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1. Inleiding 
 
Het sporenweekend in Mander nabij Ootmarsum is speciaal georganiseerd om meer 
mensen vertrouwd te maken met de determinatie van diersporen en om de 
mogelijkheden te verkennen van nieuwe technieken om actief diersporen in het veld te 
verzamelen. Dit laatste wordt de laatste tijd in toenemende mate gedaan, in het 
bijzonder bij faunapassages waar het van belang is precies te weten welke diersoorten in 
welke mate gebruik maken van deze voorzieningen. Voorafgaand aan dit weekend zijn 
sporenvallen in het vrije veld uitgezet, met de vraagstelling of het ook mogelijk is om 
inktbedden buiten vaste faunapassages toe te passen. Om de kans op sporen te vergroten 
is er gebruik gemaakt van lokstoffen in deze vallen, waarbij ook verschillende 
lokstoffen zijn getest. Verder is een bestaande faunapassage (voorzien van een zandbed) 
onderzocht op diersporen en zijn verschillende biotopen overdag afgezocht op 
‘natuurlijke’ diersporen. Tot slot zijn er een 100 tal live traps uitgezet voor studie naar 
de aanwezigheid van kleine zoogdiersoorten. 
 
 
 
2. Methodiek van onderzoek met sporenvallen 
 Jeroen Brandjes 
 
 
Inleiding 
 
Bij recent onderzoek van Rijkswaterstaat zijn enkele nieuwe materialen voor en nieuwe 
toepassingen van bestaande technieken voor het verkrijgen van pootafdrukken in de 
praktijk getoetst (Brandjes & Veenbaas, 1998). Het was bij dit sporenonderzoek de 
bedoeling om te achterhalen welke diersoorten een dertigtal passages langs 
watergangen onder Nederlandse rijkswegen gebruiken en hoe vaak dit gebeurt. 
De in het kader van 'ontsnippering' aangebrachte faunapassages varieerden van 
eenvoudige loopplankjes tot natuurlijke en brede doorgetrokken oevers (Veenbaas & 
Brandjes, 1997). De onderzoeksmethoden bleken niet alleen bruikbaar te zijn voor het 
evalueren van faunapassages. Zo zijn er van bepaalde soorten zoogdieren sporen 
gevonden op locaties buiten het bekende leefgebied (Broekhuizen et al., 1992). 
Sporenonderzoek kan dus bijdragen aan verspreidingsonderzoek. In dit hoofdstuk 
worden de praktische toepassingen en enkele bevindingen en ervaringen van twee 
toegepaste methoden van sporenonderzoek beschreven: inktbedden met sporenplaten en 
zandbedden. 
 
Inktbedden met sporenplaten 
 
De methode van inktbedden met sporenplaten is gericht op het verkrijgen van 
pootafdrukken van inkt op papieren achter een inktbed. Het is gebaseerd op de 
methoden van King & Edgar (1977), Nieuwenhuizen & Van Apeldoorn (1994), Huijser 
(1996) en Brandjes & Smit (1996). In het onderzoek is de methode gebruikt voor het 
evalueren van houten loopplanken en betonnen looprichels in duikers en onder bruggen. 
Hierdoor is bescherming tegen neerslag en bladval niet nodig. 
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Een 'inktbed met sporenplaten' bestaat uit drie onderdelen: 
1) een rechthoekige rubberen mat waarop de inkt in een dunne laag met een brede 
verfkwast wordt aangebracht. Dit is het 'inktbed'. Een stuk geplastificeerd papier 
voldoet slechts tijdelijk, omdat het na verloop van tijd gaat bobbelen waardoor het 
inktbed gaat lekken. 
2) zowel vóór als achter het inktbed - zonder tussenruimte - een strook 120-grams 
papier (het merk Greentop voldoet goed). Dit zijn de 'sporenplaten'. 
 
Inktbed en sporenplaten kunnen eenvoudig bevestigd worden met spijkers of punaises 
(op hout) en met vochtbestendig dubbelzijdig plakband (op beton). Zowel het inktbed 
als de sporenplaten dienen dezelfde breedte te hebben als de loopstrook om te 
voorkomen dat dieren ongemerkt kunnen passeren. De lengte van het inktbed dient 
minimaal 35 cm te bedragen, maar voor een volledigere registratie van grotere 
zoogdieren is een lengte van 50 cm aan te bevelen. Als lengte voor de papieren vellen, 
de sporenplaten, wordt een maximum van 102 cm aanbevolen. 
 
Om de inkt op zijn plaats te houden dient een inktbed voorzien te worden van een 
opstaand randje. Dit kan simpel worden verkregen door een dunne waslijn onder een 
strook tape langs de rand van het inktbed te bevestigen. Plakband is echter niet 
langdurig bestand tegen olie (de inkt is op oliebasis). Het is daarom beter om op de 
rubberen mat een dunne rubberen strip te 'kitten' (siliconenkit). In ieder geval dient 
langs de rand van het inktbed slechts een laag 'drempeltje' zonder scherpe randen te 
ontstaan, dat zelfs de kleinste salamanders de doorgang niet belemmert. 
De inkt bestaat uit een mengsel van paraffineolie en koolstofpoeder (verkrijgbaar bij 
ruim gesorteerde drogisterijen). Deze stoffen zijn toegepast omdat ze – voor zover 
bekend – geen schadelijke gevolgen hebben als ze in het maagdarmkanaal van dieren 
terechtkomen (mondelinge informatie IBN-DLO, nu Alterra). De duidelijkste 
pootafdrukken zijn verkregen bij een mengverhouding van 30 tot 40 gram 
koolstofpoeder op een liter paraffineolie. 
In inktbedden worden helaas vaak dode insecten en andere ongewervelden 
aangetroffen. Om meer ongewervelden levend te kunnen laten passeren is het daarom 
beter om in het inktbed een met inkt verzadigd 'kussen' (bijvoorbeeld een op maat 
gesneden stuk zeemleer of vilt) aan te brengen. Het op deze manier verkregen 
inktstempel lijkt veel minder dodelijk te zijn dan een inktbed (eigen waarneming bij 
passages van Landschapsbeheer Noord-Holland). 
 
Het is niet nodig om prenten op de sporenplaten in het veld te (laten) determineren. 
Door te werken met punaises of tape kunnen papieren vellen snel verwisseld en elders 
bekeken worden. Determinatie kan (meermalen) achter het bureau plaatsvinden met 
behulp van handleidingen, een sporendeskundige, etc. Het is wel van belang de platen 
reeds in het veld goed te coderen met datum, locatie en oriëntatie (met potlood). 
 
 
Zandbedden 
 
In het onderzoek zijn zandbedden gebruikt voor het evalueren van doorgetrokken 
oevers. Met zandbedden is al veel ervaring opgedaan (Nieuwenhuizen & Van 
Apeldoorn, 1994, etc.). Voor bijvoorbeeld onderzoek aan ecoducten voldoen bedden 
van grof natuurlijk (stuif)zand goed, echter vooral voor het vaststellen van grotere 
diersoorten. Als tevens de sporen van kleinere diersoorten herkend dienen te worden, 
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dan is het fijnkorrelige zilverzand (verkrijgbaar bij bouwmarkten; circa €4,- per 30 kg) 
aan te bevelen. Hiermee drukken ook de prenten van bijvoorbeeld muizen en 
spitsmuizen scherp en herkenbaar af (Sips, 1994; Brandjes & Smit, 1996). Zilverzand 
bestaat voor eenderde deel uit cement en blijft na vochtig weer, ochtenddauw of mist 
relatief lang vochtig zonder hard te worden (zoals leemhoudend zand). Prenten blijven 
hierdoor scherp. 
Een zandbed dient over de volle breedte van de te onderzoeken loopstrook, bijvoorbeeld 
een ecoduct of een doorgetrokken oever, aangelegd te worden. De 'lengte' in de 
looprichting van de dieren dient minimaal 1,5 meter te bedragen om te voorkomen dat 
ze ongemerkt over het zandbed springen. Een dikte van het zandbed van ongeveer een 
centimeter voldoet goed. De zandbedden kunnen geëgaliseerd worden met een hark en 
vervolgens volledig glad gerold worden met een deegroller, gladde fles of kunststof 
(PVC) buis. 
Het uitlezen van een zilverzandbed in het veld is specialistenwerk. Determinatiegidsen 
(Lange et al., 1994; Brown et al., 1995 etc.) en een schuifmaat plus meetlint zijn hierbij 
onmisbaar. Bij het evalueren van faunapassages wordt normaliter per diersoort het 
aantal aangetroffen loopsporen genoteerd. Ook de looprichting en het type loopspoor 
(stap, spronggalop, etc.) zijn van belang (= informatie over het gedrag van een dier). Na 
een volledige opname van de sporen en het eventueel nemen van foto's wordt een 
zandbed weer volledig glad gerold, eventueel eerst aangevuld met vers zilverzand. Bij 
het fotograferen van sporen in een zandbed geeft een liniaal of iets dergelijks naast de 
prenten een referentie voor de afmetingen. Bij het gebruik van flitslicht is het niet goed 
om loodrecht boven de prenten te fotograferen. Hierdoor gaan voor de herkenning van 
de prenten noodzakelijke contrasten verloren. 
 
 
Bevindingen 
 
Inktbedden met sporenplaten. 
De inktmethode levert over het algemeen zeer duidelijke prenten van grotere 
zoogdieren op. Ook is de methode geschikt voor het verkrijgen van sporen die niet 
frequent in het vrije veld gevonden worden, zoals sporen van salamanders, kikkers, 
padden en spitsmuizen. Deze sporen zijn echter zelden tot op soort te determineren 
(Apeldoorn et al., 1993). Inmiddels is de methode ook geschikt gebleken voor het 
verkrijgen van hagedissensporen in heideterreinen (Smit & Brandjes, ongepubliceerd). 
 
Het percentage inktsporen van muizen en kleine marterachtigen dat in het genoemde 
onderzoek op soort gedetermineerd kon worden, was relatief hoog: 46% (aantal 
gedetermineerd = 237) respectievelijk 92% (aantal gedetermineerd = 121). Dit is 
grotendeels te danken aan de goede eigenschappen van het de inkt: het levert een goede 
kwaliteit prenten. 
Bij het opmeten van prenten moet rekening gehouden worden met het feit dat 
inktprenten op een hard vlak afgedrukt worden en niet ‘nagedrukt’ (zoals in zand of 
sneeuw). Het gevolg is dat de afmetingen van de prenten hierdoor kleiner zijn. Dit geldt 
in veel mindere mate voor de spreading en de paslengte. Daarnaast 'doven' inktsporen 
van zeer lichte dieren (zoals salamanders) sneller uit dan die van zwaardere soorten. 
Ook de structuur van vogelpoten wordt met de inkt gedetailleerd afgedrukt. 
Zwemvliezen van eenden en teenlobben van meerkoeten worden juist weer niet 
afgedrukt. Meer bevindingen ten aanzien van inktsporen worden behandeld in Brandjes 
& Veenbaas (1998). 
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De voordelen van inktbedden met sporenplaten: 

• de soortherkenning is uitstekend; 
• het resultaat kun je meenemen en determinatie achteraf is dus mogelijk; 
• veldwerk kan hierdoor uitgevoerd worden door niet-specialisten; 
• het gebruikte type inkt geeft voldoende watervaste prenten; 
• door de oliebasis droogt de inkt op het inktbed niet of nauwelijks uit. 

 
De nadelen van inktbedden met sporenplaten: 

• Voor sommige diersoorten vormt een inktbed in meer of mindere mate een 
barrière. Marterachtigen, bruine ratten en katten springen vaak over het inktbed 
heen of vermijden contact met de inkt door over omgekrulde randjes te lopen.  

• Amfibieën lijken de inkt niet te mijden, maar het effect van de inkt op hun huid 
is nog niet bekend. 

• Voor veel ongewervelde dieren is een inktbed desastreus wanneer ze in de 
vloeistof kunnen vastlopen. (Inktstempels kunnen een oplossing bieden, zie 
boven). 

 
Zandbedden 
Een zekere vochtigheid van het zand bevordert de duidelijkheid en de duurzaamheid 
van zoogdierprenten. Sporen van insecten en amfibieën worden op vochtig zand echter 
niet of nauwelijks afgedrukt. Zilverzandbedden die aan langdurige regen worden 
blootgesteld 'verdichten', zodat zelfs prenten van zoogdieren minder duidelijk worden. 
Zilverzandbedden op een ondergrond van beton of steen drogen snel uit (binnen enkele 
dagen; in de volle zon binnen een dag). Hoewel de sporen van kevers en amfibieën 
hierdoor juist duidelijker worden, neemt de herkenbaarheid van sporen van zoogdieren 
zoals kleine marterachtigen af. Zilverzandbedden op een verharde ondergrond dienen 
daarom ten tijde van droogte (= onder bruggen en viaducten dus permanent) kunstmatig 
vochtig gehouden te worden (bijvoorbeeld met een gieter). 
Bedden van leemhoudend zand drogen minder snel uit dan zilverzandbedden, maar 
worden te hard wanneer ze enkele malen vochtig en weer opgedroogd zijn geweest. 
 
De voordelen van zandbedden: 

• zilverzand is een natuurlijker type substraat dan inkt; 
• het weerhoudt dieren waarschijnlijk vrijwel niet van betreding; 
• de materiaalkosten zijn laag. 

 
De nadelen van zandbedden: 

• door wind en droogte zijn sporen kwetsbaar en/of minder goed te herkennen; 
• een relatief hoge controlefrequentie is hierdoor noodzakelijk (liefst dagelijks); 
• zilverzand droogt snel uit op een verharde ondergrond. 
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3. Toepassing van sporenvallen tijdens het 
diersporenweekend 

 Chris Achterberg, Monique Bestman en Jeroen Brandjes 
 
 
Inleiding 
Sporenvallen zijn zoals eerder beschreven zeer effectief voor het verzamelen van 
waarnemingen van dieren die gebruik maken van faunapassages. Daarbij is het zo dat 
dieren vanwege de praktische situatie gedwongen worden om kortstondig aanwezig te 
zijn op heel precies voorspelbare locaties. De vraag die we graag tijdens dit weekend 
wilden beantwoorden, is of het ook loont om sporenvallen in te zetten op locaties 
waarbij dat juist niet op voorhand voorspelbaar is.  
 
 
Methode 
 
Tijdens het sporenweekend is gebruik gemaakt van zogenaamde 'doorlooptunnels' (zie 
foto 1 en 2). Deze tunneltjes zijn gemaakt van een stukje plastic board met 
daaroverheen een plastic overkapping tegen regen en bladval. Het principe van deze 
doorlooptunneltjes is eerder toegepast in het egelonderzoek van Huijser en Bergers 
(1997). Het type inktkussen wat tijdens dit weekend gebruikt is bestaat uit 120 grams 
greentop papier wat ingestreken is met een mengsel van paraffine en norit (zie 
hoofdstuk 2). Het niet met inkt ingestreken papier in het midden van het tunneltje 
vormde het afdrukvlak. Vanwege het feit dat deze vallen in het open veld werden 
geplaatst, en de daarmee samenhangende kleine kans dat er ‘spontaan’ een (zoog)dier 
door de tunneltjes zou lopen, is er gebruik gemaakt van een lokstof. Deze bestond uit 
Synthetic Fermented Egg (SFE). Dit is een sterk riekende vloeistof die door 
Amerikaanse pelsjagers en onderzoekers gebruikt wordt om allerlei soorten roofdieren 
te lokken. We wilden graag weten of het gebruik van deze stof ook in Nederland leidt 
tot bruikbare resultaten. Met name de Boommarterwerkgroep van de VZZ heeft hier 
belangstelling voor. 
De stof zat op een watje in een fotobusje wat midden in het tunneltje onder aan het 
dakje was geplakt (foto 2). Naast SFE is er in een deel van de vallen ook gebruik 
gemaakt van kattenvoer zoals in het onderzoek van Huijser en Bergers (1997). De 
bedoeling was dat dieren werden aangetrokken door de lokstof en vervolgens eerst met 
hun poten door het paraffine-norit mengsel liepen en daarna afdrukken zouden 
achterlaten op het papier in het midden van de sporenval. 
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Foto 1. Diersporenval geplaatst in houtwal  
 
Op zes verschillende locaties in het onderzoeksgebied plaatsten we in totaal 67 
sporentunnels in houtwallen, in het bos, langs een beek en op overgangen van akker of 
weide naar bos (zie kaart 1). In 12 tunnels werd enkel SFE als lokstof gebruikt, in 29 
tunnels enkel kattenvoer en in 23 tunnels een combinatie van beide. Van één tunnel is 
helaas niet meer bekend welke lokstof er gebruikt is. De tunnels werden vijf nachten 
voor het begin van het sporenweekend geïnstalleerd. De controle van de sporenvallen is 
uitgevoerd tijdens het weekend, waarbij de vallen meteen zijn weggehaald.  
 
 
Resultaten 
 
De sporen op afdrukvlakken zijn na 
het inhalen van de sporenvallen direct 
gedetermineerd. In tabel 1 staat het 
overzicht van de resultaten. Behalve de 
diersoorten waarvan prenten zijn 
aangetroffen, wordt ook weergegeven 
in welke mate het papier bedekt was 
met hun prenten, het ‘bedekkings-
percentage’. Voor wat betreft de 
muizensporen is dit vrij eenduidig. 
Zodra het gaat om sporen van een 
groter dier als een kat of egel, levert 
het bedekkingspercentage een 
vertekend beeld op. Eén kattenprent 
geeft dan namelijk een even groot 
bedekkingspercentage als circa 15 
muizenprenten. Aangezien slakken 
geen prenten achterlaten, was hun bijdrage aan het bedekkingspercentage nul. Toch is 

Foto2. Sporenval met inktkussens aan weerszijden van 
een wit papier zodat sporen van dieren die van voor of 
achter komen altijd worden afgedrukt. Boven in de val 
is duidelijk het fotobuisje te zien waar de lokstof in zit. 
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voor elk tunneltje een globaal (in stappen van 25%) bedekkingspercentage gegeven, 
omdat muizen in bijna elke tunnel geweest waren en er zo een mate van 
‘aantrekkelijkheid’ van de betreffende val berekend kon worden.  
 
Tabel 1. Diersoorten die de tunnels bezocht hebben en de mate waarin het afdrukvlak bedekt was met 
sporen. 
Tun-
nel 
nr. 

Omschrijving locatie SFE Katten- 
voer 

Diersoorten Bedekkings
- 

percentage
1 Beukenbosje J N Muis, Slak 75 
2 Beukenbosje N J Muis, Slak 75 
3 Beukenbosje J J Muis, Slak, Kever 25 
4 Dennenbosje J N Slak 0 
5 Houtwal N J - 0 
6 Bosje J J Muis, Slak 100 
7 Bosje J N Muis, Slak 50 
8 Houtwal N J Muis, Vogel 25 
9 Akker ? ? ? ? 
10 Berkenbosje J N Muis, Slak 75 
11 Bosje N J Muis 100 
12 Akkerrand J J Slak 25 
13 Bosje J N Muis, Slak 25 
14 Bosje N J Muis, Slak 100 
15 Bosje J J Muis, Slak 100 
16 Houtwal J N Muis 50 
17 Houtwal N J Muis 100 
18 Bosje J J Muis, Eekhoorn 75 
19 Bosje J N Muis 50 
20 Bosje N J Muis, Slak 25 
21 Bosje J J Muis, Slak 25 
22 Bosje j N Eekhoorn 25 
23 Gem. bos langs beek J J Egel ? 
24 Gem. bos langs beek N J Muis, Slak 75 
25 Gem. bos langs beek J N Muis, Slak 25 
26 Gem. bos langs beek J J ? 25 
27 Gem. bos langs beek N J Muis 100 
28 Eik/beuk houtwal J J Muis, Slak 50 
29 Eik/beuk houtwal N J Slak 25 
30 Eik/beuk houtwal J J Muis, Slak 25 
31 Eik/beuk houtwal N J Muis, Slak 25 
32 Eik/beuk houtwal J J Muis, Slak 50 
33 Eik/beuk houtwal N J Muis, Slak 25 
34 Eik/beuk houtwal N J Muis, Slak 75 
35 Eik/beuk houtwal J J Muis, Slak 25 
36 Eik/beuk houtwal N J Muis, Slak 50 
37 Eik/beuk houtwal J J Muis, Wezel 50 
38 Gem. bos langs beek N J Muis, Slak 100 
39 Gem. bos langs beek J J Muis, Slak 100 
40 Gem. bos langs beek J J Muis, Slak 75 
41 Gem. bos langs beek N J Muis, Slak 100 
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42 Gem. bos langs beek J J Muis, Slak 100 
43 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 75 
44 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 100 
45 Eikenhoutwal J J Muis, Slak 100 
46 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 100 
47 Eikenhoutwal J J Muis 100 
48 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 100 
49 Eikenhoutwal J J Muis, Slak 50 
50 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 75 
51 Eikenhoutwal J J Muis, Slak 75 
52 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 100 
53 Eikenhoutwal N J Slak, Kat 25 
54 Eikenhoutwal J J Kat 25 
55 Eikenhoutwal N J Kat 75 
56 Eikenhoutwal J N Egel 75 
57 Eikenhoutwal N J Slak 75 
58 Eikenhoutwal J J Muis, Slak, Kat 75 
59 Eikenhoutwal N J Muis, Kat, Insect ? 
60 Eikenhoutwal J N Muis 25 
61 Eikenhoutwal N J Muis, Slak 75 
62 Eikenhoutwal J J Muis, Kat 100 
63 Lariks/Dennenbosje J J Muis 100 
64 Lariks/Dennenbosje N J Muis 100 
65 Lariks/Dennenbosje J N Muis 50 
66 Lariks/Dennenbosje N J Muis, Slak 25 
67 Lariks/Dennenbosje N J Muis, Slak 75 

 
 
Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat vrijwel alle tunneltjes door één of meer diersoorten 
belopen zijn. Vooral muizen en slakken zijn vaak aanwezig. Als alleen op de grotere 
diersoorten gelet wordt, blijkt dat 12 van de 67 tunneltjes door een eekhoorn, egel, kat, 
vogel of wezel bezocht is, d.w.z. 18%. Worden de bezoekjes door katten buiten 
beschouwing gelaten, dan gaat het om 6 van de 67 tunneltjes (9%). 
 
 
 
Tabel 2. Bedekkingspercentage gerelateerd aan de gebruikte lokstof 
Lokstof Aantal 

tunnels 
Gemiddeld bedekkings-percentage 

SFE 12 44 
Kattenvoer 29 69 
SFE+kattenvoer 23 64 
 
 
Uit tabel 2 valt af te leiden dat enkel kattenvoer als lokmiddel het hoogste 
bedekkingspercentage geeft, wat betekent dat het van de gebruikte lokstoffen het meest 
in trek is. Een combinatie van beide lokstoffen lijkt minder aantrekkelijk te zijn dan 
enkel kattenvoer. Waarschijnlijk is de juiste interpretatie: als er eenmaal kattenvoer als 
lokmiddel gebruikt wordt, verhoogt SFE de mate van aantrekkelijkheid niet meer. Het 
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effect van SFE alleen kan niet worden geëvalueerd omdat er geen gegevens zijn van 
sporenvallen zonder lokstof.  
Het blijft verder zo dat het hier echt alleen gaat om een indicatie: er kunnen eenvoudig 
allerlei andere redenen worden bedacht waarom een afdrukvlak met kattenvoer een 
hogere dichtheid aan sporen heeft. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand ligt dat een dier 
het voedsel gaat zitten opeten en daarbij niet alleen langer aanwezig is in de ‘val’, maar 
ook om het voedsel heen loopt en daarbij meer afdrukken achterlaat. 
 
 
Tabel 3. Het aantal reacties op de verschillende typen lokstof per diersoort (anders dan muis, slak of 
insect). 
Diersoort SFE Kattenvoer Combinatie Totaal 
Eekhoorn 1  1 2 
Egel 1  1 2 
Kat  3 3 6 
Vogel  1  1 
Wezel   1 1 
Totaal 2 

(17%) 
4 
(33%) 

6 
(50%) 

12 
(100%) 

 
 
Uit tabel 3 valt af te leiden dat voor de grotere dieren een combinatie van kattenvoer en 
SFE het meest aantrekkelijk is. Echter, gezien het feit dat het hier om slechts 12 
waarnemingen gaat en het mogelijk is dat één en dezelfde kat door drie verschillende 
tunneltjes na elkaar gelopen is, kan aan deze resultaten helaas niet veel waarde worden 
gehecht. 
 
 
Discussie: geschiktheid van de methode voor zoogdierinventarisatie 
 
Net zoals bij de inktbedden die gebruikt worden bij faunapassages is het hier ook zo dat 
eigenlijk alleen de grotere bezoekers tot op soort te determineren zijn. De inktprenten 
van muizen op het papier zijn te klein en te vaag. Ook is voor de kleinere bezoekers niet 
vast te stellen hoeveel individuen de tunnel bezocht hebben: hebben weinig muizen veel 
erdoorheen gelopen of veel muizen weinig? Voor de grotere, wel te determineren 
bezoekers heeft deze methode het grote voordeel, dat de prenten niet persé in het veld 
gedetermineerd hoeven te worden of aan de hand van foto's. Ze kunnen meegenomen en 
bewaard worden, wat overleg met anderen en controle of vergelijking achteraf mogelijk 
maakt. 
 
Aangezien het niet bekend is welk deel van de in een gebied aanwezige dieren van een 
bepaalde soort op de tunnels afkomt, is de methode voorlopig verre van geschikt om 
dichtheden van verschillende soorten te bepalen. Wel kan de aanwezigheid van een 
soort in kwalitatieve zin aangetoond worden en dat kan op zich al heel waardevol zijn. 
Dit maakt de methode bijvoorbeeld interessant voor het aantonen van boommarters in 
gebieden waar niet volgens de nestboommethode (Canters & Wijsman (eds.), 1997) 
wordt geïnventariseerd en waar men met niet al te veel werk toch resultaat wil zien. 
 
Het gebruik van SFE heeft als voordeel dat het een standaard samenstelling heeft. Van 
kattenvoer bestaan verschillende merken en smaken. Het tweede voordeel is dat het 
middel langdurig werkt zonder dat het ververst hoeft te worden. Kattenvoer wordt 
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waarschijnlijk in veel gevallen meteen opgegeten. Uit de literatuur is in elk geval 
bekend dat SFE en andere geurstoffen sinds de jaren 1970 op grote schaal in de 
Verenigde Staten gebruikt worden om roofdieren te monitoren en te vangen. Er worden 
bezoekpercentages (= percentage 'geurstations' dat bezocht is door een dier van de te 
onderzoeken soort) genoemd van 1 tot 5,3% (Diefenbach et al., 1994), 0 tot 50% 
(Linhart & Knowlton, 1975), circa 10% (Travaini et al., 1996), 24 tot 44% (Roughton, 
1982) en tot 4% (Conner et al., 1983). De betreffende onderzoeken waren vooral gericht 
op coyotes, vossen en bobcats en in plaats van 67 geurstations op een relatief klein 
oppervlak zoals tijdens dit weekend (namelijk enkele vierkante kilometers) hadden de 
geciteerde onderzoeken betrekking op respectievelijk 180-200, 250, 40, 117 en 30 
stations op steeds 320 tot 500 meter afstand van elkaar. De resultaten van het 
sporenweekend laten zich dus niet eenvoudig vergelijken met die uit de literatuur. 
De resultaten met SFE tijdens het sporenweekend zijn wel hoopgevend. Het is nu eerst 
belangrijk dat er een vergelijking komt tussen vallen met SFE en vallen zonder lokstof. 
Toepassing van sporenvallen met lokstof voor bijvoorbeeld het aantonen van 
boommarters is mogelijk minder arbeidsintensief dan het zoeken van nestbomen. 
 
 
Conclusies 
 

• Met behulp van de sporentunnels is aangetoond dat in het onderzoeksgebied 
eekhoorn, egel, kat en wezel voorkomen. 

• De methode leent zich goed voor het determineren van de middelgrote 
zoogdieren. 

• Het gebruik van SFE is zeker interessant voor nader onderzoek. 
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3. Overige diersporen 
 Ansje Gjaltema en Ton Bode 
 
 
 
Inleiding 
 
Tijdens het sporenweekend is specifiek naar sporen gezocht op de locaties waar de 
sporenvallen en de live traps zijn geplaatst. De aangetroffen diersporen zijn in te delen 
in de volgende typen: 

• uitwerpselen 
• pootafdrukken 
• holen of nesten 
• doodvondsten 
• zichtwaarnemingen 
• braakbalvondsten 
• overige sporen 

Voorbeelden van overige sporen zijn aangevreten hazelnoten en krab- en veegsporen. 
 
 
Resultaten 
 
Aan de hand van losse sporen in het veld is de aanwezigheid van in totaal 17 soorten 
wilde zoogdieren rond Ootmarsum vastgesteld. Van de volgende soorten werden 
uitwerpselen werden gevonden: bruine rat, konijn, bosmuis, steenmarter, ree, vos, 
bunzing en egel (zie ook tabel 4). Pootafdrukken werden waargenomen van: bruine rat, 
mol, bunzing, bosmuis, konijn, steenmarter, ree, hond, huiskat, muskusrat, egel, een 
niet-gedetermineerde marterachtige en een aantal niet-gedetermineerde muizensoorten. 
Van konijn, mol, woelrat, rosse woelmuis, bosmuis en veldmuis werden holen 
gevonden. Op de overgang van heide naar bos vonden we een eekhoornnest. Van een 
steenmarter werd een nestplaats in een schuur ontdekt met keutels en plukresten. 
Zichtwaarnemingen waren er van konijn, haas en rosse woelmuis. Doodvondsten 
werden gedaan van haas (verkeersslachtoffer), rosse woelmuis en mol 
(verdrinkingsslachtoffer). Ook vonden we een konijnenschedel. 
Andere typen waarnemingen betroffen door bosmuizen aangevreten eikels, hazelnoten 
met vraatsporen van de eekhoorn en boompjes met veegsporen van reeën. Van het 
konijn werden naast de al eerder genoemde sporen ook ‘schraapjes’ of krabkuiltjes 
gevonden. Op de uitgekrabde aarde van deze territoriumkuiltjes werden regelmatig 
enkele keutels gevonden. Van een niet nader te determineren martersoort werden veel 
krabsporen aan twee oude bomen gevonden. 
 
De holletjes van de veldmuis en rosse woelmuis werden onder andere op grond van het 
habitat gedetermineerd en bij de veldmuis ook op grond van de clustering van de 
holletjes. Op sommige plekken was goed te zien dat de kleine wortels rond de holletjes 
waren afgevreten. Ook werd bij de muizen- en rattenholen gelet op zaken als het al dan 
niet naar buiten gewerkt zijn van aarde en grootte en vorm van de ingang van het hol. 
 
Op zaterdag werden een aantal braakballen gevonden, waarvan één op de overgang van 
bos naar heide in het Springendal. In deze braakbal, van een ransuil, zaten resten van 2 
aardmuizen, 1 bosmuis en 1 veldmuis. Bij een picknickplaats in het Springendal is ook 
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een braakbal aangetroffen. In dit exemplaar zaten resten van dwergmuis, aardmuis en 
rosse woelmuis. In een andere braakbal, afkomstig uit het Mander esch, werden de 
resten van twee veldmuizen aangetroffen. 
 
Op zondag 11 april bezochten we onder andere de faunapassage ten westen van 
Ootmarsum. Hier troffen we verschillende goed zichtbare prenten aan in een zandbed 
(daar aangelegd voor het verzamelen van diersporen) in de tunnel. Het betrof hier 
prenten van bunzing, steenmarter, kat, hond, paard, bruine rat, woelrat en diverse 
muizensoorten. Ook waren hier sporen van een interactie tussen twee soorten zichtbaar. 
De sprongetjes van een bosmuis stopten ter hoogte van de voetstappen van een 
steenmarter. Hier stonden brede krassen in het zand, waarna alleen het steenmarterspoor 
doorliep. Wat daar gebeurd is laat weinig te raden over….. 
 
De verspreidingsgegevens op basis van de sporenwaarnemingen staan per soort 
afgedrukt op kaarten 3 t/m 20. Op deze kaarten staan ook waarnemingen die op andere 
wijze werden gedaan (behalve de vangsten met live traps). 
 
 
 

 
Foto 3. Faunapassage ten westen van Ootmarsum. Zo’n faunapassage garandeert niet voor iedereen een 
veilige doorgang: een bosmuis werd er gegrepen door een steenmarter… 
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Tabel 4.  De soorten die warden vastgesteld door middel van verschillende soorten sporen. Onder het 
type overig vallen onder andere vraat- en krabsporen. 
 
 
 
 
 
Soort 
Zoogdier U
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er

ps
el

 

Po
ot
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dr

uk
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D
oo

d 

Zi
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B
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Vr
aa

t 

Ve
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ra
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egel. ▲ ▲       
mol  ▲ ▲ ▲     
haas    ▲ ▲    
konijn ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ 
eekhoorn   ▲    ▲  
rosse 
woelmuis 

  ▲ ▲ ▲ ▲   

veldmuis   ▲   ▲   
aardmuis      ▲   
woelrat  ▲ ▲      
muskusrat  ▲       
dwergmuis      ▲   
bosmuis ▲ ▲ ▲   ▲ ▲  
bruine rat ▲ ▲       
muizen indet.  ▲       
bunzing ▲ ▲       
steenmarter ▲ ▲ ▲      
marterachtige 
indet. 

 ▲      ▲ 

vos ▲        
hond  ▲       
huiskat  ▲       
ree ▲ ▲      ▲ 
paard  ▲       
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4. Vangsten met live traps 
 
 
Inleiding 
 
Om de waarnemingen aan de hand van diersporen te completeren zijn er tijdens het 
weekend een aantal live traps uitgezet. Het idee hierachter was om te kijken of het ook 
mogelijk is om de aanwezigheid van de dieren die je normaal gesproken vaststelt door 
middel van vangsten met live traps, vast te stellen door middel van het zoeken van 
sporen overdag.  
De vallen zijn uitgezet in twee verschillende biotopen. De vallen zijn gedurende het 
weekend vijf keer gecontroleerd. 
 
 
Materiaal en Methode 
 
Alle vallen waren van het type Longworth en zijn verspreid over 6 locaties uitgezet (zie 
kaart 2): 

• locatie 1: 10 vallen in zeer nat grasland langs rietkraag; verschillende soorten 
zeggen, biezen, beenbreek, moerasviooltje. 

• locatie 2: 20 vallen langs houtwal bestaande uit zwarte els, gewone berk, 
zomereik. 

• locatie 3: 20 vallen langs bosrand; beekdal in weiland (niet langs beek zelf) met 
elzenbroekbos; witbol, riet, kruipende boterbloem, kale jonker, dotterbloem. 

• locatie 4: 20 vallen langs houtwal (zomereik) 
• locatie 5: 10 vallen, traject van drassig naar droog grasland 
• locatie 6: 20 vallen  langs bosrand (zomereik, grove den). 

De vallenlocaties kunnen vervolgens worden verdeeld in 2 groepen: locaties 1, 2 en 3 in 
de ene groep en locaties 4, 5 en 6 in de andere omdat de locaties van de vallenraaien 
binnen deze twee groepen zeer dicht bij elkaar liggen. 
 
De live traps zijn op vrijdag 9 april uitgezet en stonden meteen op scherp. Alle vallen 
waren gevuld met hooi, als lokmiddel werd pindakaas met havermout gebruikt. De 
eerste controleronde (1) was die nacht om 24.00 uur. De vier volgende controles waren 
respectievelijk op 10 april om 7.00 uur (2), om 16.00 uur (3), om 24.00 uur (4) en op 11 
april 1999 om 7.00 uur (5); de vallen zijn bij deze laatste controle weggehaald. Dieren 
zijn niet gemerkt, zodat het aantal gevangen dieren wellicht iets hoger is uitgevallen.  
 
 
Resultaten 
 
Er zijn in totaal 77 vangsten gedaan van twee verschillende soorten: de gewone bosmuis 
(Apodemus sylvaticus, 46 vangsten) en de rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus, 31 
vangsten); zie tabel 5. De dichtheid van beide soorten is het hoogst rond de vallenraaien 
op locaties 1, 2 en 3. Beide soorten zijn reeds bekend van (vlakbij) de locaties waar de 
vallen zijn geplaatst (Bode et al 1999). 
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locatie # vallen A sylvaticus A sylvaticus C glareolus C glareolus totaal 

    ♂ ♀ ♂ ♀   
1 10 4 3 7   14 
2 20 6 5 7 5 23 
3 20 6 3 2 3 14 
4 20 11 3 3 1 18 
5 10 2 2     4 
6 20 1   1 2 4 

tot 100 30 16 20 11 77 
Tabel 5. Overzicht van de aantallen vangsten van de 6 vallenraaien. 
 
 
Conclusie 
 
De gegevens van deze vangpoging zijn beperkt: de duur van de poging was niet langer 
dan het weekend zelf en de vallen zijn niet van tevoren uitgezet. De gegevens lenen 
zich dan ook niet zomaar voor harde conclusies over het aantal soorten wat voorkomt 
op en rond de locaties waar de vallen zijn uitgezet. Wat wel aannemelijk is, is dat de 
dichtheid van rosse woel- en bosmuizen in het gebeid ten tijde van het sporenweekend 
behoorlijk hoog was.  
De oorzaak dat er geen andere soorten gevangen zijn ligt vrijwel zeker in de duur van 
de vangstpoging en de tijd van het jaar. Ook spelen het gebruikte voer om muizen te 
lokken, de posities van de vallen en de dichtheden van populaties van andere soorten 
waarschijnlijk een rol.  
 
In het kilometerhok 254/496 konden beide soorten gevangen muizen (bosmuis en rosse 
woelmuis) ook door middel van sporen worden vastgesteld, in het kilometerhok 
253/496 niet. In kwalitatieve zin (het aantonen van de aanwezigheid van die soort op 
een bepaalde locatie) kan het zoeken van sporen dus effectief zijn. Waarom dit niet in 
beide uurhokken is gelukt is niet duidelijk, maar de oorzaak moet logischerwijs worden 
gezocht in de zoekinspanning. Om een betrouwbaar advies te kunnen geven over de 
mogelijkheid om in sommige situaties live trap vangsten te vervangen door 
sporendeterminatie voor het vaststellen van verschillende muizensoorten zal er eerst 
meer onderzoek moeten worden gedaan. Hierbij moet een gestandaardiseerde vorm van 
spoorzoeken worden toegepast, alsmede een gestandaardiseerde manier van vangen. 
Ook moet deze test in meerdere seizoenen van het jaar worden herhaald: door wisselend 
gedrag van muizen en wisselende fysieke omstandigheden zullen er afhankelijk van het 
seizoen andere sporen ontstaan. Bovendien zullen er door het jaar heen andere 
hoeveelheden muizen worden gevangen. Verder moet ook beter worden uitgezocht wat 
de invloed is van het weer op het vinden van betrouwbare sporen. 
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5. Algemene conclusie 
 
 
Diersporen zijn bij inventarisatie van de aanwezigheid van veel soorten zoogdieren zeer 
belangrijk. Tijdens dit weekend konden alle 18 waargenomen zoogdiersoorten met 
behulp van sporen worden vastgesteld, tenminste als waarnemingen uit braakballen 
worden meegeteld als een sporenwaarneming. Wanneer je dat niet doet, dan zijn het 
nog steeds 16 soorten. Het aantal dieren wat alléén door middel van sporenwaarneming 
is waargenomen bedraagt 14 (12 wanneer zonder braakbalvondst) – nog steeds een zeer 
hoog aandeel op het totaal. Het blijft zo dat het zoeken van sporen een complementaire 
vorm van waarnemen is. Zoals bijna alle technieken voor het waarnemen van 
zoogdiersoorten is het gebruik van methode alleen niet voldoende.  
Ook is verificatie van gevonden sporen een belangrijke zaak, waarnemingen zijn niet 
altijd even duidelijk of kunnen niet altijd met zekerheid gedetermineerd worden. Men 
moet dus altijd opletten dat waarnemingen die niet honderd procent zeker zijn, niet als 
zodanig worden opgeschreven – in die gevallen zal er moeten worden gewacht totdat er 
op een andere wijze uitsluitsel wordt verkregen.  
Het plaatsen van sporenvallen heeft een belangrijke potentie voor het in kwalitatieve zin 
vaststellen van de aanwezigheid van een aantal soorten in een gebied die lastig op een 
andere manier kunnen worden vastgesteld. Het ligt voor de hand dat deze methode in de 
toekomst met het gebruik ervan voortdurend zal worden verbeterd! 
 
 
 
 
6. Dankwoord  
 
Tot slot worden alle deelnemers bedankt voor hun enthousiaste bijdrage aan dit 
weekend. Verder willen we graag Mark Zekhuis van Landschap en Natuur Overijssel en 
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 Kaart 1 
 
Locaties waar sporenvallen zijn geplaatst in het gebied rond Ootmarsum 
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Kaart 2 
 
Locaties waar live traps zijn geplaatst. 

- locatie 1: 10 vallen 
- locatie 2: 20 vallen 
- locatie 3: 20 vallen 
- locatie 4: 20 vallen 
- locatie 5: 10 vallen 
- locatie 6: 20 vallen 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 3 
 
Egel (Erinaceus europaeus) 
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 4 
 
Mol (Talpa europea)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 5 
 
Vos (Vulpes vulpes)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 6 
 
Marterachtige sp. (Mustelidae sp.)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 7 
 
Bunzing (Mustela putorius)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 8 
 
Wezel (Mustela nivalis)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 9 
 
Steenmarter (Martes foina)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 10 
 
Ree (Capreolus capreolus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 11 
 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 12 
 
Eekhoorn (Sciurus vulgaris)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 13 
 
Woelrat (Arvicola terrestris)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 14 
 
Aardmuis (Microtus agrestis)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 



Veldwerkgroep VZZ                                                                                                    verslag diersporenweekend 

 33

= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 15 
 
Veldmuis (Microtus arvalis)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 16 
 
Dwergmuis (Micromys minutus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 17 
 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 18 
 
Bruine rat (Rattus norvegicus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 19 
 
Haas (Lepus europaeus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 
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= loopspoor 
= nest / hol / molshoop 
= uitwerpselen 
= vraatspoor 
= doodvondst 
= krabspoor 
= botrest in braakbal 
= zichtwaarneming 
= markering 

Kaart 20 
 
Konijn (Oryctolagus cunniculus)  
 
Nauwkeurigheid: kilometerhok 
 
Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999 
Veldwerkgroep Vereniging Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) 


