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SAMENVATTING

Tijdens het zomerkamp van de Veldwerkgroep van de VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming), dat plaatsvond van 29 juli tot en met 5 augustus 1995, werden zoogdieren
ge"inventariseerd in en rondom de Pieniny. De Pieniny is een gebied in het zuiden van Polen dat voor
een gedeelte is beschermd als nationaal park en bestaat uit een afwisselend heuvelachtig tot bergachtig
landschap van vooral (naald-)bossen, graslanden en akkers. Het gebied bleek zeer rijk aan zoogdieren
te zijn.

Met gebruikmaking van verschillende valtypen werden 699 muizen gevangen, verdeeld over 14 soorten,
waaronder alpenspitsmuis (Sorex a/pinus), waterspitsmuis (Neomys fodiens), Millers waterspitsmuis
(Neomys anoma/us), ondergrondse woelmuis (Microtus subte"aneus), brandmuis (Apodemus agrarius)
en hazelmuis (Muscardinus avellanarius). De gevangen soorten komen overeen met literatuuropgaven
voor de Pieniny. Het voorkomen van tuinspitsmuis (Crocidura suaveo/ens) en kleine bosmuis
(Sy/vaemus microps) kon niet worden bevestigd. Specifiek voor de locatie Czorstzyn waren er geen
eerdere literatuuropgaven van dwergspitsmuis (Sorex minutus), alpenspitsmuis, Millers waterspitsmuis,
ondergrondse woelmuis, huismuis (Mus domesticus) en hazelmuis. De alpenspitsmuis werd gevangen
in een volgens literatuuropgaven atypisch biotoop: een droge helling met veel puin, struiken en enkele
bomen. Op een van de locaties bleken waterspitsmuis en Millers waterspitsmuis naast elkaar voor te
komen.

Bij het vergelijkend onderzoek tussen de verschillende valtypen kwam de Longworthval in het algemeen
als de beste uit de bus, hoewel ook de andere valtypen (houten, Zweedse en Sherman) hun pluspunten
hebben.

Met behulp van bat-detectors werden vleermuizen ge"inventariseerd, waarbij de noordse vleermuis
(Eptesicus nilssonil) nieuw voor de Pieniny werd vastgesteld. Deze waarnemingen vragen om meer
onderzoek naar de mate waarin de soort in het gebied voorkomt. De overige waargenomen soorten
komen overeen met eerdere gegevens (mistnetvangsten). Veel waarnemingen werden verricht aan de
kleine hoefijzerneus (Rhin%phus hipposideros) in het kader van een lokaal lopend onderzoek.

Zichtwaarnemingen leverden onder meer een relmuis (GUs gUs) en een bunzing (Muste/a putorius) op.
In het nationaal park werd een dode boommarter (Maries maries) gevonden. Gericht zoeken naar
nestjes van de hazelmuis leverde 14 vondsten op, waarvan drie bewoonde nestjes.
Er werden slechts enkele braakballen gevonden welke geen nieuwe gegevens opleverden.
Van een aantal zoogdieren werd sporen gevonden, waaronder een uitwerpsel vermoedelijk van
wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) afkomstig en uitwerpselen van boommarter of steenmarter
(Maries foina). Voorkomen van bruine beer (Ursus arctos) en lynx (Lynx lynx) kon niet door sporen
worden bevestigd.

Waarnemingen van niet-zoogdieren werden ook genoteerd. Vastgesteld werden 39 soorten dagvlinders,
14 soorten sprinkhanen en 25 soorten libellen. Daarnaast werden vele vogelsoorten waargenomen,
waaronder oeraluil (Strix ura/ensis), en werden verscheidene amfibieen en reptielen gezien.

De Pieniny blijkt in elk geval voor wat betreft zoogdieren grote natuurwaarden te hebben. Behoud
hiervan vraagt om een zorgvuldig beheer en een alerte en actieve houding bij toekomstige
ontwikkelingen zoals schaalvergroting, verandering van de waterhuishouding en een mogelijke toename
van toerisme.
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SUMMARY

The summercamp of the Fieldworkgroup of the Dutch Society for Mammal Research and Protection
01ZZ) in 1995 was organized in the Pieniny, Poland, from July 29 up to August 5. An inventory of
mammals was drawn up in and around the Pieniny, which is an area in southern Poland that is partly
protected by the status of national park. The landscape is hilly, consisting mainly of (pine) forests,
meadows and arable fields. The area turned out to be very rich in mammals.

Using different types of live-traps, a total of 699 small mammals were caught, comprising 14 different
species. Among these were alpine shrew (Sorex a/pinus), water shrew (Neomys fodiens), Mediterranean
water shrew (Neomys anoma/us) , pine vole (Microtus subterraneus), striped field mouse (Apodemus
agrarius) and common dormouse (Muscardinus avellanarius). The species caught are in line with those
described in the literature for the Pieniny. The presence of the lesser white-toothed shrew (Crocidura
suaveo/ens) and herb field mouse (Sy/vaemus microps) could not be confirmed. For the location of
Czorstzyn in particular there were no earlier literature recordings of the pygmy shrew (Sorex minutus),
alpine shrew, Mediterranean water shrew, pine vole, house mouse (Mus domesticus) and common
dormouse. The alpine shrew was caught in a habitat not recorded by the literature: a dry stone-slope
with a lot of rubbish, bushes and some trees. At one of the trapsites water shrew and Mediterranean
water shrew appeared to coexist.
The comparative study of the different types of traps showed an overall succes of the Longworth trap,
although the other types of traps (wooden, Swedish and Sherman) also have their advantages.

Bats were searched for by means of the use of bat-detectors. A new recording for the Pieniny was the
northern bat (Eptesicus nilssonil). These observations ask for more study on the status of this species
in the area. The other species that were observed are in accordance with earlier data (catches using
nets). Within the framework of a continuing local research, a lot of observations were made of the lesser
horseshoe bat (Rhin%phus hipposideros).

Observations by sight were recorded of - among other mammals - a fat dormouse (Glis glis) and a
polecat (Muste/a putorius). A dead pine marten (Maries foina) was found in the national park. Searching
very specifically for the nests of the common dormouse resulted in 14 nests, three of them being
occupied.
Only a few pellets were found. They did not reveal any new data. Tracks, excrements and other traces
were found of a number of mammals. Among them was an excrement presumably of a raccoon dog
(Nyctereutes procyonoides) and excrements of a pine marten or stone marten (Maries foina). The
presence of the brown bear (Ursus arctos) and the lynx (Lynx lynx) could not be confirmed by
discoveries of tracks or excrements.

Also observations of non-mammals were recorded. Observations were made of 39 species of butterflies,

14 species of grasshoppers and 25 species of dragonflies. Furthermore many bird species were
observed, among them the ural owl (Strix uralensis), and several species of amphibians and reptiles
were seen.

The Pieniny turns out to be a great natural importance, at least as far as mammals are concerned.
Preservation of these natural values will require careful management and an attentive and active attitude
towards future developments like scaling-up, changes in the water-balance and a possible increase in
tourism.

-6-



STRESZCZENIE

-7-





1 INLEIDING

Auteurs:
Paul van Oostveen (1.1, 1.2)

Alphons van Winden (1.3.1, 1.4)
Gees Zoon (1.3)

1.1 ALGEMEEN

In de zomer van 1995 is door de Veldwerkgroep van de VZZ een zomerkamp georganiseerd. Een
dergelijk zomerkamp is inmiddels bijna een traditie te noemen. Met behulp van inloopvallen worden
muizen gevangen, vleermuizen worden opgespoord met behulp van bat-detectors en voor het
vaststellen van overige zoogdieren wordt gebruik gemaakt van zichtwaarnemingen en sporen. De
nadruk op deze zomerkampen, en dus ook op dit kamp, ligt op de ontspanning. Het inventariseren van
zoogdieren is voor de deelnemers een hobby. Er worden echter ook andere takken van natuurstudie
bedreven, zoals uit dit verslag mag blijken.
Aangezien er een contact was met twee zoogdiermensen in Polen, is besloten om hier het zomerkamp
van 1995 te organiseren. In overleg met genoemde personen is gekozen voor het gebied van de
Pieniny, in het zuidoosten van Polen (figuur 1.1). Argumenten voor deze locatie waren: a) het is een
schitterend en afwisselend gebied, b) er was behoefte aan meer gegevens, en c) een van onze
contactpersonen deed hier onderzoek aan de kleine hoefijzerneus en kende zodoende het gebied en
zijn beheerders. Dit laatste is zeker in Polen handig in verband met het verkrijgen van vergunningen en
dergelijke.
Er is binnen de Veldwerkgroep een flinke dosis kennis en ervaring aanwezig. Dit maakt het contact met
buitenlandse zoogdierstudiegroepen interessant. Zij zijn vaak ge'interesseerd in onze methoden en
ervaringen, te rwij I wij op onze beurt ook van hen kunnen leren. Zeker wanneer in een gebied soorten
voorkomen waarmee wij in Nederland weinig of geen ervaring hebben, is het leuk om hier in het
buitenland kennis mee te kunnen maken en van de lokale deskundigen te leren. Onze contactpersonen
in Polen waren aangesloten bij de Pooise vereniging van natuurvrienden "Pro Natura", en met leden van
deze groep zijn gedurende het kamp ervaringen uitgewisseld.
Het nu volgende is het verslag over het zomerkamp in de Pieniny, gehouden van 29 juli tot en met 5
augustus 1995. Hoewel het de bedoeling is dat een verslag zo kort mogelijk na het verzamelen van de
gegevens verschijnt, is dit niet altijd mogelijk. Vrijwilligers hebben ook andere bezigheden, aile goede
bedoelingen ten spijt. Zo kwam ook dit verslag later klaar dan bedoeld. Een woord van dank dient echter
geuit te worden tot Kees Canters, die de eerste maanden na het kamp de eindredactie van dit verslag
verzorgde en - helaas tevergeefs - gepoogd heeft om het verslag voor de kerst van 1995 klaar te
hebben.

De indeling van het verslag is als voigt: in de rest van dit hoofdstuk voigt nadere algemene informatie
over het kamp en de locatie. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de gegevens verzameld met live-traps
gepresenteerd en uitgebreid geanalyseerd. Hoofdstuk 3 behandelt de vleermuizen die gesignaleerd
werden. Hierop wordt in hoofdstuk 4 het overige aan zoogdierwaarnemingen besproken, bestaande uit
diverse sporen, zichtwaarnemingen, braakballen en doodvondsten. Andere dieren dan zoogdieren
komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Hoofdstuk 6 tenslotte geeft conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1
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Figuur 1.1: Ligging van de Pieniny in Polen.

Figure 1.1: Situation of the Pieniny in Poland.
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1.2 DOELSTELLING

Het doel van het kamp was meervoudig, en mocht tussen de regels door reeds uit het bovengaande
duidelijk worden:
1. Inventarisatie van zoogdieren in het gebied, de Pieniny, en hiermee een bijdrage leveren aan de

kennis omtrent de aldaar voorkomende zoogdieren;
2. Uitwisseling van kennis en ervaring met de zoogdierstudiegroep aldaar;
3. Kennismaken met soorten waarmee we hier in Nederland weinig of geen ervaring hebben;
4. Uitvoeren van een vergelijkend onderzoek tussen verschillende typen live-traps;
5. Leveren van een bijdrage aan het lopende onderzoek aan de kleine hoefijzerneus in de Pieniny;
6. Ontspanning.

1.3 DEELNEMERS

De volgende personen hebben aan het kamp deelgenomen:

Jose van der Berg
Paula Berkemeyer
Riemke Bitter
Jan Buys

Kees Canters

Annemarie van Diepenbeek
Marijke Drees
Minne Feenstra
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Inleiding

Kees Kapteyn
Dick Klees
Jeroen van del' Kooij
Andre Krumperman
Rogier Lange

Frank Mertens
Kees Mostert
Trude Starholm
Rafat Szkudlarek Renata
Joost Verbeek

Ludy Verheggen
Floor van del' Vliet

Martijn de Vries
Alphons van Winden
Cees Zoon

Deze personen worden bedankt voor hun bijdrage aan het verzamelen van de gegevens. Dank gaat
voorts uit naar de auteurs, de illustratoren en de twee organisatoren van het kamp, Joost Verbeek en
Jan Boshamer, alsmede naar onze beide Pooise contactpersonen en gastheren, Roman Guziak en
Rafat Szkudlarek.

1.3 GEBIED: PIENINSKI PARK EN OMGEVING

1.3.1 Geografie

Het landschap in het uiterste zuiden van Polen wordt bepaald door een aantal heuvelruggen en
bergketens. De hoogste toppen (tot 2499 meter) liggen in het Tatragebergte. Andere gebergten zijn
van west naar oost de Sudeten, de Pieniny, de Bieszczade en de Beskiden, met toppen tussen de 900
en 1500 meter.
De bergruggen zijn vrijwel nergens bredeI' dan 50 km en rijzen aan de noordkant vrij plotseling op
vanuit de Pooise laagvlakte. In de gebergten ontspringen talrijke beken en rivieren die door Polen
heen naar het noorden stromen en in de Oostzee uitmonden.
Het Pieninski Nationaal Park strekt zich uit over een berg rug met als hoogste top de Trzy Korony (982
m). De berg rug en het park lopen in zuidoostelijke richting tot over de Slowaakse grens. Aan de noord
en zuidkant wordt de berg rug begrensd door diepe dalen, gelegen op 400 tot 500 meter boven de zee
spiegel. De beken in deze dalen voeren het hele jaar door water en zijn 5 tot 10 meter breed. Aan de
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Hoofdstuk 1

zuidzijde van het Pooise deel van het park loopt de bijna 50 meter brede rivier de Dunajec. In een brede
kloof snijdt de rivier dwars door het gebergte en stroomt daarna in noordelijke richting het gebergte uit.
De bod em van het gebergte bestaat grotendeels uit kalksteen. In de dalen hebben de beken en rivieren
klei en zand afgezet. In het park en de dalen er omheen bestaat het landschap uit een afwisseling van
naaldbossen, graslanden en akkers. De meest voorkomende boomsoort is de zilverspar. De hoogste
toppen en enkele van de steile dalwanden zijn onbegroeid. Hier vinden we het massieve gesteente aan
de oppervlakte of liggen er puinhellingen. De graslanden in het park worden zeer extensief beheerd, er
wordt slechts eens per jaar of eens in de twee jaar gemaaid. Buiten het park is het beheer intensiever en
vindt ook beweiding plaats. In de dalen rond het park liggen vele dorpen en gehuchten. De dalen zijn vrij
dicht bevolkt. In het park zelf is er geen bebouwing en bewoning.
Figuur 1.2 geeft een weergave van het gebied.

1.3.2 Historie van het park en beheer

AI in het begin van de 20e eeuw werd erkend dat de Pieniny een bijzonder gebied is, met een zeer
bijzondere flora en fauna. De pogingen om een nationaal park te stichten, stuitten op weerstand van de
lokale bevolking. Daardoor kon in 1921 slechts het "Reserwat Zamek-Czorsztyn" gesticht worden rond
de ru'ines van het oude kasteel ('zamek') Czorsztyn. De reden daarvoor was het voorkomen van
endemische plantensoorten bij de ru·ine. In 1932 lukte het om een nationaal park in het hart van de
Pieniny te stichten rond de Trzy Korony aan de Pooise zijde van de rivier de Dunajec en rond het
Czerwony Klasztor aan de Slowaakse zijde. Dit was het eerste grensoverschrijdende nationaal park in
Europa. In de jaren '50 en '60 werd dit park sterk vergroot. Het totaal bedraagt 4356 ha waarvan 2231
ha aan Pooise zijde. AI in 1932 werden tochten in vlotten van uitgeholde boomstammen op de Dunajec
een toeristische attractie, die nog steeds veel mensen trekt.
De laatste jaren wordt er gewerkt aan een stuwdam in de rivier de Dunajec. Het oude dorp Czorsztyn,
dat onder water zal komen, is al verlaten. Onder de toekomstige waterlijn is het bos al gekapt. Hoger op
de heuvels is Czorsztyn opnieuw opgebouwd. In het verlaten boerendorp met zijn velden zijn door ons
live-traps geplaatst (Iokatie C, D en E). Deze helling hoort (nog) niet bij het Pieninski park, maar is nog
in particulier bezit.
In Polen betekende natuurbehoud tot nu toe vooral bosbehoud. Reservaten en nationale parken
bestonden vooral uit natuurlijke bossen (bijvoorbeeld de Puszta Biatowieza). Sinds enige tijd, maar
vooral nu de landbouw aan het moderniseren gaat, dringt het besef door dat ook in het agrarische
landschap veel natuurwaarden voorkomen die verloren kunnen gaan. Maaien en beweiden worden nu
ook als natuurbeheerstaak gezien.
De parkorganisatie is een overheidsdienst (zoiets als Staatsbosbeheer). Deze heeft een schaapskudde
met herders en honden, die op de hellingen van het park graast. Deze herders leven's zomers buiten
het dorp in een herdershut, waar ze onder andere rookkaas van de schapenmelk maken. De
graslanden hoog in de heuvels zijn bijna allemaal hooilanden die door de organisatie zelf gemaaid
worden.

Omdat veel gronden aan de rand van het park nog in particulier bezit zijn, ziet de parkorganisatie in dat
overleg en samenwerking met de landbouwers van belang zijn om de aanwezige waarden niet te
verliezen (vergelijkbaar met relatienotagebied in Nederland).

- 12-
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Hoofdstuk 1

1.3.3 Vegetatie

De hooilanden van Pieniny zijn vooral matig droge vegetaties (plantengemeenschap: Anthylli- Trifolietum
montani) die jaarlijks gemaaid worden. Dit zijn kruidenrijke graslanden met opvallende soorten als de
witte "rode" klaver (Trifolium montanum) en de witgele broer van duifkruid (Scabiosa ochroleuca). Dit
graslandtype komt nog veel voor in de perceelsranden en overhoeken buiten het park (zoals vallokatie A
en G), maar is in het nationaal park het beste ontwikkeld op gronden die in beheer zijn bij de
parkorganisatie.
In het gebied bij de Trzy Korony waar geen gesloten bos staat, komen kruidenrijke ruigten van het
glanshaververbond (Arrhenatherion) voor die slechts eenmaal in de twee jaar gemaaid worden. Deze
graslanden zijn aile in beheer bij de parkorganisatie.
Op de hellingen treedt grondwater uit dat aangerijkt is met mineralen uit de bodem. Hier vinden we de
plantengemeenschap Valeriano- Caricetum flavae, een natte vegetatie met hoge zeggen, russen,
veenpluis en hoge vochtminnende kruiden (vallokatie A).
Op de stenige hellingen van de heuveltoppen komen zeer soortenrijke droge kruidengemeenschappen
(plantengemeenschap: Dendranthemo- Seslerietum) tot ontwikkeling. Bij het kasteel van Czorzstyn
(vallokatie F) en bij de steengroeve op de Wdzar ten noorden van Czorsztyn (vallokatie H) komt een
warmteminnende vegetatie voor (plantengemeenschap: Festucetum pallentis) met de endemische
Pieniny steenraket (Erysimum pieninicum). Deze vegetaties zijn voor zeer veel vlindersoorten belangrijk
en worden nauwelijks beheerd.
De bossen van het park behoren van nature aile tot de beukenorde (matig vochtige loofbossen op rijke
bodem), met beuk en zilverden (Abies spec). Tot op heden is veel fijnspar (Picea abies) aangeplant
voor produktiedoeleinden, maar
binnen het park wordt fijnspar nu
selectief weggekapt en zilverden
aangeplant. Deze bossen hebben
een rijke kruidenflora. Bolletjeskers
(Dentaria bulbifera), mansoor
(Asarum europaeum), tongvaren
(phyJ/itis scolopendrium) en wilde
judaspenning (Lunaria rediviva) zijn
daarvan enkele mooie voorbeelden
(Iokatie B).

1.3.4 Bijzondere bostypen van
het nationaal park

Op steile zuidhellingen komt een
warmteminnend beukenbos voor dat
hier zijn noordelijkste grens in
Europa bereikt, met soorten als Poa
stiriaca (een beemdgras) en Carex
alba (een zegge).
Op de toppen van de Trzy Korony
komt een dennebos voor dat een
relict is uit koudere perioden. Door
de extreme situatie (wind, vorst,
droogte) kunnen andere boom
soorten hier niet goed gedijen en
kan dit dennebos voortbestaan.

Tijdens de kampperiode, in 1995,
zag je op de steilste hellingen
inderdaad veel sparren afgestorven
vanwege het droge jaar 1994. De
oude gedrongen dennen ('vliegden-

- 14-



Inleiding

nen') zijn een symbool geworden voor de Trzy Korony.

1.4 WEERSGESTELDHEID

De eerste drie dagen van het kamp, van 29 tot en met 31 juli, was het stabiel zomerweer. Het was
vrijwel onbewolkt en de temperatuur liep uiteen van 15°C 's nachts tot 30°C overdag.
In de loop van 1 augustus nam de bewolking toe en's middags viel de eerste zware onweersbui. Ook in
de loop van de avond vielen nog enkele buien. Dit buiige weer hield aan tot en met 4 augustus, al nam
de buiigheid wellangzaam wat at en werden de buien minder zwaar. De meeste buien vielen steeds in
het eind van der middag en het begin van de avond. De temperatuur in deze periode liep uiteen van 10
graden 's nachts tot 22 graden overdag. De wind was zwak en kwam uit het noorden. In de nacht van 4
op 5 augustus kwam op uitgebreide schaal mist voor.

1.5 STRUKTUUR VAN HET KAMP

Nieuw ten opzicht van voorgaande zomerkampen was dat voor de uitvoering van de vallencontroles bij
het begin van het kamp voor elke dag van de week een "corveeploeg" werd samengesteld. Deze groep
was voor desbetreffende dag verantwoordelijk voor aile controles van de live-traps, alsmede voor het
corvee.
Op het kamp waren verschillende typen tormulieren en lijsten alsmede topografische kaarten aanwezig
voor het vastleggen van zichtwaarnemingen, sporen, doodvondsten en atmetingen, vangstgegevens en
vleermuiswaarnemingen. Mensen werden gestimuleerd hun waarnemingen zo spoedig mogelijk op
deze tormulieren in te vullen, opdat geen gegevens verloren zouden gaan.
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2.1 INLEIDING

Gees Zoon (vegetatiebeschrijvingen)
Jeroen van der Kooij (2.3.5)

Het doel van het vangstonderzoek aan kleine zoogdieren tijdens het VZZ-VWG zomerkamp 1995 was
tweeledig. Enerzijds werd aan de deelnemers de kans geboden (opnieuw) kennis te maken met de
soortendiversiteit van deze diergroep, zoals die is aan te treffen in een kleinschalig, middeneuropees
landbouwgebied. Anderzijds was het mogelijk de verschillende valtypen die voor onderzoek aan kleine
zoogdieren ter beschikking staan, eens 'naast elkaar te zetten'.
De nadruk lag op het eerste onderdeel, waarbij ook de relatie van de gevangen soorten met de
omgevingskenmerken werd onderzocht. In het gebied rond Czorsztyn, aangewezen als onderzoeks
gebied na bemiddeling met de beheerder van Pieninski National Park, werd een aantal locaties gese
lecteerd in uiteenlopende vegetatietypen. De beschikbare onderzoekstijd en het totale aantal vallen dat
kon worden gebruikt, maakte dat het tweede onderdeel van de doelstelling vooral verkennend van aard
was. Globaal werden indrukken verkregen over de bruikbaarheid van de valtypen in het veld, over
vangstsucces, selectiviteit en hanteerbaarheid.
Op grond van eerdere resultaten en de in Polen opgedane ervaringen worden aanbevelingen gedaan
voor toekomstig zoogdieronderzoek in het algemeen en de aanpak tijdens dit soort kortdurende
veldaktiviteiten in het bijzonder.

2.2 WERKWIJZE

2.2.1 De gebruikte valtypen

Tijdens de vangperiode van 30 juli tot en met 5 augustus werden vijf valtypen gebruikt:
- de Longworth inloopval (Engels);
- de Ugglan inloopval (Zweeds);
- de Sherman inloopval, type LFA (Amerikaans);
- houten inloopvallen (Tsjechisch);
- vangbekers met afdakje tegen neerslag.

Voor een beschrijving van de Longworth- en Sherman-val wordt verwezen naar onder meer Lange et al.
(1994) en Gurnell & Flowerdew (1982). Bij zowel de aluminium Longworth als de houten val sluit de
valdeur door zijn eigen gewicht wanneer voldoende druk op de ondersteunende hefboom wordt uitgeoe
fend via de drempel in de val. De drempel bestaat bij de Longworth-val uit een metalen stangetje op ca.
1,5 em vanaf de bodem en bij de houten val uit een loopplankje. Bij de Longworth-val (en in mindere
mate bij de houten val) is de valgevoeligheid vrij nauwkeurig in te stellen. In beide valtypen is een leef
ruimte aanwezig waar hooi en (Iok)voer kunnen worden aangebracht. Deze ruimte is vrij ruim bemeten
bij de Longworth-val en kan worden gescheiden van de inlooptunnel (met valmechanisme), voor het
legen en schoonmaken van de val (zie fig. 2.1a). Bij de houten val is de leefruimte klein en voor controle
en schoonmaken toegankelijk door een weg te draaien metalen gaasdeurtje aan het uiteinde van de val
(zie fig. 2.1 b).
In de Sherman-val (zie fig. 2.1 c) sluit de valdeur door een veer, wanneer voldoende druk wordt uitgeoe-
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fend op het platformpje. Het door de VZZ gebruikte type (LFA) is relatief groot en dient in zijn geheel als
leefruimte. Hooi en (Iok)voer kunnen echter alleen op het platformpje worden aangebracht, wat een
precieze afstelling van de valgevoeligheid en het schoonhouden van de val bemoeilijkt.
De Zweedse val bestaat uit een kooiconstructie met twee ruimtes, gescheiden door een valmechanisme
in de letterlijke zin van het woord (zie fig. 2.1d). De ene ruimte heeft een nauwe ronde ingang in het
gaas. De andere ruimte dient als leefruimte. De valdeur is horizontaal geplaatst en wordt dichtgehouden
door een tegengewicht. Hierdoor blijft het vangstmechanisme na de vangst van een dier in werking en
kunnen meerdere dieren per controleronde in een val worden aangetroffen.

a b

c d

Figuur 2.1: Gebruikte valtypen: Longworth val (a), houten val (b), Sherman val (c) en Ugglan
(Zweedse) val (d)
Figure 2.1: Type of traps that were used: Longworth trap (a), wooden trap (b), Sherman trap (c)
and Ugglan (Swedish) trap (d)

De vangbekers zijn zeer eenvoudig van constructie: het zijn ingegraven, ca. 25 cm hoge plastic bekers
die tegelijk valmechanisme en leefruimte vormen. Een afdakje op vier pootjes moet beletten dat de
vallen vollopen bij neerslag. Mogelijkheden voor het aanbrengen van voldoende isolerend nestmateriaal
(hooi) zijn beperkt en de vallen werden niet voorzien van (Iok)voer.

2.2.2 Vallen: opstelling, gebruik en de vallocaties

De meeste vallen werden in raaien (vallijnen) met regelmatige onderlinge afstanden van 3 tot 5 grote
passen op de bodem opgesteld. In open terrein werden de vallen geplaatst onder de dekking van de
gras- en kruidlaag, met de opening zo veel mogelijk op de bodem of strooisellaag. In bos en hoog stru
weel werden de vallen veelallos op de strooisellaag neergezet. Op een locatie (Iocatie E, zie 2.3.1)
werden Sherman-vallen op horizontale takken van fruitbomen bevestigd door middel van speciaal voor
dit doel vervaardigde beugels van metaaldraad, vastgeklemd met elastiek.
Het (Iok)voer was een standaardmengsel van havermout met pindakaas; in de boomvallen werd hier
nog appel aan toegevoegd. Waar mogelijk werden de vallen voorzien van hooi, als isolerend nestma
teriaal in de leefruimte.
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De verschillende valtypen werden doorgaans afwisselend op een locatie opgesteld, om een indruk te
krijgen van de eigenschappen. Op enkele locaties werd gekozen voor het inventariseren van de
aanwezige soorten en werd daarom gebruikgemaakt van een valtype (meestal Longworth). De vijf
vangbekers werden halverwege de week ingegraven op een locatie (X). Vanwege hun geringe aantal
en de korte vangtijd worden de resultaten van de vangbekers slechts summier besproken en niet
gebruikt voor de vergelijking van de verschillende valtypen. De vallen werden drie keer per dag
gecontroleerd.

Er werd in totaal op negen locaties gevangen. Omdat vlak na aankomst enige discussie ontstond over
het te gebruiken onderzoeksgebied werd de locatiekeuze enigszins vertraagd. Het bleek dat we niet in
het Pienirlski park mochten vangen. Daarom leek alleen het oude reservaat Zamek Czorsztyn over te
blijven. Dit bestaat vooral uit bos en is erg klein. Daarom besloten we in het oude cultuurland, dat niet tot
het park behoort, te gaan vangen en werden de vallen pas laat geplaatst. Nadat op de eerste vier
locaties met vangen was begonnen, werden andere plekken ontdekt die mogelijk nog nieuwe soorten
konden herbergen. Na enkele dagen werd een deel van de vallen van de eerste raaien hier naartoe
verplaatst. Daardoor is slechts op een deel van de locaties gedurende de hele periode (30-7 tot 5-8)
gevangen.
Vallocaties werden gekozen waar, op grond van eerdere ervaringen (VZZ-kampen in Luxemburg,
Argonne, Thuringen en Tsjechie), een grote diversiteit of juist (een) bijzondere soort(en) werden
verwacht. De variatie in biotoopkenmerken binnen een locatie gold daarbij als een selectiecriterium. De
verschillende locaties als geheel besloegen daarmee een gevarieerde set vegetatietypen en
landschapselementen. De volgende locaties werden bemonsterd (de lettercode geeft de chrono
logische volgorde van plaatsing aan). Zie voor de ligging van de locaties figuur 2.2.

A vochtige grashelling ten westen van Czorsztyn
B hellingbos ten westen van Czorsztyn
C terrassen met cultuurgrond bij Oud-Czorsztyn
D ru'ine van huis in Oud-Czorsztyn
E boomgaard in Oud-Czorsztyn
F kapvlakte op rotshelling onder kasteel Czorsztyn
G akkerrand ten noorden van Czorsztyn
H puinhelling van de Wdzar, een heuvel 2 km ten noorden van Czorsztyn
X oplopende, stenige wegberm, ten westen van Czorsztyn

Van deze locaties wordt de landschappelijke ligging en het beheer in globale termen weergegeven in
2.3.1. Van de variatie in biotopen binnen locaties werden aparte opnames gemaakt rond delen van de
vallenraai.

2.2.3 Vergelijkbaarheidvan de valtypen

Het was oorspronkelijk de bedoeling het gebruik van de verschillende valtypen in het veld te vergelijken.
Het totale aantal beschikbare vallen was weliswaar groot, maar bleek bij nader inzien onvoldoende om
vier of vijf soorten vallen verantwoord te kunnen vergelijken met betrekking tot vangsucces, selectiviteit
en hanteerbaarheid in het veld. De vangperiode was te kort om voldoende vangstgegevens van aile
voorkomende soorten voor de verschillende vallen te verkrijgen. Daarbij komt dat de opstelling in het
veld voor de vergelijkbaarheid van cruciaal belang is. Lokale omgevingskenmerken (zoals specifieke
vegetatiestructuren) veroorzaken reeds een grote variatie in het vangsucces van eenzelfde valtype. Het
onderscheiden van de effecten van habitateigenschappen en valtype op het vangstsucces wordt
hierdoor een kwestie van een consequente wijze van plaatsen, lang bemonsteren en een kwantitatieve
beschrijving van de omgeving van de vallen.
Vanuit de beschikbare variggegevens zijn vooral kwalitatieve uitspraken te doen over onder andere
vangstpercentages, selectiviteit ten aanzien van soorten, overleving van gevangen dieren, bijvangsten
en de gevoeligheid voor storingen (bijvoorbeeld defecten aan valmechanisme).
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2.2.4 ValJencontroles

De vallen werden drie keer per dag gecontroleerd. Er werd uitgegaan van controlerondes om 6.00 uur,
om 16.00 uur en om 23.00 uur. Na een dag vangen werd besloten tijdens de ochtendronde het
mechanisme van de vallen te blokkeren (vallen op 'safe'), om te voorkomen dat veel slachtoffers
zouden vallen tijdens de heetste uren van de dag. Tijdens de ronde van 16.00 uur werden aile vallen
weer op scherp gezet en waar nodig voorzien van nieuw hooi en voer.
De controlerondes werden door groepjes van minstens vier mensen uitgevoerd; elke groep was
verantwoordelijk voor aile rondes in een etmaal. Aile deelnemers van het kamp maakten minstens een
keer deel uit van een dergelijk groepje. In sommige gevallen werd de groep tijdens een ronde gesplitst,
zodat er voor een controle steeds minimaal twee mensen per locatie aanwezig waren.

Tijdens de controle werden in aile gevallen de volgende vangstgegevens op standaardformulieren
genoteerd:
- valcode;
- gevangen soort (en indien van toepassing: dood aangetroffen);

bijzonderheden aan de gevangen dieren of met betrekking tot de val;
- vangsten van andere dieren (geen kleine zoogdieren).
Daarnaast waren afspraken gemaakt over het noteren van meer gedetailleerde informatie over
vangsten, zoals:
- geslacht;
- gewicht;
- vachtmerk (aangebracht of al aanwezig);
- seksuele status.

Aileen de minder frequent voorkomende soorten werden volgens afspraak gemerkt, gewogen en
gesekst: de waterspitsmuizen, de ondergrondse woelmuis, de bosmuizen, de brandmuis en de
hazelmuis.

Het merken werd uitgevoerd door een knipje uit de bovenvacht, het wegen door middel van een
veerunstertje. De vallen werden geleegd in transparante kunststof 'vangzakken'; het wegen gebeurde in
kleine, transparante 'weegzakjes'. Enkele exemplaren/vangsten werden naar het kampverblijf in
Czorsztyn meegenomen voor nadere determinatie of bezichtiging. Deze werden later weer op de vang
plaats losgelaten.

2.2.5 Uitwerking vangstgegevens en locatiebeschrijvingen

De vangstgegevens werden ingevoerd in spreadsheets, waarna de volgende gegevens werden uitge
werkt (zie 2.3):

activiteit en mortaliteit per soort, per controleronde
- overzichten van de gevangen soorten per locatie en deelraai
- vangsten en mortaliteit per valtype
- de eventueel genoteerde bijzonderheden, zoals meervangsten en bijvangsten
- een aparte beschrijving van de (in de vallen) dood aangetroffen dieren
- de relatie tussen vangsten (soorten en soortsdiversiteit) en habitatkenmerken per (deel)locatie

- verge/ijkbaarheid van de vangsten op de verschillende /ocaties
Op de meeste locaties stonden combinaties van valtypen opgesteld, waarvan minstens een type op
grond van eerdere ervaringen als bedrijfszeker en weinig selectief kan worden aangemerkt (de
Longworth en Sherman vallen) (zie 2.3.3). De verschillende (deel)locaties kunnen hierdoor op zijn minst
kwalitatiefvergeleken worden: komt een soort wel of niet voor?
Zoals reeds opgemerkt, verschilde het aantal vallen en het aantal valcontroles per (deel)locatie. Tevens
verschilden de gebruikte valtypen. Om toch enige vergelijking te kunnen maken tussen de vangsten van
de bemonsterde locaties, met betrekking tot de vegetatiekenmerken binnen die locaties, werden de
vangstaantallen per soort gedeeld door het aantal gebruikte vallen per (deel)locatie en gedeeld door
het aantal controlerondes. De maat die daardoor wordt verkregen is het aanta/ vangsten van een saari
per va/ per contra/erande. Door de gevolgde werkwijze kon hierbij helaas geen rekening worden
gehouden met het werkelijke aantal individuen per soort dat op (deel)locaties werd aangetroffen.
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- vangsten en vegetatiekenmerken
Van de vegetatiekenmerken die per locatie en deellocatie werden opgenomen (zie 2.3.1) werd de
combinatie van de bedekking door kruidlaag (hoog en laag), struiklaag en boomlaag, met andere
woorden de vertikale structuur in de vegetatie, het belangrijkst geacht voor het voorkomen van kleine
zoogdieren. De aanwezigheid van mos, dood hout, stenen/grind is plaatselijk en is niet opgenomen in
de eerste algemene vergelijking. De vochtigheid van bodem en vegetatie is wel als extra kenmerk
opgenomen.
Bij de eerste algemene vergelijking is globaal uitgegaan van een successiereeks binnen de vegetatie.
Met name bij de eerste drie locaties (A, B en C) worden op relatief korte onderlinge afstanden grote
verschillen gevonden in de structuur van de vegetatie, als gevolg van een verschillend beheer en
successiestadium. Open terrein (met alleen een kruidlaag; binnen A en C) gaat over in terrein met
opgaande vegetatie, met als andere uiterste een gemengd loof-/naaldbos met relatief weinig
ondergroei (B). Voor de combinaties van de locaties NB/C, DIE en F/G/H werden de deellocaties
geordend naar toenemende vegetatiebedekking. De bedekking van de boomlaag kreeg prioriteit,
vervolgens die van de struiklaag, daarna die van de kruidlagen.
Deze wijze van indelen geeft een aanzet tot het classificeren van habitatkenmerken van een locatie.

2.3 RESULTATEN

2.3.1 Beschrijving van de vallocaties

Van de vallocaties werd de landschappelijke ligging en het beheer in globale termen beschreven (zie
tabel 2.1).

TabeI2.1:
Table 2.1:

Landschap en beheer rond de vallocaties
Landscape and management around the traplocations

landschap 'landscape composition
beheer van open gebied , management of

expo-
open field

locatie ,
sltie ,helling

location
exposi-, slope bomen ,bos'erf'

land·hooi-
rand'
onbe-

tion

opentreesforestyard
bouw ,land'
edge
heerd ,

arable
hay wild

A

w+1 2 1

B

w+2 1 2

C

z+112 1111

D

z++ 211

E

z+ 122

F

ZW+++12 1

G

z01 1111

H

z++11 1

expositie / exposition: w: west; z: zuid / south
helling / slope: 0: 0-5%; +: 5-30 %; ++: 30-80 % +++: > 80 %
1: terreintype van de vallocatie / habitat type of traplocation
2: terreintypen in de omgeving / surrounding habitat type

Omdat binnen de hoofdlocaties soms meer vallijnen geplaatst waren en ook binnen vallijnen diverse
biotopen voorkwamen, zijn de hoofdlocaties ten behoeve van de biotoopbeschrijving in delen gesplitst
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(A 1, A2, etc.). De grens tussen deellocaties werd in het veld gemaakt op grond van de begroeiing. Het
karakter van deze deellocaties wordt in tabel 2.2 weergegeven. Bijlage 1 geeft een gedetailleerde
situatieschets van de hoofd- en deellocaties.
Van de deellocaties zijn de structuur en samenstelling van de begroeiing en de vochtigheidstoestand
opgenomen (zie tabel 2.3). Een opsomming van de belangrijkste plantesoorten per (deel)locatie is
weergegeven in bijlage 2.
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TabeI2.2:
Table 2.2:

Vallenonderzoek

Valnummers en terreintypen op de deellocaties
Trapnumbers and habitat types in the trapsites

deellocatie I
valnummers /terreintype I habitat type

traDsite
traDnumbers

A1

L 1-6; H 1-3 beweide helling, nat I meadows on a slope, wet

A2

L 7-10; H 4-5 natte ruigte langs bosrand, bronmilieu I wet, wild field
alone forest edee, sDrinQ-area

A3

L 11-20; H 6-10beweide helling, droog I meadows on a slope, dry

A4

L 21-24; H 11 beweide helling, nat I meadows on a slope, wet

A5

L 25-27; H 12-13beweide helling, droog I meadows on a slope, dry

A6

L 28-30; H 14-15beweide helling, nat I meadows on a slope, wet

B

L 181-200: H 16-25gemengd bas met kruidlaag I mixed forest with herb-layer

C1

L 31-39; Z 1-9 bosrand bij akker I forest edge near arable field

C2

L40-44; Z 10-14rand akker en hooiland I edge of arable field and hayfield

C3

L 45-49; Z 15-19droge geul bij hooiland I dry channel near hayfield

C4

L 50-55; Z 20-25ruigte en struweell wild field and bushes

D1

L 56-60/201-204; Z 26-27boshelling boven ru'fne I forest on a slope above a ruins

D2

L 205-210; Z 28-30erf bij ru'fne en pad I yard near ruins and path

E1

S 201-206 boomgaard met bosrand I orchard and fDrest edge

E2

S 207-210 boomgaard met grasland I orchard with grassland

E3

S 221-230 weide in boomgaard I pasture in orchard

E4

S 211-220 boomgaard langs erf I orchard along yard

F1

L 181-185 kapvlakte met opslag, steenhelling, rotswand I chopped
field with reeeneratinQ trees, stone-slaDe, rock-face

F2

H 17-21 kapvlakte met opslag, steenhelling, rotswand I chopped
field with reeeneratine trees, stone-slaDe, rock-face

F3

L 186-190 kapvlakte met dood hout op steenhelling I chopped field
with dead wood on stone-slope

F4

L 191-195; H 22-26open kapvlakte op steenhelling I open chopped field on
stone-slaDe

G1

L 31-36 en 196overhoekje tussen akker en hooiland I unused piec of field
between arable field and hayfield

G2

L 197-200 rand akker en hooiland I edge of arable field and hayfield

H1

L 1-6 steenhelling open I open stone-slope

H2

L 7-14 steenhelling met bomen I stone-slope with trees

H3

L 15-20 steenhelling open I open stone-slope

H4

L21-25 steenhelling, struweell stone-slope, bushes

H5

L 26-30 steenhelling struweell stone-slope, bushes

L: Longworth; H: Hout I wooden; Z: Zweeds I Swedish; S: Sherman
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TabeI2.3:
Table 2.3:

Hoofdstuk 2

Samenstelling van het biotoop op de deellocaties
Habitatstructure in the trapsites

bedekkingspercentage vegetatie per vegetatielaag I vegetation cover in percentageDerveaetation laver
vegetatledeello- catle I

steen ofvochtlI vegeta-
kruiden I

kruiden I dood houtmoisttion
tra psite

moslstruiken puin Ibomen I
herbs <

herbs I dead <1 mmoss I bush stone ortrees
%m

" %m wood
aravel

A1

8080 nkra

A2

10030 2520 25nk

A3

8010 vdka

A4

8080 nr

A5

5020 vdka

A6

10040 nk r

B

8030 4020 150vdk

C1

10020 5020 50vkQ

C2

10030 dkQ

C3

10050 vdkg

C4

10010 5010 vkg

C5

5030 1010 nkg

01

100 6040 1080dk

02

100100 20dkg

E1

7550 10010 50vk

E2

5050 10 80vka

E3

10050 1 10vka

E4

10075 50vka

F1

50 301040 dk

F2

60 1030 dk

F3

30 8050 20 dk

F4

50 201040 dk

G1

10080 50 dkQ

G2

10050 20 dka

H1

80 1020dkQ

H2

4010 40 5010dk

H3

60 2020 305dk

H4

8020 60 101vkg

H5

40 3030 301vkg

vocht I moist: n: nat I wet; v: vochtig I humid: d: droog I dry
vegetatie < 1 m: k: kruiden I herbs; r: russen I rushes; g: grassen I grasses
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2.3.2 Gevangen soorten

Tijdens het kamp werden de volgende (14) soorten kleine zoogdieren in de vallen aangetroffen:
- Insectivora (Soricidae):

bosspitsmuis (Sorex araneus)
dwergspitsmuis (S. minutus)
alpenspitsmuis (S. a/pinus)
waterspitsmuis (Neomys fodiens)
Millers waterspitsmuis (N. anoma/us)

- Rodentia (Microtidae):
rosse woelmuis (C/ethrionomys g/areo/us)
veldmuis (Microtus alVa/is)
aardmuis (M. agrestis)
ondergrondse woelmuis (M. (Pitymys) subterraneus)

- Rodentia (Muridae):
bosmuis (Apodemus sy/vaticus)
grate bosmuis (A. f1avicollis)
brandmuis (A. agrarius)
huismuis (Mus museu/us museu/us)

- Rodentia (Gliridae):
hazelmuis (Muscardinus avellanarius)

In tabel 2.4 is het totaal aantal vangsten per soort per locatie vermeld, evenals het totaal aantal
vangsten per soort en het vangstpercentage per locatie. Het totaal aantal vangstkansen is het aantal
controlerondes maal het aantal vallen, verminderd met het aantal keren dat een val buiten werking
was. Het vangstpercentage is berekend als het aantal vangsten (inclusief meervangsten, d.w.z. meer
dan een dier in een val) gedeeld door het aantal vangstkansen, maal1 00%.
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TabeI2.4: Totaaloverzicht van de gevangen zoogdiersoorten per locatie; tussen haakjes is het
aantal dieren vermeld, dat als meervangst werd aangetroffen
Table 2.4: Overview of the mammal species caught on each location; the number between
brackets represents the number of multiple-catches

locatie I location
A

BCDEFGHtotaall
soort I species

total

Sorex araneus

2912230745080

Sorex minutus

211000004

Sorex alpinus

000000022

Neomys fodiens

300020005

Neomys anomalus

700000007

Clethrionomus glareolus

267010(1 )3512100154(1 )

Microtus subterraneus

001010002

Microtus arvalis

117 (1)056(7)30( 1)73007247(9)

Microtus agrestis

70102500078

Apodemus sylvaticus

00171(1)102223(1 )

Apodemus flavicollis

20022120321

Apodemus agrarius

302303(1)00029(1 )

Mus musculus

00231800023

Muscardinus avellanarius

00001200012

aantal soorten I number

94861142414
of species

totaal aantal vangsten I
259(1 )84133(8)73(2)70(1 )47714687(12)total number of catches

totaal aantal vangstkan-
sen I total number of

4622365162343499332601982
catch opportunities

vangstpercentage I

56,3%
35,6%27,3%32,1%20,3%50,5%21,9%23,3%35,3%catch percentaae

Uit deze tabel blijkt dat de veldmuis de meest gevangen soort was, gevolgd door de rosse woelmuis, de
bosspitsmuis en de aardmuis. Veldmuis en rosse woelmuis maakten tezamen 59% van het totaal aantal
vangsten uit. Sommige soorten, zoals de bosspitsmuis, de rosse woelmuis en de veldmuis zijn op vrijwel
aile locaties gevangen, andere soorten, zoals de alpenspitsmuis, de waterspitsmuizen, de
ondergrondse woelmuis en de hazelmuis, slechts op een of twee locaties. Verder valt uit deze tabel af
te leiden dat op de locaties A en F vangstpercentages van boven de 50 bereikt werden; de
vangstpercentages op de overige locaties lagen tussen de 20 en 35. Locatie E was het meest
soortenrijk, gevolgd door de locaties A en C.
In de vangbekers (Iocatie X) werden twee bosspitsmuizen en een veldmuis gevangen (zie verder 2.3.6).
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2.3.3 Vangsten en valtypen

In bijlage 3A zijn aile vangsten per deellocatie en per valtype in een gedetailleerde tabel opgenomen. In
deze tabel zijn de volgende gegevens uitgewerkt:
- het aantal vangsten per soort per (deel)locatie;
- idem, uitgesplitst per valtype;
- het aantal soorten dat in een (deel)locatie werd gevangen;
- idem, uitgesplitst per valtype;
- het aantal (deel)locaties waar een soort werd aangetroffen;
- idem, uitgesplitst naar de aanwezige valtypen;
- het aantal controlerondes per locatie en het aantal vallen per valtype.
Zoals reeds vermeld zijn de resultaten van de vangbekers hierbij niet meegenomen, wegens hun
geringe aantal en korte vangperiode. 80vendien stonden de vangbekers slechts op een locatie, zonder
andere valtypen erbij, zodat een vergelijking met de andere valtypen niet te maken valt.

Aangezien de absolute aantallen vangsten niet kunnen worden gebruikt voor het vergelijken en beoor
delen van het vangstsucces van de respectievelijke valtypen (zie 2.2.5), zijn de vangstaantallen in
bijlage 3A gedeeld door het aantal controles en door het aantal vallen (zie bijlage 38). De verkregen
maat (het aantal vangsten per ronde per val) maakt verdere interpretatie van de vangstgegevens
mogelijk. Het aantal aangetroffen soorten per valtype of deellocatie is niet gedeeld door het aantal
rondes en vallen, waardoor hieromtrent slechts kwalitatieve uitspraken mogelijk zijn.

Valtypen en vangstaantallen
In tabel 2.5 zijn per valtype de belangrijkste gegevens samengevat: het aantal gevangen en overleden
dieren per soort, alsmede enkele totalen. In deze tabel zijn de meervangsten buiten beschouwing
gelaten.
Wanneer het vangstpercentage (van aile soorten tezamen, inclusief eventuele terugvangsten) per
valtype wordt vergeleken, blijkt dat in de Longworth-vallen de meeste vangsten werden gedaan (43%),
gevolgd door de houten vallen (36%), de Sherman vallen (19%) en de Zweedse vallen (13%). Deze
vangstpercentages zijn gecorrigeerd voor het aantal valcontroles (aantal vallen per valtype x aantal
uitgevoerde controles).

Valtypen en soortdiversiteit
Op een aantallocaties werden Longworth-vallen samen met andere valtypen opgesteld (houten vallen
of Zweedse Ugglan vallen; locaties A, 8, C, D, F). Hier werden steeds, zowel op de deellocaties als op
de locatie als geheel, meer soorten gevangen in de Longworth-vallen dan in de andere typen (zie
bijlage 3A). Er kan geconcludeerd worden dat de Longworth-val een beter beeld geeft van de
plaatselijke soortdiversiteit dan de houten en de Zweedse val. Hierbij moet worden opgemerkt dat
behalve op locatie C de Longworth-vallen steeds in de meerderheid waren.
De Sherman-val (Iocatie E) werd niet met een ander valtype gecombineerd opgesteld. Een
kwantitatieve vergelijking met dit valtype is hierdoor niet mogelijk. Het totale aantal soorten dat met deze
vallen op locatie E werd gevangen is 11, waardoor het op zijn minst aannemelijk is dat een aardig beeld
van de plaatselijke soortdiversiteit werd verkregen.
In bijna aile gevallen geeft het totaal aantal soorten dat in de Longworth val werd aangetroffen ook het
maximale aantal soorten weer van die locatie. Aileen bij C1 werd een soort uitsluitend in een ander
valtype gevangen, namelijk de ondergrondse woelmuis, in een Zweedse val. De maximale aantallen
soorten die werden aangetroffen op een vanglocatie met behulp van de Longworth-val, Zweedse val en
de houten val zijn respectievelijk: 9, 6 en 7. Het totale aantal soorten dat met de Longworth-val werd
gevangen is 12, voor de Zweedse en houten val is dit totaal wederom 6 en 7.
Er kan (nog) niet geconcludeerd worden dat de Longworth-val als beste geschikt is voor het vangen van
soorten kleine zoogdieren. Twee soorten werden niet met dit valtype gevangen: ondergrondse woelmuis
en hazelmuis. De ondergrondse woelmuis werd alleen in Zweedse- (1x) en Sherman-val (1x) gevangen.
De hazelmuis werd alleen in de Sherman-vallen die in bomen waren opgesteld gevangen.
De houten val komt wat betreft de soortdiversiteit op de derde plaats en voor de relatieve vangstaan
tallen op de tweede. Dit laatste is met name het gevolg van de woelmuisvangsten (rosse woelmuis,
veldmuis, aardmuis) op de locaties A en F.
In de Sherman-val werd de dwergspitsmuis niet gevangen. De Sherman-vallen stonden opgesteld in
een habitattype waar deze soort wel verwacht kon worden en de aanwezigheid van de soort werd op de
naburige locatie C wel vastgesteld. Dat de alpenspitsmuis en de Millers waterspitsmuis niet in een
Sherman-val werden gevangen is op de eerste plaats een gevolg van de locatiekeuze.
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Table 2.5:
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Overzicht van de vangsten en de mortaliteit per valtype (exclusief meervangsten)
Overview of the catches and mortality per type of trap (exclusive multiple-catches)

valtype I type of traD
Longworth

Houten IZweedse IShermantotaal per
(n=146)

woodenSwedish(n = 30)soort I total
(n = 35)

(n = 30 Der sDecies
vang-

deed /vangstendeed /vangstendood /vang-deed /vangstendeed /

soort I species

sten /dead/ catchesdead/ catchesdeadsten /dead/ catchesdead
catches

catches

Sorex araneus

5710 (18%)112(18%)
5 1(20%)
7 2(29%)
80 15 (HI%)

Sorex minutus

43(75%)
0 0(-)0 0(-)0 0(-)4 3(75%)

Sorex a/pinus

20(0%)
0 0(-)0 0(-)0 0(-)2 0(0%)

Neomys fodiens

20(0%)
1 0(0%)
0 0(-)2 1(50%)
5 1(20%)

Neomys anomalus

61(17%)
1 0(0%)

0 0(-)
0 0(-)7 1(14%)

Clethrionomus glareolus

1112(1,8%)
22 0(0%)

9 0(0",0)
12 0(0%)
154 2(1,3%)

Microtus subterraneus

00(-)0 0(-)1 0(0%) 1 0(0%)
2 0(0'10)

Microtus arvalis

1781(0,6%)
41 1(2,4%)
21 1(4,8%)
7 1(14%)
2474(1,6%)

Microtus agrestis

500(0",0)
23 0(0%)
0 0(-)5 0(0%)
78 0(0%)

Apodemus sylvaticus

210(0%)
0 0(-)1 1(100%)

1 1(100%)
23 2(8,7%)

Apodemus tlavicollis

140(0%)
5 0(0%)
0 0(-)

2 0(0%)
21 0(0'10)

Apodemus agrarius

221(4,5%)
0 0(-) 4 1(25%)
3 0(0%)

29 2(6,9%)

Mus musculus

50(0%)
0 0(-)0 0(-)18 1(5,6%)
23 1(4,3%)

Muscardinus avellanarius

00(-)0 0(-)0 0(-)12 0(0%)
12 0(0%)

totaal aantal valcontroles I
10902853273602062total number of checks

totaal aantal vangsten I
47218 (3,8%)1043(2,9%)

41 4(9,8%)
70 6(8,6'10)
68731 (4,5%)total number of catches

percentage, gecorrigeerd
voor aantal valcontroles I 43%1,7%36%1,1%13%1,2%19%1,7%percentage, corrected for the number of checks
aantal soorten per valtype
I number of species per

127611
type of trap

Valtypen en mortaliteit
Als we de totale mortaliteit per valtype vergelijken, zien we bij de houten val en de Longworth-val een
lager percentage dan bij de Sherman- en de Zweedse val. Ais we naar de mortaliteit per soort kijken,
lijkt het erop dat de kans op mortaliteit in de Sherman-val, ook voor sterkere soorten (waterspitsmuis,
veldmuis, bosmuis, huismuis) wat hoger is dan bij de andere valtypen. Dit geldt in mindere mate ook
voor de Zweedse val (bosmuis, brandmuis),

De valtypen tijdens het gebruik: handelbaarheid en problemen
In bijlage 38 staat het relatieve aantal keren vermeld dat elk valtype zonder vangst was dichtgegaan
(Ioos alarm), dat een valtype een defect vertoonde en dat het valtype op 'safe' stond tijdens een
vangstronde (niet op scherp).
Andere aspecten van de 'handelbaarheid' van de verschillende valtypen, die tijdens het gebruik naar
voren kwamen, waren het gemak bij het controleren van de vallen, het gemak van schoonmaken van
de vallen, de waterdichtheid en de mogelijkheden voor het plaatsen van nestmateriaal en lokvoer. Er

- 28-



Vallenonderzoek

wordt een inschatting gedaan van de levensduur van de valtypen.

Loos alarm komt vanzelfsprekend vaker voor naarmate een val gevoeliger staat afgesteld. Het slordig
terugzetten tijdens een controleronde is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Tussen de controles
kan door de wind bewogen vegetatie of een onderzoekend dier de val doen afgaan. Een enkele keer
ontsnapt een dier uit de val doordat het de valdeur gedeeltelijk blokkeert, of omdat de val enigszins
geforceerd is opgesteld, waarbij kieren ontstaan waar met name een extreem kleine soort als de
dwergspitsmuis doorheen kan.
Loos alarm kwam het meest voor bij de houten val (6%), gevolgd door de Longworth-val (3,2%) en de
Sherman-val (2,5%). Bij de Zweedse val komt loos alarm niet voor, omdat de valdeur per definitie altijd
gesloten is.

Het nadeel bij de constructie van de houten val is dat de drempel (bestaande uit een houten plankje)
door zijn eigen gewicht reeds de ondersteuning van de valdeur vermindert, in feite houdt de valdeur de
ondersteuning en drempel op hun plaats. Bij de Longworth-val worden drempel en valdeurondersteu
ning op hun plaats gehouden door een veertje, waarmee de gevoeligheid wordt afgesteld. Ook de
overlap van ondersteuning en valdeur bepaalt tot op zekere hoogte de gevoeligheid, namelijk de
afstand waarover de drempel bewogen moet worden alvorens de valdeur dichtvalt. Wanneer deze
overlap te klein is, wordt de val nogal gevoelig voor bewegingen van buitenaf. Bij de Sherman-val staat
de ondersteuning van de valdeur constant onder druk van de veer achter de valdeur. Wanneer de val
(te) gevoelig wordt afgesteld, zal de deur door de ondersteuning slippen en dichtslaan. Een slappere
veer achter de valdeur kan dit verhelpen, mits de val zo staat opgesteld dat de valdeur vrij kan
bewegen, zonder aan te lopen tegen de zijkant.
Defecten komen voor in uiteenlopende vormen: het gaat hierbij vooral om valdeuren die niet goed
sluiten. Dit is mogelijk doordat de ondersteuning niet vrijkomt, doordat de valdeur aanloopt, of doordat
de valdeur niet geblokkeerd blijft na sluiten van de val. De houten val bleek het meest gevoelig voor
dergelijke storingen (1,1 %), gevolgd door de Sherman-val (0,6%) en de Longworth-val (0,3%). Defecten
kwamen bij de Zweedse val niet voor.
Een terugkerend probleem bij de houten val was het uitzetten van de valdeur door vocht (dauw en
regen), waardoor deze begon te klemmen. Hier zijn verbeteringen mogelijk door lakken, schuren en
olieen. Ook moet erop gelet worden dat de val goed horizontaal wordt opgesteld, opdat de deur een
'vrije val' kan maken. De Sherman-val heeft vooral last van het aanlopen van de valdeur en het niet vrij
kunnen bewegen van drempel met ondersteuning. Door de opvouwbare constructie en het dunne
materiaal is de val, wanneer opgesteld, vaak enigszins kromgetrokken. Lokvoer en nestmateriaal
komen gemakkelijk onder de drempel terecht en blokkeren dan het valmechanisme. Bij de Longworth
val werkte het valmechanisme soms niet doordat de ondersteuning niet goed werd afgesteld, of omdat
het blokkeersysteem van het valdeurtje niet goed werkte. Dit is te voorkomen door een zorgvuldige
afstelling vooraf. Defecten ontstonden ook door vertrapping (door onderzoekers) en overrijding. Dit is te
voorkomen door een zorgvuldige plaatsing en markering.

Het 'op safe' staan van vallen wordt vooral veroorzaakt doordat vallen over het hoofd worden gezien
tijdens controlerondes en een enkele keer door een verkeerde handeling bij het op scherp zetten.
Aileen Longworth- en houten vallen werden wel eens per abuis op safe gelaten (0,8% resp. 0,7%). Dit
kan voorkomen worden door een betere markering, meer koffie en/of lijfstraffen.

De waterdichtheid van een val is medebepalend voor de mortaliteit. Wanneer het nestmateriaal klam
(tot nat) wordt, verliezen de gevangen dieren sneller warmte. In een klamme omgeving zal ook de
kwaliteit van het (Iok)voer sneller achteruit gaan. De Longworth-val is ontworpen om waterdicht te zijn.
Na verloop van tijd ontstaan door het gebruik echter kiertjes in de leefruimte, waardoor onder bepaalde
omstandigheden de binnenkant toch nat wordt. Regelmatige controle van het nestmateriaal is dus een
vereiste, alsmede het vooraf afdichten van kieren (bijvoorbeeld met siliconenkit). De Sherman-val is
door zijn opvouwbare constructie gevoeliger voor vocht en inregening. Het dakje boven de Zweedse val
werkt redelijk effectief tegen directe inregening. In vochtige vegetatie zal het hooi regelmatig ververst
moeten worden. De houten val regent niet direct in, maar neemt veel vocht op en blijft ook lang vochtig.
Ook hier moet regelmatig nestmateriaal en voer ververst worden. Opmerkelijk genoeg is dit niet terug te
vinden in de mortaliteit (zie tabel 2.5).

Bij het legen van een (gesloten) val is het van belang dat vangst en nestmateriaal snel in de vangzak
kunnen worden overgebracht, om zoveel mogelijk stress bij de gevangen dieren te vermijden. Een
snelle controle (Iegen en terugplaatsen) van de val betekent vanzelfsprekend ook een tijdwinst, wat
vooral van belang is bij omvangrijke inventarisaties. De Longworth- en Zweedse val legen het
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gemakkelijkst. Een nadeel van de Zweedse val is dat de gaasconstructie veel houvast biedt aan de
vangst. Ook is bij deze val verwonding van de gebruiker mogelijk, doordat het gaas niet netjes is
afgewerkt. De Sherman-val wordt geleegd door de metaaldraad die de val in gebruikspositie bij elkaar
houdt, gedeeltelijk uit te trekken en de zijkant open te klappen. Problemen ontstaan wanneer vangst en
nestmateriaal niet makkelijk bij de zo ontstane opening te krijgen zijn. Het terugrijgen van de draad
levert soms moeilijkheden op. Verder komt het bij verkeerd monteren van de val voor, dat het
omgebogen eindje van de draad in de vegetatie blijft steken bij het oppakken van de val, zodat deze
open valt. Bovendien is de losse draad onder bepaalde omstandigheden zeer lastig terug te vinden. De
houten val heeft een kleine opening die wordt afgedekt door een vaak slechts met moeite weg te
draaien stuk metaalgaas. De val zelf biedt aan de vangst een goed houvast, temeer daar zich in het
midden van de ruimte nog de valdrempel bevindt. Het legen van de val wordt hierdoor nogal eens
problematisch. De val kan soms beter geleegd worden via de ingang.

Het schoonmaken van de Longworth-val tijdens de controlerondes is relatief eenvoudig. De leefruimte
en valtunnel kunnen met plantenmateriaal worden schoongeveegd. De Sherman-val is lastiger schoon
te maken, omdat nestmateriaal, lokvoer en uitwerpselen onder de valdrempel terecht komen. De
Zweedse va/levert wat dat betreft minder problemen op. De houten val blijft lang vochtig en (oud)
lokvoer en uitwerpselen zijn moeilijk uit de val te verwijderen.

In de paragraaf 'Werkwijze' werden de mogelijkheden van de verschillende valtypen wat betreft het
aanbrengen van lokvoer en nestmateriaal reeds genoemd (2.2.1). Met name de Sherman-val (type
LFA) is wat dit betreft enigszins problematisch: er kan slechts weinig hooi en lokvoer worden
aangebracht, daar dit het valmechanisme hindert en de val snel vervuilt; dit lijkt te leiden tot een hogere
mortaliteit (zie tabel 2.5). Bij vooral de houten en de Zweedse val moet erop worden gelet dat
nestmateriaal en lokvoer het valmechanisme niet storen. Omdat de houten vallang vochtig blijft, wordt
het lokvoer in dit valtype snel drabbig. Wat dit aspect betreft is de Longworth-val het meest
gebruiksvriendelijk.

De verwachting van de levensduur van de hier gebruikte valtypen moet vooralsnog berusten op het
opmerken van zwakke punten in de constructie en eerdere ervaringen. Met name de houten va/lijkt
kwetsbaar. Het hout blijft werken onder de invloed van vocht, wat effect heeft op het functioneren van
het valmechanisme; op den duur zullen schimmels hun tol eisen. De Longworth-val is in vrijwel
ongewijzigde vorm al zo'n vijftig jaar in gebruik, waardoor onderdelen relatief eenvoudig te krijgen zijn
en kunnen worden vervangen. Kwetsbaar zijn het bevestigingslipje tussen leefruimte en valtunnel, de
beugel die valdrempel en valdeurondersteuning vormt, het blokkeersysteem van de valdeur en de
leefruimte zelf (ontstaan van kieren). De Sherman-val heeft moeite 'in vorm' te blijven; een scheve val
maakt het inrijgen van de bevestigingsdraad moeilijk en belemmert de valdeur. De
valdeurondersteuning van de Sherman-val is kwetsbaar. De Zweedse val lijkt weinig gevoelig voor
slijtage, alleen op een soepel verloop van de valdeur moet worden gelet.

Vergelijking van de vier valtypen
In tabel 2.6 worden vier van de gebruikte valtypen naast elkaar gezet en beoordeeld op een aantal
aspecten. De beoordeling van de eigenschappen van de valtypen is voor een deel gebaseerd op de
orde van grootte van de gemeten waarde(n) en gedeeltelijk subjectief.
Enkele beoordelingsaspecten zijn 'vaststaande' gegevens, zoals de meeste fysieke kwaliteiten (bijv.
afstelgevoeligheid, afmetingen) en de prijs. Uit de recente veldervaringen en vangstgegevens werden
de overige beoordelingen afgeleid.
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TabeI2.6: Relatieve beoordeling van de gebruikte valtypen: Longworth-, houten, Zweedse en
Sherman-val; +++ zeer goed/gunstig, ++ goed/gunstig, + redelijk, 0 voldoende, -- onvoldoende.
Table 2.6: Relative judgement of the type of traps used: Longworth, wooden, Swedish and
Sherman trap; +++ very goodlfavourable, ++ goodlfavourable, + reasonable, 0 sufficient, - insufficient.

valtvDe I tvDe of trap

aspect

LongworthHoutlZweeds (Ugglan)Sherman
wooden

I Swedish

aantal vanosten I number of catches

+++++0+

soortdiversiteit I species diversitv

+++++++

overlevino vanasten I survival captures

++++00

aanbrengen nestmateriaall placing of

+++++--

nestina material
aanbrenoen lokvoer I placing of bait

++++++--

waterdichtheid I waterproof

+++000

(afstelling) valgevoeligheid I (adjustment)

+++0+++

trap sensitiveness
aebruiksaemak I user convenience

++++++

bedriifszekerheid I reliabilitv

++0++++

aewicht I weiaht

+++++

volume bli transport I volume at transport

0+0+++

verwachting la.v. levensduur I expected

+++0+++++

lifespan
priis I price

0++++++

De Longworth-val scoort goed tot zeer goed op de meeste punten. Het gebruik wordt bemoeilijkt door
het relatief grote gewicht en volume; dit is vooral een nadeel bij het vervoer naar en op de vangstloca
tie. De prijs van Longworth-vallen is relatief hoog, maar dit wordt enigszins gecompenseerd door de
lange levensduur.
De sterke punten van de houten val blijken het vangsteffectiviteit en de overleving. De prijs van deze
val is in vergelijking met de andere typen bijzonder laag. Het gebruik van dit valtype wordt beperkt
door matige waterdichtheid en (daardoor) bedrijfszekerheid.
De Zweedse val is betrouwbaar en goedkoop. De belangrijkste nadelen van dit valtype zijn het lage
vangstpercentage en het wat geringere aantal soorten dat erin werd gevangen.
De Sherman-val is de enige die opgevouwen vervoerd kan worden. De val is goed bruikbaar voor het
inventariseren van soortdiversiteit. Het gebruiksgemak van het hier gebruikte type (LFA) wordt beperkt
doordat het niet goed mogelijk is nestmateriaal en lokvoer aan te brengen, het niet waterdicht zijn en
het feit dat de val snel vuil wordt; de mortaliteit is daardoor relatief hoog.

2.3.4 Activiteit en mortaliteit

In tabel 2.7 zijn het totale aantal vangsten per soort per controleronde (dus de totalen van aile
locaties), alsmede het aantal daarvan dat dood werd aangetroffen, weergegeven. In deze tabel zijn
ook de meervangsten (in totaal12 extra gevangen kleine zoogdieren) meegenomen.
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Tab/e 2.7:
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Aanta/ vangsten en dood aangetroffen dieren per eontro/etijd (ine/usief meervangsten)
Number of catches and animals found dead per time of check (including multiple
catches)

controletijd I time of check
ca. 23.00 h

ca. 6.00 hca. 16.00 htotaall total

soort I species

vangstendood Ivangstendood Ivangstendood Ivangsten Idood I deadI catches
deadI catchesdeadI catchesdeadcatches

Sorex araneus

364(11%)42 9(21%)2 2(100%)80 15(19%)

Sorex minutus

21(50%)1 1(100%)1 1(100%)4 3(75%)

Sorex alpinus

10(0%)0 0(--)1 0(0%)2 0(0%)

Neomys fodiens

20(0%)2 0(0%)1 1(100%)5 1(20%)

Neomys anomalus

31(33%)4 0(0%)0 0(--)7 1(14%)

Clethrionomus glareolus

760(0%)60 0(0%)19 2(11%)1552(1,3%)

Microtus subterraneus

20(0%)0 0(--)0 0(--)2 0(0%)

Microtus arvalis

1472(1,4%)92 1(1.1%)17 1(5,9%)2564(1,6%)

Microtus agrestis

390(0%)39 0(0%)0 0(---)78 0(0%)

Apodemus sylvaticus

122(17%)11 0(0%)1 0(0%)24 2(8,3%)

Apodemus flavicollis

100(0%)10 0(0%)1 0(0%)21 0(0%)

Apodemus agrarius

160(0%)11 0(0%)3 2(67%)30 2(6,7%)

Mus musculus

111(9%)10 0(0%)2 0(0%)23 1(4,3%)

Muscardinus avellanarius

80(0%)4 0(0%)0 0(---)12 0(0%)

aantal controles I

8548733352062
number of checks

totaal aantal vangsten I

365I 11 (3,0%)28611 (3,8%)489(19%)69931(4,4%)
total number of catches

percentage, gecorri-
geerd voor aantal val-controles I percentage,

43%1,3%33%1,3%14%2,7%
corrected for the number of checks

Uit de tabel blijkt, dat het grootste deel (43%) van de vangsten plaats vond tijdens de controle van
23.00 uur. De dieren die tijdens deze late avondcontrole gevangen werden, waren dus 's avonds
aktief. Een derde van de vangsten werd uitgemaakt door dieren die's nachts aktief waren en 14%
door overdag aktieve dieren. Er is hierbij niet gecorrigeerd voor de verschillende intervallen tussen de
controlerondes (7 uur bij de rondes van 23.00 uur en 6.00 uur en 10 uur bij de rondes van 16.00 uur).

Ais we de gegevens per soort bekijken, zien we dat er geen grote verschillen zijn tussen de gevangen
aantallen om 23.00 uur en 6.00 uur; de bosspitsmuis lijkt 's nachts wat aktiever, de rosse woelmuis,
veldmuis, brandmuis en hazelmuis 's avonds. Tijdens de 23.00 uur-rondes werden aile 14 soorten
gevangen, tijdens de 6.00 uur-rondes in totaal12 soorten en tijdens de 16.00 uur-rondes 10 soorten.

In totaal zijn 31 dieren dood in de val aangetroffen. De mortaliteit komt zoals gebruikelijk voor het
grootste deel voor rekening van de spitsmuizen. Er werden 15 dode bosspitsmuizen in de val aan
getroffen; slechts 11 van de doodvangsten betrof soorten anders dan spitsmuizen. Ais de sterfte be
rekend wordt als het deel van de gevangen dieren dat dood werd aangetroffen, dan is deze overdag
met een kleine 20% duidelijk groter dan's avonds en's nachts. Drukken we de sterfte uit als het deer
van het totaal aantal valcontroles per tijdstip dan zijn de verschillen kleiner ('s middags twee maal zo
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veel sterfte als 's avonds en's nachts).

Bekijken we de sterfte per soort dan zien we bij een aantal soorten dat de sterfte overdag
aanmerkelijk groter is dan's avonds en's nachts. Dit is met name het geval bij de bosspitsmuis, rosse
woelmuis en brandmuis. Deze gegevens rechtvaardigen het besluit om reeds aan het begin van de
week de vallen overdag op safe te zetten. Kennelijk zijn de omstandigheden in dit jaargetijde overdag
extremer dan's nachts.

2.3.5 Biometrische gegevens dode dieren

Soms blijken dieren tijdens het vangen in de 'live-trap' doodgegaan te zijn. Hoewel dit
betreurenswaardig is en er alles aan gedaan dient te worden om de kans hierop te minimaliseren, is
het niet geheel te vermijden. Van de gelegenheid wordt daarom maar gebruik gemaakt door de maten
van deze dieren te nemen, teneinde de biometrische kennis te vergroten. Zo zijn deze dieren
bovendien niet helemaal voor niets aan hun einde gekomen.

Bosspitsmuizen
Daar we redelijk wat dode bosspitsmuizen (Sorex araneus) konden verzamelen en opmeten, is het de
moeite waard eens nader naar de verkregen gegevens te kijken. Tabel 2.8 geeft de gevonden maten
weer alsmede de opgegeven grenzen volgens Lange et al. (1994). Von Hausser et al. (1990)
vermelden dat bosspitsmuizen van het zuiden naar het noorden en van het westen naar het oosten in
Europa in grootte afnemen. Dieren uit Polen zouden daarmee kleiner moeten zijn dan dieren uit
West-Europa. Metingen aan bosspitsmuizen uit Polen (geen nadere plaatsbepaling) door Serafinski
1951 (geciteerd door Von Hausser et aI., 1990) bevestigen dit.
Op het gewicht na vallen aile genomen maten echter tussen de in Lange et al. (1994) opgegeven
uitersten en zijn groter dan Serafinski opgeeft. De dieren kunnen dus niet bijzonder klein worden
genoemd en kunnen zeker voor niet juveniel worden uitgemaakt. Mogelijk veroorzaakt de zuidelijke
ligging van de kampplek dat de dieren groter zijn dan Serafinski constateerde.
De dieren die nader werden onderzocht, bezaten aile een haarpluim aan het uiteinde van de staart,
waren niet duidelijk uitgekleurd en hadden gave, dus niet afgesleten tanden. Dit duidt erop dat deze
dieren in hetzelfde jaar waarin wij ze vingen, zijn geboren.
Het gewicht ligt echter wel aan de lage kant, afgezien van de twee vrouwtjes die zwanger en/of lacte
rend waren. Dit kan erop duiden dat de dieren slecht gevoed waren. Sectie zou dit moeten kunnen
uitwijzen (helaas is dit voor de meeste individuen niet meer mogelijk, daar ze ofwel gebalgd zijn ofwel
niet zijn bewaard). Ondervoeding is waarschijnlijk ook een van de doodsoorzaken. Het zou interessant
zijn om het gewicht te vergelijken met de dieren die levend zijn gevangen, en te kijken of deze dieren
inderdaad zwaarder zijn. Aan de andere kant bereiken deze dieren pas hun uiteindelijke gewicht na
hun eerste winter, zodat de gemeten dieren waarschijnlijk nog niet op hun volle gewicht waren.
Er is geen enkel verband tussen de verschillende genomen maten, noch positief noch negatief, te
ontdekken. Je zou bijvoorbeeld verwachten, dat dieren met een grotere kopromplengte ook grotere
achtervoet- of staartlengte vertonen, maar dit is niet het geval. Hiervoor zijn verschillende oorzaken
aan te voeren. Ten eerste is de kopromplengte nogal rekbaar, dat wil zeggen dat deze erg afhankelijk
is van de lichaamshouding en of het dier lijkstijf is of niet. Daarmee is deze maat moeilijk objectief te
meten en niet erg betrouwbaar. Het gewicht kan natuurlijk varieren al naar gelang het dier een volle of
een lege maag heeft en hoeft daarom geen relatie te hebben met de grootte van het dier. Daarnaast
hebben we met adulte dieren te maken. Deze nemen bij toenemende leeftijd slechts nauwelijks in
formaat toe. De gevonden verhoudingsverschillen in lichaamsmaten kunnen daarmee ook te wijten
zijn aan individuele variatie.
Het is uitgesloten dat er fouten zijn ontstaan doordat verschillende personen de metingen hebben
verricht, daar nagenoeg aile individuen door dezelfde persoon zijn opgemeten.
Een individu (nr. 28) had afgebroken snijtanden (incisivi) in de bovenkaak. De breuk was niet
afgesleten, maar scherp. Dit duidt erop dat het recentelijk gebeurd moet zijn. Waarschijnlijk zijn de
tanden afgebroken bij pogingen van het individu om zich uit de metalen (Longworth-)val te knagen.

Overige dode (spits)muizen
De aantallen per soort zijn te klein om trends te ontdekken. Toch lijkt het er op dat de meeste
individuen aan de kleine, maar vooral aan de lichte kant zijn. De genomen maten staan in tabel 2.8.
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TabeI2.8: Overzicht van in de val gestorven zoogdieren met de bijbehorende meetgegevens en
de maten volgens Lange et al., 1994.
Table 2.8: Survey over animals died in the live-traps with their respective measures and the
measures according to Lange et aI., 1994.

nr
datum envallo-vallsexe IW(g)HBTHFEremarks coil.

tljd I date
catle Itrapsex (mm)(mm)(mm)(mm)

and time
tra p-

site
Sorex araneus Lit.

6-1355-8532-5711-15-

3

30n, n AL 29 -7.0 ---- VWG

5

31n, m BL 182-7.0 ---- VWG

6

31n, m AL 139-6.5624213- HDJV

7

31n, m AW1 -7.55849-
- VWG

8

31n, a BW23 -7,5 ---- VWG

11

31n, a CL 22 -8.063-12- VWG

15

31n, n BL 189-5.5 ---- VWG

16

1/8, m BL 188-7.5574413-zwak driekleung, gri)sbruine buik , slightly JK
tricoloured, grey-brown front

17

1/8, m AL19 -6.5524413-zwak driekleurig, geelbruine buik , slightly
VWG

tricoloured, yellow-brown front
18

2/8, m BL 188~13,0634113-zwanger , pregnant
VWG

20

2/8, n AW5 !f10.0764513-zwak driekleurig, lacterend , slightly
VWG

tricoloured, lactating
21

2/8, n EL 185-6.5614513- VWG

22

2/8, n AL 14 -6.0574512- VWG

26

4/8, m ES 15-7.5584713-zwak dnekleurig, geelgrijze buik , slightly
VWG

tricoloured, yellow-grey front
27

4/8, m GL 31 -6.0584412-zwak driekleurig, geelgrijze buik, staart met
TS

haarpluim, gave snijtanden , slightly tricoloured, yellow-grey front, tail withhairtip, undamaged incisivi
28

4/8, n CL 102-6,5514812.5-zwak driekleurig, bruingrijze buik, staart

met haarpluim, gave snijtanden , slightlytricoloured, brown-grey front, tail withhairtip, undamaged incisivi
29

4/8, m CL 220-7.0544612.5-zwak driekleurig, geelgrijze buik, staart met
TS

haarpluim, gave snijtanden , slightly tricoloured, yellow-brown front, tail withhairtip, undamaged incisivi
Sorex mlnutus Lit.

2.5-5.540-6433-479-12-

1

30n, a CS2 -4.0503811-lacterend, zes tepels zichtbaar 'lactating,
HDJV

six nipple visible
19

2/8, n CL28 -2.5423710-zwak tweekleurig, grijze buik en keel, staartJK
met haarpluim, gave snijtanden , slightly twocoloured, grey front and throat, tail withhairtip, undamaged incisivi

30

4/8, m AL 28-3.0424211-zwak tweekleurig, grijze buik, geelgrijze
VWG

keel, staart met haarpluim, gave snijtanden , slightly twocoloured, grey front, yellow-grey throat, tail with hairtip, undamagedincisivi

Neomys fod/ens Lit,

9-2570-10545-7716-21-

13

31n, a EL 211~17,0906920-lacterend 'lactating
VWG

Neomys anomalus Lit.

8-1763-9043-6014-18-

2

30n, n AL 1 -10.0745415- VWG
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nr
datum envallo-vall~exe IW(g)HB(mm)THFE(mm)remarks coil.

tljd I date

catie Itrap~ex (mm)(mm)

and time
trap-

site
C/ethrionomys glareolusLit.

12-4080-13535-7215-2011-15

9

31n, a BL 191~13.5 VWG

Microtus arva/is Lit.

14-4590-13025-4514-189-12

14

31n. a EL 216~22.0 ---- VWG

23

2/8, n BS 18-28.0963815- n.b.

31

3/8. n EL 224-5.0601813- n.b.

24

4/8. m FW25 ~16.5883216- n.b.

Mus domestic us Lit.

14-3275-10075-10016-1912-16

25

3/8. n EL 215c!16.577681612.5 VWG

Apodemus agrarius Lit.

15-3080-12565-9516-219-13

10

31n, a CL 32c!23.089701810.5gezwollen scrotum I swollen JK I
scrotum

HDJV

12

31n, a CL 42c!15.0-711810.8 VWG

Apodemus sylvaticus Lit.

14-3575-11070-10519-2414-18

4

30n, n CS7 ~19.0---- VWG

nr

vall trap
tijd I time
W
HB
T
HF
E
Coil.

Lit.

2.3.6

nummer gebruikt tijdens het kamp 1 number used duriring the camp for administration
valnummer en -soort I trapnumber and type of trap (L = Longworth; S = Zweeds I Swedish; W = houten I wooden)
m = ochtend I morning (ca. 6.00); a = middag I afternoon (ca. 16.00); n = nacht I night (ca. 23.00)
gewicht I weight
lichaamslengte I head-body length
staartlengte: gemeten zonder haarpluim I taillength: measured inclusive hairtip
achtervoetlengte: gemeten zonder nagels I hindfoodlength: measured without nail
oorlengte I length of ear
collecties I collections: VWG: Veldwerkgroep I Fieldwork-group; HDJV: Joost Verbeek; JK: Jeroen van der Kooij; TS:
Trude Starholm; n.b.: niet bewaard I not kept
maten volgens literatuur (Lange et aI., 1994) I measures according to literature (Lange et al.. 1994)
niet gemeten of niet relevant I not measured or not relevant

Vangsten en vanglocaties

Verspreiding van soorten over de deellocaties
In tabel 2.9 zijn de gevangen soorten per deellocatie vermeld, De (deel)locaties waar de valraaien
stonden opgesteld besloegen een uiteenlopende reeks habitattypen. Het aantal deellocaties waar een
soort werd aangetroffen is daarmee een globale maat voor verspreiding en breedte van habitatkeuze.

Bosspitsmuis en veldmuis werden op de meeste deellocaties gevangen (respectievelijk 18 en 22 van
de 28 deellocaties). De daarna meest aangetraffen soorten waren grate bosmuis (11 deellocaties),
rosse woelmuis (10) en aardmuis (10). Minder algemeen waren bosmuis en brandmuis, beide op 7
deellocaties. De overige soorten werden op 4 (dwergspitsmuis, huismuis) of minder deellocaties
gevangen.
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TabeI2.9: Gevangen soorien en aantallen per deellocatie (exclusief meervangsten); n is het
aantal deellocaties waarin een soori is gevangen
Table 2.9: Trapped species and numbers per trapsite (exclusive multiple-catches); n is the
number of trapsites where a species was caught

deel-

SorexSorexSorexNeomysNeomysClathno-MicrotusMicrotusMicrotusApode-Apode-Apode-MusMuscar-

locatie I

araneusminutusalpinusfodienssnoma/usnomys-subtam-arvalisagrestismusmusmusmusculusdinus

glareolus

neus sylvaticusflavicollisagranus avella-

tra ps ite
narius

A1

71--
--21--119--22--

--

A2

5----3325--112----------

A3

12------------8416----------

A4

1------------1112----------

AS

1------------152--
--------

A6

31--
--2----59--

--1----

B

121--
----70----1----------

C1

10--------10117--8--112--

C2

6------------4--9--10----

C3

1------------33------1----

C4

61--
--------2------1----

D1

----------30--21211--
----

D2

----------5--9----1--3--

E1

---------2--------------8

E2

--------------------1----4

E3

2----2--711211316--

E4

5--------3--63--
----2--

F1

1------------5----5------

F2

--------------7----2------

F3

1--------1--5----2------

F4

2------------13----3------

G1

4----------------2--------

G2

1--------------------------

H1

----1----------------------

H2

----1--------2--1--------

H3

--------------2--12--
----

H4

--------------2------------

HS

--------------1----1------
.

.
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De veldmuis werd niet alleen op de meeste plaatsen aangetroffen, maar de vangstaantallen van deze
soort waren ook het hoogst (totaal 247 vangsten). De rosse woelmuis komt op minder deellocaties
voor dan bosspitsmuis en grote bosmuis, maar werd in grotere aantallen gevangen (totaal 154);
plaatselijk bereikt de soort relatief hoge dichtheden. De aardmuis werd ongeveer evenveel gevangen
als de bosspitsmuis (78 , resp. 80 vangsten), maar meer locaal, in hogere dichtheden. De
bosspitsmuis is zeer algemeen, maar de dichtheden zijn in verhouding laag. Dit geldt in nog sterkere
mate voor de grote bosmuis (11 deellocaties, totaal 21 vangsten).

So orten en omgevingskenmerken
In de figuren 2.3(a,b,c), 2.4(a,b,c) en 2.5(a,b,c) staan de relatieve aantallen vangsten van drie
groepen kleine zoogdiersoorten uitgezet tegen de bedekking van vier vegetatielagen. De
bedekkingspercentages zijn oplopend geordend, eerst voor die van de boomlaag, dan voor die van de
struiklaag, dan voor die van de kruidlagen (zie 2.2.5). Met name voor locaties A, B en C (figuur 2.3
a,b,c) wordt hiermee een oplopende reeks gevonden zander habitattypen die sterk afwijken van deze
impliciete successiereeks. Locaties D en E omvatten sterk cultuurlijke situaties: de structuren in en am
een verlaten waning en een boomgaard (2.4 a,b,c). De deellocaties vertegenwoordigen daarmee
relatief unieke omstandigheden, die moeilijk in te delen zijn ten opzichte van de andere. In de
volgende locaties F, G en H werden relatief weinig controles uitgevoerd en de vraag is of de (op
identieke wijze) uitgevoerde omgevingsbeschrijvingen hier vergelijkbaar zijn: het betreft hier twee
locaties op een rotsige helling met struiken en een akkerrand.
De drie locatie-combinaties werden opgesplitst in drie soortengroepen (a,b,c), am de afbeeldingen
overzichtelijk te houden: spitsmuizen, woelmuizen en ware muizen (eventueel inclusief de hazelmuis).
Deze indeling werd in de eerste plaats op fylogenetische gronden gemaakt en niet op een of andere
vooronderstelling over habitatkeuze van de soorten.
Boven elke kolom in de diagrammen staat een aanduiding van de vochtigheid van bodem en
vegetatie (zie tabel 2.3): d = droog, v = voch!ig, n = nat.

Binnen locaties A, B en C van figuur 2.3a blijkt de bosspitsmuis op aile deellocaties voor te komen.
Er is geen relatie af te leiden tussen vegetatiebedekking en/of vochtigheid. De dwergspitsmuis werd
vier keer gevangen, zowel in terrein met alleen een dichte kruidlaag, als bij aanwezigheid van
struiklaag en/of boomlaag. Op de plaatsen in het open terrein waar de dwergspitsmuis werd
gevangen, was de vegetatie nat (n; A1 en A6); onder de struiklaag met ondergroei (C4) vochtig (v) en
in het bas van locatie B vochtig tot droog (v/d).
De waterspitsmuis werd alleen in de natte bosrand van A2 gevangen, samen met Millers waterspits
muis. Deze laatste soort werd ook nog op twee andere als nat aangegeven plaatsen gevangen, in
terrein zander boom- en struiklaag (A 1 en A6).
De veldmuis (2.3b) werd in aile deellocaties gevangen, behalve in het bas van locatie B.
De aardmuis werd op minder plaatsen gevonden en met name in open terrein (uitzondering A2).
Duidelijk valt op dat op de natte plaatsen de aardmuis steeds in de meerderheid is ten opzichte van
de veldmuis (A1, A2, A4, A6).
De rosse woelmuis werd vrijwel alleen gevangen bij aanwezigheid van een boomlaag (A2, B, C1) en
verder een enkel exemplaar op de natte (open) deellocatie A 1.
Over de algemene habitatkeuze van de ondergrondse woelmuis is hier nag weinig te zeggen. De
soort werd gevangen onder de aanwezigheid van een boomlaag (C1).
Binnen locaties A, B, C kwam de brandmuis het meest voor (2.3c), met name in open terrein. De
grate bosmuis werd alleen in de natte, open deellocatie A 1 gevangen (met brandmuis), de bosmuis
samen met brandmuis op de open, droge deellocatie C2 en samen met brandmuis en huismuis onder
de boomlaag en dichte ondergroei van C1. Er werden geen (grate) bosmuizen gevangen op de
boslocatie B.
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Figuur 2.3: Relatieve aantal vangsten uitgezet tegen de bedekking van de vier vegetatielagen,
voor de spitsmuizen (a), woelmuizen (b) en ware muizen (c) op de locaties A, Ben C. De bedekkings
percentages zijn oplopend geordend, eerst voor de boomlaag, dan de struiklaag, dan de kruidlagen.
Figure 2.3: Relative number of catches given against the covering of the four vegetation layers,
for the shrews (a), voles (b) and mice (c) at the locations A, Band C. The covering percentages are
ranked ascending, at first for the tree-layer, then the shrub-layer and then the herb-layers.
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Figuur 2.4: Relatieve aantal vangsten uitgezet tegen de bedekking van de vier vegetatielagen,
voor de spitsmuizen (a), woelmuizen (b) en ware muizen (c) op de locaties D en E. De bedekkingsper
centages zijn oplopend geordend, eerst voor de boom/aag, dan de struiklaag, dan de kruidlagen.
Figure 2.4: Relative number of catches given against the covering of the four vegetation layers,
for the shrews (a), voles (b) and mice (c) at the locations D and E. The covering percentages are
ranked ascending, at first for the tree-layer, then the shrub-layer and then the herb-layers.
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Figuur 2.5: Relatieve aantal vangsten uitgezet tegen de bedekking van de vier vegetatielagen,
voor de spitsmuizen (a), woelmuizen (b) en ware muizen (c) op de locaties F, G en H. De bedekkings
percentages zijn oplopend geordend, eerst voor de boomlaag, dan de struiklaag, dan de kruidlagen.
Figure 2.5: Relative number of catches given against the covering of the four vegetation layers,
for the shrews (a), voles (b) and mice (c) at the locations F, G and H. The covering percentages are
ranked ascending, at first for the tree-layer, then the shrub-layer and then the herb-layers.
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Binnen locaties D en E bleven de spitsmuisvangsten beperkt tot bosspitsmuis (E3 en 4) en
waterspitsmuis (E3; figuur 2.4a). Locatie 0 was de omgeving van een verlaten huis, de overige vallen
van locatie E waren opgesteld in fruitbomen.
De aantallen woelmuizen (2.4b) waren over het algemeen laag (onder de 0,11 vangsten per val per
controle), behalve op plek 01, waar dichtheden worden bereikt die vergelijkbaar zijn met die van de
eerste drie locaties (A, B, C).
De rosse woelmuis werd op aile (vier) deellocaties gevangen waar de vallen op de bodem stonden
opgesteld en in een van de boomvallen.
De veldmuis werd op aile deellocaties met bodemvallen aangetroffen.
De aardmuis werd gevangen op drie plaatsen: achter de ru'ine van 01 en in de ondergroei van E4 en
E3. Op E3 werden aile vier woelmuissoorten gevangen: veld- en aardmuis, rosse woelmuis en onder
grondse woelmuis.
De 'muizen' waren op 0 en E iets beter vertegenwoordigd dan op de voorgaande locaties (2.4c).
Achter de ruIne (01) werden alleen grote bosmuis en bosmuis gevangen. In de andere raai van 0
werd (naast de grote bosmuis) de huismuis aangetroffen.
De huismuis werd ook in de naburige locatie E gevangen in de bodemvallen van E3 en E4.
Ook voor de 'muizen' werden op E3 de meeste soorten gevangen: vier soorten, inclusief de
brandmuis.
Aileen in de boomvallen van E1 en E2 werd de hazelmuis gevangen. In een boomval van E2 kwam
tevens een grote bosmuis terecht.

Binnen de locaties van F, G en H werden alleen bosspitsmuis (F, G) en alpenspitsmuis (H)

gevonden (2.5a).
De soortenvariatie van de woelmuizen is beperkt: alleen op de rotsige helling van F3 werd een rosse
woelmuis gevangen, de overige woelmuisvangsten betreffen veldmuizen (2.5b).
Wat betreft de muizen (2.5c) is de variatie beperkt tot grote bosmuis (op 6 van de 11 deellocaties) en
bosmuis (3 plaatsen, alleen op H3 samen met grote bosmuis).

2.3.7 Meervangsten en bijvangsten

Bij elk onderzoek met inloopvallen kan het voorkomen dat er meer dan een dier in een val wordt
aangetroffen: een zogenaamde meervangst. De kans op meervangsten is ten gevolge van de
valconstructie verschillend per valtype. Bij de hier gebruikte valtypen is de kans op meervangsten het
grootst voor de Zweedse val. Ook in de andere valtypen kunnen meervangsten voorkomen,
bijvoorbeeld wanneer twee (of meer) dieren (vrijwel) tegelijk naar binnen lopen, of als het deurtje door
een defect niet goed sluit. Daarnaast worden er bij elk live-trap-onderzoek wel eens andere dieren in
een val aangetroffen: de zogenaamde bijvangsten.
In 2.10 zijn de meer- en bijvangsten tijdens het onderzoek bij Czorsztyn weergegeven per valtype.

TabeI2.10:
Table 2.10:

Meer- en bijvangsten in de live-traps
Multiple catches and by-catches in the live-traps

valtype I
meervangsten (aantal in val) I multiplebijvangsten (aantal in val of aantal keer aangetroffen) I

type of trap
catch (number in trap) by-catch (number in trap or number of occurrences)

Longworth

Microtus arvalis (2) kikker / Rana temporaria, Carabus coreaceus

(Iederloopkever), greene pad / aufa viridis (2 x), adder /Vioera berus

Hout I

--- pad indet.,juv. / aufa indet., juv. (2), greene pad / aufa viridis

wooden

(2 x, waarvan 1 x bij veldmuis / 1 together with Microtus

arvalis), 3000 ZI (papieraeld / banknotes\

Zweeds

Microtus arvalis (3 x 2, 1 x 3, 1 x 4), C/ethrionomys---
a/area/us (2)

Sherman

Apodemus agrarius (2) gewone pad / Bufo bufo (2 x), koolmees / Parus major(t)

De meervangsten betroffen over het algemeen juveniele dieren.
In de vijf vangbekers werden naast de 2 bosspitsmuizen en de veldmuis een alpenwatersalamander,
drie juveniele groene padden en enkele loopkevers gevangen.
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2.4 DISCUSSIE

2.4.1 Aigemeen

Tijdens het hier besproken onderzoek met inloopvallen zijn in een week tijd veel gegevens over kleine
zoogdieren verzameld: er vonden 699 vangsten plaats, verdeeld over 14 soorten, een unicum in de
historie van de Veldwerkgroep. Omdat er zo veel vangsten waren, is er getracht wat met de gegevens te
doen. In de paragraaf 'Resultaten' zijn de vangstgegevens per soort en per (deel)locatie uitgewerkt,
waarbij enkele aspecten nader onderzocht zijn: de gebruikte valtypen, de aktiviteit en mortaliteit over het
etmaal en de relatie tussen de vangsten en de omgevingskenmerken. Bij de uitwerking zijn deze
aspecten in de vorige paragraaf al vrij specifiek bediscussieerd. Hier komen wat samenvattende
opmerkingen, een bespreking van de gevangen soorten, aanbevelingen en een vergelijking met oudere
literatuur aan bod.

Zoals al in de inleiding vermeld, was de onderzoeksopzet niet gericht op het statistisch hard kunnen
maken van conclusies. Hoewel er hier en daar vrij veel gerekend is aan de vangstgegevens, zijn de
resultaten toch voornamelijk van kwalitatieve aard.
In algemene zin kan gesteld worden dat de omgeving van Czorsztyn zeer rijk is aan muizen: 14 soorten
op zo'n kleine afstand van elkaar is uitzonderlijk. Voor de meeste kampdeelnemers waren enkele
soorten (alpenspitsmuis, Millers waterspitsmuis, brandmuis en hazelmuis) geheel nieuw en dat geeft
altijd een speciaal tintje aan het werken met inloopvallen. Ook de vangstpercentages waren meer dan
bevredigend: van 20% tot bijna 60%, afhankelijk van de locatie; het gemiddelde vangstpercentage
kwam op 35% uit.

De resultaten en gebruiksaspecten van de gebruikte valtypen zijn in het vorige hoofdstuk uitgebreid
besproken. Alhoewel de vergelijking niet helemaal als een eerlijke consumententest opgezet is, kan op
grond van tabel 2.6 voor toekomstig onderzoek een keuze voor een bepaald valtype gemaakt worden.
Uit deze tabel komt geen 'beste val' op grond van aile beoordelingsaspecten naar voren. Afhankelijk
van het bedoelde gebruik van een val, het beschikbare budget en de transportmogelijkheden zullen
verschillende valtypen uit deze vier gekozen worden.
Wanneer het geld aanwezig is om een lange-termijn investering te doen in vangmateriaal dat voor
vrijwel aile doeleinden geschikt is, blijkt de Longworth-val (nog steeds) de beste keuze. Van dit valtype
kan naast de prijs alleen het volume als nadeel beschouwd worden. Wanneer snel en voor weinig geld
veel vallen beschikbaar moeten zijn voor een breed onderzoek naar algemeen voorkomende soorten is
de houten val een goede keus. Hierbij lijkt een groot aantal vallen aan te bevelen, omdat een vrij grote
variatie in de gevoeligheid en een relatief grote uitval door loos alarm en defecten als het klemmen van
de valdeur door vocht te verwachten is. Een probleem van deze val is dat het schoonmaken van de
'Ieefruimte' niet goed mogelijk is en het legen van de val soms niet eenvoudig. Het scharnierend maken
van de bovenkant van de val op het gesloten uiteinde zou een verbetering zijn. Dat de houten val qua
aantal soorten minder voldeed dan de Longworth- en de Shermanval kan een gevolg zijn van de
locatiekeuze.
Zowel de Sherman- als de houten val lijken niet gevoelig genoeg voor het vangen van
dwergspitsmuizen. Dat in de Longworthval geen hazelmuizen gevangen zijn, heeft met de plaatsing te
maken; naar aile waarschijnlijkheid hadden ook met dit valtype in de fruitbomen op locatie E
hazelmuizen gevangen kunnen worden.
De Zweedse val lijkt voor sommige soorten wat minder geschikt; mogelijk zou het vergroten van de
ingangsopening de 'drempel' om naar binnen te gaan voor sommige soorten verlagen. Deze val is
reeds voor veel langlopend populatieonderzoek aan kleine zoogdieren gebruikt. Het lage
vangstpercentage van deze val wordt goed gemaakt door de betrouwbaarheid en de lage aanschafprijs.
Of de Zweedse val geschikt is om de bijzonder lichte soorten als de dwergspitsmuis te vangen, is op
grond van dit onderzoek niet duidelijk.
De Sherman-val is door zijn opvouwbare constructie zeer geschikt om ingezet te worden op moeilijker
bereikbare plaatsen; het grotere werkvolume bemoeilijkt echter mogelijk het gebruik op rotshellingen of
andere oneffen locaties. Het vangstsucces is redelijk groot en de val is geschikt voor het vangen van
aile soorten, behalve mogelijk de allerlichtste (zoals dwergspitsmuis, berkemuis en dwergmuis). Het feit
dat nestmateriaal en lokvoer op de val'drempel' moeten worden aangebracht maakt regelmatige
controle noodzakelijk: de mortaliteit in de val is relatief hoog en de val vervuilt relatief snel.

Hoewel het aantal controlerondes per etmaal te gering was om een gedetailleerde vergelijking mogelijk
te maken van de aktiviteit en mortaliteit gedurende het etmaal, kunnen enkele globale conclusies wel
getrokken worden. Ten eerste viel op dat de meeste dieren 's avonds aktief waren en dus tijdens de
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controle van 23.00 uur gevangen werden. Tijdens eerdere onderzoeken van de Veldwerkgroep was de
aktiviteit gedurende het tweede deel van de nacht meestal het hoogst, waardoor de meeste dieren in de
ochtendronde gevangen werden. Ten aanzien van de mortaliteit viel wederom op dat deze overdag veel
hoger was dan's avonds en's nachts. Dit blijft iets om gedurende zomerkampen terdege rekening mee
te houden!

2.4.2 Soortbesprekingen

Aan de hand van de vangsten en de indeling van habitattypen, zoals opgenomen in de paragraaf
'Resultaten', worden de gevangen soorten hieronder afzonderlijk besproken.

Bosspitsmuis (Sorex araneus)
De bosspitsmuis is qua verspreiding na de veldmuis de meest algemene soort en komt wat de
vangstaantallen betreft op de derde plaats (na de rosse woelmuis). De soort is afwezig in de
boomvallen van E1 en E2. Op zich is de bosspitsmuis een redelijk goede klimmer, maar er zijn geen
meldingen bekend van Europese (bos)spitsmuizen die in bomen foerageren. Rondom de ru"fne van
locatie D werden ook geen bosspitsmuizen aangetroffen. Bij D1 stonden de vallen opgesteld in een
bosrand, direct achter het gebouw. Hier stonden hoofdzakelijk struiken en bomen, ondergroei was
nauwelijks aanwezig en een gedeelte van deze raai stond op de stenige resten van de bebouwing. Een
dergelijk karige ondergroei werd op geen andere vallocatie aangetroffen. De vallen van raai D2 stonden
ook gedeeltelijk op steen, maar de meeste vallen stonden onder een dichte kruidlaag met ruigtekruiden.
De afwezigheid van bosspitsmuizen in deze vallen is opmerkelijk. Overigens werd de bosspitsmuis niet
aangetroffen op F2 (stenige helling, alleen lage kruidlaag tot 60%) en op locatie H. Op deze laatste
plaats werd wel de alpenspitsmuis gevangen (zie aldaar), wat mogelijk wijst op interspecifieke
concurrentie tussen de soorten. Verder lijken locaties F en H vrijwel overeen te komen in
habitatstructuur: stenig met kruidlaag tot minimaal 30% en struiken aanwezig. Het geringe aantal
controles op locatie H is waarschijnlijke niet de oorzaak voor het ontbreken van de bosspitsmuis, gezien
het feit dat de alpenspitsmuis wel werd gevangen.
De habitatkeuze van de bosspitsmuis in de omgeving van Czorsztyn is weinig specifiek: op aile plaatsen
waar een behoorlijke bedekking van de kruidlaag aanwezig is (? 30% laag en hoog) werd de soort
aangetroffen. Een correlatie tussen bedekking van kruidlaag en vangstaantallen kon niet worden
aangetoond. Er is geen verband zichtbaar tussen de aanwezigheid van struik- en boomlaag en de
vangstaantallen van de bosspitsmuis, tenzij een dichte bedekking van houtige gewassen de ondergroei
belemmert. Binnen de (deel)locaties is de ondergroei echter zelden afwezig.

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)
Aile vier dwergspitsmuisvangsten werden gedaan in een natte tot vochtig-droge dichte kruidlaag. De
dwergspitsmuis werd steeds samen met de bosspitsmuis aangetroffen (de bosspitsmuis kwam op aile
deellocaties van A, B en C voor). Uit eerder onderzoek blijkt dat de habitatkeuze van dwergspitsmuis en
bosspitsmuis volkomen overlapt, waarbij de dichtheden van de dwergspitsmuis meestal iets lager zijn,
omdat deze soort grotere home ranges gebruikt. Op grond hiervan zou verwacht kunnen worden dat de
dwergspitsmuis voor kan komen op aile plaatsen waar de bosspitsmuis werd aangetroffen. Of het
uitblijven van meer dwergspitsmuizen het gevolg is van een beperkte valgevoeligheid of een
daadwerkelijk lagere dichtheid van deze soort blijft onduidelijk.

Alpenspitsmuis (Sorex a/pinus)
De alpenspitsmuis (gemakkelijk herkenbaar aan de uniform leigrijze kleur en de zeer lange staart) werd
alleen gevangen op de rotsige hellingen van de Wdzar (Iocatie H), als enige spitsmuissoort. Deze
locatie bevindt zich tussen de 650 en 700 meter hoogte. Hoewel deze soort zijn habitat heeft in
(sub)montane en subalpiene gebieden, wordt zij ook wel eens lager (tot op 200 meter hoogte)
aangetroffen. De alpenspitsmuis wordt vaak dicht bij stromend water aangetroffen, onder of tussen
rotsblokken of boomwortels; wanneer er geen stromend water is, bestaat er vaak een binding met dicht
bemoste rotsblokken. Locatie H, een droge helling met veellos puin, struiken en enkele bomen lijkt niet
op de tot nu toe beschreven biotopen. Deze vangstlocatie van de alpenspitsmuis kan daarmee als
bijzonder gekenmerkt worden. Ais bijzonderheid kan nog genoemd worden dat de gevangen dieren een
eenkleurige staart hadden (tweekleurig komt veel vaker voor).

Waterspitsmuis (Neomys fodiens) en Millers waterspitsmuis (Neomys anoma/us)
Hoewel deze soorten veel op elkaar lijken, kon toch meestal vrij eenvoudig vastgesteld worden, om
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welke soort het ging. Doorslaggevend bij de determinatie waren achtervoetlengte (duidelijk groter bij
waterspitsmuis), beharing aan de onderzijde van de staart en aan zijkant achterpoten (veel duidelijker
ontwikkeld bij de waterspitsmuis) en de staartlengte (Ianger bij de waterspitsmuis).
Opvallend was dat deze soorten dicht bij elkaar, in een deellocatie (A:2.) zelfs naast elkaar, gevangen
werden. De vangstlocaties waren op een na (zeer) nat, maar er was geen sprake van stromend water.
Locatie E (de boomgaard), waar twee waterspitsmuizen werden gevangen, was wel vochtig, maar zeker
niet nat.

Hoewel er waarschijnlijk veel overlap in de habitats van deze twee soorten bestaat, wordt interspecifieke
concurrentie vaak beschreven. Ais de soorten naast elkaar in een gebied voorkomen, leeft de
waterspitsmuis doorgaans in en bij stromend water en de Millers waterspitsmuis verder van het water
verwijderd. Ais de waterspitsmuis niet voorkomt, kan de Millers waterspitsmuis ook in en bij stromend
water aangetroffen worden. In de Alpen zijn 'mengpopulaties' van adulte Millers waterspitsmuizen en
juveniele waterspitsmuizen aangetroffen. Over niet in de buurt van stromend water levende
'mengpopulaties' van deze twee soorten is geen literatuur bekend, dus als zodanig zijn de vangsten op
locatie A:2. als bijzonder te bestempelen.

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Deze soort werd op de locaties A, B, C, D, E en F gevangen, in totaal op 10 deellocaties. Locatie B
(gemengd bos met ondergroei) was met 70 vangsten duidelijk de beste locatie voor de rosse woelmuis;
hier vonden slechts 15 vangsten van andere soorten plaats. De vangstlocaties weken niet at van de
bekende biotoopvoorkeur van de rosse woelmuis. Duidelijk was de binding met houtige gewassen en de
voorkeur voor een matige ondergroei. Opvallend was de (hogere?) vangstfrequentie op locaties met
relatiet veel dood hout (A:2., B, C1, D1 en F3). Mogelijk is hier sprake van een (extra) binding. Er vonden
zowel vangsten plaats in een dichte kruidlaag in open terrein, als onder een boomlaag met verspreide
struiken en kruiden. Ook werden veel rosse woelmuizen gevangen rond de bebouwing van locatie D;
ook op deze locatie was de rosse woelmuis de meest gevangen soort.

Ondergrondse woelmuis (Microtus (Pitymys) subterraneus)
Van deze kleine woelmuissoort vonden slechts twee vangsten plaats, onder een dichte struiklaag in de
bosrand langs een akker op locatie C1 en in de boomgaard (Iocatie E3). Op beide vangstlocaties was
een goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig. De eerste vangst yond pas na 3 dagen plaats. Hoewel het
aantal vangsten zeer beperkt was, is een dergelijke trage 'gewenning' aan de vallen eerder opgevallen
bij deze soort.

Veldmuis (Microtus arvalis)
Hoewel er met betrekking tot veld- en aardmuis altijd determinatietouten gemaakt zullen worden, waren
de beste determinatiekenmerken (vachtkleur en -structuur, haren aan de basis van de oorschelp) over
het algemeen goed toepasbaar. De veldmuis was met kop en schouders de meest gevangen soort,
zowel op grond van het aantal deellocaties (22) als van het totaal aantal vangsten (247). De enige
(deel)locaties waar deze soort ontbrak, waren B (bos), E1 en E2 (deel boomgaard met veel bomen) en
G (overhoekje resp. rand tussen akker en hooiland). Opvallend was dat de veldmuis zelfs op de stenige
hellingen van F en H de meest gevangen soort was.

Aardmuis (Microtus agrestis)
Deze woelmuis werd op aile deellocaties van A gevangen en daarnaast op B, D1, E3 en E4.
Opmerkelijk was dat de aardmuis op aile natte deellocaties van A (A1, A:2., A4 en A6) duidelijk in de
meerderheid was ten opzichte van de veldmuis. Dit komt overeen met de biotoopvoorkeur van de
aardmuis, zoals we die uit Nederland kennen. Ais bijzonderheid kan een erg zwaar exemplaar
genoemd worden: een r:J van 56 gram!

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) en Grote bosmuis (Apodemus flavicollis)
Ook met betrekking tot deze en de volgende soort treden determinatietouten op. Omdat er geen
kenmerk is dat in zijn eentje doorslaggevend is, geschiedt de determinatie op een combinatie van
kenmerken (kleur rug- en buikvacht, scherpte demarcatielijn, grootte van lichaam, staart, achtervoeten
en oren).
De twee bosmuissoorten werden maar op enkele plaatsen (D1, E3 en H3) naast elkaar gevangen. De
'toplocaties' van de bosmuis waren C1 en C2 «bos)rand langs akker), die van de grote bosmuis aile
deellocaties van F (een stenige helling). Opmerkelijk was dat vrijwel overal waar een stenige
ondergrond aanwezig was grote bosmuizen gevangen werden. Beide soorten werden zowel in open
terrein, als onder bomen aangetroffen. De vangstlocaties van de bosmuissoorten komen overeen met
de bekende biotoopvoorkeur.
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Tijdens het korte vangstexperiment op de Wdzar (Iocatie H) was de hoop gevestigd op het vangen
van een heel speciale Apodemus-soort: Apodemus microps, de kleine bosmuis, daar het terrein zeer
goed overeen kwam met enkele eerdere vindplaatsen van deze soort in Zuid-Polen (Haitlinger, 1972).
Hoewel er enkele kleine (grote) bosmuizen gevangen werden, werden deze dieren niet als kleine
bosmuis, maar als juveniele (grate) bosmuis gedetermineerd. Gezien de grate overlap in de
kenmerken tussen kleine bosmuis en jonge (grote) bosmuizen, lijkt een juiste determinatie van
Apodemus microps geen sinecure.

Brandmuis (Apodemus agrarius)
De makkelijk herkenbare brandmuis was voor de meeste kampdeelnemers een nieuwe zoogdiersoort,
waarvan maar liefst 29 vangsten plaatsvonden. Veruit de meeste vangsten vonden plaats op C1
(bosrand langs akker) en C2 (rand tussen akker en hooiland); op C2 was de brandmuis zelfs de
meest gevangen soort. De biotoopkeuze van deze soort was niet erg specifiek: er werden vangsten
gedaan in nat en droog terrein en zowel onder struiken en/of bomen als in open terrein. Gezien het
naast elkaar voorkomen van brandmuizen met bos- en/of huismuizen (C1, C2, E3) lijkt een sterke
concurrentie tussen de brandmuis en andere ware muizen, althans wat biotoopkeuze betreft, niet erg
waarschijnlijk.

Huismuis (Mus musculus musculus)
De huismuis werd op 4 deellocaties aangetroffen, waarvan E3 (weide in boomgaard) duidelijk de
kroon spande: hier was de huismuis met 16 vangsten zelfs veruit de meest gevangen soort. Verder
werd de huismuis aangetroffen in de kruidlaag onder de bomen en struiken van de bosrand van C1 en
in de kruidlaag en op de stenige delen van 02, op het 'ert' van de ru"ine.

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
Deze zeer aaibare slaapmuis werd alleen in de boomvallen van de boomgaard (E1 en E2) gevangen.
Doordat de hazelmuis 12 keer gevangen werd, heeft iedere kampdeelnemer deze fraaie soort
ruimschoots kunnen bewonderen. Locatie E is een verwaarloosde hoogstamappelboomgaard met
aan de oostzijde een straok loofbos met struweel. Dit loofbos is mogelijk ook een geschikte locatie
voor de hazelmuis, aangezien de mantel en de zoom goed ontwikkeld zijn.

2.4.3 Vergelijking met literatuur

In tabel 2.11 zijn de tijdens het kamp gevangen soorten kleine zoogdieren, alsmede de op grand van
twee standaardwerken en enkele losse artikelen uit deze omgeving bekende soorten, vermeld.
In de eerste twee werken is de verspreiding slechts globaal aangegeven; op grand hiervan is slechts
af te leiden of een soort bij Czorsztyn zou kunnen voorkomen. De publicatie van Haitlinger en
Szyszka (1975) is relevanter. Hierin worden vangsten in de Pieniny en omgeving tussen 1970 en
1972 beschreven. In totaal werden in het gehele onderzochte gebied 17 soorten kleine zoogdieren
aangetroffen, inclusief mol en woelrat. Hiervan werden slechts 8 soorten bij Czorsztyn gevangen. Het
artikel van Bocheriski (1960) beschrijft de analyse van braakballen van oehoe's uit de Pieniny,
verzameld in de periode
1956-1960. Naast de in
de tabel vermelde
soorten werden woelrat
en mol geplozen (en
uiteraard enkele gratere
zoogdiersoorten, vogels,
amfibieen, vissen en
geleedpotigen). Oat er
tijdens het kamp van de
Veldwerkgraep in 5
dagen 14 soorten werden
gevangen, mag als een
zeer goed en waardevol
resultaat beschouwd
worden.
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Tabel 2. 11: Literatuurgegevens over (mogelijk) bij Czorsztyn voorkomende kleine zoogdieren en de
tijdens het VZZ-VWG-zomerkamp in live-traps gevangen soorten
Table 2.11: Data from literature about small mammals (possibly) present near Czorsztyn as well as
the species captured in live-traps during the VZZ-VWG summercamp

500rt
HandbuchKeys VertebratesHaitiingerlSzysz-Bocher'lskiVZZ-VWG

Saugetiere

Poland- Mam-ka (Czorstzyn)
Europas

mals

Sorex araneus

+++ (+)-+

Sorex minutus

+++ (-)-+

Sorex alpinus

+++ (-)-+

Neomys fodiens

+++ (+)-+

Neomys anomalus

+++ (--)--+

Crocidura leucodon

++- (--)--
(veldspitsmuis)

Crocidura suaveolens

+
++ (+)

(tuinspitsmuis)

---
Clethrionomus glareolus

+++ (+)-+

Microtus subterraneus

+++ (--)-+

Microtus arvalis

+++ (+)++

Microtus agrestis

+++ (--)--+

Apodemus sylvaticus

+++ (+)?+

Apodemus tlavicollis

+++ (+)?+

Apodemus agrarius

+++ (+)++

Apodemus microps

+
+'+ (-)--(kleine bosmuis)

Micromys minutus

+
?-- (--)+--

(dwergmuis)

Mus musculus

+++ (--)--
+

Sicista betulina (berkemuis)

++- (-)--
Muscardinus avellanarius

+++ (--)--
+

Eliomys quercinus (eikelmuis)

++- (-)--
Dryomys nitedula

+
+- (--)--I (bosslaapmuis)

--

Glis glis (relmuis)

+?-- (-)---

2.4.4 Aanbevelingen

Hoewel er op het zomerkamp bij Czorsztyn een groot aantal vangsten gedaan is, onder andere van
enkele voor de meeste kampdeelnemers nieuwe soorten, kunnen slechts uitspraken van beschrijvende
aard gedaan worden. Hoewel dit maal de keus was gemaakt geen populatieschattingen te doen door
middel van het (individueel) merken van gevangen dieren, moet bij toekomstige veldaktiviteiten nog
nadrukkelijker vooraf nagedacht worden waar het vallenonderzoek wel op gericht is. Ais je bepaalde
aspecten wilt onderzoeken, moet er een adequate onderzoeksopzet uitgedacht en nagevolgd worden.
Ook het vangen van zo veel mogelijk soorten kan een doel op zich zijn; hierbij kan het plaatsen van
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vallen in zo veel mogelijk verschillende biotopen, het gebruiken van verschillende valtypen en/of
lokvoersoorten en soortgerichte maatregelen zoals het aanbrengen van extra loopplankjes voor de
dwergspitsmuis overwogen worden.
Het merken, seksen en wegen van gevangen dieren moet slechts gedaan worden met een bepaald
doel, of slechts om ervaring met deze handelingen op te doen, die van nut kan zijn bij latere aktiviteiten.
Het verdient aanbeveling om voor het uitwerken van de relatie tussen de omgevingskenmerken en de
gevangen soorten een eenduidige en kwantitatieve methode te ontwikkelen. Veelal blijft het bij een
kwalitatieve beschrijving van de vangplekken en de gevangen soorten. De 'grafiek-methode' zoals
toegepast in de figuren 2.3.a Um 2.5.c is een aanzet om te komen tot een dergelijke methode. Bij dit
type onderzoek hoort ook een betere onderzoeksopzet, waarbij er bijvoorbeeld gezorgd wordt voor
plaatsing van gelijke aantallen vallen per te onderzoeken terreintype.
Ais het zinvol geacht wordt verschillende valtypen goed te vergelijken, moet de opzet anders zijn dan de
hier gevolgde. Gedacht kan worden aan het 'at random' plaatsen van gelijke aantallen van de te
onderzoeken valtypen per terreintype en het zeer nauwkeurig omgaan met het 'onderhoud' en de
afstelling van de vallen.
Tenslotte nog een waarschuwing: de vangst van een adder (zie 2.3.6) wijst op de noodzaak om bij het
legen van inloopvallen in gebieden waar adders of andere gevaarlijke diersoorten voorkomen, de
nodige voorzichtigheid te betrachten.
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3 VLEERMUIZEN

Auteurs:

Kees Kapteijn
A/phons van Winden

3.1 INLEIDING

3.1.1 Geschiktheid van het gebied voor vleermuizen

Het Zuid-Pooise berglandschap is op het eerste gezicht zeer geschikt voor vleermuizen. Er zijn talloze
potentiele verblijfplaatsen, zoals grotten (in kalksteen), zolders van huizen en kerken in de dorpjes en
boomholten in de oude bossen. Geschikte foerageergebieden liggen bijvoorbeeld boven de beken in de
dalen, bij straatlantaarns en overal elders in de bossen en langs de bosranden.

3.1.2 Eerder onderzoek

In het gebied is door Pooise onderzoekers in het verleden al het een en ander aan vleermuisonderzoek
gedaan. Kerkzolders zijn regelmatig bezocht en in 1994 is vrij intensief met mistnetten gevangen. Uit deze
inventarisaties is bekend geworden dat zich in het gebied de grootste Pooise populatie bevindt van de kleine
hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros). Op veel kerkzolders en ook op zolders van enkele huizen zijn
kraamkolonies gevonden, tot meer dan 100 exemplaren groot. Van andere soorten zijn geen kraamkolonies
bekend.
Uit de mistnetvangsten zijn de volgende soorten bekend: baardvleermuis (Myotis mystacinus /brandtil),
watervleermuis (Myotis daubentonil), franjestaart (Myotis natteren), vale vleermuis (Myotis myotis),
grootoorvleermuis (Plecotus auritus), dwergvleermuis (Pipistrel/us pipistrel/us), laatvlieger (Eptesicus
serotinus), tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) en rosse vleermuis (Nyctalus noctula).

3.1.3 Vleermuisonderzoek tijdens het kamp

Het onderzoek tijdens het kamp is in twee onderdelen op te splitsen: het assisteren bij het lopende
onderzoek naar kleine hoefijzerneuzen en het inventariseren van de dalen rond het Pienihski Nationaal Park.
In het Pieninski Nationaal Park zelf werd niet naar vleermuizen gezocht.

3.2 ONDERZOEK NAAR VLlEGROUTES VAN EEN KOLONIE KLEINE HOEFIJZERNEUZEN
(RhinoJophus hipposideros)

De kleine hoefijzerneus is een van de meest bedreigde vleermuissoorten in Europa. Vrijwel overal is de
soort sterk achteruit gegaan en op veel plaatsen verdwenen, vooral in West-Europa (Stebbings & Griffith,
1986). Zo is in Nederland de soort sinds 1983 uitgestorven (Hollander & Van der Reest, 1994). In Vlaande
ren is dit al meer dan 30 jaar het geval (Criel et aI., 1994). In Luxemburg en Duitsland is de soort zo goed
als verdwenen. Ook in de gersoleerde populatie in het zuidwesten van Groot-Brittannie is flinke achteruitgang
geconstateerd, hoewel hier nag een populatie van meer dan 10.000 dieren voorkomt (Mitchell-Jones, 1995).
Om de grootschalige achteruitgang een halt toe te roepen, is een Europese werkgroep opgericht die onder
zoek naar de kleine hoefijzerneus stimuleert. Dergelijk onderzoek vindt voor een groot deel plaats in
gebieden in Oost- en Midden-Europa, waar nog flinke populaties voorkomen. In het kader hiervan onderzoek
doet Rafaf Skudlarek, promovendus aan het Zoologisch Instituut van de Universiteit van Wroctaw, onderzoek
naar de ecologie van de kleine hoefijzerneus in Zuidoost-Polen. In dit gebied komt nog een grote populatie
voor. De grootste kolonie van Polen bevindt zich hier op de zolder van een kerk in het dorpje Jaworki. Maar
in de omgeving zijn nog andere kolonies bekend. De kolonie te Jaworki was voor ons onderwerp van studie.
Het doel voor ons was om te ontrafelen waar de dieren foerageren en hoe ze deze foerageergebieden berei-
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ken.
De kleine hoefijzerneus is niet alleen een van de zeldzaamste vleermuissoorten, het is ook een van de
lastigste soorten om te onderzoeken. De soort is namelijk te klein voor telemetrisch onderzoek: zelts de

.Iichtste zender zou voor de kleine hoefijzerneus een ver boven het maximaal toelaatbare belasting
betekenen. Ook is de kleine hoefijzerneus met vleermuisdetectors lastig waar te nemen in het veld: de soort
maakt gebruik van CF-geluiden op circa 108 kHz, met slechts een hele smalle bandbreedte. De detector
moet daarom nauwkeurig ingesteld zijn op deze frequentie. Veel kleine detectors van het 'menger-type'
hebben daarvoor een te onnauwkeurige schaal. Daarom werden aile 'mini'-detectors van het kamp meege
nomen naar Jaworki, waar ze aan de hand van de peilgeluiden van de dieren op de zolder ingesteld werden
op de juiste frequentie. De frequentieschaal werd vervolgens vastgezet met plakband. Een tweede moeilijk
heid is dat de geluiden van de kleine hoef zacht zijn: een kleine hoef is op slechts enkele meters atstand
waar te nemen. Vliegt een kleine hoefijzerneus bijvoorbeeld aan de andere kant van een houtwal dan waar
de waarnemer zich bevindt, dan wordt de vleermuis niet opgemerkt.

3.2.1 De kolonie in Jaworki en zijn vliegroutes

De kolonie kleine hoefijzerneuzen bevindt zich op de grote zolder van een oude kerk. Verspreid op de zolder
hangen de dieren in clusters, maximaal zijn er circa 130 dieren geteld. Vanuit de kerk waren vliegroutes
in twee richtingen bekend: in zuidelijke richting en in westelijke richting. In zuidelijke richting volgen de dieren
een zijbeekje stroomopwaarts tegen de zuidhelling omhoog. Op deze helling worden rotswanden en enkele
meters diepe groljes afgewisseld door open en halfopen boomvegetaties. 's Nachts zijn in de grotjes soms
meerdere kleine hoeven aan te treffen. Waarom ze deze grotjes bezoeken is onduidelijk. In enkele groljes
zijn prooiresten gevonden en gedetermineerd door Skudlarek.
Het andere deel van de kolonie voigt de beek 'Grajcarek' stroomafwaarts in westelijke richting. De meeste
dieren vliegen vanuit de kerk over enkele tientallen meters de helling af naar de langsstromende beek. De
beek is ter plekke ongeveer 4 meter breed. Na ca. 600 meter is er een brug. De dieren passeren de brug
uitsluitend aan een kant. Waar deze dieren vervolgens heenvliegen was nog niet duidelijk. Op enige atstand
na de brug werd maximaal maar een dier waargenomen.

1
/

71 18/ 13/./
14 /

= hedge
= stream
= road

= path
= forest
= orchard

Figuur 3.1:
Figure 3. 1:

Kaart van de omgeving Jaworki, met de locatie van de verschillende posten
Map of Jaworki and its surroundings; the location of the various posts is indicated
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Tijdens enkele avonden 'voorwerk' bleek dat het aantal dieren dat deze brug passeert, veel kleiner is dan
het aantal dieren dat dichter bij de kerk langs de beek vliegt. Stroomafwaarts werden steeds minder dieren
langs de beek waargenomen. Het merendeel van de dieren moest dus ergens langs de beek 'afslaan'.
Tijdens twee avonden hebben wij getracht om met een grote groep mensen de 'vervolgroutes' in kaart te
brengen.

3.2.2 Tellingen langs de vliegroutes

In figuur 3.1 is de omgeving van Jaworki schematisch weergegeven. Aile punten waar een- of meermalen
werd postgevat, staan met een nummer aangegeven. Bij punt 2 vliegen dieren naar de rotsige helling in
zuidelijke richting. Deze aftakking is door ons niet gevolgd. De vraag aan ons was of we de vliegroutes van
dieren die hun weg stroomafwaarts langs de beek vervolgen zover mogelijk in kaart konden brengen, om
uiteindelijk te achterhalen waar hun foerageergebied ligt.
Op de eerste avond dat werd gepost, 2 augustus 1995, stonden waarnemers op de punten zoals aangege
ven in figuur 3.2. Tijdens deze avond verlieten ca. 80 dieren de kerk. Op punt 2 vlogen slechts tien dieren
in zuidelijke richting. Op punt 5 langs de beek werd deze avond niet gepost. Wel vlogen er dieren boven
langs de helling: aan het einde van de begraafplaats die aan de kerk grenst, vlogen 20 dieren in de richting
van post 4. Bij post 4 werden echter maar negen dieren waargenomen. Mogelijk 'sloegen' er dus tussen
beide posten elf dieren 'af. Op post 7 werden elf dieren waargenomen die in noordelijke richting vlogen,
dus 'tegen de helling omhoog'. Bij post 14, in het verlengde van de verwachte vliegroute, werden tien dieren
gezien en bij post 13, nog verder in het verlengde van de verwachte route, kwamen acht dieren langs.
Op post 6 kwamen tenminste zes dieren langs; deze kwamen uit de richting van de beek en gingen noord
waarts richting post 7. Bij post 7 zou je dus zowel de dieren van post 4 en post 6 verwachten.
Hoewel bij post 7 de dieren noordwaarts vlogen, kwamen er bij post 8 hoefjes uit de richting van post 7
langs. Bij post 8 werden er vier gezien. Hier kon duidelijk worden gezien dat de dieren in de richting van de
beek afbogen. Op post 15 werden geen kleine hoefjes gezien of gehoord. Wel is de kans dat ze hier gemist
zijn groot, omdat de dieren hier door de aanwezige bosschages over een breed front kunnen vliegen.
Ook post 12 werd bemand. Hier is een beek die van een vrij steile, rotsige helling stroomt. Omdat in Jaworki
een aantal dieren de zuidhelling opvliegt en in een habitat met rotswanden en grotjes was waargenomen,
lag het in de verwachting dat ze ook op deze plek het zijbeekje helling-opwaarts volgen. Op verschillende
plekken langs deze beek werd gepost, maar er werden geen hoefjes waargenomen. In tabel 3.1 is het
aantal dieren gegeven dat tijdens de eerste nacht op de verschillende posten werd waargenomen, alsmede
tussen welke tijdstippen.
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Figure 3.2:

Kaart van Jaworki met de resultaten van de vliegroute-telling op 2 augustus 1995
Map of Jaworki with the resultst of the nightroute-count of august 2 1995
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Figure 3.3:

Kaart van Jaworki met de resultaten van de vliegroute-telling op 3 augustus 1995
Map of Jaworki with the resultst of the nightroute-count of august 3 1995
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TabeI3.1: Aantal en tijdstip van langsvliegende kleine hoefijzerneuzen op de verschillende posten
(zie figuur 3.1), alsmede de vliegrichting, op de avond van 2 augustus 1995
Table 3.1: Number and time of passing lesser horseshoebats at the various posts (see figure 3.1),
as well as the flight direction in the evening of August 2, 1995

post
totaal /eerste /laatste /richting / direction

total
firstlast

1

ca. 8020.3521.02

2

10 zuid / south

3

2020.4620.55vanaf kerk richting 4 / from church in direction 4

4

9 8 naar het noorden, 1 in tegenovergestelde richting /8
from below going north, 1 opposite

5

niet gepost / no observations

6

6 kwamen aile van beneden, gingen noordwaarts, 1 bleef
1 minuut jagen / all from below, going north, 1 huntingfor about 1 minute

7

1120.4821.28naar het noorden / in direction north

8

4 aile kwamen van 7 en vlogen stroomafwaarts / all from
7, going down to the stream

9

geen waarnemingen / no records

10

1120.4421.02aile naar het westen / all going west

11

geen waarnemingen / no records

12

geen waarnemingen / no records

13

8 aile naar het noorden / all going north

14

10 aile naar het noorden / all going north

15 - 23

geen waarnemingen / no records

AI met alleek het er na de eerste onderzoeksnacht sterk op dat kleine hoefjes langs de boombeplanting
tegen de helling op vlogen in noordelijke richting. Of ze ergens op de helling zouden jagen of doorvliegen
naar de vallei in noordelijke richting was onduidelijk.
De tweede avond moest dit helder worden. Overdag hebben we de meest logische vliegroute in kaart
gebracht en bekeken op welke plaatsen gepost zou moeten worden om de vliegroute vast te leggen. Deze
posten staan in figuur 3.3. De tweede avond vlogen er 93 dieren uit. Op post 5, nu wel bemand, werden
38 dieren geteld. Dit zijn dieren die de beek en de beekbegeleidende bosvegetatie volgen. Op post 6
kwamen nu negen dieren langs, aile vanaf de beek in de richting van post 7. Ook punt 4 scoorde goed: hier
kwamen twaalf dieren langs, slechts een minder dan bij post 3. Bij post 7 werden er maar tien gezien. Het
is aannemelijk dat op post 7 dieren zijn gemist, bijvoorbeeld doordat ze aan de andere kant van de houtwal
vlogen. Bij post 7 vlogen ze aile in de richting van post 14. Maar ook nu kwamen op post 8 verschillende
dieren langs uit de richting van post 7.
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TabeI3.2: Aantal en tijdstip van langsvliegende kleine hoefijzerneuzen op de verschillende posten
(zie figuur 3.1), alsmede de vliegrichting op de avond van 3 augustus 1995
Table 3.2: Number and time of passing lesser horseshoebats at the various posts (see figure 3.1),
as well as the flight direction in the evening of August 3, 1995

post
totaal /eerste /laatste /richting / direction

total
firstlast

1

9320.3221.07

2

11 zuid / south

3

13 vanaf de kerk richting 4 / from church in direction 4

4

1220.4321.0210 vanaf beneden richting het noorden, 2 in tegenover-
stelde richting / 10 from below going north, 2 opposite

5

3820.3520.55richting het westen / in direction west

6

9 aile vanaf beneden naar het noorden toe / all from be-

low, going north
7

1020.4220.58richting post 14 / in direction 14

8

3 aile kwamen vanaf 7 en vlogen naar beneden richting
het riviertje / all from 7, going down to the stream

9

niet gepost / no observations

10

820.4420.57aile vlogen naar het westen / all going west

11

niet gepost / no observations

12

niet gepost / no observations

13

8 aile vlogen naar het noorden / all going north

14

niet gepost / no observations

15

geen waarnemingen / no records

16

geen waarnemingen / no records

17

geen waarnemingen / no records

18

geen waarnemingen / no records

19

2

20

>2

21

3 vanaf post 20 het bos in / from 20 going into the forest

22

geen waarnemingen / no records

23

geen waarnemingen / no records

Post 14 werd deze avond niet bemand, maar op post 13 kwamen acht dieren langs, aile in noordelijke
richting. Het is duidelijk geworden dat ze hier vandaan in de richting van het bos in de vallei vliegen. Hoewel
de strook bosschage waar de kleine hoefjes na post 13 langs kunnen vliegen vrij breed is, werden bij post
19 en 20 toch nog kleine hoefjes waargenomen die nog steeds in noordelijke richting hun weg vervolgden.
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Post 21 ligt langs de bosrand; ook hier werden kleine hoefjes waargenomen. Tabel 3.2 geeft voor de tweede
nacht het aantallangsgevlogen dieren op de verschillende posten en het tijdsinterval.

3.2.3 Conclusies

Wat kunnen we uit het bovenstaande verhaal afleiden omtrent de fourageergebieden en gevolgde routes
van de kleine hoefijzerneus te Jaworki?
Het lag niet in de lijn der verwachting dat de kleine hoefijzerneuzen in de richting van de bosvallei zouden
vliegen. Kleine hoeven waren '5 nachts namelijk steeds in of bij grotten of rotswanden waargenomen en
een dergelijk habitat ontbreekt geheel in de bosvallei. Toch is een deel van de vliegroutes al zo ver in kaart
gebracht, dat de conclusie genomen mag worden dat tenminste een deel van de kolonie naar de bosvallei
vliegt. Het is aannemelijk dat de dieren in deze vallei, in het bos of nabij beekjes, foerageren. Het is niet de
eerste keer dat het beeld van een soort belangrijk be"lnvloed wordt door het type onderzoek, zoals hier het
afzoeken van grotjes.
Volgens onderzoek elders in Europa, zoals in Groot-Brittannie (Jones & Rayner, 1989) of in lerland (MeAney
& Fairley, 1988), jagen kleine hoefjes voorallangs oevers van rivieren en beken, dicht bij de oevervegetatie
en boven water. In lerland foerageren de kleine hoefjes veel bij boerderijen en langs bomenrijen en
houtwallen, maar vrijwel niet boven weiden. Tijdens onze tellingen bleek een groot aandeel van de kolonie
langs of over de noordhelling te vliegen, waar bomenrijen, houtwallen en heggen voorkomen; aan de voet
van de helling liggen twee grote boerderijen. Na de simultaantelling van vliegroutes werden geen dieren
meer op de helling waargenomen. Aangetoond werd dat een klein deel het bos in de vallei bereikte.
De prooien die kleine hoefjes in lerland en Zwisterland nuttigen, bestaan vooral uit Nematocera, Lepidoptera
en Neuroptera (MeAney & Fairley, 1989; Beck, 1995). In lerland werden ook regelmatig Trichoptera in
uitwerpselen aangetroffen, in Zwitserland niet. Dergelijke prooidieren zijn talrijk in vochtige bossen met
heldere, stromende beken, hetgeen het extra aannemelijk maakt dat de kleine hoefjes in de bosvallei hun
foerageergebieden vinden.
Eerdere tellingen lieten zien dat de kleine hoefijzerneuzen vooral naar de zuidhelling vlogen. Het is mogelijk
dat de keuze van de jachtgebieden, en dus van de richting die ze vliegen vanaf Jaworki, be"lnvloed wordt
door seizoens- of weers oms tan dig heden.
In een ander landschap dan het eigen vertrouwde Hollandse is onderzoek naar een soort als de kleine hoef
moeilijk uitvoerbaar zonder technische hulpmiddelen. Simultaantellingen van vliegroutes van de kleine hoef
leverden na enkele dagen maar weinig concrete informatie op en foeragerende dieren werden nauwelijks
waargenomen. Het bos waarvan nu is aangetoond dat sommige kleine hoefjes er gaan jagen, is bovendien
moeilijk toegankelijk. Wij wensen Rafat Skudlarek daarom extra veel succes met zijn onderzoek.

3.3 DE VLEERMUISINVENTARISATIE

ledere avond is van zonsondergang tot ongeveer twee uur 's nachts naar foeragerende vleermuizen
gezocht. Met de auto werden geschikte gebieden bezocht, waar dan met vleermuis-detectors rondvliegende
vleermuizen werden opgespoord. De verschillende typen detectors die werden gebruikt zijn: PetterssonD
980, D-100 en D-95, USA mini-2 en QMC mini.
In de tijd van ons bezoek aan Polen zijn de jongen van veel vleermuissoorten al zelfstandig en de meeste
kraamkolonies uiteen gevallen. Daarom had het zoeken naar kolonies weinig zin. Bij wijze van 'steekproef
is eenmaal door een groep van vier onderzoekers tot in de ochtend ge"lnventariseerd. Kolonies zijn toen
niet gevonden. Ook tijdens de vier andere nachten zijn geen kolonies gevonden.
Het grootste gedeelte van de vleermuiswaarnemingen is weergegeven in figuur 3.4.

3.3.1 Resultaten per bezocht gebied

Het dal van de Krosnica tussen Krosnica en Kroscienko

Boven de asfaltweg zijn hier vijf tweekleurige vleermuizen, vier rosse vleermuizen en drie gewone dwerg
vleermuizen waargenomen. In het gehuchije Sofiystwo foerageerden ongeveer 15 gewone dwergvleermui
zen en werd van vijf dieren de social call gehoord.
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Locaties van vleermuiswaarnemingen met behulp van bat-detectors.
Locations of observations on bats using bat-detectors.
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Tussen Kroscienko en de mondina van de Graicarek in de Dunaiec. In Kroscienko vlogen vijf tot tien
laatvliegers bij de lantaarnpalen boven de weg langs de rivier. Boven de rivier de Dunajec vlogen vele
tientallen watervleermuizen. Ook vlogen er enkele (3-5) rosse vleermuizen hoog boven de rivier. Bij de
eerste huizen van Szczawnica vlogen laatvlieger (5), noordse vleermuis (5), rosse vleermuis (2) en gewone
dwergvleermuis (3-5). Ook werd hier de baits van de tweekleurige vleermuis luid en duidelijk waargenomen.
Bij de monding van de Grajcarek in de Dunajec vlogen boven een verlicht parkeerterrein laatvlieger (15-25),
tweekleurige vleermuis (1-3), rosse vleermuis (3-5), gewone dwergvleermuis (3-5) en baardvleermuis (1).
Ook hier vlogen boven de Dunajec en de Grajcarek watervleermuizen (15-25).

Het parkie van Szczawnica
In dit parkje met oude loofbomen en een vijver werden rosse vleermuis (3-5), gewone dwergvleermuis (5),
ruige dwergvleermuis (2), baardvleermuis (1), laatvlieger (1) en een kleine hoefijzerneus (1) gehoord. Deze
laatste soort heeft een kleine kolonie in een huis naast het park.

Het dal van de Graicarek tussen Szczawnica en Jaworki
Bij de lantaarnpalen boven de weg werden laatvliegers (10-15) gehoord en in de omgeving van Jaworki
ook tweekleurige vleermuizen (10-15). Boven de beek vlogen watervleermuizen. De dichtheid was veel
minder groot dan boven de Dunajec. In de avond vlogen de watervleermuizen stroomafwaarts.
Boven de beek vlogen in Jaworki 8-10 grootoorvleermuizen in de avondschemering stroomafwaarts. In het
dorpzelfzijn ookdwergvleermuizen (5-10), baardvleermuizen (5-10) en franjestaarten (3-5) gezien.ln de
ochtend werden 5 kleine, niet nader ge"fdentificeerde vleermuizen gezien die onder een dakrand wegkropen.
Op de kerkzolder van Jaworki werd een vale vleermuis gezien.

De rivier de Dunaiec tussen Sromowce Wvzne en Sromowce Nizne
De dichtheid aan vleermuizen boven het water en de oever was zeer hoog. Tijdens een kort bezoek werden
watervleermuizen (100-300), rosse vleermuis (10-30), laatvlieger (10-30) en gewone dwergvleermuis
(30-50) gehoord. Vermoedelijk zijn ook andere soorten aanwezig maar deze waren door de grote aantallen
van de andere soorten niet te onderscheiden.

Czorsztvn
In dit dorp werden laatvlieger (5-10), tweekleurige vleermuis (3-5), noordse vleermuis (1) en gewone
dwergvleermuis (3-5) waargenomen. In een keldertje in het verlaten deel van het dorp werden tijdens een
hevige regenbui eenmaal twee en eenmaal drie kleine hoefijzerneuzen gezien die schuilden.

3.3.2 Bespreking per soort

Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros)
Uit Pools onderzoek is naar voren gekomen dat zich in het deel van Zuid Polen dat door ons is onderzocht,
nog een grote populatie kleine hoefijzerneuzen bevindt. Buiten de rondom Jaworki waargenomen dieren
is een foeragerend dier gehoord boven de vijver in het stadspark van Szczawnica. In een keldertje in het
verlaten deel van Czorsztyn werden tijdens regenbuien schuilende dieren gezien. De soort is moeilijk
waarneembaar met de vleermuisdetector, hetgeen het kleine aantal waarnemingen verklaart, ondanks dat
zich in de omgeving een grote populatie bevindt.

Baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtiJ)
De baardvleermuis is verspreid over het gebied op een tiental plaatsen waargenomen. Steeds was slechts
een individu aanwezig en nergens werden indicaties gevonden voor de aanwezigheid van een kolonie. De
foerageerplaatsen lagen boven wegen 0n de nabijheid van bomen) of boven graslanden langs bosranden.
In Krog;ienko werd bij de kerk een dode baardvleermuis (Myotis mystacinus) gevonden, welke is opgeno
men in de collectie van Joost Verbeek. De relevante maten hiervan bedroegen: tandrijlengte linksonder
5,6 mm; linker onderarm 32,5 mm.

Watervleermuis (Myotis daubentoniJ)
De watervleermuis is erg algemeen in het onderzoeksgebied. Boven ieder water, zowel stilstaand als
stromend, werden watervleermuizen waargenomen. Met name boven de rivier de Dunajec, en dan vooral
op het deel ten zuiden van het Pieninski Park, werden hoge aantallen gezien. Kolonies zijn niet gevonden
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maar moeten zeker in het gebied aanwezig zijn. Boven de Grajcarek, ten westen van Jaworki, werd in de
avondschemering een klein aantal (5-10) dieren gezien dat in westelijke richting trok.

Franjestaart (Myotis natteren)
In de ochtendschemering werd in het dorpje Jaworki een vliegroute opgemerkt van Franjestaarten (10-15
exemplaren). Enkele dieren (3-5) foerageerden bij lantaarnpalen in het dorp. In een beekbegeleidend bos
op een vrij steile zuidhelling ten westen van Jaworki vlogen verschillende vleermuizen die niet gedetermi
neerd konden worden, maar vermoedelijk waren dit franjestaarten.

Vale vleermuis (Myotis myotis)
Op de zolder van de kerk van Jaworki werd 1 exemplaar gezien dat tijdens een regenbui 's avonds op de
kerkzolder verbleef. Volgens de Pooise onderzoekers waren steeds enkele vale vleermuizen aanwezig,
maar was er geen sprake van een kraamkolonie.

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Verspreid over het onderzochte gebied zijn op enkele (5-8) plaatsen grootoorvleermuizen waargenomen.
Het betrof hier steeds biotopen met een afwisseling van bos en open landschap.

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
De gewone dwergvleermuis is overal algemeen. In aile dorpjes en boven de meeste wegen is de soort
waargenomen. Kolonies zijn niet gevonden, maar vermoedelijk is in vrijwel ieder dorp een kolonie aanwezig.
In Szczawnica is in het voorjaar een kolonie gevonden door de Pooise onderzoekers.
De hoge dichtheid van foeragerende dwergvleermuizen en de aanwezigheid van zeker 5 roepende
mannetjes doet vermoeden dat ook in het gehuchtje Softystwo een kolonie aanwezig is. De foeragerende
dieren werden op uiteenlopende plaatsen gevonden zoals boven beken, boven wegen bij lantaarnpalen
en boven grasland langs bosranden.

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusil)
De ruige dwergvleermuis is slechts op een plaats waargenomen, boven een kleine vijver in het parkje
midden in Szczawnica. Hier zijn zowel echolocatiegeluiden gehoord als van een dier ook social calls.
Maximaal gaat het dus om twee dieren.

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
De laatvlieger is zeer algemeen in het onderzochte gebied. Met name in en rondom de bebouwde kom
foerageerden grote aantallen van deze soort.

Noordse vleermuis (Eptesicus nilssom)
De noordse vleermuis is waargenomen boven de weg tussen Kroscienko en Szczawnica. Het betrof een
klein aantal (4-6) dieren die bij een lantaarnpaal foerageerden. In Czorsztyn vloog ook een noordse
vleermuis. De echolocatie heeft vrij veel weg van die van de laatvlieger en de tweekleurige vleermuis, maar
is vrij langzaam en de piek ligt bij ca. 30 kHz. Bij beide andere soorten ligt deze rond de 25 kHz, soms hoger
tot 28 kHz. Met goed geijkte en digitale detectors is het verschil vrij gemakkelijk waar te nemen. Overigens
is de noordse vleermuis de enige soort die niet met behulp van de mistnetten was aangetroffen in het gebied.

Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)
De tweekleurige vleermuis is een algemene soort in het gebied. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom
werden exemplaren waargenomen. Meestal foerageerden ze rondom lantaarnpalen. Door de Pooise
onderzoekers was eerder tijdens de zomer in een berg hotel, iets buiten het dorpje Sromowce Nizne, een
kolonie van ca. 25 manneljes gevonden. Tijdens het posten in de schemering op onze laatste avond vlogen
3 dieren uit. Deze konden echter niet met zekerheid gedetermineerd worden als tweekleurige vleermuis.

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
De rosse vleermuis is verspreid over het gebied op veel plaatsen waargenomen. Met name boven rivier de
Dunajec waren meerdere dieren (20-30) aanwezig. Er is geen kolonie gevonden. In het park in Szczawnica
zaten enkele roepende mannetjes.
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4 OVERIGE ZOOGDIERWAARNEMINGEN

Auteurs:

Floor van der Vliet (4.2)
Ludy Verheggen (4.3)
Joost Verbeek (4.4)

Annemarie van Diepenbeek (4.5)

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de tijdens het kamp gevonden sporen en zichtwaarnemingen van zoogdieren
beschreven en, zo mogelijk, van kanttekeningen voorzien. Daarbij is een het hoofdstuk in vieren opgedeeld.
Eerst worden in paragraaf 4.2 de losse zichtwaarnemingen van zoogdieren bahandeld. In 4.3 worden de
hazelmuissporen beschreven, met name de nestjes in de vallei van de Harczy Grunt. Aan dit spoortype is
een aparte paragraaf besteed omdat hiernaar gedurende het kamp ook speciale aandacht is uitgegaan.
Hierop voigt de summiere informatie die uit braakballen te voorschijn kwam in 4.4, waarbij ook
literatuurgegevens gepresenteerd worden. In de laatste paragraaf komen aile overige zoogdiersporen aan
bod. Vleermuizen komen in dit hoofdstuk niet voor. Aile waarnemingen die op deze dieren betrekking
hebben zijn in hoofdstuk 3 behandeld. De tussen haakjes vermelde nummers in dit hoofdstuk verwijzen
naar de kaart zoals afgebeeld in figuur 4.1.

4.2 ZICHTWAARNEMINGENEN DOODVONDSTEN

4.2.1 Werkwijze

De zichtwaarnemingen van zoogdieren zijn gedaan tijdens het controleren van vallen, gedurende de
diverse excursies en soms zelfs tijdens het bezoek aan stad of dorp, bijvoorbeeld zittend op een terras.
Veel waarnemingen hebben betrekking op het gebied van de Pieniny. Daarnaast is op 31 juli 1995 een
excursie naar het Tatragebergte geweest, waarbij ook zoogdierwaarnemingen gedaan zijn. Deze worden
hier tevens behandeld. De zichtwaarnemingen werden door de waarnemer(s) op standaard-formulieren
van de Veldwerkgroep genoteerd, waarbij datum, soort, type waarneming en waarnemer(s) werden
genoteerd. De plaats van waarnemen werd met een nummer op werkkaarten aangegeven. Voor dit verslag
zijn de zichtwaarnemingen op kaart weergegeven middels figuur 4.1.
Bij de waarnemingen staan de initialen van de waarnemers vermeld: AD = Annemarie van Diepenbeek; AH
= Albin Hunia; AK = Andre Krumperman; AW = Alphons van Winden; CZ = Cees Zoon; FM = Frank
Mertens; FV = Floor van der Vliet; JBe = Jose van der Berg; JBu = Jan Buys; JK = Jeroen van der Kooij; JV
= Joost Verbeek; KC = Kees Canters; KJ = Kris Joosten; KK = Kees Kapteijn; LV = Ludy Verheggen; MF =
Minne Feenstra; MV = Martijn de Vries; PB = Paula Berkemeyer; RL = Rogier Lange; TS = Trude Starholm.

4.2.2 Resultaten

Spitsmuizen (Soricidae)
Merkwaardig waren de los van elkaar staande vondsten van drie dode bosspitsmuizen (Sorex araneus) op
een pad tijdens een voettocht door de Tatra op 31 juli (AH, AK, AW, CZ, JK, RL). Op 1 augustus werd ten
noorden van Kluszkowce een overreden exemplaar gevonden (10) (FV, JK).

- 58-



Ovenge zoogdierwaarnemingen

Tijdens de excursie naar de Tatra werd een spitsmuis gezien die op grond van de waargenomen
kenmerken als alpenspitsmuis (Sorex alpinus) zou kunnen worden gedetermineerd. De waarneming wordt
als onzeker aangemerkt (6) (AH, AK, AW, CZ, JK, RL).

Haas (Lepus europaeus)
Op 2 augustus werd ten noorden van Czorstyn een haas in zijn/haar leger verrast (18) (JK). Op dezelfde
dag werd tevens iets oostelijker een haas gezien (23) (JBu).

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)
Op 31 juli is een eekhoorn waargenomen door de groep die per vlot een tocht maakte bij Pieninki, dit is in
het oosten van het Pieninski Nationaal Park (7) (AD, JBu, KC, KJ, LV, MF, PB, TS). Op 2 augustus werd net
buiten Czorsztyn een eekhoorn gezien (17) (AD, JK». Voorts werd op 2 augustus een dood exemplaar
gevonden langs de autoweg door het Pieninski Park (21) (AH, JBu).

Veldmuis (Microtus arvalis)
Een dode veldmuis werd op 31 juli gevonden op een weg door het bos bij Czorsztyn (12) (CZ, FV). Daar
waren ook holletjes en keutels aanwezig. Op 4 augustus werd bij Kluszkowce een veldmuis waargenomen
(24) (RL).

Aardmuis (Microtus agrestis)
Op 29 juli ving een kampdeelnemer (JK) bij Czorsztyn met de hand een aardmuis (1) (AH, AK, JBe, JK).

Woelrat (Arvicola terrestris)
Tijdens het uitzetten van de vallen in de boomgaard glipte een woelrat tussen het gras weg (2) (JK). Een
beetje luguber was de vondst van een afgebeten kop van een woelrat op een bospad ten noorden van
Kluszkowce op 1 augustus (10) (JK, FV).

Relmuis (Glis glis)
In het oosten van het Pieninski Park werd op 31 juli een relmuis gezien (7) (KJ).

Marterachtigen (Mustelidae)
Door een excursie werd op 2 augustus een bunzing (Mustela putorius) gezien bij Niznia, ten oosten van
Czorsztyn (19) (AW, FM, JV, KK). Op 3 augustus werd bij Odwoda een bunzing gesignaleerd die tussen de
korenschoven wegsprong (AK).
Op de heenreis naar het kamp op 29 juli vond een groepje (FV, KK, MV) een doodgereden boommarter
(Maries maries) op de weg tussen Opole en Gliwice. Er is ook een dode boommarter gevonden tijdens een
excursie in een hellingbos ten oosten van Trzy Korony, in het Pieninsky park. Van dit dier is de schedel
opgenomen in de collectie van de Veldwerkgroep.

Herten (Gervidae)
Aile hertachtigen werden waargenomen op 31 juli. Op de excursie naar de Tatra werd een edelhert
(Gervus eJaphus) gezien (AH, AK, AW, CZ, JK, RL). Voorts werd op deze excursie een gems (Rupicapra
rupicapra) gezien (AH, AK, AW, CZ, JK, RL). Deze beide lokaties liggen ver ten zuiden van de kampplaats.
Er werd slechts een keer een ree (Gapreolus capreolus) gezien: een geit in het Pieninski Nationaal Park (3)
(AD, JBu, KC, KJ, LV, MF, PB, TS).
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Figuur 4. 1: Kaart van het gebied met de locaties waar waarnemingen gedaan werden (de nummers
komen overeen met die uit de tekst). Braakbalvindplaatsen uit de literatuur zijn Ociemne (A), Marcelowa
Mountain (B) en Rabsztyn (C)
Figure 4.1: Map of the area showing the spots where observations were made (numbers according to
the text). Locations where pellets were found according to literature are Ociemne (A), Marcelowa Mountain
(B) en Rabsztyn (C)

- 60-



Overige zoogdierwaarnemingen

4.3 HAZELMUISNESTEN

4.3.1 Inleiding

Tijdens het kamp is op een aantal dagen gezocht naar nesten van de hazelmuis (Muscardinus
avellanarius) in de directe omgeving van de kampplaats. De ervaring opgedaan in Nederland (zie: o.a.
Foppen et aI., 1995) en op voorgaande Veldwerkgroepskampen in het buitenland zoals in de Franse Alpen
(Mostert, 1991), leert dat hazelmuizen vrij gemakkelijk zijn op te sporen door systematisch te zoeken naar
nesten in goed ontwikkelde bosranden. Dit zijn bosranden met uitgebreide mantel- en zoomvegetaties,
kaalslagen en hakhoutbos.

4.3.2 Gebied

Op 2 augustus werd het eerste bosperceel door twee mensen onder handen genomen. Het betrof een nog
jong loofbosperceel met een vrij dichte kruid- en struiklaag van vooral jong loothout, grassen, ruigtkruiden,
braam en andere vruchtdragende struweelsoorten, op de rand van een zilversparbos. Dit perceel lag
aehter de kerk van Czorsztyn. Hier werden geen hazelmuisnesten gevonden, mogelijk doordat het
successiestadium naar bos reeds te ver gevorderd was. Verder zoeken in het zilversparbos langs paden en
windworpplekken met veel braam leverde evenmin het gewenste resultaat op. In de Dolina (dal) Harczy
Grunt, een beekdal dat uitmondt in de Dunajec, ten zuidoosten van Czorsztyn, ging het opgaande
zilversparbos over in een soortenrijk struweel van hazelaar. Een brede strook bos van enkele tientallen
meters aan weerszijden van de beek was enkele jaren geleden gekapt ten behoeve van de houtwinning
alsmede in verband met de aanleg van een stuwdam in de Dunajec. Hier zal in de nabije toekomst het
stuwmeerwater tot aan de nieuw ontstane bosrand komen te staan.

Op beide beekdalhellingen (met resp. zuidelijke en noordelijke expositie) heeft zich een soortenrijk
hazelaarstruweel ontwikkeld met opslag van roos, kamperfoelie en sleedoorn op de drogere zuidhelling en
van wilg op de vochtiger noordhelling. Er is een soortenrijke kruidlaag van ruigtkruiden en grassen in de
ondergroei. Op vochtige plekken groeit tevens moerasspirea en moerasvaren.

4.3.3 Resultaten

In vrij korte tijd werden op de zuidhelling vier nesten van hazelmuizen gevonden, waarvan er een bewoond
was door een volwassen hazelmuis. Van de nesten was er een in aanleg, een vers en bewoond, een vers
en verlaten en een oud en verlaten. Ze bevonden zich in respectievelijk een hazelaar, een roos, een haag
beuk en een dood loofboompje. Bij controle op 3 augustus was het de dag ervoor nog bewoonde nest niet
meer bewoond. Er werden toen nog twee verlaten, oude nesten gevonden in de vork van een jonge den en
in een hazelaar. Een dag later werd met zeven mensen verder gezoeht op de noordhelling en werden maar
liefst negen nesten gevonden. Twee nesten waren bewoond. In een bevond zich een volwassen
Hazelmuis, in het andere twee subadulte exemplaren. In de overige nesten werden geen bewoners
aangetroffen. Van deze laatste nesten was een nest in aanbouw en een nest oud en vervallen.
Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd dat we het genoegen hadden om op de zuidhelling
enige tijd een volwassen hazelmuis te kunnen observeren. Het diertje zat bewegingloos in de volle zon in
de top van een wilg, op een hoogte van ongeveer drie meter, in verticale houding tegen een tak aan.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de nesthoogtes, de draagplanten en het nestmateriaal van de nesten. De
doorsnede van de nesten varieerde van 7,5 - 11 em en bedroeg gemiddeld 9,2 em. Er is in het veld geen
onderscheid gemaakt tussen voortplantingsnesten en slaapnesten. Voortplantingsnesten zijn iets groter en
steviger gebouwd dan slaapnesten. De meeste nesten zaten in jonge (Ioof)boompjes, vooral hazelaar. Een
zat in een jonge den en enkele in kamperfoelie, roos en moerasspirea. De draagplantkeuze was daarmee
zeer divers. Braam, verreweg de belangrijkste draagplant in Zuid-Limburg en in de Eifel (Foppen et aI.,
1995), komt ter plekke niet voor. De gevonden nesten waren meestal gemaakt van een combinatie van
bladeren van versehillende plantesoorten, zoals moerasspirea, kamperfoelie, (moeras)varen, hazelaar,
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beuk, klein hoefblad en gras. Uitzondering hierop waren twee nesten van gras, een nest van bladeren van
kamperfoelie en een nest van bladeren van moerasspirea. Opvallend bij een nest in aanbouw - een los
propje van gras - was dat de grashalmen over de lengte waren gespleten. Van dwergmuizen is bekend dat
grashalmen gespleten worden voor de nestbouw. Van hazelmuizen is dit gedrag minder goed bekend. Een
vermelding hiervan is te vinden in Frislid & Jensen (1994).

TabeI4.1: De gevonden hazelmuisnesten onderverdeeld naar nesthoogte (A), draagplant (B) en
nestmateriaal (C)
Table 4. 1: The nests that were found of Muscardinus avellanarius grouped according to heigth of the
nest (A), carrying plant-species (B) and nest-material (C)

A
BC

nesthoogte (in m) /

ndraagplant / carryingnnestmateriaal / nest- n
heigth of nest (m)

plant speciesmaterial

hazelaar / hazel

4

<0,5

1kamperfoelie / bladeren en gras /
honeysuckle

3leaves and grasses 6

0,5-1

6roos / rose 2

moerasspirea

gras / grasses2

1

4(Filipendula ulmaria)1

haagbeuk / hornbeam

1bladeren / leaves 3

2-3

3den / fir 1

onbekend

2

Totaal / total

14 1411

4.4 BRAAKBALLEN

Aangezien de kerkuil (Tyto alba) in het onderzoeksgebied niet voorkomt (Tomiatojc, 1990), was de kans op
het vinden van braakballen klein. In gebieden waar deze soort wel voorkomt, kan immers op zolders van
kerken en op andere favoriete plaatsen gericht worden gezocht naar braakbalhopen. Toch is er intensief
gezocht naar braakballen van ruigpootuil (Aegolius funereus), bosuil (Strix aluco), ransuil (Asio otus) of
oehoe (Bubo bubo). Zonder veel succes. Inspectie van enkele nestkasten en een speurtocht naar roest- of
nestplaatsen van de oehoe leverden alleen een egelkadaver (Erinaceus concolor) op in Jaworki (zie voor
ligging Jaworki figuur 1.2).

Uiteindelijk zijn er tijdens het kamp slechts op twee plaatsen braakballen gevonden. De eerste keer was
een braakbal bij het nest van een oehoe in Jaworki. Hieruit werd een bruine rat (Rattus norvegicus) geplo
zen alsmede enkele niet te identificeren vogelbotjes. De andere vondst betrof twee braakballen van een
ooievaar (Ciconia ciconia), gevonden onder een roestboom in Czorsztyn. Deze twee ballen zijn niet geplo
zen, maar opgenomen in de collectie van Annemarie van Diepenbeek.
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TabeI4.2: Prooidieren van de oehoe in het Pieninski Nationaal Park. Gegeven is het aantal dieren
geplozen uit braakballen die afkomstig waren van een drietallocaties (uit: Bochenski, 1960)
Table 4.2: Preys of the eagle-owl (Bubo bubo) in the Pieninski National Park. The table represents the
number of animals found in pellets from three different locations (from: Bochenski, 1960)

location·Ociemne
Macelowa Mt.RabsztynTotal%

• species
MammaliaLepus europaeus

1342,0

Oryctolagus cuniculus (domestic or wild)

1231,5
Ondatra zibethicus

110,5
Arvicola terrestris

13184 3517,0
Microtus arvalis

16536 5727,0

Rattus norvegicus

641 115,5

Apodemus agrarius

110,5

Apodemus sylvaticus

1673,5

Micromys minutus

1121,0

Erinaceus europaeus

311 52,5

Talpa europaea

110,5

Mustela putorius

110,5

Chiroptera indet.

110,5
total of mammals

12962,5
Aves Corvus carone cornix

221,0

Garrulus glandarius

1231,5

Nucifraga caryocatactes

110,5
Corvus monedula

110,5

Pica pica

110,5
Falco tinnunculus

110,5
Buteo buteo

110,5
Coturnix coturnix

110,5
Avesindet.

831 126,0
total of birds

2311,5
Amphibia Rana esculenta

71110 2813,5

Rana temporaria

144 94,5
Bufo bufo

11 21,0

total of amphibians

3919,0
Pisces Leuciscus cephalus

1121,0
Pisces indet.

1121,0
total of fishes

42,0
Arthropoda Astacus astacus

221,0

Gryllotalpa gryllotalpa

c. 3c. 31,5

Coleoptera indet.

c. 5c. 52,5

total of arthropods

c.105,0
TOTAL

684988205100,0
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Aanvullend Op deze vondsten worden de uitkomsten van een onderzoek aan braakballen van de oehoe,
uitgevoerd in het onderzoeksgebied, samengevat gepresenteerd. Het betreft een voedselonderzoek bij oehoes
in het Pieninski Nationaal Park van Bochenski (1960) in de periode van juli 1956 t/m april 1959. Bochenski
verzamelde materiaal uit drie nesten en de directe omgeving daarvan, te weten bij Ociemne, Marcelowa
Mountain en Rabsztyn (zie figuur 4.1). Het daarbij gevonden materiaal bestond uit hele braakballen, debris,
veren, vleugeldelen, haar, visgraten en chitine-overblijfselen van insekten. De samenstelling van de soorten
prooidieren is gegeven in tabel 4.2.

4.5 OVERIGE ZOOGDIERSPOREN

4.5.1 Werkwijze

Tijdens de excursies en valcontroles is er gericht gelet op mogelijk aanwezige sporen. Dit komt er op neer dat
gezocht wordt naar prenten, plukjes haar, uitwerpselen, prooiresten, krabsporen en andere zichtbare sporen
van zoogdieren. Hiertoe wordt met name op daartoe geschikt geachte plaatsen gezocht, zoals paadjes,
drinkplekken langs de waterkant, omgevallen boomstammen, bij nestholten, op zolders, in schuurtjes enz.
Welke sporen dan gevonden worden, berust voor een groot deel op toeval. Bij de planning van te bezoeken
excursiegebieden werd namelijk niet alleen rekening gehouden met de mogelijkheden om sporen te vinden.
De vangstlokaties voor het muizenonderzoek bijvoorbeeld werden vooral geselecteerd op grond van de ver
wachtingen die er waren over het voorkomen van bepaalde muizesoorten in een bepaald habitattype en niet op
basis van geschiktheid van het terrein voor sporen. Doordat er echter bij het selecteren van de vangstlokaties
gestreefd is naar het zo goed mogelijk afdekken van de aanwezige variatie in habitats (zie 2.2.2), is er toch ook
voor sporen een aardige dwarsdoorsnede aan terreintypen onderzocht.
Van sommige gevonden sporen is een foto/dia gemaakt of is het materiaal zelf bewaard. Een * achter het
spoortype geeft aan wanneer dit het geval is. Het betreft een voorlopige conservering; niet al het materiaal zal
uiteindelijk in de collectie van Annemarie van Diepenbeek worden opgenomen.

4.5.2 Resultaten

Egels (Erinaceidae)
Er werden geen sporen van egels gevonden, zelfs niet van de oostelijke egel (Erinaceus concolor), die hier
toch algemeen voorkomt. De oostelijke egel komst in heel Polen voor en overlapt in het westen van Polen met
het verspreidingsgebied van de (westelijke) egel (Erinaceus europaeus) (Pucek, 1981).

Mol (Talpa europaea)
Van de mol werden op enkele plaatsen sporen aangetroffen. Op 30 juli werden even buiten de dorpsrand van
Czorsztyn, bij een sterk begroeid hellingpad, enkele molshopen en mollegangen gevonden. Op 31 juli werden
in het Pieninski Park molshopen gevonden, tussen Katy naar Sromowce Wyzne). Op 4 augustus werd in de
omgeving van vallijn H (Czorstzyn) een molshoop gesignaleerd.

Haas (Lepus europaeus)
Opvallend genoeg zijn er van deze soort geen sporen genoteerd - net als tijdens het zomerkamp 1993 in
Tsjechie (Van Oostveen, in prep.). Weliswaar mag verwacht worden dat deze soort hier door het landklimaat
minder algemeen voorkomt dan in West-Europa, maar toch moet de haas hier nog wel vookomen en zou je
dus verwachten er sporen van te vinden. Volgens Pucek (1981) is de haas in heel Polen algemeen, maar hoog
in de Karpaten en de Sudeten schaars.

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)
Op 30 juli zijn ten zuiden van Czorsztyn, bij Harczy Grunt (naaldbos en grasland), vraatsporen van eekhoorns
gevonden aan verse kegels van de Zilverspar.Op 4 augustus werd er in het Pieninski Park eekhoornvraat
geconstateerd aan kegels van de fijnspar.
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Woelmuizen (Microtidae)
Op 1 augustus zijn aan de oever van een van de plassen bij Wilk6wka/Go~kowice (in de omgeving van Stary
Sacz) keutels*, prenten en wissels gevonden van muskusratten (Ondatra zibethicus). Prenten van
muskusratten zijn vrij groot, voorvoeten 25-30 mm breed, achtervoeten 35 mm en meer. De achtervoet is zeer
lang ten opzichte van de voorvoet, tenminste indien de hiel afgedrukt is. De tenen zijn lang (vingerachtig) en
staan gespreid, de achtervoeten drukken duidelijk vijf tenen af. Bij de voorvoet geeft de stompvormige duim
slechts een zeer kleine afdruk te zien. In de regelloopt het sleepspoor van de staart door het voetspoor heen.
Wissels van muskusratten zijn 10-12 cm breed. Op 1 augustus zijn op dezelfde lokatie prenten van de woelrat
(Arvico/a terrestris) gevonden. Deze prenten zijn klein, tot 15 mm breed, met vier vingerachtige tenen aan de
voorvoeten en vijf aan de achtervoeten. De twee buitenste tenen staan in een grote hoek ten opzichte van de
middelste tenen, ze wijzen dus sterk naar buiten (net zoals bij aile ratten en muizen). Op deze plaats werden
toen ook de vraatresten gevonden van een aardmuis (Microtus agrestis). Determinatie vond plaats in combi
natie met de diameter van het holletje, waarbij de vraatsporen gevonden werden. Het betrof hier 'stokjeskna
gerij' aan gedroogd gras*. Sporen van stokjesknagerij bestaan uit korte, een tot enkele centimeters lange
stukjes afgeknaagde plantenstengels of twijgjes van (omgevallen) bomen of struiken. Bij pitrus, maar soms
ook bij boomtwijgjes, wordt de buitenlaag er vanaf gegeten. Men kan op eetplaatsjes van knaagdieren, vooral
op die van de aardmuis, woelrat en rosse woelmuis maar mogelijk ook op die van ondergrondse en noordse
woelmuis, grote hoeveelheden van deze 'stokjes' bijeen vinden.
Verder zijn bij de plassen bij Wilk6wka/Go~kowice eetplaatsjes/vraatresten* (zoetwaterkreeftjes) gevonden, die
van de bruine rat (Rattus norvegicus), de muskusrat of de woelrat afkomstig geweest moeten zijn. Het was niet
mogelijk om deze sporen tot op soortsniveau te determineren.

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
Van de hazelmuis werden uitsluitend nestjes gevonden. Hiervoor wordt verwezen naar §4.2.

Marterachtigen (Mustelidae)
Op 30 juli zijn er op een pad tussen twee vallokaties, bij de parkeerplaats net buiten het dorp Czorsztyn, een
vers uitwerpsel (gedeeltelijk bestaande uit restanten van frambozen) en prenten van een boommarter of
steenmarter gevonden. Het uitwerpsel had hier, vanwege de plataardige resten, niet de 'bekende' touwachtige
structuur. De afmeting prent was: voetbreedte 46 mm en voetlengte 62 mm. Op diezelfde dag werd wederom
net buiten de bebouwde kom van Czorsztyn, nu echter aan de andere kant van het dorp, op een hellingpaadje
n6g een uitwerpsel van een boommarter of steenmarter gevonden. Ondanks regelmatig speuren naar
krabsporen van deze beide marters werden deze niet aangetroffen.

Hondachtigen (Canidae)
Op 1 augustus is er in het Pieninski Park een uitwerpsel gevonden, vermoedelijk van een wasbeerhond
(Nyctereutus procyonoides). Verwarring met de vos (VuJpes vulpes) is echter niet helemaal uitgesloten, zodat
het hier een onzekere waarneming betreft. Uitwerpselen van de wasbeerhond zijn variabel van uiterlijk.
Meestal zijn ze zwartachtig en bestaan gedeeltelijk uit onverteerde plantenresten. Ze kunnen ook (gedeeltelijk)
geleiachtig zijn De afmetingen bedragen: 20-30 mm doorsnede en 4-6 cm lang. Vaak zijn ze in twee of drie
delen gesegmenteerd. Vooral jonge dieren maken gebruik van latrines. Dit zijn soms kuiltjes, zodat dan
verwarring met de das kan optreden. Afhankelijk van het gegeten voedsel kunnen de uitwerpselen op die van
de vos lijken, maar in het algemeen zijn ze korter en dikker. Ze houden meer het midden tussen een (wilde of
verwilderde) kattendrol en een vossendrol.

Herten (Cervidae)
Op 30 juli werden aan de rand van het loofbos, naast een hellingpaadje net buiten het dorp Czorsztyn,
bastvraat en gebroken takken aan een boswilg gevonden op ongeveer 1,80 m hoogte. Deze sporen waren
veroorzaakt door een edelhert (Cervus elephus). Op 2 augustus zijn er bij het Pieninski Park prenten van
edelherten gezien. Op 4 augustus is er in het Pieninski Park een zogeheten zomeruitwerpsel* van een edelhert
gevonden. Bij een zomeruitwerpsel zijn de afzonderlijke keutels door het hoge vochtgehalte (malse bladeren
en kruiden als voedsel) aan elkaar blijven kleven. Hierdoor heeft het uitwerpsel de vorm van een lange streng
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aaneengekleefde (eikelvormige) keutels.
Op 31 juli werden in het Pieninski Parkprenten van reeen (Capreolus capreolus) gevonden. Op 3 augustus
werden er ook op het pad tussen twee vallokaties, bij de parkeerplaats net buiten Czorsztyn, reeenprenten
gevonden. Op 4 augustus werden er in het Pieninski Park, op een van de weinige nog niet gemaaide
bloemenrijke hooilandjes, vraatsporen* aan stengels van kruiden gevonden, veroorzaakt door reeen.

4.5.3 Discussie

Tijdens het kamp zijn er weinig zoogdiersporen gevonden. Waarschijnlijk berust dit op louter toeval, want de
bodem leende zich over het algemeen redelijk goed voor de vorming van prenten. Een nadelige factor kan
geweest zijn dat het in de periode voorafgaande aan het kamp vrij droog was geweest. Hierdoor was de grond
ingedroogd en hard geworden, hetgeen niet bevorderlijk is voor prentvorming. Tijdens het kamp heeft het
enige keren zeer hard geregend. Hierdoor kunnen eventuele verse prenten op de bodem zijn uitgewist.
De ondanks deze kanttekeningen toch waargenomen sporen waren helaas niet opzienbarend. Ze waren niet
afkomstig van zeldzame of in West-Europa niet-voorkomende soorten, zoals bruine beer (Ursus arctos) of lynx
(Lynx lynx). Seide soorten moeten in het gebied wel voorkomen en zijn relatief het eenvoudigst aan de hand
van sporenonderzoek vast te stellen. Deze soorten zijn echter uiterst zeldzaam in het gebied (Pucek, 1981).
De gevonden sporen zijn van hier algemeen voorkomende soorten afkomstig. Helaas is het niet gelukt om
prenten te vinden van de wasbeerhond (Nyctereutus procyonoides), die hier algemeen voor moet komen
(Pucek,1981).
Ook van vleermuizen Chiroptera zijn er geen sporen gevonden, zoals mest. Op voorgaande kampen van de
Veldwerkgroep in de Limousin in 1991 (Lange, 1996) en in de Haute Savoie in 1989 (Mostert, 1991).
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5 OVERIGE WAARNEMINGEN

Auteur:
Kees Mastert

Met aanvullingen in 5.5 van:

5.1 DAGVLlNDERS

Annemarie van Diepenbeek

In totaal werden 39 dagvlindersoorten op naam gebracht. In de omgeving van het kampterrein waren
het vooral de kalkgraslandjes met hun uitbundige bloemenpracht die tientallen dagvlindersoorten
opleverden. Vaak was het in korte tijd mogelijk meer dan 25 soorten dagvlinders te zien.
Tot de meer bijzondere soorten behoren groot spikkeldikkopje, thijmblauwtje, turkooisblauwtje,
oostelijke parelmoerlvinder en grote ijsvogelvlinder.

LUst van waaroenomen dagvlinders / List of observed butterflies
groot spikkeldikkopje
zwartsprietdikkopje
geelsprietdikkopje
kommavlinder
groot dikkopje
koninginnepage
groot koolwitje
klein koolwitje
klein geaderd witje
zuidelijke luzernevlinder
citroenvlinder

morgenrood
kleine vuurvlinder

dwergblauwtje
thijmblauwtje
icarusblauwtje
bleek blauwtje
turkooisblauwtje
grote weerschijnvlinder
kleine ijsvogelvlinder
grote ijsvogelvlinder
rouwmantel
atalanta
kleine vos

dagpauwoog
gehakkelde aurelia
landkaartje
adippevlinder
grote parelmoervlinder
keizersmantel

purperstreeppa reImoervlinde r
akkerparelmoervlinder
oostelijke parelmoervlinder
dambordje
boserebia

Pyrgus fritillarius
Thymelicus lineo/a
Thymelicus sy/vestris
Hesperia comma
Och/odes venata

Papilio machaon
Pieris brassicae

Pieris rapae
Pieris napi
Colias alfacariensis

Gonepteryx rhamni
Heodes virgaureae
Lycaena ph/aeas
Cupido minim us
Maculinea arion

Po/yommatus icarus
Lysandra coridon
P/ebicu/a dory/as
Apatura iris
Ladoga camilla
Limenitis populi
Nympha/is antiopa
Vanessa ata/anta

Ag/ais urticae
/nachis io

Po/ygonia c-a/bum
Araschnia /evana

Fabriciana adippe
Mesoacidalia ag/aja
Argynnis paphia
Brenthis ino
C/ossiana dia
Mellicta britomartis

Me/anargia ga/athea
Erebia ligea
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bruin zandoogje
koevinkje
roodstreeph ooibeestj e

5.2 SPRINKHANEN

Hoofdstuk 5

Erebia aethiops
Maniola jurtina
Aphantopus hyperantus
Coenonympha glycerion

wekkertje
locomotiefje
bruine sprinkhaan
ratelaar
krasser

knopsprietje
zoemertje

Op het kamp werden 14 soorten sprinkhaansoorten waargenomen. In de omgeving van het dorp
overheersten in de wegbermen de tikkende geluiden van het locomotiefje, de bruine sprinkhaan de de
zoemende greppelsprinkhaan. In de wat bred ere, rijkere en zonnige randjes waren ook geregeld
krassers en ratelaars aanwezig. Ook was hier de wrattenbijter een algemene verschijning. Deze soort
werd op warme kalkgraslandjes gevonden, vooral in de lager gelegen delen. Hier werden ook soorten
als heidesabelsprinkhaan, Metrioptera bicolor en het zoemertje gezien en gehoord. De overige soorten
werden slechts zeer plaatselijk waargenomen.
In de agrarische veldjes waren soorten als de wrattenwijter en de kleine groene sabelsprinkhaan
aanwezig.
Tegen de avond en '5 nachts was de kleine groene sabelsprinkhaan de meest opvallende
geluidsproducent. De grote groene sabelsprinkhaan was alleen te horen in de lager gelegen delen, en
dan vooral in vochtige struwelen en ruigten.

Liist van waaroenomen sprinkhanen / List of observed arasshoppers
grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima
kleine groene sabelsprinkhaan Tettigonia cantans
bramesprinkhaan Pholidoptera griseoaptera
heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera
greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii
wrattenbijter Decticus verrucivorus

Metrioptera bicolor
Omocestus viridulus
Chorthippus apricarius
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus paral/elus
Myrmeleotettix maculatus
Stenobothrus lineatus

5.3 LlBELLEN

In de omgeving van het kamp werden in totaal 25 libellensoorten waargenomen. De meest geschikte
plekjes voor libellen betroffen een serie kleine heldere plasjes met veel waterplanten in de uiterwaar
den van enkele rivieren.
De meeste van dewaargenomen soorten zijn ook in Nederland te vinden, hoewel een aantal hiervan
zeldzaam is. Dit geldt onder meer voor de bosbeekjuffer, bruine winterjuffer, metaalglanslibel,
bandheidelibel, zuidelijke oeverlibel en beekoeverlibel. De oostelijke oeverlibel ontbreekt in Nederland.

Liist van waaraenomen libel/en / List of observed dragonflies
Blauwe Glazenmaker Aeshna cyanea
Bruine Glazenmaker Aeshna grandis
Paardenbijter Aeshna mixta
Grote Keizerlibel Anax imperator
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
Houtpantserjuffer Lestes viridis
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Azuurwaterjuffer
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Breedscheenjuffer
Lantaarntje
Bruine Winterjuffer
Metaalglanslibel
Platbuik
Viervlek
Gewone Oeverlibel
Beekoeverlibel
Oostelijke oeverlibel
Zwarte Heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bandheidelibel
Bruinrode heidelibel
Steen rode heidelibel

Ovenge waamemingen

Coenagrion puella
Enallagma cyathigenum
Erythromma viridu/um
P/atycnemis pennipes
/schnura e/egans
Sympecma fusca
Somatoch/ora metallica
Libellu/a depressa
Linellu/a quadrimacu/ata
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coeru/escens
Orthetrum a/bisty/um
Sympetrum danae
Sympetrum sanquinum
Symptrum pedemontanum
Sympetrum strio/atum
Sypmetrum vu/gatum

5.4 BIJZONDERE VOGELSOORTEN

In totaal werden circa 80 vogelsoorten waargenomen. In de onderstaande tabel zijn alleen de
waarnemingen van de meer bijzondere soorten opgenomen.
Ais ornithologhische hoogtepunt van het kamp kan zeker de waarneming van een rustende oeraluil
beschouwd worden. Daarnaast werden met een zekere regelmaat ooievaars, zwarte ooievaars en
schreeuwarenden gezien, welke voor Nederlandse natuurliefhebbers leuke ontmoetingen zijn.
In de uitgestrekte bossen waren doorgaans niet zoveel vogelsoorten waar te nemen. Meer bijzondere
soorten zoals verschillende hoender- uil- en spechtesoorten zwegen in aile talen.
Behalve gewone soorten, zoals groepjes mezen, werden de minder algemene soorten vaak in (de
omgeving van) naaldhout waargenomen. Hier werden bijvoorbeeld havik, drieteenspecht, beflijster,
raaf, notekraker en taigaboomkruiper gezien.
In de kleinschalige agrarische omgeving waren soorten als appelvink en Europese kanarie talrijk. In
struweellangs de rivier werd hier en daar een roodmus of een grauwe klauwier waargenomen. Voorts
werd bij de aanvang van een vleermuizenexcursie een overvliegende oehoe gezien die uiteindelijk
langs een verre bos
rand in een boom ging
zitten.
Grimmett & Jones
(1989) geven voor het
Pieninski Nationaal

Park als bijzondere
broedvogels, afgezien
van enkele van de door

ons waargenomen
soorten: Hazelhoen
(Bonasa bonasia),
kwartelkoning (Crex
crex) , ruigpootuil
(Aegolius funereus) en
zwarte specht (Dryoco
pus martius).
Op 1 augustus werd in
de oevervegetatie bij
een van de plassen bij

Wilk6wka/Gotkowice ~
het prachtige loops poor
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gevonden van een waterral (Ral/us aquaticus), op een muskusrattenwissel. De maten bedroegen: voet
breedte 60 mm, lengte derde teen: 75 mm.

Liist van waaraenomen voaelsoorten / List of observed bird species
Ooievaar Ciconia ciconia
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Zomertaling Anas querquedula
Schreeuwarend Aquila pomarina
Havik Accipiter gentilis
Slechtvalk Falco peregrinus
Kwartel Coturnix coturnix
Oehoe Bubo bubo
Oeraluil Strix uralensis

IJsvogel Alcedo atthis
Grijskopspecht Picus can us
Drieteenspecht Picoides tridactylus
Boomleeuwerik Lul/ula arborea
Oeverzwaluw Riparia riparia
Beflijster Turdus torquatus
Grauwe klauwier Lanius eol/urio
Raaf Corvus corax
Notekraker Nucifraga caryocatactes
Taigaboomkruiper Certhia familiaris
Roodmus Carpodaeus erythrinus
Appelvink Coccothraustes coccothraustes
Europese kanarie Serinus serinus

5.5 AMFIBIEEN EN REPTIELEN

Amfibieen werden tijdens het kamp onder meer regelmatig tijdens de nachtcontroles van de
muizenvallen geconstateerd.
De in Nederland niet voorkomende groene pad kwam zo talrijk voor dat de soort overal in het dorp kon
worden aangetroffen. Wanneer het een tijdje geregend had werden ook in de bosrijke omgeving in de
nabije omgeving van de kampplaats interessante soorten gezien zoals de vuursalamander en de
geelbuikvuurpad. De adder werd onder meer in een live-trap gevangen.
Bij de plassen bij Wilk6wka/Gotkowice werden eierklompen van de geelbuikvuurpad (Bombina
variegata) gevonden. Volwassen exemplaren van deze soort werd daar ook herhaaldelijk waargeno
men en konden worden gevangen. De soort heeft in deze streken een oranje buikkleur, waardoor er
aanvankelijk enige verwarring bestond over het feit of het hier nu de geelbuikpad of de roodbuikpad
(Bombina bombina) betrof. Behalve de buikkleur (dooiergeel respectievelijk rood) is het vlekkenpatroon
met de daarin voorkomende stipjes van belang voor het onderscheid tussen de twee soorten. Bij de
geelbuikvuurpad bevinden zich in de gele velden zwarte puntjes, bij de roodbuikvuurpad bevinden zich
juist in het zwarte deel van het vlekkenpatroon witte of grijze puntjes. De gele vlekken van de
geelbuikvuurpad kunnen blijkbaar ook oranje zijn. Hybridisatie en intermediaire kenmerken komen
voor. Waar beide dieren voorkomen, zoals in de Pieniny, blijkt de geelbuikvuurpad meer in heuvel- of
bergachtige streken gevonden te worden (Arnold et aI., 1978).
In de directe omgeving van het onderkomen - maar ook welin de wat ruimere omgeving - werden
incidenteel de gewone pad (Bufo bufo) (incidenteel) als zeer algemeen de groene pad (Bufo viridis)
°aangetroffen. Op de stoepen en randjes rond het huis lagen in grote getale uitwerpselen van padden.
Paddenuitwerpselen zijn naar verhouding groot. Ze zijn langwerpig of spoelvormig en hebben aan
beide uiteinden afgeronde polen. Het oppervlak is vrij glad, maar wel zijn duidelijk de zeer klein
gefragmenteerde insectenresten te herkennen. De structuur lijkt enigszins op vleermuisuitwerpselen
('kruimelig'). De kleur is zwart en vers ruiken ze naar modder. Op het eerste oog zou men een
paddenuitwerpsel kunnen verwarren met een uitwerpsel van een (kleine) egel, maar het is veel
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homogener van inhoud en de insectenfragmenten zijn veel kleiner en regelmatiger. Sovendien zijn de
polen stomp. De gevonden uitwerpselen zijn (voorlopig) opgenomen in de collectie van Annemarie van
Diepenbeek.

LUst van waaraenomen amfibieen en revtielen / List of observed amvhibians and revtiles
Vuursalamander

Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Kleine Watersalamander
Geelbuikvuurpad
Poelkikker

Middelste groene kikker
Gewone Pad
Groene Pad
Sruine Kikker

Springkikker
Ringslang
Adder
Hazelworm

Levendbarende hagedis
Zandhagedis
Muurhagedis

Sa/amandra sa/amandra

Triturus alpestris
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Bombina variegata
Rana lessonae
Rana "esculenta"
Bufo bufo
Bufo viridis

Rana temporaria
Rana dalmatina
Natrix natrix

Vipera berus
Anquis fragilis
Lacerta vivipara
Lacerta agilis
Podarcis muralis
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Auteur:
Paul van Oostveen

Aigemeen
Kijkend naar de doelstellingen van het kamp (hoofdstuk 1.2) kan het volgende worden opgemerkt:
1. De inventarisatie van zoogdieren in het gebied is uitgevoerd. Hiermee is een nuttige bijdrage
geleverd aan (de actualisering van) de op schrift gestelde verspreidingsgegevens van zoogdieren in de
Pieniny. De recentste verspreidingsgegevens van muizen in dit gebied dateren uit 1975 (Haitlinger &
Szyszka). Deze gegevens komen overeen met hetgeen door ons werd gevangen, zij het dat het
voorkomen van de tuinspitsmuis en van de kleine bosmuis niet kon worden bevestigd. Specifiek voor de
omgeving van Czorstzyn konden enkele "nieuwe" soorten worden genoteerd. Voor andere
zoogdiersoorten konden geen literatuurgegevens specifiek voor de Pieniny worden gevonden en
leveren de gegevens in dit rapport daarom een nuttige schriftelijke basis. Uiteraard is bij
terreinbeheerders en lokale onderzoekers wel veel kennis aanwezig. Zo waren er gegevens over
vleermuizen op basis van mistnetvangsten, waaraan door ons echter de noordse vleermuis kon worden
toegevoegd.
2. Gedurende het kamp kon kennis en ervaring met leden van de Pooise zoogdierstudiegroep
aldaar worden uitgewisseld. Het is leuk om te kunnen vermelden dat de contacten zich ook na het kamp
hebben voortgezet.
3. Ervaring werd opgedaan met verscheidene soorten die in Nederland niet of slechts schaars
voorkomen: alpenspitsmuis, waterspitsmuis, Millers waterspitsmuis, ondergrondse woelmuis, grote
bosmuis, brandmuis, hazelmuis, relmuis, kleine hoefijzerneus, noordse vleermuis, tweekleurige
vleermuis, boommarter en gems.
4. Bij vergelijkend onderzoek tussen Longworth vallen, houten inloopvallen, Zweedse (Uglann)
vallen en Sherman vallen bleek de Longworthval op de meeste aspecten het best te scoren. De andere
valtypen hebben echter ook hun pluspunten: de houten val is goedkoop en vangt heel redelijk, de
Zweedse val is zeer bedrijfszeker en de Shermanval is gemakkelijk te transporteren.
5. Het lopende onderzoek aan de kleine hoefijzerneus in de Pieniny kon worden verrijkt met
gegevens over vliegroutes en suggesties over de foerageerplaatsen. Dit is geen volledige
verwezenlijking van het doel dat van tevoren voor ogen stond. Deze "tegenslag" is veroorzaakt doordat
de kleine hoefijzerneus een lastig te volgen soort bleek te zijn en doordat het landschap - anders dan
het vertrouwde Hollandse - het onderzoek volgens Nederlandse methoden bemoeilijkte.
6. Indien de mate van ontspanning van de deelnemers te meten zou zijn aan hun enthousiaste
reacties, dan heeft het kamp zeker aan de doelstelling "ontspanning" beantwoord. De rijke (zoogdier-)
fauna en flora waren meer dan voldoende voor een verblijf van een week en leverden ruimschoots
"ontspanning door inspanning".

Muizen

Het geringe aandeel bosmuizen in de vangsten (4%) is opvallend. Waarschijnlijk hangt dit samen met
de grote soortdiversiteit in de vangsten. Bij inventarisaties komt het geregeld voor dat een groot deel van
de vallen door bosmuizen wordt bezet. Experimenten (onder andere tijdens het zomerkamp van de
Veldwerkgroep in Luxemburg, 1990) leren dat wanneer de bosmuizen elders worden teruggeplaatst, de
soortdiversiteit onder de gevangen muizen toeneemt.
Een ander opvallend resultaat is het grote aantal veldmuisvangsten. De veldmuis blijkt doorgaans
relatief lastig met inloopvallen te' vangen te zijn. Het grote aantal vangsten duidt daarom op een zeer
talrijk voorkomen; mogelijk was 1995 een piekjaar in de veldmuizencyclus in de Pieniny.
Aile vangsten (12) van de hazelmuis werden gedaan op een locatie en wel uitsluitend in vallen die in
bomen waren geplaatst. Dit geeft het nut aan van het zeer specifiek plaatsen van vallen in bomen bij het
inventariseren van de hazelmuis. Daarnaast bleek gericht zoeken naar nesten een bijzonder bruikbare
inventa risatie methode.
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De alpenspitsmuis is zeldzaam in Polen maar werd in de Pieniny reeds eerder gevangen: Haitlinger en
Szyszka (1975) vingen 6 exemplaren (op een totaal van 1221 vangsten). De alpenspitsmuis werd door
ons gevangen in een volgens literatuuropgaven atypisch biotoop: een droge helling met veel puin,
struiken en enkele bomen.
Op een van de locaties bleken waterspitsmuis en Millers waterspitsmuis naast elkaar voor te komen,
hoewel er geen stromend water in de buurt was. Dit is in de literatuur onbekend.

Vleermuizen
In de dalen rond het nationaal park werden vleermuizen ge"inventariseerd. Literatuurgegevens over
zomerwaarnemingen van vleermuizen in de Pieniny ontbreken. Mistnetvangsten van Pooise
onderzoekers uit 1994 konden door ons worden aangevuld met de noordse vleermuis. Opvallend was
voorts de waarneming van een ruige dwergvleermuis, welke ook niet eerder met mistnetten was
gevangen. Kolonies werden niet gevonden, mede vanwege het late tijdstip in het jaar.
De precieze foerageerplekken van de kleine hoefijzerneuzen werden niet achterhaald; wel werd een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de vliegroutes. De kleine hoefijzerneus is een lastige soort om
met de bat-detector te onderzoeken: het geluid is zacht, de frequentie hoog en over een zeer smalle
bandbreedte. Dit verklaart tevens het relatief lage aantal waarnemingen.

Overige zoogdieren
De categorie "overige zoogdieren" komt er bij de waarnemingen enigszins bekaaid af. Dit komt ten dele
doordat er weinig sporen gevonden zijn, hetgeen waarschijnlijk op toeval berust. Het gebied lijkt
namelijk prima geschikt voor het vinden van sporen (inclusief prenten). Mogelijk heeft een droge periode
voorafgaand aan het kamp de vorming van prenten bemoeilijkt.

Methode en opzet van het kamp
Het onderzoek met live-traps heeft veel gegevens opgeleverd. Enerzijds komt dit door het grote aantal
vangsten, anderzijds door een duidelijke keus voor een bepaalde onderzoeksopzet. Dit laatste
onderstreept het feit dat voor het behalen van interessante resultaten het van belang is van tevoren
goed te bedenken waarop het (vallen-)onderzoek is gericht en de opzet van het onderzoek hierop toe te
spitsen.
De opzet van de kampstruktuur is goed bevallen. In het verleden kwamen de vallencontroles vaak op
enkele personen neer en konden voor sommige controles nauwelijks vrijwilligers worden gevonden. Het
was voor de deelnemers prettig en duidelijk om een dag van de week verantwoordelijk te zijn voor de
vallencontroles en dit meteen bij de aanvang van het kamp te weten. De overige dagen konden
zodoende naar believen worden besteed. Bovendien leverde dit een gelijkmatige bezetting op van de
groep die de vallen controleerde. Deze opzet is voor herhaling vatbaar.

Beleid en beheer
Uit de hier gepresenteerde resultaten mag blijken dat de Pieniny een zeer rijke en gevarieerde
zoogdierfauna kent. Het is van groot belang om te zorgen dat deze behouden blijft. Beleid en beheer
dienen dit te waarborgen.
Voor wat betreft beheer van het nationaal park lijkt dit behoud geen probleem. Het gebied heeft niet
voor niets al sinds 1932 de status van nationaal park en geniet zodoende de noodzakelijke aandacht.
Het extensief graslandbeheer bijvoorbeeld is een werkwijze die in beschermde gebieden relatief
eenvoudig kan worden ingevoerd en wordt ook in het Pieninski Nationaal Park gehanteerd. Extensief
graslandbeheer kan zondermeer bijdragen aan een rijke zoogdierfauna.
Het gebied buiten het nationaal park is echter ook zeer waardevol en daarmee van belang. Het zou
goed zijn als in beleid van de (Iokale) overheid hiermee rekening wordt gehouden. Dit kan bijvoorbeeld
door de meest waardevolle stukjes een beschermde status te geven, vervuiling te minimaliseren,
subsidies te verstrekken voor "natuurvriendelijk boeren" en dergelijke.
Het is de vraag wat de invloed van de realisatie van de stuwdam in de Dunajec zal zijn. Dit proces is in
elk geval niet meer terug te draaien en wellicht vallen de negatieve effecten mee - hoewel doorgaans
het bouwen van stuwdammen een forse aanslag op het oorspronkelijke landschap en ecosysteem
betekent. Het zou interessant zijn om over een aantal jaren te bezien wat het effect is op bijvoorbeeld de
zoogdieren.
De modernisering van de landbouw, mede als gevolg van het toetreden van Polen tot de Europese
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Unie, kan leiden tot schaalvergroting en (ruil-)verkavelingen. Het is noodzakelijk dat hierbij tevens de
natuurwaarden worden meegewogen.
Een ander mogelijk gevolg van "de integratie van Polen in de wereld" is het opkopen van gebieden door
investeerders voor commerciele houtkap. Dit moet aan banden worden gelegd, of tenminste aan zeer
strenge regelgeving worden gebonden.
Voorts heeft de openstelling van Polen mogelijk een toename van het toerisme tot gevolg. Mits in goed
banen geleid hoeft dit voor de Pieniny geen probleem te zijn. Sterker nog, grotere bekendheid van het
gebied kan vervolgens de bescherming vergemakkelijken.
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Author:
Paul van Oostveen

General remarks
Considering the camp's objectives (chapter 1.2), the following remarks can be made:
1. The inventory of mammals in the area has been drawn up. This is a useful contribution to the
(updating of the) written documentation on mammals in the Pieniny. The most recent data on the
distribution of small mammals in the area date back to 1975 (Haitlinger & Szyszka). These data are in
line with the species we caught, although the presence of the lesser white-toothed shrew (Crocidura
suaveo/ens) and herb field mouse (Apodemus microps) could not be confirmed. For the location of
Czorstzyn in particular some 'new' species were recorded. For other mammal species no literature
could be found specifically dealing with the Pieniny. Therefore the data in this report give useful
documentation. Of course foresters and local researchers have a lot of knowledge about the area, like
data on bats, based on catches using nets. To this we could add the observation of the northern bat
(Eptesicus nilssonil).
2. During the camp it has been possible to exchange knowledge and experience with members
of the Polish mammal-study group. It is worth mentioning that contacts have continued afterwards.
3. Experience was gathered with several species not present or rare in the Netherlands: alpine
shrew (Sorex a/pinus), water shrew (Neomys fodiens), Mediterranean water shrew (Neomys anoma/us),
pine vole (Microtus subterraneus), yellow-necked mouse (Apodemus fJavicollis), striped field mouse
(Apodemus agrarius), common dormouse (Muscardinus avellanarius), fat dormouse (Glis glis), lesser
horseshoe bat (Rhin%phus hipposideros), northern bat (Eptesicus nilssonil), parti-coloured bat
(Vesperti/io murinus), pine marten (Martes foina) and chamois (Rupicapra rupicapra).
4. In the comparative study between Longworth traps, wooden traps, Swedish (Uglann) traps and
Sherman traps, the Longworth trap turned out to have the highest score on the different aspects.
However, the other types of traps have advantages as well: the wooden trap is inexpensive and catches
quite well, the Swedish trap is very dependable and the Sherman trap can be transported easily.
5. The ongoing research into the lesser horseshoe bat (Rhin%phus hipposideros) in the Pieniny
could be enriched with data about their flight-routes and suggestions about their foraging locations. Not
all original objectives could be fulfilled, caused by the lesser horseshoe bat being a difficult species to
detect. Another factor may be that the landscape, different from the Dutch one, hampered the use of
methods practised in the Netherlands.
6. If it is true that the level of diversion can be measured by the enthousiastic comments of the
participants, then the camp has fully fulfilled the objective 'diversion'. The rich (mammal) fauna and flora
were highly sufficient for a stay of one week and definitely produced 'diversion by exertion'.

Mice, rodents and shrews
The small proportion of wood mice caught (4%) is striking. Probably there is a connection with the high
diversity of species caught. In surveys it is quite a common phenomenon that a large part of the traps
are occupied by the wood mouse. Experiments (among them the one during the Fieldworkgroup's
summercamp in Luxemburg, 1990) show that the diversity of species increases when the wood mice
caught are put back at another location.
Another striking result is the large number of catches of the common vole. In general it is not easy to
catch common voles using live-traps. The large number of catches therefore means a numerous
presence. The year 1995 may have been a peak-year in the cycle of the common vole in the Pieniny.
The catches (12) of the common dormouse (Muscardinus avellanarius) were limited to the traps placed
in trees, at one location. This shows that it is useful to place traps very specifically when aiming to find
the common dormouse. Besides, searching for nests in particular turned out to be a very useful method
to find this species
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The alpine shrew (Sorex a/pinus) is rare in Poland. It had been observed in the Pieniny before by
Haitlinger en Szyszka (1975), who caught 6 specimens within a total of 1221 catches. The alpine shrew
was caught by us in a habitat different from the one described in the literature: a dry stone-slope with a
lot of rubbish, bushes and some trees.
At one of the trapsites water shrew (Neomys fodiens) and Mediterranean water shrew (Neomys
anoma/us) turned out to coexist, although there was no running water nearby. This was not recorded by
earlier literature.

Bats
Bats were searched for in the valleys surrounding the national park. There is a lack of literature
recordings of bats in the Pieniny during summer. Findings from 1994 by Polish researchers using nets
were supplemented during the camp with observations of the northern bat (Eptesicus nilssoniJ). In
addition, the observation of a nathusius' pipistrelle (Pipistrellus nathusii) is remarkable, since it had not
been caught in 1994. No colonies were found, partly caused by the time of year.
The exact foraging locations of the lesser horseshoe bat (Rhin%phus hipposideros) was not
discovered, although a contribution was made to determining their flight-routes. It is not easy to study the
lesser horseshoe bat by means of the use of bat-detectors: it has a soft sonar at an unusual high and
limited frequency. This may explain the small number of observations as well.

Other mammals
There are not that many observations of mammals of species other than the above. This is partly since
only a few tracks, excrements and other traces were found. Probably this is just a coincidence, because
the area seems to be very suitable for finding tracks. Maybe the dry period preceding the camp has
hampered the formation of tracks.

Methods and structure of the camp
The survey using live-traps has produced a lot of data. On the one hand this is caused by the large
amount of catches, on the other hand by the clear design of the study. The latter underlines the
importance of thoroughly considering the aim and design of the (live-trap) study in advance, in order to
obtain interesting results.
The structure of the camp pleased both organizers and participants. In the past checking the traps was
often carried out by only a few people and it was sometimes even hard to find volunteers. It was
pleasant and clear for the participants to be responsible for the checking one day of the week and to
know this beforehand. In this way the other days of the week could be spent just as one liked.
Furthermore, this resulted in an even distribution of the groups checking the traps. Such a structure
should be repeated at next summercamps.

Policy and management
The results presented may indicate that the Pieniny is rich in number and variation of mammals. It is
important to keep it like that. Policy for the area and managament of parts of it should guarantee this.
There seems to be no problem for the part of the management of the national park. Already in 1932 the
area got the status of national park, coupled with the attention it deserves. An example may be the
extensive use of meadows in the Pienir'lski National Park, in protected areas an easily implemented way
of management. This may undoubtedly contribute to a rich mammal fauna.
However, the area surrounding the national park is very valuable as well and therefore also important.
The policy of the (local) authorities should take this into account. This could be done, for example, by
protecting by law some of the most valuable parts, minimise pollution, subsidizing farmers working
'nature-friendly', and by other ways.
It remains to be seen what will be the effect of building a weir in the river Dunajec. It is clear that this is
an action which cannot be stopped. Maybe the negative effects will be reasonable - although building a
weir normally affects the original landscape and ecosystem quite severely. It might be interesting to
study in a few years the effect on - for example - mammals.
Another danger may be the modernisation of Polish agriculture. Partly caused by Poland going to enter
the European Union, this may result in scaling-up and re-allotments. The natural importance of the area
should then be taken seriously.
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Another possible consequence of 'the integration of Poland into the world' are investors buying-up
forests for commercial wood-cutting. This phenomenon should be reduced and limited by strict
regulations
The opening of Poland may also result in an increase in tourism. Provided it is regulated in the right way,
this should not be damaging for the Pieniny. The contrary may even be the case: a good and wide
spread reputation may facilitate conservation of the area.
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B IJLAGE 1:

Appendix 1:

SITUA TIESCHETSEN VANGSTLOCA TIES

Scetches of the environment of the trapsites
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B IJLAGE 2:

Appendix 2:

LOCATIEBESCHRIJVINGEN

List of dominant or remarkable plant-species for each trapsite.

Per dee/locatie wordt een korte omschrijving gegeven m.b.t. de vegetatiekundige aspecten. Daarna
voigt een soortenlijst van dominante en/of opmerkelijke soorten. Wanneer de vegetatielagen niet
afzonderlijk worden vermeld, betreft de opsomming de soorten van de kruidlaag.

A1 Grazige helling, verruigd (dit jaar niet gemaaid). Uittredend
grondwater van lokale herkomst op lemige bodem. Snelle
omzettingsproeessen -+ weinig ophoping organiseh mate
riaal. Hoge grassen, russen en kruiden.
Vallen op relatief natte plek.
Boomlaacr Nabij solitaire fijnsparren (Picea sp.). Bos
op 10-20 m afstand.
Kruidlaaq: Voehtig glanshaver-verbond, met aspee
ten van moerasspirea-verbond.
Juncus inflexus leegroene rus (June.)
Phleum pratense Timoteegras (Gram.)
Agrostis gigantea Hoog struisgras (Gram.)
Carex hirta Ruige zegge (Cyp.)
Deschampsia caespitosa Ruwe smele (Gram.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Cirsium pratense Kale jonker (Comp.)
Petasites hybridus Groot hoefblad (Comp.)
Alchemilla vulgaris Spitslobbige vrouwenmantel (Ros.)
Potentilla palustris Wateraardbei (Ros.)
Galium palustre Moeraswalstro (Rub.)
Plantago lanceolata Smalle weegbree (Plant.)
Mentha aquatica Watermunt (Lab.)
Trifolium pratense Rode klaver (Leg.)

A2 leer diehte vegetatie, natte ruigte langs naaldbos
met grote kruiden op leembodem. Bosrand met
framboos (Rubus idaeus) en kamperfoelie (Lonicera
sp.). Bronmilieu.
Deschampsia caespitosa Ruwe smele (Gram.)
Equisetum palustre Lidrus (Eq.)
Caltha palustris Dotterbloem (Ran.)
Geum rivale Knikkend nagelkruid (Ros.)
Myosotis palustris Moerasvergeet-mij-nietje (Bor.)
Angelica sylvestris Gewone engelwortel (Umb.)
Centaureajacea Knoopkruid (Comp.)
Cirsium rivulare Beekdistel (Comp.)

A3 Matig voehtig grasland op leembodem, niet gemaaid,
bos op 10-20 m. Vrij open. Glanshaver-grasland.
Phleum pratense Timoteegras (Gram.)
Agrostis stolonifera Fioringras (Gram.)
Poa pratensis Veldbeemdgras (Gram.)
Galium sp. Walstro (Rub.)
Geum urbanum Geel nagelkruid (Ros.)
Alchemilla vulgaris Spitslobbige vrouwenmantel (Ros.)
Agrimonia sp. Agrimonie (Ros.)
Prunella sp. Brunei (Lab.)
Veronica sp. Ereprijs (Seroph.)
Trifolium pratense Rode klaver (Leg.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Leucanthemum vulgare Margriet (Comp.)
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A4 Nat, ruige russenvegetatie. Hoog en dieht. Bosrand
0-10m.
Juncus inflexus leegroene rus (June.)
diverse soorten Carex (zeggen)
Equisetum palustre Lidrus (Eq.)
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleae.) Uong)
Galium mollugo Glad walstro (Rub.)
Mentha longifolia Hertsmunt (Lab.)
Centaureajacea Knoopkruid (Comp.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Cirsium rivulare Beekdistel (Comp.)

A5 Grasland zoals bij A3
Phleum pratense Timoteegras (Gram.)
Agrostis stolonifera Fioringras (Gram.)
Daucus carotus Peen (Umb.)
Myosotis palustre Moerasvergeet-mij-nietje (Bor.)
Arctium sp. Klis (Comp.)
Centaurea jacea Knoopkruid (Comp.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
Cirsium vulgare Speerdistel (Comp.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)

A6 Nat russenland als A4
Juncus inflexus leegroene rus (June.)
Equisetum palustre Lidrus (Eq.)
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje (Onagr.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Petasites hybridus Groot hoefblad (Comp.)

B Sparrenbos, opengekapt, enkele loofbomen.
Struiklaag matig ontwikkeld. Lage boomlaag matig
ontwikkeld. Kruidlaag goed ontwikkeld.
Boomlaaq:
Picea abies Fijnspar (Pin.)
Fagus sylvatica Beuk (Fag.)
Fraxinus excelcior Gewone es

Tilia platyphyllos lomerlinde (Til.)
Struiklaaq:
Sambucus nigra Gewone vlier (Capr.)
Populus tremula Trilpopulier (Salie.)
Populus gileadensis Balsempopulier (Salie.)
Rubus idaeus Framboos (Ros.)
Prunus padus Vogelkers (Ros.)
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes (Ros.)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Corylus avellana Hazelaar (Cor.)
Lonicera peridymenum Kamperfoelie (Capr.)
Kruidlaaq:
Luzula luzuloides Witte veldbies (June.)
Melica uniflora Eenbloemig parelgras (Gram.)
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Brachypodium sylvaticum(?) Bos(?)kortsteel (Gram.)
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren (Athyr.)
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren (Dryopt.)
Fragaria vesca Bosaardbei (Ros.)
Asarum europaeum Mansoor (Arist.)
Geranium robertianum Robertskruid (Ger.)
Oxalis acetocella Witte klaverzuring (Oxal.)
Primula sp. Sleutelbioem (Prim.)
Impatiens noli-tangere Groot springzaad (Bals.)
Salvia glutinosa Kleverige ("gele") salie (Lab.)
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje (Vi
oL)

Petasites hybridus Groot hoefblad (Comp.)
Maianthemum bifolium Dalkruid (Lil.)
Mycelis muralis Muursla (Camp.)

C1 Bosrand: fruitbomen en bas met kruidenrijke ruigte.
Weinig gemaaid. Einde met twee liggende stammen
en takken.
Boomlaaq:
Picea abies Fijnspar (Pin.)
Malus sylvestrisldomesticus var. Appel (Ros.)
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleac.)
Alnus sp. Eis (Bet.)
Salix sp. Wilg (Sal.)
Tilia platyphyllos lomerlinde (Til.)
Struiklaaq:
Prunus domestica Pruim (Ros.)
Prunus padus Vogelkers (Ros.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Corylus avellana Hazelaar (Coryl.)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Kruidlaaq:
Dactylis glomerata Kropaar (Gram.)
- diverse soorten grassen
Alnus incana Witte els (Bet.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Rubus idaeus Framboos (Ros.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Aegopodium podagraria levenblad (Umb.)
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek (Ger.)
Trifolium sp. Klaver (Leg.)
Vicia cracca Vogelwikke (Leg.)
Lathyrus pratensis Veldlathyrus (Leg.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)

C2 Akkerrand: graanakker met ruige rand naar lager
hooiland.

Dactylis glomerata Kropaar (Gram.)
Elymus repens Kweek (Gram.)
- granen
Stellaria graminea Grasmuur (Car.)
Rumex sp. luring (Polyg.)
Galium mollugo Glad walstro (Rub.)
Anthriscus sylvestris Fluitekruid (U mb.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Convolvulus arvensis Akkerwinde (Conv.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
In het hooiland:

Plantago sp. Weegbree (Plant.)
Trifolium repens Witte klaver (Leg.)
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Alchemilla vulgaris Spitslobbige vrouwenmantel (Ros.)
- verder nag: bereklauw, granen

C3 Droge geul (pad) tussen extensief grasland en akker;
weinig gemaaid.
Dactylis glomerata Kropaar (Gram.)
Scirpus sylvaticus Bosbies (Cyp.)
- grassen
Rumex sp. luring (Polyg.)
Geranium pyrenaium Bermooievaarsbek (Ger.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Leucanthemum vulgare Margriet (Comp.)
Achillea mille folium Duizendblad (Comp.)
Centaurea jacea Knoopkruid (Comp.)
Cirsium rivulare Beekdistel (Comp.)
Cirsium arvense Akkerdistel (Comp.)
Tragopogon pratensis ssp. pratensis Gele morgenster

C4 Vochtiger laatste deel, met hoog struweel.
Struiklaaq (vooral aan de westzijde):
Populus tremula Ratelpopulier (Sal.)
Corylus avellana Hazelaar (CaryL)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Tilia platyphyllos lomerlinde (Til.)
Kruidlaaq (vooral aan de oostzijde):
- grassen
Rosa sp. Roos (Ros.)
Aegopodium podagraria levenblad (Umb.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Stachys officinalis Betonie (Lab.)
Vicia sp. Wikke (Leg.)
Lathyrus pratensis Veldlathyrus (Leg.)
Centaurea jacea Knoopkruid (Com p.)
Tragopogon pratensis pratensis Gele morgenster
(Comp.)

01 Steile helling met struweel en bos boven huis met
appelbomen. Afgebroken huis met droge ruigte
eromheen.

Soorten van de bosrand/helling achter huis:
Boomlaaq:
Malus sylvestrisldomesticus Appel (Ros.)
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleac.)
Corylus avellana Hazelaar (Caryl.)
Struiklaaq:
Corylus avellana Hazelaar (Caryl.)
Sambucus nigra Gewone vlier (Capr.)
Ribes rubrum Aalbes (Sax.)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Kruidlaaq:
Chenopodium sp. Ganzevoet (Chen.)
Vinca minor Maagdenpalm (Apoc.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Chaerophyllum temulum Dolle kervel (Umb.)
Chelidonium majus Stinkende gouwe (Pap.)
Salvia glutinosa Kleverige ("gele") salie
Melampyrum sylvaticum Boshengel (Scroph.)
Listera sp. (cordata?) Keverorchis (Kleine?) (Orch.)

02 Afgebroken huis met droge ruigte eromheen. Half
verhard pad onderlangs met ruigte van klis en brand
netel. Deel van huis nog onderdak (zolder).
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Ruigte tussen huis en weg:
Dactylis glomerata Kropaar (Gram.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Anthriscus sylvestris Fluitekruid (Umb.)
Galium aparine Kleefkruid (Rub.)
Chelidonium temulum Stinkende gouwe (Pap.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Arctium lappa Grote klis (Comp.)
Sonchus arvensis ssp. arvensis Akkermelkdistel
(Comp.)
- en een jonge walnoteboom (Juglans regia (Jugl.).

E1 Bejaarde hoogstamboomgaard, meest appel. Strook loof
bos aan de oostzijde met struweel, dringt boomgaard bin
nen. Zoom en mantel zeer goed ontwikkeld.
(Boomvallen)
Boomlaaa:
Malus sylvestris/domesticus Appel (Ros.)
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleac.)
Populus tremula Ratelpopulier (Sal.)
Struiklaaa:
Corylus avellana Hazelaar (Coryl.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Rosa sp. Roos (Ros.)
Populus tremula Ratelpopulier (Sal.)
Sambucus nigra Gewone vlier (Capr.)
Kruidlaaa onder struweel:
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel (Gram.)
Arum europeaum Mansoor (Arist.)
Salvia glutinosa Kleverige ("gele") salie (Lab.)
Aegopodium podagraria Zevenblad (Umb.)
Campanula trachelium Ruig klokje (Camp.)
Kruidlaaa. zoom:
-grassen
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Aegopodium podagraria Zevenblad (Umb.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek (Ger.)
Campanula trachelium Ruig klokje (Camp.)
Vicia cracca Vogelwikke (Leg.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)

E2 Bejaarde appelboomgaard met verwaarloosd ruig grasland
(boomvallen).
Boomlaaa:
Malus sp. Appel (Ros.)
Struiklaaa:
Populus tremula Ratelpopulier (Sal.)
Kruidlaaa. onder alJlJelbomen:
- grassen
Rumex sp. Zuring (Polyg.)
Aegopodium podagraria Zevenblad (Umb.)
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek (Ger.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Arctium lappa Grote klis (Comp.)
Rumex sp. Zuring (Polyg.)

E3 Open deel hoogstamboomgaard, verwaarloosd, met
ruig grasland.
Boomlaaa:
Malus sylvestris/domesticus Appel (Ros.)
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Struiklaaa:
Populus tremula Ratelpopulier (Sal.) (Weinig)
Kruidlaaa:
- grassen (ruig glanshaver grasland)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs (Scroph.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
Arctium lappa Grote klis (Comp.)
Cichorium intybus Wilde cichorei (Comp.)
Centaurea jacea Knoopkruid (Comp.)

E4 Rand van oude appelboomgaard naast erf met oude
schuur (Bij een val rotswandje in sehaduw van
boom), hoge ruigte eronder. Vallen op overgang ho
ge ruigte naar grasland.
Boomlaaa:
Malus sp. Appel (Ros.)
Kruidlaaa:
Dactylis glomerata Kropaar (Gram.)
Elymus repens Kweek (Gram.)
Anthriscus sylvestris Fluitekruid (Umb.)
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw (Umb.)
Aegopodium podagraria Zevenblad (Umb.)
Urtica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek (Ger.)
Galeopsis speciosa Dauwnetel (Lab.)
Campanula trachelium Ruig klokje (Camp.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
Arctium lappa Grote klis (Comp.)

F: Zeer steile helling onder rechte rotswand. Bos ge
kapt en weer uitgelopen (Ioofbos), zeer kruidenrijke
vegetatie.

F1 Kapvlakte met opslag, steenhelling en rotswand.
Struiklaaa:
Rhamnus catharticus Wegedoorn (Rham.)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleac.)
Rosa sp. Roos (Ros.)
Kruidlaaa:
- grassen
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel (Umb.)
Bupleurum falcatum Sikkeldoorwas (Umb.)
Origanum vulgare Wilde marjolein (Lab.)
Mentha sp. Munt (Lab.)
Hypericum perforatum StJanskruid (Gutt.)
Sedum album Wit vetkruid (Crass.)
Campanula sp. klokje (Camp.)
Lotus sp. Rolklaver (Leg.)
Vicia sp. Wikke (Leg.)
Rubus sp. Braam (Ros.)
Valeriana sp. Valeriaan (Val.)
Galium sp. Walstro (Rub.)
Verbascum sp. Toorts (Seroph.)
Scabiosa achroleuca "Wit" duifkruid

F2 Kapvlakte zonder opslag, steenhelling en rotswand.
Kruidlaaa:
- grassen
Hypericum perforatum StJanskruid (Gutt.)
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Salvia sp. Salie (Lab.)
Scabiosa achroleuca "Wit." duifkruid

Sanguisorba minor Kleine pimpernel (Ros.)
Galium sp. Walstro (Rub.)
Verbascum sp. Toorts (Seroph.)
Euphorbia cyperissias Cipreswolfsmelk (Euph.)
- en allerlei, vele, bijzondere, interessante soorten

F3 Kapvlakte met opslag en omgevallen boom, steenhelling.
Struiklaaa:
Fraxinus excelsior Gewone es (Oleae.)
Corylus avellana Hazelaar (CoryL)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Populus tremula Ratelpopulier (SaL)
Kruidlaaa:
- grassen
Bupleurum falcatum "Sikkeldoorwas" (Umb.)
Sanguisorba minor Kleine pimpernel (Ros.)
Hypericum perforatum StJanskruid (Gutt.)
Verbascum sp. Toorts (Seroph.)
Valeriana sp. Valeriaan (VaL)
Origanum vulgare Wilde marjolein (Lab.)
Sedum telephium Hemelsleutel (Crass.)

F4 Kapvlakte met opslag op steenhelling.
Struiklaaa:
Corylus avellana Hazelaar (CoryL)
Comus sp. Kornoelje (Corn.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Rosa sp. Roos (Ros.)
Kruidlaaa:
Salvia sp. Salie (Lab.)
Origanum vulgare Wilde marjolein (Lab.)
Scabiosa achroleuca "Wit" duifkruid

Sedum album Wit vetkruid (Crass.)

G: Steilrandje tussen 2 terrassen met graan, aardappels en
hooiland (sehraal).

G1 Rand met doornstruweel en kruiden, uitlopend in overhoek
je.
Struiklaaa:
Urfica dioica Grote brandnetel (Urt.)
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie (Ros.)
Potentilla erecta Tormentil (Ros.)
Fragaria vesca Bosaardbei (Ros.)
Alchemilla vulgaris Spitslobbige vrouwenmantel (Ros.)
Vicia sp. Wikke (Leg.)
Anthyllis vulneraria Wondklaver (Leg.)
Trifolium arvense Hazepootje (Leg.)
Trifolium pratense Rode klaver (Leg.)
Convolvulus arvensis Akkerwinde (Conv.)
Thymus serpyllum Wilde tijm (Lab.)
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid (Lab.)
Chamerion angustifolium Wilgeroosje (Onagr.)
Euphorbia sp. Wolfsmelk (Euph.)
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Rosa canina Hondsroos (Ros.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Kruidlaaa:
- grassen
Lathyrus pratensis Veldlathyrus (Leg.)
Trifolium dubium Kleine klaver (Leg.)
Trifolium pratense Rode klaver (Leg.)
Galium mollugo Glad walstro (Rub.)
Campanula trachelium Ruig klokje (Camp.)
Carlin a acaulis Zilverdistel

Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
Centaurea jacea Knoopkruid (Comp.)
Knautia arvensis Beemdkroon (Dips.)

G2 Smalle rand. Ten noorden van akker (binnen 10m)
ligt weer zeer extensief grasland.
Struiklaaa:
Rosa canina Hondsroos (Ros.)
Kruidlaaa:
idem, +

- meer grassen
- meer granen
Daucus carotus Wilde peen (Umb.)
Thymus sp. Tijm (Lab.)

H Kunstmatig opgeworpen terrassen, bij steengroeve
op overgang van jeneverbesgrasland en dalzooL
Onbeheerd, onbegraasd; veel menselijke betreding
(paadjes). Bloemrijk sehraal grasland.
Boomlaaa:
Salix sp. Wilg (SaL)
Pinus sp. Den (Pin.)
Struiklaaa:
Rosa sp. Roos (Ros.) (vrijwel enige soort binnen
raai)
Rubus sp. Braam (Ros.)
Prunus spinosa Sleedoorn (Ros.)
Kruidlaaa:
Briza media Bevertjes (Gram.)
A"henatherum elatius Glanshaver (Gram.)
Festuca rubra Rood zwenkgras (Gram.)
Equisetum arvense Heermoes (Eq.)
Daucus carotus Wilde peen (Umb.)
Euphrasia sp. Ogentroost (Seroph.)
Rhinanthus sp. Ratelaar (Seroph.)
Galium sp. Walstro (Rub.)
Valeriana sp. Valeriaan (VaL)
Viola sp. Viooltje (VioL)
Cuscuta sp. Duivelsnaaigaren (Conv.)
Knautia sp. Beemdkroon (Dips.)
Coronilla sp. Kroonkruid (Comp.)
Achillea millefolium Duizendblad (Comp.)
Hieracium pilosella Muizenoortje (Comp.)
Hieracium sp. Havikskruid (Comp.)
Senecio jacobaea Jaeobskruidkruid (Comp.)

- en: Cladonia f10raeana
Carlina acaulis Zilverdistel
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Appendix 3:

VANGSTEN PER DEELLOCA TIE EN PER VALTYPE

Catches ordered per traplocation and type of trap.

Toelichting bii beide tabellen I eXDlanation for both tables:
Het linkergedeelte van de kolommen geeft voor de locatie de aantallen opgesplitst naar valtype, het
rechtergedeelte van de kolommen geeft de totalen. I The left side of the column shows for each
location the numbers sorted by type of trap, the right side of the colums shows the totals.

Bs:
Os:
As:
Ws:
Mws:
Rw:
Am:
Vm:
Owm:
Bm:
Gbm:
Brm:
Hm:
Hzm:
loos:
defect:
safe:

Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex a/pinus
Neomys fodiens
Neomys anomalus
Clethrionomus glareolus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Microtus subterraneus

Apodemus sy/vaticus
Apodemus flavicollis
Apodemus agrarius
Mus museu/us
Muscardinus avellanarius

val gesloten, geen vangst I trap closes without catch
val(mechanisme) functioneert niet I (mechanism of) trap does not funcion properly
val(mechanisme) niet op 'scherp' I (mechanism of) trap not ready

English explanation for dutch terminology:
deellocatie
valtype
Zweeds
hout
vallen
controles
vangsten
soorten
aantal
som
totltotaal

= trapsite
= type of trap
= Swedish
= wooden
= traps
= checks
= catches

= species
= number
= sum
= total
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DEELLOCATIES r~ ?~
VALLENNAL TYPE
--------------~------ ---oElli6cATI~-'- -~-----
AANTAL OEELLOCATIE LONGWORTH 23
waar een VALTYPE HOUT 9

slond opgesteld ~~_EQ§' ~ ._,~ ~ _
SHERMAN 4

------ ----~-,-,'-- "-'------~" VALLEN~_=~_~.vR~_~~_~~~,<INJ[(jT~
TOTAAL aantal LONGWORTH - 146 1090

VAlLEN en CONTROLE HOUT 35 285

per VALTYPE lWEEOS 30 327
St1ERMAN 30 360

._~ ~~Q.M;-~====_=~24f---?96l==~=--==

DEEL- VALLEN )(

A TOT- - LONGWORT 8;0 29DS2 2 As wS2 3 M~S 7 R~a 26 A~ 70 V;a 117 OWm 8m Gb~ 2 Br~ 3 Hm Hzm - IO~:29I_~t~~~ --2 AL~;TATIE L~~~~~~t VALlEN30 CONTROL;~o VANGSTE1~7 101aa~59 SOORTEN9 tolul 9

I:~::I-it::~~;=: =::= := ~ ~-~~= =1t ~ ~ -, ~ :=--~~~j ~ .~. ~: .~~ =-~--,--- .:: :=-' ~'...:. ;~:~~=i~t::;~~=!~=-J;~-=~i;=-i:;==i=:
ZVVEEOS 5 3 18 1 1 4 ZWEEOS 25 267 32 6

[0 TOT LONGWORT 29 35 2 2 27 30 1 1 2 2 3 3 - - 5 5 1 1 0 TOT LONGWORH 15 1aO 64 73 6 6
k- ZWEEDS t--,. ._. _ 6_----; 31 ---;: ------: n ~ u __ .. __ ----;;: . ZWE;:EDS . ,5 _ 60 . _ 9 2

rt§t---- S!~~~Rfj::::~~:::::~--= ::::_~:=1 =? == - ~ =-'-;0C::-S ~ /of-'-' .1-' -:'~ -'--'-'-' =i~:1'.12 --~ ~1::::.~- j- ~mF~~~~~'tR~i-=!~-==~=--::::::::H=={;==]; ==-'~
G TOT lONGWORT 5 5 2 2 1 1 -- G TOT LONGWORH 11 33 7 7 2 2

HTOT L~~'t~ORH ao ao 4 4 ; ; 5 5 7 7154154 7a 78 24~ 24~ 2 2 2; 2; 2~ 2~ 29 29 23 23 12 12 61 61 a 8 ~1 11 HTOT L~~~v:.oRn 2~~ 2O:~ 6~: ~~: MAX> 4~

~_, ~18Ig~I~2P~~L---21~~~I~~I~I!!-"~22t~~-21!3~19.!>-f!!-111f3~~-711-1~'-'4IHZ-~-- --2jl9-o~--1~dd~!~-C!- __6Is_al_~ 4

_IJ 3 -_J==: ~~L_~~~a_~IJ._ ~~~~~WO~~~ __ ~;~ ; 1~~ _~ ~

710 10 16'- -7---8~~ 9 -1""-2'-2 -7 -7 --·-c:;·--·---LONGWO-Ri"f----9----12·--,-Oa----·6
3 6 1 1 2 ZWEEDS 9 12 lOa 6

4 4 9 9 a 10 3 3 C2 LONGWORTI 5 12 60 4

:=Ltt= ~ ~;33 - - _ ~ =~~ 2~2 =~=!~~fi-=L='1-:L_~
2 2 1 1 6 6 C4 LONGWORlI 6 9 54 4

ZWEEDS 6 9 54 1

LONGWORH 3 7 1 1 2 2 1 1 13 19 1 1
Hour 4 6

tv---lONGWORTf-4"S ----- - -- --"2 -3 -3 -3 -17"25-7-'2 ---:;--,
A3----- r-g~~WORTt-k "12 -- -- - -- -~ --- .-.-- - -~ -I--:j~ 16 -59 -84

Hour 4 4 25
A4 lONGWORT 1 1 8 12 11 11

A5~- r~~WORTi1~1 - ---- - - -- f-~'-2 -'4 1

t~ 2-g~6wORTfl_3~3 -1'-- ~'---~' -'2 -1-~-~9 --~5
HOUT 1 3 3

~
iifD
CD

(..)

~~--: 1~~~~~~~1-----~I---J~f---1-~~I------~02 1LONGWORT~ 6 12 72 4
ZWEEDS 3 12 36 2

- E1 -- S~1ERMAN- 6 12 72 2
E2 SHERMAN 4 12 4a 2

=~~K=-~~~~~~==~~'===-i;~~==~~~----1~

F 1 LONGWORH 5 4 20 3
F2 HOUT . 5 4 20 2

~~_,._ ~_Q.NGWORT 5 __ 4 20 4F4 HOur--- ----5 -----, ----20---'
~_O_~Q~!!It __ 5 , 29 -'

G1 LONGWORH 7 3 21 2
G2 LONGWORH- 4 3 12 1

fi1---- LONGWORT 6--------2 -----12 ,------
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2 Hour 2 11 22 <I
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SaM van de VANGSTEN LONGWORTt
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Bijlage 3

Bijlage 3B: Relatieve aantallen vangsten / relative numbers of catches
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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 en zoogdierbescherming. Geleidelijk
omwikkelr de VZZ zich steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met als doel een structuur te bieden
voor allen die zich aktief met zoogdierbescherming bezighouden.

Zoogdierbescherming
De VZZ telr thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakr. Vooral
de zoogdierbescherming krijgt veel aandachr. Het standpum daarbij is dat gestreefd moet worden naar
het behoud van levensvatbare populaties. Dat betekent dat maatschappelijke aktiviteiren als jacht,
wegenaanleg, stadsuirbreiding 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 TIJDSCHRlFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-leden 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 Boommaner 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 contact en 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 NIEUWSBRlEVEN 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 gelnitieerd. Zo loopt al een paar jaar het
landelijke projekt ZOOGDIERMONITORING, waarvoor op diverse plaatsen in Nederland systematisch
tellingen van zoogdieren worden verrichr. In het receme verleden is onderzoek verricht naar het
voorkomen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland en in
Friesland.

De onderzoeksresulraten 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.

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 (inclusief het tijdschrift Zoogdier). Het lidmaatschap
met be ide 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, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht, tel. 030-2544642, fax 030
2518467.
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