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SAMENV A TTI NG

Gedurende twee inventarisatieweekenden in 1992 zijn door de Veldwerkgroep van de VZZ de
zoogdieren in het Lingegebied geOinventariseerd.
In het voorjaar werden met behulp van bat-detectors de vleermuizen opgespoord. Van vleermuizen
was in dit gebied nag weinig bekend. Vastgesteld werden de watervleermuis (Myotis daubentonii),
baardvleermuis (Myotis mystacinus), meervleermuis (Myotis dasycneme), gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), laatvlieger (Eptesicus
serotinus), rosse v/eermuis (Nyctalus noctula) en gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Er
werden in totaal enkele honderden jagende vleermuizen gekarteerd. Daarnaast werden in totaal zes
kolonies gevonden.
In het najaar lag de nadruk op onderzoek met live-traps. Hierbij werd gepoogd am de noordse
woelmuis (Microtus oeconomus) en de waterspitsmuis (Neomys fodiens) in het gebied vast te
stellen. De noordse woelmuis werd niet gevangen, de waterspitsmuis we!. Verder werden in de
vallen de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), dwergspitsmuis (Sorex minutus), rosse woelmuis
(Clethrionomys g/areolus), veldmuis (Microtus arvalis), aardmuis (Microtus agrestis), bosmuis
(Apodemus sylvaticus) en dwergmuis (Micromys minutus) aangetroffen; bijzonder waren de
vangsten van een mol (Talpa europaea) en van twee wezels (Mustela nivalis).
Voorts werden middels zichtwaarnemingen, sporen en doodvondsten nag enkele zoogdiersoorten
genoteerd.

-5 -



-6 -



1. IN LEIDING

In 1992 heeft de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
twee zoogdierweekenden in het Lingegebied, op de grens van Zuid-Holland en Gelderland,
georganiseerd. Doel van de weekende was om de in het gebied aanwezige zoogdieren te
inventariseren, en dan met name de vleermuizen en de kleine zoogdieren. Omdat de inventarisatie
van deze twee groepen een verschillende werkwijze vereist, is scheiding van deze activiteiten
noodzakelijk en zijn er twee inventarisatieweekenden gehouden. In het weekend van 22 tot en met
24 mei stonden de vleermuizen centraal, terwijl in het weekend van 25 tot en met 27 september de
kleine zoogdieren de meeste aandacht kregen.
Bij het onderzoek naar vleermuizen lag de nadruk vooral op de wateren (rivieren en kanalen) en
landgoederen in de omgeving van het Lingegebied. Dit zijn karakteristieke elementen voor het
gebied, welke bovendien veelbelovend zijn voor de aanwezigheid van vleermuizen. Bij het
onderzoek naar kleine zoogdieren is gericht gezocht naar soorten als noordse woelmuis (Microtus

oeconomus) en waterspitsmuis (Neomys fodiens), aangezien deze soorten op landelijke schaal
bedreigd dan wel kwetsbaar zijn (Lina & Ommering, 1994; Hollander & Van der Reest, 1994).
In dit rapport worden de resultaten van de inventarisaties gepresenteerd en besproken. Daarnaast is
een literatuurstudie gedaan naar eerder verricht zoogdieronderzoek in het Lingegebied.

2. lIGGING EN OMSCHRIjVING VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED

Het gebied vormt het kruispunt van verschillende landschapstypen. De westelijker gelegen
Alblasserwaard is veenweidegebied, een heel open landschap met veel grasland en dus ook veel
veeteelt. Naar het oosten toe gaat dit over in het rivierenlandschap van de Vijfheerenlanden. Dit is
een beslotener landschap met griendbossen en stukjes met populierenbossen of boomgaarden. Ook
is hier meer akkerbouw. Een overzicht van het gebied wordt gegeven op kaart 1.
Tijdens het vleermuizenkamp lag het accent vooral op de wateren (rivieren en kanalen) in de ruime
omgeving van het Lingegebied. Zo zijn onder meer het Merwedekanaal, de Linge en de Waal
bezocht.

Tijdens het muizenkamp in het najaar werden de vallen uitgezet op twee locaties: de Zuider
Lingedijk, welke in bezit is van Staatsbosbeheer, en de Zouweboezem, die in bezit is van de
Stichting Het Zuidhollands Landschap. De Zuider Lingedijk is een dijk van de Linge met aan
weerszijden moerasvegetatie met opslag van wilgen. De locatie ligt even ten zuiden van Heukelum.
De Zouweboezem is een oude boezem die nu tot een rietmoeras verworden is van enkele

kilometers lang en 100 tot 200 m breed. Er groeit veel moeraszegge en er is plaatselijk opslag van
wilgen. De Zouweboezem ligt 1 km ten westen van het plaatsje Ameide. De ligging van de
vanglocaties is met nummers op kaart 1 aangegeven.

3. VROEGEREGEGEVENS (liTERATUURSTUDIE)

Van twee locaties zijn braakbalanalyses bekend, namelijk Heukelum en Spijk. Hier werden resten
van bosspitsmuis (Sorex araneus d.), dwergspitsmuis (Sorex minutus), waterspitsmuis, huisspitsmuis
(Crocidura russula), rosse woelmuis (C1ethrionomys glareolus), aardmuis (Microtus agrestis),
veldmuis (Microtus arvalis), woelrat (Arvicola terrestris), bosmuis (Apodemus sylvaticus), dwergmuis
(Micromys minutus) en huismuis (Mus musculus) aangetroffen (Schreuder, 1945).
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Kaart 1: Het onderzochte gebied, met daarin aangegeven de grotere plaatsen en de belangrijke

waterwegen. Voorts zijn gemarkeerd het Merwedekanaal (1), Spijk (2), het Lingebos (3),
Heukelum (5), Asperen (6), Acquoy (7), Cellicum (8), Marienwaard (9), Leerbroek (10) en
Meerkerk (11), alsmede de vangstlocaties Zuider Lingedijk (4) en Zouweboezem (12).
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Er werden al eerder vangpogingen ondernomen om de eventuele aanwezigheid van de noordse
woelmuis in de Vijfheerenlanden te kunnen vaststellen (Mostert, 1988). In de periode november
1986 tot apri I 1987 werden hiertoe onder meer vallen uitgezet langs de Zouweboezem. Hier
werden toen slechts drie soorten kleine zoogdieren gevangen, namelijk gewone bosspitsmuis (Sorex

araneus), rosse woelmuis en bosmuis. Deze soorten werden ook gevangen op diverse locaties langs
de Diefdijk en in de Bolgerijen. In het laatstgenoemde gebied werd ook de aardmuis gevangen.

Andere waargenomen landzoogdiersoorten in het Lingegebied zijn egel (Erinaceus europaeus), mol
(Talpa europaea), haas (Lepus europaeus), konijn (Oryctolagus cuniculus), muskusrat (Ondatra
zibethicus), bruine rat (Rattus norvegicus), wezel (Mustela nivalis), hermelijn (Mustela erminea),

bunzing (Mustela putorius), Amerikaanse nerts (Mustela vis on) en ree (Capreo/us capreo/us)
(Broekhuizen et aL, 1992).

In forten van de Hollandse Waterlinie (Fort Everdingen, Fort Asperen, Fort Poederoyen) is het
overwinteren bekend van baardvleermuis (Myotis mystacinus d.), watervleermuis (Myotis dauben

tonii) en gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus).

Van het voorkomen van vleermuizen in het zomerhalfjaar was vrijwel niets bekend. Voor de kerk
van Gellicum werd een kolonie vale vleermuizen (Myotis myotis) vermeld (Van Wijngaarden et aL,
1971; Glas, 1986). Glas (1986) vermeldt een kraamkolonie van de watervleermuis te Heukelum,
alsmede enkele zomermeldingen van laatvlieger (Eptesicus serotinus) en grootoorvleermuis. Verder
waren waarnemingen bekend van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ruige
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) (Broekhuizen et aL, 1992).

4. VLEERMUIZEN

4.1 INlElDlNG

Van 22-24 mei werd het Lingegebied en ruime omgeving ge'fnventariseerd op vleermuizen met
behulp van bat-detectors. Hierbij lag de nadruk in eerste instantie op gebieden waar populaties te
verwachten waren, zoals de landgoederen bij Heukelum en Marienwaard. Daarnaast ging de
aandacht uit naar de rivieren en kanalen, zoals de Linge, het Merwedekanaal, de Zouweboezem en
de WaaL
Naast het inventariseren van bovengenoemde gebieden werd ook ten doel gesteld om in het
Lingegebied in zoveel mogelijk km-hokken de aanwezigheid van vleermuissoorten vast te stellen.
Deze gegevens dienden voor het atlasproject, dat uitgevoerd is om de verspreiding van vleermuizen
in hun zomerbiotopen weer te geven en dat gecoordineerd is door de Vleermuiswerkgroep Neder
land (VLEN/svo) (Limpens H.J.G.A. et al., 1997).

4.2 WERKWIJZE

Materiaal
Het onderzoek is uitgevoerd met verschillende typen bat-detectors (QMC mini bat-detector, Skye
SBR 1200 en Pettersson 0-90), die onderling weinig in gebruik verschillen. Met halogeenlampen
werden in sommige situaties vleermuizen beschenen. Dit kan in sommige gevallen zinvolle
aanvullende informatie opleveren voor de determinatie (gedrag, grootte en manier van vliegen en
jagen). Ook werden lampen gebruikt om in de vroege ochtend verblijfplaatsen op te sporen en om
's avonds bij de verblijfplaatsen uitvliegende dieren te tellen.

Methode

De waarnemingen werden ingetekend op kopieen van topografische kaarten (schaal 1:25.000 en
1:50.000). De inventarisatie werd voornamelijk per fiets uitgevoerd. Verder gelegen gebieden, zoals
het Merwedekanaal, werden per auto bezocht. Bepaalde gebieden, zoals de landgoederen bij
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Heukelum en Marienwaard, werden lopend onderzocht. Over het algemeen is daarbij gebruik
gemaakt van de bestaande wegen en paden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de methode
gedurende de nacht wordt verwezen naar de 'Handleiding voor het inventariseren en determineren
van Nederlandse vleermuissoorten' (Helmer et aI., 1987).

-h
.. ~

- _0__ on 12

Kaart 2: Voor v/eermuisonderzoek bezochte km-hokken (gearceerd)

Tijdens de nachtelijke uren werden jagende dieren in kaart gebracht. Op kaart 2 is weergegeven
welke km-hokken in de omgeving van de Linge zijn bezocht.

In de vroege ochtend van 23 mei werden de volgende dorpen en landgoederen onderzocht op de
aanwezigheid van kolonies en andere verblijfplaatsen van vleermuizen: Acquoy, een klein deel van

Asperen, Heukelum, het landgoed bij Heukelum en landgoed Marienwaard. In de daaropvolgende
avond werden de gevonden kolonies geteld door het aantal uitvliegende exemplaren te tel/en.

Tijdens de tweede nacht werd nog een aantal details uitgezocht ten aanzien van vliegroutes en
eventuele andere kolonieplaatsen. In de ochtend van 24 mei werd in Gel/icum, Rhenoy en
opnieuw in Marienwaard naar mogelijke kolonies gezocht.

4.3 WEERSGESTELDHEID

In het weekend en de weken daarvoor was het zeer goed weer voor het uitvoeren van vleermuis

onderzoek. Tijdens de eerste nacht waren de omstandigheden ideaal met een vrijwel onbewolkte
en warme nacht (15' C) en nauwelijks wind. Tijdens de eerste nacht was er tussen 23.00 en 1.00
sprake van een tijdelijke storing met veel onweer, gepaard gaande met fikse buien en toenemende
wind. Na middernacht waren de omstandigheden opnieuw geschikt.
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4.4 RESULTATEN

In het Lingegebied werden acht soorten vleermuizen vastgesteld, namelijk watervleermuis,
baardvleermuis, meervleermuis (Myotis dasycneme), gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrel

lus)/ ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), laatvlieger, rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en
gewone grootoorvleermuis. Er werden in totaal enkele honderden jagende vleermuizen gekarteerd.
De waarnemingen zijn per soort gerangschikt in de tabellen 1 en 2. De verspreiding per soort is te

zien op de kaarten 3-8.

Er werden in totaal zes kolonies van vleermuizen gevonden. Twee kolonies van watervleermuizen

werden gevonden op de landgoederen Marienwaard en Heukel um. Op het laatstgenoemde
landgoed was ook een kleine kolonie rosse vleermuizen aanwezig. Van gewone dwergvleermuizen
werden twee kolonies opgespoord in Gellicum. Waarschijnlijk was er ook nog een kolonie
aanwezig te Heukelum. Voorts werd een kolonie laatvliegers ontdekt in Acquoy.

Tabel 1: Waargenomen vleermuissoorten en het aantal km-hokken waarin ze werden aangetroffen

aantal km-hokkenpercentageaantal kolonies

(n = 133)
Watervleermuis

1814%2

Meervleermuis

32%-

Gewone dwergvleermuis

8564%5

Ruige dwergvleermuis

4131%-

Laatvlieger

3325%1

Rosse vleermuis

129%2

Grootoorvleermuis

65%-

Tabel 2: Aantal waargenomen vleermuizen per onderzocht gebied

landgoed
landgoedLingebosAcquoyAsperenHeuke-

Heukelum
Marien- lum

waard
Watervleermuis

10-2---

Gewone dwergvleermuis

20-25-55-
-

Ruige dwergvleermuis

5-10-22-
-

Laatvl ieger

1--1--

Rosse vleermuis

5-10-1---

Grootoorvleermuis

1-----
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4.5 SOORTBESPREKINGEN

Watervleermuis (Myotis daubentonil) - kaart 3

Watervleermuizen werden in het Lingegebied plaatselijk in kleine aantallen waargenomen. De soort
werd in 18 van de 133 onderzochte km-hokken waargenomen. Vanuit kolonies in landgoed
Heukelum en het landgoed Marienwaard vliegen watervleermuizen naar verschillende wateren in
de omgeving, zoals de Linge in westelijke richting tot in de omgeving van Spijk en het Lingebos.
Tenminste vijf exemplaren werden boven het kanaal door de Vijfheerenlanden waargenomen. Het
is niet duidelijk waar deze exemplaren vandaan kwamen.
In zowel landgoed Heukelum als in landgoed Marienwaard was een kolonie aanwezig. De kolonie
in het landgoed Heukelum werd gevonden in een oude spechteholte in een es, op een hoogte van
12 m. Helaas was het niet mogelijk de kolonie te tellen. Vermoedelijk bestaat de kolonie uit enkele
tientallen dieren. In de avondschemering werden maximaal tien jagende dieren boven de vijver
rand het landhuis waargenomen. In het landgoed Marienwaard werden herhaaldelijk op een
vliegraute tenminste vijftien exemplaren in de vraege ochtend vastgesteld. De kolonieplaats van
deze dieren kon helaas niet exact worden gelokaliseerd.
In de oosthoek van het landgoed bij Heukelum werd opmerkelijk gedrag van watervleermuizen
waargenomen. Reeds vroeg in de avond bezochten watervleermuizen hier een verblijfplaats: een
grate scheur in een es. Deze scheur was 1 meter lang en begon op een hoogte van 2,5 m. Herhaal
delijk zwermden kleine graepjes om de boom en kropen soms naar binnen via kleine openingen.
Toch werd er geen gebruik gemaakt van de boom als verblijfplaats.

Meervleermuis (Myotis dasycneme) - kaart 4

Boven het kanaal door de Vijfheerenlanden werden tenminste drie jagende exemplaren waar
genomen tussen Vianen en Meerkerk. De soort ontbrak boven de meeste andere watergangen in de
ruime omgeving. Ook boven de Linge werd de soort niet waargenomen, ondanks het feit dat er
geregeld en langdurig werd gepost.

Gewone dwergvleermuis (PipistreJ/us pipistreJ/us) - kaart 5

De gewone dwergvleermuis is de talrijkst voorkomende soort in de omgeving van de Linge. De
soort werd in 85 van de 133 bezochte km-hokken waargenomen.
In Gellicum werden twee kolonies gevonden. Een kolonie beyond zich in een oud huis. De
zwermende dieren krapen via een opening langs de daklijst naar de spouwmuur. Het ging om
tenminste 25 dieren. Op ca. 200 meter afstand hiervandaan was eveneens een kolonie aanwezig
onder een daklijst van een klein kerkgebouw. De dieren waren overdag ten dele zichtbaar onder de
daklijst. Het ging hier om circa 15 exemplaren.
Bij het landhuis te Heukelum heeft, volgens de bewoners, achter de luiken van het landhuis een
kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis gezeten. Ondanks het feit dat deze dit seizoen niet
meer aanwezig was, waren hier al vraeg in de avond enkele tientallen foeragerende dieren
aanwezig. In Heukelum werd een mogelijke kolonie gevonden in een spouwmuur van een vrij
nieuw woonhuis. Hier werden in de ochtend enkele inkruipende dieren waargenomen. Omdat er in
de avondschemer geen tijd was ook hier te posten, is onduidelijk gebleven of het hier om een
verblijfplaats van enkele dieren of om een grate kolonie gaat.

Ruige dwergvleermuis (PipistreJ/us nathusil) - kaart 6

De ruige dwergvleermuis werd geregeld, maar in kleine aantallen, in het Lingegebied aangetraffen.
De soort werd in 41 van de 133 onderzochte km-hokken waargenomen.
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Kaart 3: Waarnemingen watervleermuis; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen, een
sterretje geeft de vondst van een kolonie aan.

In het landgoed bij Heukelum waren in de ochtend maximaal tien exemplaren aanwezig. In de laan
met eiken langs de noordrand van het landgoed waren tenminste drie verblijfplaatsen van deze
soort aanwezig.

laatvlieger (Eptesicus serotinus) - kaart 7

Laatvliegers werden in 33 van de 133 onderzochte km-hokken waargenomen.
In Acquoy werd een kraamkolonie gevonden in een spouwmuur van een woonhuis - nota bene

recht tegenover de kampplaats! Op de avond van 23 mei werden hier 24 uitvliegers geteld.

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) - kaart 8

De rosse vleermuis werd, net als de watervleermuis, slechts plaatselijk in kleine aantallen aangetrof
fen. De soort werd in 12 van de 133 km-hokken foeragerend waargenomen.
lowel op landgoed Heukelum als op landgoed Marienwaard was een verblijfplaats/kolonie

aanwezig. In het landgoed Heukelum was een kleine kolonie aanwezig in een oude beuk, op 9 m
hoogte. Hier vlogen op 23 mei tussen 21.48-21.51 u. vijf dieren uit. Boven de vijver rond het

landgoed werden niet meer dan drie exemplaren tegelijk waargenomen. Op 22 mei vlogen ook
enkele exemplaren uit een es in de oosthoek van het landgoed. Hier ging het eveneens om enkele
exemplaren.

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) - kaart 9

De grootoorvleermuis werd op diverse locaties waargenomen: in het landgoed Heukelum en bij het
fort Poederoyen. De soort werd in zes km-hokken waargenomen. Op de zolder van de NH-kerk te
Leerbroek werden op 23 mei acht gewone grootoorvleermuizen aangetroffen.
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Kaart 4: Waarnemingen meervleermuis; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen .
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Kaart 6: Waarnemingen ruige dwergvleermuis; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen.
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Kaart 7: Waarnemingen laatvlieger; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen, een
sterretje geeft de vondst van een kolonie aan.
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Kaart 8: Waarnemingen rosse vleermuis; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen, een
sterretje geeft de vondst van een kolonie aan.
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Kaart 9: Waarnemingen grootoorvleermuis; in de gevulde km-hokken is de soort waargenomen,
een sterretje geeft de vondst van een kolonie aan.
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5. KLEINE ZOOGDIEREN

5.1 INlEIDING

In het weekend van 25-27 september werden de kleine zoogdieren ge"fnventariseerd langs de Zuider

Lingedijk en in de Zouweboezem door het uitzetten van inloopvallen (zogenaamde 'Iive-traps/). Bij
het onderzoek naar kleine zoogdieren is in het bijzonder geprobeerd am het voorkomen vast te
stellen van de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Daarom, en vanwege het feit dat het
uitzetten en controleren van de vallen een tijdrovende bezigheid is, hebben we ons beperkt tot de

meest vochtige en natte delen van deze terreinen.

5.2 WERKWIJZE

Op donderdag 24 september werden in totaal 180 inloopvallen uitgezet in twee verschillende
gebieden, namelijk de Zuider Lingedijk en de Zouweboezem. De vallen werden zoveel mogelijk in
vochtige tot natte ruigte en rietvegetaties uitgezet. De vallen werden over het algemeen uitgezet in
vallijnen van 10 stuks met 5 m tussenruimte tussen de opeenvolgende vallen. Bij de Zuider
Lingedijk werden 130 vallen geplaatst, geconcentreerd over twee hoofdlocaties (Amersfoortcoo
rdinaten 135.8-431.7 en 135.2-431.3). In de Zouweboezem werden de vallen geplaatst over een

lijn van zo/n 500 m (tussen Amersfoortcoordinaten 127.7-440.2 en 128.2-439.7). In de boezem zelf
konden geen vallen geplaatst worden aangezien hier overal water stand: wanneer je de vegetatie

opzij duwde, bleek er geen grond aanwezig te zijn.
De vallen werden geaasd met zaden, appel, pindakaas en stukjes spek en voorzien van droog stro.
Op vrijdagmiddag werden de vallen op scherp gezet, waarna 5 controles volgden: vroeg in de
ochtend, halverwege de middag en aan het begin van de nacht. Zondagochtend werden de vallen
weer opgehaald en schoongemaakt.

5.3 WEERSGESTElDHEID

Tijdens het weekend van 25-27 september 1992 was het prachtig weer; het was onbewolkt (ca.
20°C) met een zachte tot matige zuidoostenwind. De nachttemperatuur was ongeveer 12°C.

5.4 RESULTATEN

Er werden in totaal 360 valnachten gemaakt (een valnacht is een val die gedurende 24 u. open
staat), waarmee in totaal 224 vangsten van kleine zoogdieren gedaan werden, verdeeld over tien
soorten (zie tabel 3). Langs de Zuider Lingedijk werden 260 valnachten gemaakt en in de Zouwe
boezem 100 val nachten.

Langs de Zuider Lingedijk werden acht soorten gevangen en langs de Zouweboezem zeven soorten.
Bijna de helft van de vangsten bestond uit rosse woelmuizen. In veel kleinere aantallen werden
gewone bosspitsmuizen, aardmuizen en bosmuizen gevangen. Verder werden vijf veldmuizen, drie
waterspitsmuizen, drie dwergmuizen en een dwergspitsmuis gevangen. Verrassend was de vangst
van twee wezels en een mol in de live-traps.

Uit tabel 4 blijkt dat de meeste kleine zoogdieren tijdens de nachtcontroles werden gevangen: de

gemiddelde bezetting per controle per val bedroeg 's nachts 28%. De gewone bosspitsmuis en de
bosmuis werden het meest tijdens de ochtendcontrole gevangen. Tijdens de middagcontrole werden

in totaal 26 muizen gevangen; tijdens deze controle was 14% van de vallen bezet.
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Van de 224 vangsten werden 9 bosspitsmuizen en 1 waterspitsmuis dood in de val aangetroffen
(4.5%: zie tabel 5). Een jonge rosse woelmuis overleed kort nadat hij uit de val was gehaald. Een
dergelijke mortaliteit is helaas gebruikelijk bij dergelijke grootschalige inventarisaties met inloopval
len, met name bij de zeer stress-gevoelige bosspitsmuis.

Tabel 3: Aantal val/en, valnachten en valcontro/es, aantal vangsten, vangstaandeel per soort en
vangstpercentages (per gebied en totaa/).

Zuider Lingedijk
ZouweboezemTotaal

aantal vallen

13050180

aantal val nachten

260100360

aantal valcontroles

650250900

aantal 1005 alarm

155.8%99.0%246.7%

Gewone bosspitsmuis

1812.9%1517.9%3314.7%

Dwergspitsmuis

--11.2%10.4%

Waterspitsmuis

32.1%--31.3%

Mol

--11.2%10.4%

Rosse woelmuis

6848.6%5059.5%11852.7%

Veldmuis

53.6%--52.2%

Aardmuis

42.9%1517.9%198.5%

Bosmuis

3827.1 %11.2%3917.4%

Dwergmuis

32.1%--31.3%

Wezel

10.7%11.2%20.9%

totaal aantal vangsten

140100%84100%224100%

vangstperc. berekend op valnachten

53.8%84.0%62.2%

vangstperc. berekend op valcontroles

21.5%33.6%24.9%
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Tabel4: Vang5ten per 500rt, opgeteld per controletijd

7.00 u.
17.00 u.24.00 u.

(n = 2)

(n = 1)(n = 2)

1005 alarm

8313

Bosspitsmuis

17511

Dwergspitsmuis

--1

Waterspitsmuis

2-1

Rosse woelmuis

471556

Veldmuis

2-3

Aardmuis

649

Bosmuis

22215

Dwergmuis

--3

Mol

--1

Wezel

--2

Totaal aantal vangsten

9626102

Bezetting per controle per val

26.7%14.4%28.3%

Tabel 5: Mortaliteit (A = Zuider Lingedijk, B = Zouweboezem)

Soort
LocatieDatumTijdAantal

Gewone bosspitsmuis

A25-924.00 u.1

Gewone bosspitsmuis

A26-97.00 u.1

Gewone bosspitsmuis

B26-97.00 u.2
.

Gewone bosspitsmuis

A26-917.00 u.3

Gewone bosspitsmuis

B26-917.00 u.1

Gewone bosspitsmuis

B27-97.00 u.1

Waterspitsmuis

A26-97.00 u.1

Rosse woelmuis

B26-917.00 u.1

In tabel 6 is voor de locatie Zuider Lingedijk het aantal vangsten per soort voor de verschillende

controlerondes gegeven. In tabel 7 is ditzelfde gedaan voor de locatie Zouweboezem.
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Tabef 6: Vangsten van kfeine zoogdieren fangs de Zuider Lingedijk

datum
25-926-926-926-927-9

Totaaltijd
24.00 u.7.00 u.17.00 u.24.00 u.7.00 u.

1005 alarm

1137315

Gewone bosspitsmuis

3632418

Dwergspitsmuis

------

Waterspitsmuis

11-
-13

Rosse woelmuis

151210191268

Veldmuis

21-115

Aardmuis

2-1-14

Bosmuis

87261538

Dwergmuis

2--1-3

Mol

------

Wezel

---1-1

totaal

3327163034140

Tabef 7: Vangsten van kfeine zoogdieren fangs de Zouweboezem

datum
25-926-926-926-927-9

Totaa Itijd
24.00 u.7.00 u.17.00 u.24.00 u.7.00 u.

1005 alarm

21-339

Gewone bosspitsmuis

4322415

Dwergspitsmuis

1----1

Waterspitsmuis

------

Rosse woelmuis

1095121450

Veldmuis

------

Aardmuis

3434115

Bosmuis

---1-1

Dwergmuis

------

Mol

---1-1

Wezel

1----1

totaal

191610201984
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5.5 SOORTBESPREKINGEN

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus)

De gewone bosspitsmuis werd op aile vangplaatsen langs de Zuider Lingedijk en langs de
Zouweboezem gevangen. In totaal werden 33 vangsten gedaan (15%), waarvan de meeste dieren
tijdens de beide ochtendcontroles werden gevangen.
Van de 33 vangsten werden 9 dieren dood in de vallen aangetroffen (4% van het vangtotaal),
waarvan 4 tijdens de twee ochtendcontroles, 4 tijdens de middagcontrole en 1 tijdens de twee
nachtcontroles. Deze dode exemplaren werden gecontroleerd op gebitskenmerken. Aile dieren
bleken te behoren tot de soort Sorex araneus.

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)

De dwergspitsmuis werd eenmaal gevangen langs de Zouweboezem, om 24.00 u.

Waterspitsmuis (Neomys Fodiens)

Drie vangsten vonden plaats langs de Zuider Lingedijk, twee keer in de ochtend en een keer in de
avond. Een van de drie waterspitsmuizen bezweek in de val.

Mol (Talpa europaea)

Toevalligerwijze werd een adulte mol in een val langs de Zouweboezem gevangen. Mollen worden
hoogst zelden in live-traps gevangen.

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)

Deze soort was veruit de meest gevangen muizesoort tijdens het weekend: meer dan de helft van
het aantal vangsten (52.7%) bestond uit rosse woelmuizen. Het vangstpercentage langs de Zuider
Lingedijk en de Zouweboezem was vergelijkbaar.

Veldmuis (Microtus arvalis)

De veldmuis werd uitsluitend langs de Zuider Lingedijk gevangen. Hier vonden 5 vangsten plaats: 2
in de ochtend en 3 in de avond.

Aardmuis (Microtus agrestis)

Aardmuizen werden zowel langs de Zuider Lingedijk als langs de Zouweboezem geregeld gevangen
(respectievel ijk 4 en 15 vangsten).

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Langs de Zuider Lingedijk werd in totaal 38 vangsten gedaan, waarvan 2 tijdens de middagcontrole.
Langs de Zouweboezem werd slechts een maal een bosmuis gevangen.
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Dwergmuis (M;cromys m;nutus)

Drie maal werd een dwergmuis gevangen langs de Zuider Lingedijk, steeds om 24.00 u.

Wezel (Mus tela n;val;s)

Zowel langs de Zuider Lingedijkals langs de Zouweboezem werd een wezel gevangen. Wezels
worden min of meer geregeld, maar meestal in zeer lage aantallen, in live-traps gevangen.

6. OVERIGE WAARGENOMEN ZOOGDIEREN

Egel (fr;naceus europaeus)

Op 6 mei 1992 werd 1 dood exemplaar op de Lingedijk gevonden. Verder werden enkele
zichtwaarnemingen gedaan in de omgeving van Acquoy en in Leerdam.

Mol (Talpa europaea)

In vrijwel aile bezochte km-hokken werden molshopen aangetroffen. Ook werden enkele verkeers
slachtoffers genoteerd.

Huisspitsmuis (Crocidura russula)

In Acquoy werden zowel enkele zichtwaarnemingen gedaan van huisspitsmuizen, als enkele
doodvondsten.

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Het konijn werd alleen langs de Lingedijk plaatselijk waargenomen.

Haas (Lepus europaeus)

Komt algemeen in het gebied voor en is in een groot deel van de km-hokken waargenomen.

Woelrat (Arv;cola terrestr;s)

Op verschillende plaatsen zijn sporen gevonden, onder andere bij het kasteel te Heukelum. De
soort is algemeen in het gebied.

Muskusrat (Ondatra z;bethicus)

In de vroege ochtend van 2 op 3 mei werd een zwemmend exemplaar in de Linge bij Gellicum
waargenomen.
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Huismuis (Mus musculus)

In onze uitvalsbasis, een woonhuis te Acquoy, werd de huismuis dood aangetroffen.

Bruine rat (Rattus norvegicus)

Van de bruine rat zijn enkele verkeersslachtoffers gevonden.

Wezel (Muste/a nivalis)

Naast vangsten op zowel de locatie Zuider Lingedijk als de locatie Zouweboezem, IS er nog een
zichtwaarneming van de wezel gedaan op de Zuider Lingedijk.

Vos (Vulpes vulpes)

De vos werd tijdens beide weekendinventarisaties niet vastgesteld.

Ree (Capreolus capreolus)

Bij de Zuider Lingedijk en bij de Zouweboezem werden reeen gezien. De soort komt vrij algemeen
in het gebied voor.

Een overzicht van de tijdens de inventarisaties waargenomen zoogdiersoorten, alsmede het type
waarneming waardoor de aanwezigheid in het Linge-gebied werd vastgesteld, wordt gegeven in
tabel 8.
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Tabel 8: Waargenomen zoogdiersoorten in het Lingegebied (1992).

1 = zichtwaarneming
2 = sporen
3 = vangst in live-trap
4 = doodvondst

5 = bat-detector waarneming

12345

Egel

xx x

Mol
xxx

Gewone bosspitsmuis

x

Dwergspitsmuis

x

Waterspitsmuis

x

Huisspitsmuis

x x

Baardvleermuis

x

Watervleermuis
x

Meervleermuis
x

Gewone dwergvleermuis

xx

Ruige dwergvleermuis

x

Laatvlieger

x

Rosse vleermuis
x

Gewone grootoorvleermuis

x x

Konijn

xx

Haas

xx x

Rosse woelmuis

x

Veldmuis

x

Aardmuis

x

Woelrat
x

Muskusrat

xx

Dwergmuis

x

Bosmuis

x

Huismuis

x

Bruine rat

x

Wezel

xx

Ree

x
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7. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Tijdens het eerste weekend (22-24 mei) werden in het Lingegebied en omgeving in totaal acht
vleermuissoorten vastgesteld. Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger komen

algemeen in deze omgeving voor.
Boombewonende soorten als watervleermuis en rosse vleermuis hebben kolonies in de landgoede

ren (Heukelum en Marienwaard) langs de Linge. Het betreffen de meest westelijk gelegen

verblijfplaatsen van deze soorten in Nederland (met uitzondering van de duinstrook); in het
uitgestrekte veenweidegebied tussen het duingebied en de Linge ontbreken verblijfplaatsen van
deze soorten.

Grootoorvleermuizen werden eveneens in deze landgoederen waargenomen. Op de kerkzolder te
Leerbroek werd bovendien een kraamkolonie van acht exemplaren van deze soort vastgesteld.

De baardvleermuis werd tijdens het weekend in mei niet waargenomen. Vermoedelijk komen de
vele tientallen exemplaren die in de forten overwinteren van elders.

In totaal werden 224 vangsten van kleine zoogdieren gedaan. De meeste vangsten hadden

betrekking op rosse woelmuizen (118), bosmuizen (39), gewone bosspitsmuizen (33) en aardmuizen
(19). In kleine aantallen werden vastgesteld de dwergspitsmuis (1), waterspitsmuis (3), veldmuis (5),

dwergmuis (3), wezel (2) en mol (1).
De waterspitsmuis en dwergmuis werden alleen langs de Zuider Lingedijk gevangen, terwijl de

dwergspitsmuis alleen langs de Zouweboezem werd gevangen.

De noordse woelmuis werd opnieuw niet aangetroffen langs de Zouweboezem (Mostert, 1988).

Gezien het grote aantal aardmuizen dat langs de Zouweboezem werd gevangen, is de kans vrijwel
nihil dat de noordse woelmuis hier voorkomt. Tijdens het kamp stond het water in de boezem zo

hoog dat we de vallen alleen langs de oevers om de boezem konden uitzetten. Toch lijkt de kans
zeer gering dat de noordse woelmuis elders in de boezem voorkomt.

8. NAWOORD EN VERANTWOORDING

Deze zoogdierinventarisatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Staatsbosbeheer. Dank aan
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der Kooij, Kees Kapteyn, Rogier Lange, Kees Mostert, Jeroen Reinhold, Menno Soes, Godfried
Schreur, Douwe Tiedema, Peter Twisk, Joost Verbeek, Floor van der Vliet en Jan Wondergem.
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De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

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

Zoogdierbeschernning
De VZZ telt thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote 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 THEMATISCHE WERKGROEPEN die
min of meer zelfstandig opereren. De Werkgroep Boommarter Nederland, de Veldwerkgroep, de
Werkgroep Kleine Marters en de Werkgroep Zeezoogdieren bestaan al een paar jaar. Sinds kort zijn
hier de Vleermuiswerkgroep Nederland en de werkgroepen Zoogdierbescherming en Voorlichting
aan toegevoegd.
In Overijssel is kort geleden 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, inventarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN
uit met mededelingen en verslagen over hun aktiviteiten.

In ventarisa ties

Veel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stellen aan
het leefmilieu wordt door leden of werkgroepen van de VZZ ge'lnitieerd. 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 hogere en lagere overheden, gebruiken de
VZZ als platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren.

Lidnnaatschap
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 (inclusief het tijdschrift Zoogdier).
Het lidmaatschap met beide tijdschriften bedraagt f. 55,-. Een 105 abonnement op het tijdschrift
Zoogdier is ook mogelijk (zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost f. 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht, tel. 030-2544642, fax
030-2518467.
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