date

2 augustus1 augustus3 augustus26 juli26 juli2 augustustotal
aantal braakballen I

ca. 300 *15107+gruis5ca. 300ca. 60

number of pellets
Talpa europaea

----2-20,2%

Sorex araneus

17--3317584,7%

Sorex coronatus

2517--444913511%

Sorex araneus/coronatus

12-71120-1048,3%

Sorex minutus

534-74231,8%

Neomys fodiens

1---6290,7%

Crocidura russula

1594-98453,6%

Clethrionomysglareolus

141-122201,6%

Microtus subterraneus

233-102201,60/0

Microtus arva/is

1198143917114759748%

Microtus agrestis

913-5415826,6%

Microtus indet.

--12---12
1,0%

Arvicola terrestris

2-2-151201,6%

Apodemus sylvaticus

187131135574,6%

Apodemus flavicollis

5213-43272,2%

Apodemus indet.

--3-20-231,8%

Mus domesticus

1-1-10-12
1,0%

kikker indet.

--1---10,1%

totaall total

23254274144282451247

Tabel 19 - Resultaten analyses kerkuilenbraakballen; * niet geheel geplozen
Table 19 - Results of the analyses of barn owl pellets; * not analysed totally
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Uit de eerste vijf verzamelde partijen zijn 226 schedelresten van 'bosspitsmuizen' nader onder
zocht. Hiervan werden 58 (26%) gedetermineerd als Sorex araneus en 135 (60%) als Sorex

coronatus. De overige 33 schedels (14%) konden niet nader worden gedetermineerd, omdat ze
beschadigd waren of kenmerken van beide soorten vertoonden.

Schedelresten van dwergspitsmuis en waterspitsmuis werden op vier resp. drie plaatsen aangetrof
fen. Deze soorten werden tijdens het vallenonderzoek niet gevangen.
Van de 107 schedelresten van 'bosmuizen' konden 84 op soort worden gedetermineerd: 57 (53%)

als gewone bosmuis en 27 (25%) als grate bosmuis; de overige 23 schedels (22%) konden niet
nader worden gedetermineerd.

Zeer opmerkelijk is dat de dwergmuis in de verzamelde braakballen niet is aangetraffen. De
dwergmuis is oak bij het vallenonderzoek niet gevangen.

Naast de kerkuilenbraakballen zijn tijdens de excursies op vier locaties kleine hoeveelheden
braakballen verzameld van ransuil en bosuil, met name tijdens de zoektochten naar dassen- en

vossenburchten. De resultaten van het pluizen en determineren hiervan zijn vermeld in tabel 20. In

deze partijen werden 11 soorten zoogdieren vastgesteld, waarander een ondergrondse woelmuis,
een wezel, een hermelijn en (mogelijk) een eekhoorn. Oak bij de ransuil en de bosuil was de
veldmuis het meest geslagen praoidier (71 %). Het aantal prooidieren is zo gering dat nadere

analyse niet erg zinvol is.

locatie I location 1. bosje bij2. bos ten N3. bosje bij Nie-4. bos ten ZO

(zie fig. 18 / see fig. 18)

Longvilly (B.)OberwampachderwampachOberwampach

predator

A.atus /S.alucoAsia atusStrix alucoAsia atustotaal I

datum I date

29 juli30 juli1 augustus2 augustustotal

aantal braakballen I
130720

number of pellets
Talpa europaea

--1-1
Clethtionomys glareolus

---11
Microtus subterraneus

-1--1
Microtus arva/is

62531751

Microtus agrestis

-1-12
Microtus indet.

--2-2
Arvicola terrestris

--112
Apodemus sylvaticus

-4-15
Apodemus f/avicollis

-3--3

Sciurus vulgaris

--1? (haren I hairs)-H
Mustela niva/is

---11
Mustela erminea

--1 (2 nagels; onder--1
kaken los gevondenl 2 nails I mandiblesfound separately)

Coleoptera spec.

-1--1

totaall total

63592272

Tabel 20 - Resultaten analyses braakballen ransuil en bosuil
Table 20 - Results of analyses of pellets of long-eared owl and tawny owl
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VlEERMUIZENON DERZOEK

Inleiding

Kees Kapteyn

Tijdens het gehele kamp zijn er deelnemers '5 nachts op pad geweest om, voornamelijk met behulp
van ultrasoonontvangers (bat-detectors), vleermuisgegevens te verzamelen. Ook dit onderzoek is in
het gebied ten noorden van de SOre uitgevoerd, op een excursie naar Wasserbillig na. Aile
waarnemingen zijn op kaarten en formulieren genoteerd. De resultaten worden hieronder per soort
besproken. Aangegeven is waar en onder welke omstandigheden de soort is waargenomen en om
hoeveel exemplaren het ging.
N.B. Aile vleermuizen zijn in Luxemburg beschermd door het Grand-Ducal reglement uit 1972.

(Gewone) dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) - zie figuur 15

De gewone dwergvleermuis is in het onderzochte gebied de meest waargenomen soort en lijkt
talrijk voor te komen. In en rond Wiltz werden, onder andere langs en boven de Wiltz, zeer veel
jachtplaatsen van dwergvleermuizen aangetroffen. In vrijwel aile bezochte dorpen, maar ook boven
en langs de SOre en in sommige bosgebieden, werd deze soort waargenomen. Er werden twee
verblijfplaatsen en twee mogelijke verblijfplaatsen gevonden. De waarnemingen worden hieronder
kort besproken.

nabij het dorp Bavigne, 11 exemplaren jagend (ook deel van vliegroute gevonden)
nabij de SOrebij Bavigne, 10-15 exemplaren jagend
te Bavigne, verblijfplaats, 3 exemplaren
langs de weg vanaf Bavigne richting Harlange in het beekdal van de Joschpich, enkele
exemplaren jagend
bij de brug over stuwmeer bij dorp Liefrange, 2 exemplaren langsvliegend
in hellingbos ten zuiden van dorpje Mecher (gemengd bos) in beekdal, 3 exemplaren
bij de brug over SOre nabij Lultzhausen, 2 exemplaren
Grumelscheid, in dorp, 2 exemplaren
in en langs een hellingbos van het beekdal van de Wiltz bij Grumelscheid, 9 exemplaren
te Schleif, ten noordwesten van Grumelscheid, in de omgeving van de Wiltz, 4 exemplaren
in smal bebost beekdal nabij Winseler, 3 exemplaren
ten westen van Winseler in beekdal, 2 exemplaren
Winseler, in dorp, 2 exemplaren
op vallocatie A, boven de weide en het beekje, 4 exemplaren
te Noertrange, enkele exemplaren aan de rand van de bebouwde kom
in het dorp Niederwiltz, 3 exemplaren
in eikenhakhoutbos bij Niederwiltz, 3 exemplaren
te Wiltz, vooral langs de rivier de Wiltz, enkele tientallen exemplaren
in bosgebied ten zuidwesten van Wiltz (en noordoosten van Roullingen), ca. 10 exemplaren
in de omgeving van het kampgebouw elke avond een tiental exemplaren
schuur te Roullingen, uitvliegend exemplaar, mogelijk een verblijfplaats
tijdens een wandeling van 3 km langs en door bos op een helling ten zuidwesten van Wiltz,
ca. 15 exemplaren, in de volgende biotopen: bebouwde kom, rivier, in oud beukenbos, langs
bosranden, in boomlanen, boven vijver, bij lantaarnpalen
ten oosten van Wiltz boven de rivier, 5 exemplaren langsvliegend
boven de Wiltz bij Merkholz, zowel boven het weiland als boven de rivier ca. 10 exemplaren
in dorpje Nothum, 5 exemplaren
te Kaundorf (mogelijk verblijfplaats in een schuur), 3 exemplaren
in de bebouwde kom van Buderscheid, 3 exemplaren jagend
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te Goesdorf, 3 exemplaren
nabij stuwdam in de Sure tussen Kaundorf en Esch-sur-Sure, ca. 10 exemplaren
in het dorp Esch-sur-Sure langs de Sure aan de rand van de bebouwing, 15 exemplaren
langsvl iegend
in bosrand, bij Riitgen, 1 exemplaar
boven de Sure ter hoogte van Tadler, ca. 15 exemplaren
bij brug over Sure nabij Bockholz, 3 exemplaren
in het dorpje Ringel, 2 exemplaren
bij brug over Sure nabij Dirbach, 3 exemplaren
bij brug bij de samenkomst van Wiltz en Sure, 2 exemplaren
te Kautenbach, 8 exemplaren; mogelijk kolonie in fabriek aan de rand van het dorp
boven de Wiltz te Kautenbach, meer dan 5 exemplaren jagend
bovenop plateau bij een boerderij (Koenerhaff), 2 exemplaren jagend
boven de Clerve ter hoogte van het kasteel Schuttburg, 1 exemplaar
brug over Clerve, bebouwde kom van Enscherange, 3 exemplaren
boven weg door bos, tussen Enscherange en Drauffelt, 5 exemplaren
langs Clerve bij brug te Drauffelt, 2 exemplaren
tussen Drauffelt en Clervaux, boven de Clerve, 2 exemplaren
bij Clervaux, boven meertjes bij de Irbech, ca. 10 exemplaren (niet op kaart)

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) - zie figuur 15

De ruige dwergvleermuis lijkt in dit deel van Luxemburg zeer schaars voor te komen. Naast de
talrijke waarnemingen van gewone dwergvleermuizen is er maar een zekere waarneming van de
ruige dwergvleermuis genoteerd, boven een uitloper van het stuwmeer bij Bavigne. Mogelijk
jaagden er ook enkele ruige dwergvleermuizen boven de weg bij Roullingen.

Watervleermuis (Myotis daubentonii) - zie figuur 16

Aile waarnemingen van de watervleermuis werden gedaan boven de Wiltz en de Sure. Op veel
onderzochte plekken werd deze soort in kleine groepjes waargenomen. In het dal van de Joschpich
werd een trekroute van enkele tientallen watervleermuizen gevonden. Boven de Sure nabij Tadler
werd een grote concentratie watervleermuizen (ca. 50 dieren) aangetroffen. Bij een aantal
waarnemingen kan verwarring met de franjestaart opgetreden zijn (zie aldaar).

boven Sure nabij Bavigne, 10-15 exemplaren; vliegroute van 33 exemplaren langs bosrand in
de richting van Harlange (Joschpich-beekdal); mogelijk een tweede groep: deze dieren (water
vleermuizen of franjestaarten) joegen op een hoogte van 3 tot 10 meter boven wateroppervlak,
af en toe boven aangrenzend weiland, echter ook vlak boven het wateroppervlak
boven brug over stuwmeer bij Liefrange, 1 exemplaar
boven Sure nabij Lultzhausen, 2 exemplaren; 1 exemplaar hing enige tijd (15 min.) aan de
betonnen pijler van de brug over een zuidelijke zijtak van de Sure
onder brug bij stuwmeer ten oosten van Lultzhausen, 6 exemplaren
in beekdal ten westen van Winseler, 1 exemplaar
in Wiltz, boven de Wiltz vlakbij een fabriek, 3 exemplaren
in Niederwiltz, boven de Wiltz, in totaal ca. 6 exemplaren
boven rivier ten oosten van Wiltz, ca. 6 exemplaren; een dier betrof mogelijk franjestaart
boven Sure tussen dorp Kaundorf en Esch-sur-Sure nabij stuwdam, 4 a 6 exemplaren
in Esch-sur-Sure vlogen boven de Sure (bij vistrappen/stuwbrug) ca. 10 exemplaren
boven rivier de Sure ter hoogte van dorpje Tadler, ca. 50 exemplaren
bij brug over Sure nabij Dirbach, 5 a 8 exemplaren
bij brug nabij samenkomst Wiltz en Sure, 2 exemplaren
boven de rivier Wiltz te Kautenbach, ca. 6 exemplaren jagend
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Figuur 15 - Kaart met waarnemingen van Pipistrellus pipistrellus (0 1-3 0 4-10 @ > 10 • verblijfplaats) en Pipistrellus nathusii (*)
Figure 15 - Map with observations of Pipistrellus pipistrellus and Pipistrellus nathusii (0 1-3 0 4-10 @ > 10 • hiding place) and Pipistrellus nathusii (*)



Baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) - zie figuur 16

De baardvleermuis lijkt in het gehele gebied in kleine aantallen voor te komen. Aile waarnemingen
werden in het bos of langs bosranden gedaan:

in het eiken-haagbeukenbos aan het eind van de Joschpich, 2 exemplaren
nabij Bavigne aan zuidkant van de SOre in gemengd hellingbos, 2 exemplaren jagend
in hellingbos langs beekdal van de rivier de Wiltz, ten zuiden van Grumelscheid, 1 exemplaar
langs de bosrand nabij Roullingen, 1 exemplaar
bosrand bij Riitgen (bij Tadler), 1 exemplaar
in het hellingbos, in zowel naaldbos (spar) als gemengd bos ten noorden van Kautenbach,
rondom kasteel Schuttburg, totaal 3 exemplaren

Franjestaart (Myotis nattereri) - zie figuur 16

Vooral boven en langs water zijn waarnemingen van franjestaarten genoteerd. Geluiden werden aan
de franjestaart toegeschreven als ze via de bat-detector als een zeer snelle en droge ratel klonken. Er
was in diverse graepen regelmatig twijfel over de determinatie, omdat er op de meeste waar
nemingsplekken (ook) veel watervleermuizen vlogen. Van een waarneming, boven de Clerve, is de
determinatie via analyse van het sonagram, bevestigd.

boven de Wiltz te Schleif, ten noordoosten van Grumelscheid, 2-3 exemplaren
langs en boven de Wiltz te Niederwiltz die hier door open grasland stroomt, 2 exemplaren
boven de Wiltz, tussen Wiltz en Merkholz, 8 exemplaren
boven de SOrenabij Bockholz, 4-5 exemplaren
boven de SOrenabij Dirbach, 1-2 exemplaren
langs de Clerve net buiten Kautenbach, 1 exemplaar
boven Clerve ten noorden van Kautenbach, ter hoogte van kasteel Schuttburg, 1 exemplaar
(bevestigd door analyse sonagram!)
bij Clervaux, boven meertjes bij Irbech, ca. 10 exemplaren (niet op kaart)

Vale vleermuis (Myotis myotis) - zie figuur 16

De vale vleermuis komt waarschijnlijk schaars in het gebied voor. Er zijn slechts enkele (mogelijke)
waarnemingen van deze soort verricht. Een van de opgenomen geluiden kon met zekerheid aan
deze soort worden toegeschreven na analyse van het sonagram.

op een zolder van een boerderij tegenover de kerk te Buderscheid lagen grate keutels, waarvan
het niet onwaarschijnlijk is dat deze van vale vleermuizen afkomstig waren (dikte varieert
tussen 2,9 - 3,5 mm; de mest is opgenomen in collectie van A. van Diepenbeek)
tweemaal werd een passerende vale vleermuis gehoord langs de weg in het beekdal ten
noordwesten van Bavigne.

Myotis spec.

smal bebost beekdal nabij Winseler, 2 exemplaren van de waterv/eermuis of de franjestaart
op vallocatie A in beekdalletje in omgeving van een kapvlakte, 1-2 Myotissen: korte, droge
tikken in snel ritme op 50-60 kHz: mogelijk franjestaarten; ook zeer trage, droge tikken op 30
35 kHz: mogelijk vale vleermuis
bij de boerderij Koenerhaff bovenop het plateau ten noordoosten van Kautenbach, tweemaal
een passerende Myotis, mogelijk franjestaarten
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Figuur 16 - Kaart met waarnemingen van Myotis daubentonii, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis nattereri en Myotis myotis
Figure 16 - Map with observations of Myotis daubentonii, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis nattereri and Myotis myotis
o 1-3 M.daub 04-10 M.daub. @ > 10 M.daub. D 1-3 M.natt. 0 4-10 M.natt. - M.natt.(sonagram) A M.myst.lbr. * M.myotis
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) - zie figuur 17

Rosse vleermuizen zijn slechts op een beperkt aantal plaatsen waargenomen; het betraf steeds
waarnemingen van foeragerende dieren. In het oude beukenbos bij Roullingen werden enkele
raepende mannetjes gehoord.

hellingbos in beekdal van de joschpich, 4 exemplaren uitvliegend
boven Sure nabij Bavigne, 2 exemplaren jagend
in een oud beukenbos bij Roullingen werden ca. 4 raepende mannetjes gehoord
nabij de bosrand bij Roullingen, 1 exemplaar
bij een vuilstort tussen Wiltz en Merkholz, 5 exemplaren
bij stuwdam in omgeving Esch-sur-SOre,7 exemplaren jagend
te Esch-sur-Sure, 5 exemplaren
bij Tadler, boven de Sure, 1 exemplaar jagend

Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) - zie figuur 17

Er is slechts een keer een bosvleermuis genoteerd, boven de rivier de Wiltz bij de spoorbrug nabij
Merkholz. Deze waarneming is niet bevestigd door een geluidsanalyse. De soort lijkt zeldzaam te
zijn in het onderzochte gebied.

laatvlieger (Eptesicus serotinus) - zie figuur 17

Er werden relatief weinig laatvliegers waargenomen. De meeste waarnemingen vonden plaats in en
nabij de bebouwde kom van Bavigne, Wiltz en Esch-sur-SOre. De soort lijkt in dit deel van
Luxemburg niet in grote aantallen voor te komen.

boven dennenaanplant in beekdal van de joschpich, 1 exemplaar jagend
aan de rand van het hellingbos tussen het dorpje Mecher en de Sure, 1 exemplaar jagend
in dorpje Nothum, 1 exemplaar
in de bebouwde kom van Grumelscheid, 1 exemplaar
te Wi Itz/ 4 exemplaren jagend
bij een vuilstort tussen Wiltz en Merkholz, 2 exemplaren
in de bebouwde kom van Buderscheid, 1 exemplaar jagend
bij de stuwdam bij Esch-sur-Sure, 2 exemplaren jagend
in de bebouwde kom te Esch-sur-SOre,4 exemplaren en boven de Sure aldaar, 8-9 exemplaren

Grootoorvleermuis (Plecotus aurituslaustriacus) - zie figuur 17

De moeilijk waarneembare graotoorvlermuis werd op slechts enkele plaatsen en steeds in het bos,
genoteerd. Ook werden enkele (oude) verblijfplaatsen aangetroffen. Het is niet goed mogelijk om
het voorkomen van deze soort goed in te schatten.

rand de toppen van enkele dennen in het bos in het beekdal van de joschpich ten noordwesten
van Bavigne, 3 vleermuizen, zonder dat hier sonar van kon worden ontvangen; dit kunnen
grootoorvleermuizen geweest zijn of een of andere Myotis-soort
bij vallenlocatie A, 2 exemplaren
in bosgebied tussen Wiltz en Roullingen, 3 exemplaren
boven weg door bos in beekdal tussen Enscherange en Drauffelt, 1 exemplaar
op de kerkzolder te Wiltz, boven de nokbalk onder het (leistenen)dak, 3 exemplaren; ze
konden niet op soort gedetermineerd worden en er was maar weinig mest aanwezig
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Figuur 17 - Kaart met waarnemingen van Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus en Plecotus auritus/austriacus
Figure 17 - Map with observations of Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus and Plecotus auritus/austriacus
o 1-3 N.noct. 0 4-10 N.noct 0 social calls * N./eisl. D 1-3 E.serot. D 4-10 E.serot. A PI.aur./austr.
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op een zolder van een kleine kerk te Siebenaler, zeer veel mest, vermoedelijk afkomstig van
een kolonie grootoorvleermuizen, die niet (meer?) aanwezig waren; twee jaar geleden was het
dak vernieuwd en er waren veel wespen en -nesten aanwezig ...
op een zolder van een burcht te Clervaux, vleugels van kleine vos, vermoedelijk prooiresten
van de graotoorvleermuis; er werd hier echter geen mest gevonden

(Kerk)zolderonderzoek

Tijdens de inventarisatieweek is een aantal (kerk)zolders onderzocht op de aanwezigheid van
vleermuizen. Slechts op de kerkzolder van Wiltz werden drie grootoren aangetraffen. Daarnaast
werd alleen op een boerderijzolder te Buderscheid (vale vleermuis), op een burchtzolder te
Clervaux en op het kerkzoldertje van Siebenaler sporen van bewoning door vleermuizen gevonden.
Hoe recent deze bewoning is, valt moeilijk te zeggen. De kerkzolders van Pintsch, Drauffelt,
Wilwerwiltz, Buderscheid en Roullingen leverden geen (sporen van) vleermuizen op.

Excursie naar Wasserbillig (bij Grevenmacher)

Op 31 juli yond er een vleermuisexcursie plaats naar Wasserbillig (5 km ten noordoosten van
Grevenmacher, hemelsbreed ca. 50 km ten zuidoosten van Wiltz), onder leiding van de vleermuis
deskundigen Manfred Weishaar en Jacques Pir. Bij Wasserbillig mondt de SOre uit in de Moezel. In
deze omgeving werden de volgende vleermuissoorten waargenomen: dwergvleermuis, watervleer
muis, rosse vleermuis, laatvlieger en vale vleermuis. Pal aan de overzijde van de Moezel werd een
poging gedaan vleermuizen te vangen in een mistnet. Dit is helaas mislukt. Wel werd op de bat
detector een grate hoefijzerneus waargenomen die bijna het net in vloog. Ook werd naar aile
waarschijnlijkheid een ingekorven vleermuis gehoord; van dit dier werden geluiden van 85 kHz
waargenomen.

Dwergvleermuis / Pipistrelle Rogier Lange Laatvlieger / Serotine
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ON DERZOEK NAAR VERSPREIDI NG DAS EN VOS Wilfried Allaerts

In navolging van het onderzoek verricht door Stephan Funk in het Saarland (BRD) aan de relatie
tussen geomorfologie en verspreiding van das en vos, zoals door hem werd toegelicht in een lezing
tijdens het kamp op 30 juli, werd tijdens het kamp ook een onderzoek opgezet in het noorden van
het groothertogdom Luxemburg. In een gebied van 9 km2 tussen Longvilly (Belgie) en Noertrange
(zie kaart) werden aile percelen bos (naald- en loofbos) en houtstruwelen die weergegeven zijn op
de topografische kaart 1:25.000 grondig uitgekamd op het voorkomen van holen en burchten van
das en vos.

II

120

II'

Figuur 18 - Op vaarkamen van das en vas anderzachte gebied (9 km2-hakken); - braakballen ransuillbasuil
Figure 18 - Area searched far presence of badger and fox (9 km2-blacks}j - pellets long-eared owl/tawny owl
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Dassenburchten werden als zodanig aangemerkt als ze voldeden aan de volgende twee criteria:
halvemaanvormige uitloop met omvangrijke puinkegel (zand of leisteenflint);
aanwezigheid van dassenharen en/of mestputjes.

Andere door grotere roofdieren bewoonde holen of burchtpijpen werden aan de vos toegeschreven.
Van elk 'object' werden opgetekend:

karakteristieken en geschatte leeftijd van het bosperceel;
aantal pijpen;
aanwezigheid van andere sporen, zoals haren en keutels;
versheid van de gevonden sporen.

Uit het laatste gegeven werd geconcludeerd of de locatie nog door das en/of vos in gebruik was.
Een overzicht van aile verzamelde gegevens is weergegeven in tabel 21.

objecten toege- bostype en leeftijd /aantal pijpen perobjectnummer(s) (zie kaart) en
schreven aan /

wood type and ageobject / numberbevindingen (zie legenda) /
objects attributed to

of pipes perobject numbers (see map) and
object

findings (see legend)

LOOFBOS / DECIDUOUS FOREST
sleedoorn / blackthorn

n.g.9 (k/+)

VOS

NAALDBOS / CONIFEROUS FOREST

of
niet

< 15 jaar / years28(-)

bekend /

3 - 514 (k/ + )

15-30 jaar / years

1 - 211 (+); 13 (-); 16 (k/we/ +); 17 (-)
3 - 5

12 (k/sch/sk vos/-); 15 (k/pl/-)
FOX

n.g.
4 (-); 5 (-); 6 (-); 7 (-); 10 (-)

or

> 30 jaar / years22 (-); 22 (-)

unknown

3 - 51 (wi/-); 3 (-)
> 5

23(-)

n.g.

1 - 225B (-); 27 (-)
3 - 5

26 (k/ ±); 30 (-); 31 (-); 32 (-); 33 (-)
> 5

24 (-); 29 (k/ +)

NAALDBOS / CONIFEROUS FOREST > 15 jaar / years

1 - 218 (-); 20 (-)

(+ geld.roos/framboos /

3 - 519(-)

DAS/

+ guelder rose/raspberry)

> 30 jaar / years

> 521 (sch das/-)

BADGER

n.g. 3 - 525C (h/±)
> 5

25A (h/k/ +); 28 (-)

kapvlakte / clearing

> 534 (-)

Tabel 21 - Overzicht van de gevonden objecten van das en vos, gerangschikt naar leeftijd en type bos en
naar omvang (aantal pijpen) van het object

Table 21 - Survey of the badger and fox objects found, arranged in order of age and type of wood and of
dimensions (number of pipes) of the object
h = haren / hairs, k = keutels / droppings, pi = plastic afval / plastic litter, sch = schedel / slull, sk = skelet

/ skeleton, we = uitgegraven wespennest / excavated wasp's nest, wi = wissels / trails, n.g. = niet genoteerd
/ not recorded, + = in gebruik / in use, - = niet in gebruik / not in use
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In de ondergezochte 9 km2 werden in totaal 36 burchten aangetroffen, waarvan 8 aan dassen
konden worden toegeschreven en 28 aan vossen; hiervan waren er 1 a 2 respectievelijk 5 a 6 in
gebruik. Uit de tabel blijkt dat de meeste objecten niet door dassen of vossen bewoond werden of
nog recentelijk in gebruik geweest zjjn. Voor zover de leeftijd van het bos werd opgetekend, kon
geen duidelijk verband met het voorkomen van de gevonden objecttypen worden vastgesteld,
hoewel bewoonde vossenpijpen meer in de jongere bostypen werden aangetroffen. Deze bevinding
zou verder moeten worden onderzocht om hierover hardere conclusies te kunnen trekken. Het
grote aantal onbewoonde burchten zou erop kunnen wijzen dat het aantal dassen en vossen in dit
gebied sterk achteruit gegaan is, mogelijk door intensieve bejaging en/of door verstoring.

Das - achteruitgegaan? / Badger - declined?
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LOSSEZOOGDIERWAARNEMINGEN Jeroen Reinhold

Naast inventarisatiemethoden die gebruikt zijn voor het specifiek zoeken naar een bepaalde
diersoort of -groep, is ook gebruik gemaakt van een aantal algemene methodieken. Gebruikgemaakt
is van het zoeken naar sporen (prenten, slaapplaatsen, nesten, faeces, vraatsporen etc.) en verkeers
slachtoffers en van het doen van zichtwaarnemingen. Geen van deze methodieken is systematisch
gebruikt. Waarnemingen die in deze categorieen vielen, konden op het kamp worden genoteerd en
omschreven op speciaal daarvoor opgehangen kaarten en formulieren.
Figuur 19 geeft een overzicht van de verschillende plaatsen waar deze 'Iosse' zoogdierwaarnemin
gen zijn verricht. De nummers corresponderen met de nummers in tabel 22, waarin aile waar
nemingen zijn opgesomd. In onderstaande beschrijvingen per soort staat aangegeven hoeveel dieren
zijn vastgesteld en op welke wijze dit plaatsvond.

Egel (Erinaceus europaeus)
Egels hebben door hun afweermechanisme (oprollen) een verhoogde kans om verkeersslachtoffer te
worden ten opzichte van andere zoogdieren. In totaal zijn er dan ook vijf overreden egels gevon
den. Daarnaast werden er vijf egels gezien, vaak tijdens de nachtelijke rondritten. Eenmaal werd
een keutel van een egel gevonden, herkenbaar aan de vele chitinedeeltjes van insekten.

Mol (Talpa europaea)
Het noteren van molshopen heeft tijdens het kamp niet plaatsgevonden. Waarnemingen van mollen
betroffen alleen twee verkeersslachtoffers.

Bosspitsmuis (Sorex araneus/coronatus)
De bosspitsmuis werd gedurende de inventarisatiedagen drie maal levend waargenomen en drie
maal dood aangetroffen. Twee dieren waren duidelijk verkeersslachtoffers. Van het derde dier is niet
duidelijk wat de doodsoorzaak is geweest. Bekend is dat spitsmuizen regelmatig doodgebeten
worden door roofdieren en vervolgens niet opgegeten worden.

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)
Er werd tijdens een fietstocht een dood exemplaar aangetroffen; de doodsoorzaak was onbekend.

Huisspitsmuis (Crocidura russula)
Huisspitsmuizen hebben een typische geur en een karakteristiek geluid. Tweemaal is de huisspits
muis aan de hand van geur en geluid waargenomen, beide keren nabij bebouwing.

Haas (Lepus europaeus)
De haas is in dit deel van Luxemburg duidelijk beter aangepast aan de omstandigheden dan het
konijn. In totaal werden er 6 hazen gezien bij bosranden, op weiden, in tuinen of op de openbare
weg. Eenmaal is er een verkeersslachtoffer gevonden en werden er hazenkeutels waargenomen:
deze zijn iets groter en spitser dan die van het konijn.

Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Het konijn komt slechts sporadisch voor in dit deel van Luxemburg. Er zijn slechts drie waarnemin
gen van deze soort gedaan: een doodvondst (verkeersslachtoffer), faeces en een zichtwaarneming.

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)

Vraatsporen in de vorm van 'slordig' aangevreten sparrenkegels werden regelmatig gevonden.
Daarnaast werden twee dieren gezien en werd er een doodgereden exemplaar gevonden.
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Figuur 19 - Kaart met de locaties van de losse zoogdierwaarnemingen
Figure 19 - Map with locations of miscellaneous mamal observations
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Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)

Aangezien de rosse woelmuis veelvuldig werd gevangen en dus blijkbaar algemeen voorkomt in het
gebied, was het niet verwonderlijk dat drie dode dieren gevonden werden. Dat er slechts een
zichtwaarneming is gedaan, is opvallend. Rosse woelmuizen staan bekend om hun dagactiviteit en
verwacht zou mogen worden dat er meer rosse woelmuizen gezien zouden worden.

Veldmuis (Microtus arvalis)
Twee veldmuizen werden als verkeersslachtoffer aangetroffen. Een veldmuis werd 'betrapt' toen het
dier buiten zijn hol was. Teruglopen kon het dier niet meer, zodat het genoodzaakt was enkele
meters verderop een holletje in te schieten.

Aardmuis (Microtus agrestis)
Eenmaal is een dood dier aangetroffen midden op een kapvlakte. De doodsoorzaak is onbekend.
Determinatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de schedelkenmerken.

Woelrat (Arvico/a terrestris)

Tweemaal zijn er holen gevonden langs de waterkant die waarschijnlijk door woelratten waren
gegraven.

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

Na de ontsnapping uit bontkwekerijen in Tsjechie in de jaren dertig komt de muskusrat voor in de
BeNelux. Zes dieren werden gezien tijdens het inventariseren in de buurt van het water. Eenmaal
werden er keutels en prenten aan een beekoever aangetroffen. Twee doodvondsten zijn gemeld:
een dier werd dood aangetroffen in een muskusrattenval en een dier werd nabij een vossenburcht
gevonden.

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Twee keer is er een bosmuis als verkeersslachtoffer gevonden en eenmaal is er een zichtwaar
neming gedaan. Deze laatste waarneming werd midden overdag gedaan (14.00 uur), een tijdstip
waarop bosmuizen over het algemeen niet erg actief zijn.

Grote bosmuis (Apodemus f1avicollis)
Eenmaal werd een verkeersslachtoffer gevonden.

Bruine rat (Rattus norvegicus)
In de onderzoeksperiode werden drie bruine ratten waargenomen. Aile waarnemingen werden in de
omgeving van water gedaan. Twee van de drie dieren werden zwemmend waargenomen.

Eikelmuis (E/iomys quercinus)
Dankzij de vangsten van eikelmuizen konden met grote zekerheid ook enige sporen op naam
gebracht worden. Eenmaal werden er vraatsporen aan pruimen waargenomen en eenmaal een naar
fruit ruikende glibberige keutel.

Eetsporen eikelmuis / Annemarie van Diepenbeek

Eating traces garden dormouse
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Wezel (Mustela nivalis)
Eenmaal werd, onder een boomstam, een wezel gezien.

Hermelijn (Mustela erminea)
Eenmaal werd een hermelijn gezien en eenmaal is een dood gereden mannetje gevonden.

Bunzing (Mustela putorius)
In Nederland is dit een van de marterachtigen die vaak als verkeersslachtoffer wordt gevonden. In
Luxemburg kon alleen faeces van deze soort worden gevonden.

Steen- of boommarter (Martes spec.)
Het onderscheiden van deze twee soorten is moeilijk, zowel bij zichtwaarnemingen als bij de
vondst van faeces. Het enige betrauwbare uitwendige kenmerk is de kleur van de ondervacht:
boommarters hebben een bruingrijze ondervacht en steenmarters een witte. De ondervacht is echter
niet herkenbaar bij overstekende dieren. In totaal werden 5 marters overstekend gezien in de
koplampen van de auto en werd 3 maal uitwerpselen gevonden van marters, die niet op soort
konden worden gedetermineerd.

Boommarter (Martes martes)

Er werd eenmaal een keutel gevonden die op grand van de geur toegeschreven is aan de boom
marter. De geur is wat wat zoeter en daardoor minder onaangenaam dan die van uitwerpselen van
de steenmarter.

Steenmarter (Martes foina)

In 2 schuren werden keutels van marters gevonden. Gezien biotoop en geur leek het waarschijnlijk
dat het hier de steenmarter betrof.

Das (Meles meles)

Bij het zoeken van burchten, zoals elders in dit rapport beschreven is, is er een schedel van de das
gevonden nabij zo'n burcht. Prenten of faeces zijn niet gevonden. Een uitgegraven wespennest zou
goed het werk van de das kunnen zijn geweest.

Wasbeer (Procyon lotor)

In de omgeving van Drauffelt werden aan de oever van de Irbich in de zanderige bodem duidelijk
herkenbare prenten van zowel voor- als achterpoot gevonden (zie foto). Over een lengte van 500
meter kwamen deze prenten regelmatig terug.

Prenten wasbeer /
Tracks raccoon

Annemarie van Diepenbeek

- 57 -



Vos (Vu/pes vu/pes)

Tijdens het zoeken naar dassen- en vossenburchten bleek dat de meeste pijpen en burchten die in
gebruik leken waren bewoond door vossen. Tijdens een van de nachtelijke observaties bij een
'dassenburcht' (object 25, figuur 18) verschenen twee vossen op het weiland. Verder werden er in
het gebied nog 2 andere vossen gezien, 8 maal werden keutels gerapporteerd en eenmaal werd een
verkeersslachtoffer gevonden (nabij Potaaschbierg) tijdens een autorit richting Grevenmacher.

Edelhert (Cervus e/aphus)

Mogelijkerwijs is een hinde gezien. Verder zijn prenten en een slaapplaats van deze soort
waargenomen.

Ree (Capreolus capreo/us)
Viermaal is het ree met zekerheid vastgesteld. Het betrof hier twee zichtwaarnemingen en twee
maal onderdelen van de schedel. Verder werd een aantal slaapplaatsen toegeschreven aan het ree,
maar zekerheid hierover kan niet gegeven worden, daar ook edelhert en moeflon in het gebied zijn
waargenomen.

Wild zwijn (Sus scrofa)
Van het wild zwijn zijn woelsporen gevonden, alsmede enige prenten.

Moeflon (Ovis musimon)

Een stuk schedel is gevonden met daarop nog de beide hoorns. Gezien de lengte en ontwikkeling
van de hoorns wordt de leeftijd op 3 jaar geschat. Jaarringen in de hoorn waren niet meer te tellen,
omdat de buitenzijde totaal verweerd was. De gevonden schedel had een duidelijke gleuf in de
ruimte tussen de beide hoorns had. Dit is een opvallend verschil met de schedel van de Cyprioti
sche moeflon (Ovis orienta/is), waarbij deze gleuf ontbreekt.

locatie * I soort I waarn.-waarnemings-opmerkingen I
location

species datum Imethode Iremarks
date

obs.method* *)

58-121

aardmuis (Microtus agrestis) 290790doodvondstop kapvlakte

11

boommarter (Martes martes) 300790uitwerpselenvallenloeatie D

1

bosmuis (Apodemus sylvatieus) 020890zieht door bas lopend am ea. 14.00 uur

21

bosmuis (9) 020890doodvondstverkeersslachtoffer

23

bosmuis 030890doodvondstverkeersslaehtoffer

1

bosspitsmuis (Sorex araneus/eoronatus)020890zieht in 'rommelbosjes' tussen akkers

11

bosspitsmuis (2 exx.) 020890zieht elkaar najagend, valloeatie D

12

bosspitsmu is 290790doodvondstin wezelval gelopen

54-118

bosspitsmuis 020890doodvondstdoodsoorzaak onbekend

56-211

bosspitsmuis 290790zieht afgepakt van kat in Longwilly (B)

11

bruine rat (Rattus norvegieus) 290790zieht Wiltz

28

bruine rat (2 exx.) 290790zieht zwemmend

34

bunzing (Muste/a putorius) 010890uitwerpselenBavigne

56-120

das (Meles meles) 290790vondst sehedelbij bureht

34

das of vos 300790eetspooruitgegraven wespennest

26

dwergspitsmuis (Sorex minutus) 030890doodvondstdoodsoorzaak onbekend

1

edelhert (9) (Cervus elaphus) 020890loopspoorprenten en wissel

2

edelhert 020890bewoningleger in eikenhaagbeukenbos

2

eekhoorn (Seiurus vulgaris) 290790eetspooraangevreten dennenappels
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locatie */ soort / waarn.-waarnemings-opmerkingen /

location

species datum /methode /remarks

date

obs.method**)

12

eekhoorn 260790zicht fouragerend

12

eekhoorn 310790zicht in fijnspar

14

eekhoorn 270990doodvondstverkeerss lachtoffer

56-120

eekhoorn 290790eetspooraangevreten dennenappel

9

egel (Erinaceus europaeus) 310790zicht langs de weg

11

egel 020890uitwerpselenvallocatie D

30

egel 310790doodvondstverkeerss lachtoffer

36

egel 300790doodvondstverkeersslachtoffer

33

egel 310790doodvondstverkeersslachtoffer, Heiderscheid

34

egel 290790zicht grasveld, Bavigne

57-120

egel 290790zicht onder plaat langs heg, Oberwampach

Beid-

egel 310790doodvondstverkeersslachtoffer, op weg naar
weiler

Biwer

Graulin-

egel 310790doodvondstverkeersslachtoffer, op weg naar
ster

Beidweiler

35

egel 010890zicht op weg ten westen van Mecher

11

eikelmuis (Eliomys quercinus) 020890eetspoorvraat aan appel en pruim, vallen-
locatie D

12

eikelmuis 310790uitwerpselenkampterrein

20

grate bosmuis (Apodemus fIavicollis)030890doodvondstverkeersslachtoffer

1

haas (Lepus europaeus) 010890zicht ten zuiden van Oberwampach

5

haas 020890zicht in tuin te Winseler

12

haas 030890doodvondstverkeersslachtoffer

16

haas 300790zicht zittend in gemaaid grasland

23

haas 030890uitwerpselen

32

haas 310790zicht op de weg

57-119

haas 010890zicht verstoord uit leger in naaldbos

8

hermelijn (Mustela erminea) 030890zicht zat onder vervallen jachthut

Weiler-

hermelijn (0) 010890doodvondstverkeerss lachtoffer

bach 4

hermelijn of bunzing 270790uitwerpselen

6

huisspitsmuis (Crocidura russula)280790geluid Noertrange

12

huisspitsmuis 290790geluid, geurtuin

12

hu isspitsmu is 010890uitwerpselenlatrine

1

konijn (Oryctolagus cuniculus) 020890zicht weiland naast vossenburcht

13

konijn 280790doodvondstin tuin

17

konijn 020890uitwerpselen

1

marter (Martes) spec. 020890uitwerpselenbij beek in naaldbos

3

marter spec. 020890zicht voor auto weg overstekend

4

marter spec. 310790zicht

61 (?)

marter spec. 010890zicht wegduikend in berm

93 (?)

marter spec. 020890zicht weg overstekend
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, locatle */ soort /
waarn.-waarnemings-opmerkingen /

location species
datum /methode /remarks

date

obs.method* *)

36

marter spec. 310790zicht tussen Nothum en Berle

107 (?)

moeflon (Ovis musimon) ??vondst schedelin bos

7

mol (Talpa europaea) 310790doodvondstverkeersslachtoffer

57-119

mol ??doodvondstverkeersslachtoffer, Schimpach

1

muskusrat (Ondatra zibethicus) 020890vondst sche-bij vossenburcht
de Is

19

muskusrat 020890vondst schedelin muskusrattenval

21

muskusrat 030890zicht

23

muskusrat 020890bewon ingholen in beekoever, Drauffelt

23

muskusrat 030890loopsporenprenten

Wasser-

muskusrat (3 exx.) 310790zicht zwemmend in de Sure

billig 31

muskusrat 270790zicht fouragerend op land, zwemmend

31

muskusrat 020890zicht zwemmend in beek

1

ree (Capreolus capreolus) 020890vondst schedelbij vossenburcht

1

ree 020890zicht in bos

17

ree (bok met geiten) 020890zicht

23

ree 030890loopsporenprenten

34

ree 310790uitwerpselenin sparrenaanplant

100 (?)

ree 020890geluid in bos

54-115

ree 020890vondst kaak

57-119

ree (kalfJ ??uitwerpselenin struweel, ten zuiden van Nieder-
wampach

56-120

ree 290790bewoningslaapplaats

57-120

ree 290790bewoningligplaats

1

ree of hinde (edelhert) 010890zicht in bos

12

rosse woelmuis (C1ethrionomys glareolus)290790doodvondstop pad

15

rosse woelmuis 290790doodvondstverkeersslachtoffer

22

rosse woelmuis 030890doodvondstverkeerss lachtoffer

56-121

rosse woelmuis 290790zicht in naaldbos

11

steenmarter (Martes foina) 030890uitwerpselenop muren, Wiltz

12

steenmarter 010890uitwerpselenin weideschuren

17

steenmarter 020890uitwerpselen

29

steenmarter (?) 310790uitwerpselen

12

veldmuis (Microtus arva/is) 010890zicht wilde holletje uit

21

veldmuis 020890doodvondstverkeersslachtoffer

57-120

veldmuis (0) 290790doodvondstverkeersslachtoffer, Oberwampach

1

vos (Vulpes vulpes) 020890uitwerpselenbij beek in naaldbos

1

vos (2 exx.) 020890zicht op weiland, bij burcht

8

vos 030890uitwerpselen

12

vos 010890zicht Wiltz

17

vos 020890uitwerpselen
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locatle * I soort /
waarn.-waarnemings-opmerkingen /

location species
datum /methode Iremarks

date
obs.method* *)

28

vos 290790zieht ten N van Kautenbaeh

29

vos 310790uitwerpselen

52-121

vos 020890uitwerpselen

54-115

vos 020890uitwerpselen

54-118

vos 020890uitwerpselen

57-120

vos 290790uitwerpselen

Potaaseh-

vos 310790doodvondstverkeersslaehtoffer

bierg 23

wasbeer (Procyon lotor) 030890loopsporenprenten, Drauffelt

12

wezel (Mustela nivalis) 280790zieht onder boomstam vandaan kijkend

1

wild zwijn (Sus scrofa) 020890loop- en eet-prenten en wroetplaats
sporen23

woelrat (Arvicola terrestris) 020890bewoningholen in beekoever, Drauffelt

1

woelrat of bruine rat 010890loopsporenbij brug, Niederwampach

Tabel 22 - Overzicht van de losse zoogdierwaarnemingen; * de locatie is weergegeven als nummer

op de kaart (zie figuur 19), coordinaten of als plaatsnaam (plaats buiten de kaart); (?) precieze
locatie niet traceerbaar

Table 22 - Survey of miscellaneous mammal observations; * the location is shown as a number on
the map (see figure 19), as coordinates or as a place-name (place outside the map); (?) exact
location not known; * * zicht = sight, doodvondst = found dead, uitwerpse/en = droppings,
vondst schedel = finding of a skull, eetspoor = eating trace, loopspoor = tracks, bewoning =
habitation, ge/uid en geur = sound and smell, vondst kaak = finding of a mandible
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OVERIGE WAARNEMINGEN

Inleiding

Kees Mostert

Gedurende de kampperiode zijn op de excursies in de omgeving van Wiltz ook waarnemingen
genoteerd van andere diergroepen dan zoogdieren. Om deze soms interessante gegevens niet
verloren te laten gaan, worden ze hieronder kort besproken. Ze zijn uitgesplitst in vogels, amfibieen
en reptielen, dagvlinders en overige waarnemingen.

V ogels

Hieronder worden alleen de opmerkelijke vogelsoorten die waargenomen zijn besproken. Buizerds,
sperwers, goudvinken en bosuilen werden geregeld gehoord op uiteenlopende plaatsen. Geelgorzen
waren overal aanwezig.

zwarte ooievaar (Ciconia nigra)
Er werden op 29 juli 6 exemplaren, zwevend op de thermiek, waargenomen boven een bos 1 km
ten zuiden van Allerborn.

rode wouw (Milvus milvus)

Op 2 augustus werden 2 exemplaren waargenomen boven een heuvel ten zuiden van Schimpach.
Op dezelfde dag werden 2 rode wouwen gezien over de grens in Belgie.

wespendief (Pernis apivorus)
Bij Goebelsmuhle werden op 1 augustus 3 exemplaren waargenomen.

kwartel (Coturnix coturnix)

Op 2 augustus werden om 1 uur '5 nachts tijdens de vallencontrole bij locatie C 2 roepende
kwartels gehoord.

oeverloper (Tringa hypo/eucos)
Waargenomen, maar datum en plaats niet genoteerd.

witgatje (Tringa ochropus)
Op 3 augustus werd '5 nachts een roepend exemplaar gehoord boven het stuwmeer in de Sure.

kerkuil (Tyto alba)
Op de kerkzolder van Buderscheid werden op 31
juli 4 exemplaren waargenomen. Om 22.07 uur
vloog de eerste kerkuil uit en om 22.30 uur de
laatste. Op de kerkzolder van Drauffelt werden
twee pas dode kerkuilen aangetroffen (zie foto).

ijsvogel (Alcedo atthis)
De volgende waarnemingen zijn genoteerd:

29 juli: 1 ex. langsvliegend boven de beek bij
vallenlocatie B;
31 juli: 1 ex. boven het stuwmeer in de Sure;
31 juli: 1 ex. 3 km ten zuiden van Kauten-
bach' Dade kerkuil / Dead barn owl,
31 juli: 1 ex. opvliegend van beek, plaats niet genoteerd;
1 augustus: 1 ex. tussen Wi Itz en Kautenbach.
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zwarte specht (Dryocopus martius)
Oeze soort is waargenomen in een bosgebied ten noordoosten van Schleif.

grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)
Langs beken werd deze soort geregeld waargenomen.

waterspreeuw (Cine/us cine/us)
In de nabijheid van vallenloeatie B waren langs een beek geregeld tenminste 3 exemplaren
aanwezig tussen 31 juli en 3 augustus.

kruisbek (Loxia curvirostra)

Nadat Nederland in juni en juli 1990 getroffen was door een kruisbekkeninvasie bleek tijdens de
kampperiode ook Luxemburg vol kruisbekken te zitten. Oagelijks waren zowel op het kampterrein
als in andere bezochte gebieden overal overvliegende en foeragerende groepjes waar te nemen.

cirlgors (Emberiza cir/us)
Op 31 j ul i werd een mannetje gehoord bij vallenloeatie B en op 1 augustus een mannetje gezien
bij het dorp Sehimpaeh.

Amfibieen en reptielen

vuursalamander (Sa/amandra sa/amandra)

In de beek langs vallenloeatie C werden tenminste vijf uitgegroeide larven van deze soort
gevonden. Ondanks geregeld zoeken in de nachtelijke uren is er geen volwassen exemplaar
waargenomen; mogelijk waren de naehten door het warme weer te droog.

vroedmeesterpad (Alytes obstetricans)

Op 2 augustus werden meerdere exemplaren gehoord bij de boerderij bij Ringel, net over de Sure.

gewone pad (Bufo bufo)
Op diverse plaatsen waargenomen.

bruine kikker (Rana temporaria)

Op diverse plaatsen zijn zowel jonge als volwassen bruine kikkers waargenomen.

hazel worm (Anquis fragilis)
Bij vallenloeatie B5 werd op 31 juli onder een
verrotte plank een exemplaar aangetroffen. Op
1 augustus werd een exemplaar waargenomen
in de verwaarloosde boomgaard van Wiltz
(vallenloeatie 0).

levendbarende hagedis (Lacerta vivipara)

Oeze soort werd talrijk aangetroffen langs
allerlei droge bosranden, spoorlijnen e.d. Ook
werden geregeld exemplaren waargenomen bij
de vallenloeaties. Op 31 juli werden vijf juve
niele exemplaren onthuld onder een verrotte
plank bij loeatie B. Haze/worm / B/indworm loost Verbeek

ringslang (Natrix natrix)
Op 2 augustus werd een ringslang van ca. 80 em lengte aangetroffen; de vindplaats is niet
genoteerd.
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Dagvlinders

In de omgeving van Wiltz werden gedurende de kampperiode in totaal 38 soorten dagvlinders
waargenomen (zie tabel 23). Tot de algemeenste soorten behoorden zwartspriet- en geelsprietdik
kopje, drie soorten witjes, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje, landkaartje, keizers
mantel, koevinkje, hooibeestje, bruin zandoogje en dambordje. Ook werden geregeld exemplaren
waargenomen van koninginnepage, gele luzernevlinder, bruine vuurvlinder, morgenrood, rode
vuurvlinder, dagpauwoog, kleine vos en bruin blauwtje.

Tot de leukste soorten die werden waargenomen behoorden kaasjeskruiddikkopje, adippevlinder,

grote parelmoervlinder, sleedoornpage en zilveren maan.
Van het kaasjeskruiddikkopje werden diverse populaties van tientallen exemplaren gevonden,
meestal langs met ruigtekruiden begroeide grashellingen, die soms inderdaad begroeid waren met
groot kaasjeskruid. Volgens de Atlas van Nederlandse dagvlinders (Tax, 1989) komt de soort in
Luxemburg zeer zeldzaam en plaatselijk voor. In Nederland is het kaasjeskruiddikkopje sinds 1951
uitgestorven.
De sleedoornpage is niet zo zeer zeldzaam, maar vaak moeilijk waarneembaar. Het exemplaar op
28 juli zat op een blad van een struik in een haag langs een weggetje. Het exemplaar viel op door
de prachtig oranje gekleurde binnenvleugels.
Even ten zuiden van het stuwmeer Lac de la Haute Sure werden op een steile helling, begroeid met
onder meer anjers en heide, vele tientallen grotere parelmoervlinders waargenomen. Het ging hier,
behalve om keizersmantels, ook om meerdere grate parelmoervlinders en adippevlinders. Laatstge
noemde soort is in Nederland na 1981 nog maar op twee locaties gezien, op de grens van Limburg
en Belgie.
Op een braakliggende akker met vele bloemen, circa 1 km ten oosten van de kampplaats, werden
diverse zilveren manen en gele luzernevlinders waargenomen.

Een van de meest boeiende vlinderwaarnemingen werd onverwachts gedaan tijdens een zwempartij
in het stuwmeer Lac de la Haute Sure. Aangezien het de hele week al zeer warm was ten gevolge
van een hittegolf, hadden veel vlinders kennelijk behoefte aan water en misschien ook aan
verkoeling. Vlak boven het waterappervlak werden allerlei vlindersoorten waargenomen, waarander
diverse eikepages, een grate weerschijnvlinder, een oranje luzernevlinder en vele icarusblauwtjes.

Overige bijzondere waarnemingen

In verwaarloosde terrastuinen werd de gele weidemier aangetraffen.

Tijdens de dassenexcursie van 29 juli werd een mierenhoop van de bosmier gevonden met een
doorsnede van 2 meter en een hoogte van 1 meter.

Tenslotte is er een opmerkelijke paddenstoel gevonden: de inktviszwam (Anthurus aseroeformis), in
het bosgebied ten noordoosten van Schleif (coord. 58.8-118.5).
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waargenomen op I observed atstatus in
Nederlandse soortnaam

Latijnse soortnaam Luxemburg2807
290730073107010802080308

geelsprietd ikkopje

Thymelicus sylvestrisxxxxxxxgewoon

zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineo/axxxxxxxvrij gewoon

kaasjeskru iddikkopje

Carcharodus alceaexx xzz; plaatselijk

kon inginnepage

Papilla machaonx xxminder algemeen

gele luzernevlinder

Colias hyalexxxvrij algemeen

oranje luzernevlinder

Colias croceus xsinds 1970 weinig

citroenvlinder

Genopteryx rhamnixxxx xxzeer algemeen

groot koolwitje

Pieris brassicaexxxxxxxalgemeen

klein koolwitje

Pieris rapaexxxxxxxgewoon

klein geaderd witje

Pieris napixxxxxxxalgemeen

sleedoornpage (berkepage)

Thecla betulaexxplaatselijk

eikepage

Quercusia quercus xplaatselijk

kleine vuurvlinder

Lycena phlaeasxxxxxxxalgemeen

bruine vuurvlinder

Heodes tityrusxxx xzeldzaam; lokaal

rode vuurvlinder

Palaeochrysophanusxx xxplaatselijk

hippothoe
morgenrood

Heodus virgaureaexxxplaatselijk

bruin blauwtje

Aricia agestisxx zeer plaatselijk

icarusblauwtje

Polyommatus icarusxxxx xxzeer gewoon

boomblauwtje

Calastrina argiolusx vrijwel overal

grote weerschijnvlinder

Apatura irisxxverspreid

atalanta

Vanessa atalantaxx algemeen

distelvlinder

Cynthia cardui xoveral

kleine vos

Aglais urticae xxxalgemeen

dagpauwoog

Inachis io xx algemeen

gehakkelde aurelia

Polygonia c-album xvrij gewoon

landkaartje

Araschnia levanaxxxxxxxplaatselijk gewoon

zilveren maan

Clossiana selene xplaatselijk

kleine parelmoervlinder

Issoria lathoniaxx plaatselijk

adippevlinder

Fabriciana adippexplaatselijk

grote parelmoervlinder

Mesoacidalia aglajaxxplaatselijk

keizersmantel

Argynnis paphiaxx xxxverspreid

bont zandoogje

Pararge aegeriax lokaal

argusvlinder

Lasiomata megeraxxxoveral

koevinkje

Aphantopus hyperantusxxxxxxxheel gewoon

hooibeestje

Coenonympha pamphilusxxx xxalgemeen

oranje zandoogje

Pyronia tithonus xplaatselijk

bruin zandoogje

Maniola jurtinaxxxxxxxoveral

dambordje

Me/anargia ga/atheaxxxxxxxgewoon

Tabel 23 - Tijdens het kamp waargenomen dagvlindersoorten
Table 23 - List of observed butterfly species
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DISCUSSIE EN CONCLUSIES Rogier Lange

In tabel 24 wordt een overzicht gegeven van aile zoogdierwaarnemingen die tijdens het inven
tarisatiekamp in 1990 in de omgeving van Wiltz verricht zijn, onder vermelding van de methode(n)
waarmee elke soort is vastgesteld. Helaas is geen (recente) literatuur met betrekking tot het
onderzochte gebied beschikbaar waarmee deze gegevens kunnen worden vergeleken. Om tach
enige vergelijking mogelijk te maken, zijn in de tabel de resultaten van het inventarisatiekamp van
de Veldwerkgroep in de herfst van 1984 in Hollenfels (30 km ten zuidoosten van Wiltz, zie fig.1)
vermeld (Minkenberg, Allaerts en Bels, 1987). Oak zijn in braakballen van vindplaatsen in de
omgeving van Wiltz (Esch-sur-Sure, Consthum en Holzthum) aangetroffen soorten uit de periode
1930-1948, zoals beschreven door Marbach (1962) in de tabel vermeld.

soort \ waarnemingsmethode I vangst Ibraakbalbat-sporen Izicht Idood-VWG,Morbach,

species \ observation method

captureI owldetectortracessightvondst I19841962

pellet

found
dead

Erinaceus europaeus

••• •
Talpa europaea

••••
Sorex araneus

•• ••••
Sorex coronatus

•
Sorex minutus

••••
Neomys fodiens

• •
Crocidura russula

•• • ••
Crocidura leucodon

•
Rhinolophus ferrumequinum

•
Myotis mystacinus/brantii

•
Myotis daubentonii

•
Myotis nattereri

•
Myotis emarginatus

.?

Myotis dasycneme

•
Myotis myotis

•
Plecotus auritus/austriacus

•
Pipistrellus pipistrellus

•
Pipistrellus nathusii

•
Eptesicus serotinus

•
Nyctalus noctula

•
Nyctalus leisleri

.?

Lepus europaeus

••••
Oryctolagus cuniculus

••••
Sciurus vulgaris

.?•••••
Clethrionomys glareolus

•• ••••
Microtus subterraneus

•• ••
Microtus arva/is

•• ••••
Microtus agrestis

•• •••
Arvicola terrestris

•• •
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soort \ waarnemingsmethode / vangst /braakbalbat-sporen /zieht /dood-VWG,Morbach,

species \ observation method

capture/ owldetectortracessightvondst /19841962

pellet

found
dead

Ondatra zibethicus

•••
Apodemus sylvaticus

•• ••••
Apodemus flavicol/is

•• ••
Mus domesticus

• •
Rattus norvegicus

••
Muscardinus avellanarius

•
Eliomys quercinus

•• •
Mustela nivalis

•••
Mustela erminea

•••
Mustela putorius

•
Martes martes

••Martes foina
•

Meles meles

•••
Procyon lotor

•
Vulpes vulpes

•••
Cervus elaphus

•.?

Capreolus capreolus

••••
Sus scrofa

•
Ovis musimon

•
totaal 45 soorten / species

916-1710-121716181718

Tabel 24 - Overzichtstabel van de tijdens het kamp in de omgeving van Wiltz waargenomen
zoogdiersoorten met waarnemingsmethode en vergelijking literatuur
Table 24 - Summary of the observed mammal species in the surroundings of Wiltz, including
observation method and a comparison with the literature (VWC = Field Study Croup)

In totaal werden 43 zoogdiersoorten met zekerheid waargenomen; van twee vleermuissoorten, de
ingekorven vleermuis en de bosvleermuis, is de determinatie niet geheel zeker. Het is interessant
om te zien dat met drie van de zes toegepaste waarnemingsmethoden, braakballenanalyse, bat
detectoronderzoek en sporenvondsten, 43 van de in totaal waargenomen 45 soorten zouden zijn
waargenomen. Deze drie methoden waren dus het meest succesvol in Luxemburg en leverden 96%
van de waargenomen soorten op.

Men zou zich kunnen afvragen waarom er nog vallen geplaatst worden, als er veel geschikte
braakballenpartijen verzameld kunnen worden. In dit geval zou dan de eikelmuis niet waar
genomen zijn; deze soort is voor de meeste uilen te groot en wordt maar zelden in braakballen
aangetroffen. Daarnaast kunnen met live-trap-onderzoek uiteraard ook andere gegevens over kleine
zoogdieren verzameld worden, waarvan dat niet met braakballenanalyse mogelijk is.

Ais we de gegevens met de vorige inventarisatie van de Veldwerkgroep in Luxemburg vergelijken,
valt een aantal zaken op. Aangenomen dat de onderzochte gebieden even soortenrijk zijn, zijn bij
de inventarisatie in 1990 veel meer soorten waargenomen dan in 1984: 45 om 17. Een groot

gedeelte van dit verschil is te verklaren uit het feit, dat in 1984 vrijwel geen braakballen verzameld
zijn en er slechts een vleermuiswaarneming gedaan is (aan de determinatie hiervan kan achteraf
getwijfeld worden, daar de meervleermuis in 1990 in het geheel niet in aangetroffen).

- 67 -



Bovendien is het duidelijk dat 10 kampdeelnemers in 5 dagen veel minder waarnemingen kunnen
doen dan 23 in een week. Zo zijn in 1984 vrijwel geen waarnemingen van grotere zoogdiersoorten
verricht.

Bij vergelijking van de resultaten met de oude gegevens uit braakballen valt op dat in 1990 slechts
twee soorten die al in deze streek bekend waren, de veldspitsmuis en de hazelmuis, gemist zijn.
Hier staat tegenover dat in 1990 met zekerheid de beide bosspitsmuissoorten vastgesteld zijn en dat
ook de grote bosmuis met zekerheid is aangetraffen. Enkele tientallen jaren geleden werden de
bosspitsmuissoorten nog niet van elkaar onderscheiden, en kennelijk waren er ook problemen met
het determineren van schedelfragmenten van bosmuizen. Aangenomen mag worden dat de grate
bosmuis toen ook al in het gebied voorkwam.

AI met al is er een respectabele soortenlijst tot stand gekomen in 1990. Hoewel er geen recente
literatuur voorhanden was, zal het vleermuisonderzoek waarschijnlijk nieuwe gegevens voor het
gebied rond Wiltz hebben opgeleverd. Er was eigenlijk maar een opvallende afwezige zoogdier
soort: de dwergmuis. Omdat de dwergmuis ook niet in de oude braakballengegevens vermeld
wordt, moet betwijfeld worden of deze soort voorkomt in dit gebied.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de toegepaste onderzoeksmethoden.
Bij het vallenonderzoek bleek het wegvangen van (grote) bosmuizen op sommige locaties tot
spectaculaire veranderingen in het soortenspectrum te leiden. Overigens moet hierbij de kantteke
ning geplaatst worden dat sommige woeimuisssoorten wel vaker pas na enkele dagen gevangen
worden. De methode van het wegvangen kan in de toekomst herhaald worden als een of twee
soorten de vallen domineren. Dit hoeft uiteraard niet alleen op de (grate) bosmuis te slaan.
Het aasonderzoek, al eens eerder uitgeprobeerd in de zoogdierwerkgroep van de NJN, stuitte op
een aantal methodologische complicaties. Een dergelijk onderzoek is alleen met een vooral goed
doordachte opzet en met een strakke discipline uitvoerbaar.
Tijdens dit kamp is duidelijk geworden dat, afhankelijk van de valplaatsing, '5 zomers overdag meer
dieren in de vallen kunnen sneuvelen dan '5 nachts.

Het bleek niet moeilijk voldoende partijen braakballen van uilen te verzamelen, waardoor er veel
aanvullende verspreidingsgegevens over kleine zoogdieren beschikbaar kwamen.

Het vleermuisonderzoek had nog wat meer zekere gegevens op kunnen leveren, als er systema
tischer opnames waren gemaakt en als de gemaakte opnamen achteraf geanalyseerd waren. Het
zolderonderzoek heeft relatief weinig gegevens opgeleverd. Er zijn ook weinig verblijfplaatsen
aangetroffen, waardoor tellingen van uitvliegende dieren niet verricht zijn.

Dit werd 'goedgemaakt' door het grate aantal 'Iosse' zoogdierwaarnemingen (sporen, zichtwaar
nemingen en doodvondsten). Het onderzoek naar bewoningssporen van dassen en vossen was
arbeidsintensief, maar leent zich voor herhaling.

Last but nog least nog iets over het vastleggen en uitwerken van gegevens. Bij het redigeren van dit
rapport is gebleken dat het vastleggen van de verzamelde gegevens op een rammelige manier heeft
plaatsgevonden. Een deel van de gegevens is zoekgeraakt en kon niet in dit verslag worden
opgenomen. Ais de afranding van het rapport zo lang op zich laat wachten, wordt het uiteraard
steeds moeilijker bepaalde gegevens te achterhalen; ook de herinnering zakt steeds verder weg.
Hierbij wordt een pleidooi gehouden om in ieder geval de ruwe gegevens op een systematische
wijze vast te leggen en zo snel mogelijk na of zelfs al op het kamp uit te werken.
Delany (1974) zei het al: "The keeping of accurate and full records is every bit as important as
undertaking the experiments themselves. "
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De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbeschenning (VZZ)

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

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

Aktiviteiten en struktuur

De VZZ geeft brochures uit en twee TIJDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-Ieden zich
abonneren.
Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMA TISCHE WERKGROEPEN die min
of meer zelfstandig opereren. De Veldwerkgroep, de Werkgroep Kleine Maners, de Werkgroep
Zeezoogdieren, de Vleermuiswerkgroep Nederland en de Werkgroep Boommarter Nederland bestaan al
geruime tijd. Jongere werkgroepen zijn de Werkgroep Zoogdierbescherming, de Werkgroep Voorlich
ting, de Beverwerkgroep en de Werkgroep VZZ-Internationaal.
In Overijssel is een REGIONALE WERKGROEP opgericht om de contacten tussen de leden in de
provincie te versterken. Naar verwachting zal in andere provincies dit voorbeeld gevolg krijgen. De
werkgroepen vormen de aktieve kernen van de VZZ. Zij organiseren themadagen, excursies, inven
tarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit met mededelin
gen en verslagen over hun aktiviteiten.

Inventarisaties

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

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

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

Lidmaatschap
Wie ook zijn steentje wil bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in Nederland kan lid worden van
de VZZ. Het lidmaatschap bedraagt f. 40,- per jaar (inc1usief het tijdschrift Zoogdier). Het lidmaatschap
met beide tijdschriften bedraagt f. 55,-. Een los abonnement op het tijdschrift Zoogdier is ook mogelijk
(zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost f. 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318,
fax 026-3704038, e-mail zoogdier@bigfoot.com
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