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ZoogdieJinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen 28 september tot en met loktober 2000

SAMENV ATTING

Tijdens het kamp van de Veldwerkgroep VZZ (georganiseerd in samenwerking met de
Zoogdier Werkgroep Zeeland), dat plaatsvond van 28 september tot en met 1 oktober 2000,
werden zoogdieren gei'nventariseerd in West Zeeuwsch- Vlaanderen; de grootste nadruk lag op
de dijken rondom Oostburg.

Met behulp van live-traps werden 1040 kleine zoogdieren gevangen, verdeeld over 10
verschillende soorten. Meer dan de helft (594) van de vangsten bestond uit veldmuis
(Microtus arvalis); bosmuis (Apodemus sylvaticus) kwam hierbij op de tweede plaats (220)
terwijl rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) op de derde plaats prijkte (118). Naast
veldspitsmuis (Crocidura leucodon) en ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus) met
respectievelijk 7 en 3 stuks vonnde de vangsten van 3 wezels (Mustela nivalis) even zovele
spectaculaire hoogtepunten. Vangsten met Pitfalls bleken uiterst succesvol; het vangen van de
eikelmuis (Eliomys quercinus) lukte niet.

Met de vondst van slechts vier partijen braakballen, van kerkuil (2), ransuil (1) en steenuil (1),
leverden in totaal 145 gewervelde prooidieren op. Deze prooidieren bleken een belangrijke
aanvulling te geven op het inventari seerb are zoogdiersoortenspectrum: zo werd
dwergspitsmuis (Sorex minutus) (1), waterspitsmuis (Neomys fodiens) (1) en aardmuis
(Microtus agrestis) (1) vastgesteld.

Kerkzolder- en batdetectoronderzoek leverde een beperkt aantal
dwergvleennuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger (Eptesicus
grootoorvleennuis (Plecotus auritus).

vleennuizen

serotinus)
op:
en

Het beeld van de in West Zeeuws Vlaamse zoogdieren werd verder aangevuld met
zichtwaamemingen van vos (Vulpes vulpes), bruine rat (Rattus norvegicus) en bisamrat
(Ondatra zibethicus). Sporen werden vastgesteld van de mol (Talpa europaea). Vondsten van
dode zoogdieren betroffen egels (Erinaceus europaeus), haas (Lepus europaeus) en konijn
(Oryctolagus cuniculus).

Ook aan vogels is aandacht besteed, zij het op beperkte schaal.
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Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen 28 september tot en met loktober 2000

1 INLEIDlNG

J.P. Bekker

1.1 ALGEMEEN

Sinds enkele jaren wordt in de herfst een kamp gehouden dat vooral gericht is op het vangen
van kleine zoogdieren. Het herfstkamp in West Zeeuwsch- Vlaanderen zette deze traditie
voort.

Vanuit het bestuur van de Ve1dwerkgroep VZZ (VWG) is gevraagd aan kampveteranen
samen met leden van de nieuw opgerichte Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) dit kamp te
organiseren. De ZWZ heeft zich de eerstkomende jaren vooral gericht op het inventariseren
van dijken. De beschikbaarheid van een goed toegerust kamphuis voor zoogdieronderzoek,
juist ten Zuiden van Oostburg, te midden van een groot aantal (binnen)dijken, maakte de
kampplaats ideaal.

De te onderzoeken terreinen zijn in hoofdzaak eigendom van en in beheer van
Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap. Deze organisaties en de Directie Ruimte, Milieu en
Water van de Provincie Zeeland, hebben belang bij recente inventarisaties van de
zoogdierfauna; zij stelden een subsidie ter beschikking om dit onderzoek mogelijk te maken.

De indeling van het verslag voIgt de min of meer routine geworden volgorde: nadere
informatie over kamp en locatie voIgt in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 2 presenteert de gegevens
verzame1d met live-traps en de analyse daarvan. Overige zoogdierwaamemingen zoals die
van vleermuizen en braakbalonderzoek besproken wordt in hoofdstuk 3 terwijl de
soortbespreking beschreven staat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de contacten met de
pers en de overige publiciteit geevalueerd. In hoofdstuk 6 staan de conclusies en
aanbevelingen. De bijlagen voltooien dit verslag.

1.2 DOELSTELLlNG

Het doel van het onderzoek in West Zeeuwsch-Vlaanderen was het inventariseren van de

dijken rond om Oostburg en het vaststellen van eikelmuizen in dit gebied. Speciaal aandacht
kreeg het kerkzolder-onderzoek en het uitkammen van enkele rulnes. Een belangrijke
nevendoelstelling van dit kamp was de integratie van landelijke deelnemers van de
Veldwerkgroep VZZ met de werkgroepsleden van de kort geleden opgerichte Zoogdier
Werkgroep Zeeland.
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1.3 DEELNEMERS

Onderstaande personen hebben deelgenomen aan het kamp:

Theo Aernoudtse
Hans Bekker
Jan Piet Bekker
Jan Boshamer

Lucien Boeljan
Lucien Calle
Sandra Dobbelaar
Menno Haakma

Ruth Hesseling
Nanning-Jan Honingh
Albin Hunia
Rob Koelman

Peter vd Linden
Kees Mostert

Janny Resoort
Piet vd Reest

Froukje Rienks
Kamiel Spoelstra
Eric Thomassen
Anke vd Wal
Joost Verbeek
Jeroen Willemsen
Gerard van Zuilen
Awi de Zwart

Op vrijdagavond 29 september hield Anton van Haperen, bioloog bij Staasbosbeheer Regio
Delta, een praatje over de geografische geschiedenis van het gebied en de visie van het
Staatsbosbeheer op de landschappelijke inrichting.

1.4 GEBIED

Zeeuwsch- Vlaanderen vormt de overgang van het Deltagebied naar het zuidelijk gelegen
Belgisch Vlaanderen. De naar Noordoostwaartse richting afuellende dekzanden strekken zich uit
tot aan de Westerschelde. Op dekzandruggen zijn destijds de oudste nederzettingen gevonnd
zoals bij Aardenburg en, meer naar het oosten, Axel en Hulst. Diepe kreken liepen tot ver in het
oplopende achterIand. Tijdens de zogenaamde Duinkerke-Il afzetting werd op de zand- en/of
veenlaag een kIeipakket afgezet. Hoewel het gebied, geheel dan wel gedeeltelijk overspoeld
werd, ontwikkelden zich in Zeeuwsch- Vlaanderen een aantal kernen. Het gebied van Cadzand en
Zuidzande kwam bijeen ten noorden van een nog diep afwaterend Zwin. Op de topografische
kaart is nu nog goed te zien dat rondom Cadzand de dijken min of meer concentrisch verlopen;
dit wijst op het bestaan van dit vroegere eiland. Lang bleef ten oosten van Breskens nog een
brede kreek bestaan, met Biervliet op de westoever. Ook Axel en omstreken waren lang een
eiland. De Braakman bleef tot de afdamming in 1952 de laatste kreek die open bleef en deze
afdamming vrijwaarde Zeeuwsch- Vlaanderen van verdere overstromingen. Het Kanaal van Gent
naar Temeuzen vormt een belangrijk obstakel in de oost-west as. De oppervlakte van dit
voom1alige eilandenrijk beslaat 87.715 ha en bestaat uit 300 polders. Belangrijke natuurgebieden
in West Zeeuwsch-Vlaanderen zijn het recreatiebos van Erasmus bij Cadzand en het Tonio-bosje
bij St. Kruis. Verder vormen de vele kreekrestanten met de begeleidende begroeiing van riet
even zovele waardevolle gebieden. Ook de vele dijken die aIle polders begrenzen vonnen een
belangrijk netwerk voor diverse oecologische verbindingen.
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1.5 WEERSGESTELDHEID

De weersgesteldheid is van invloed op de vangsten in het algemeen. Overvloedige regen heeft
doorgaans een direct effect op de doodvangsten. De weersverwachtingen zoals afgegeven
voor Vlissingen voor perioden van 12 uur staan weergegeven in tabel 1.1. Deze
verwachtingen kwamen uit.

Tabe11.1. Overzicht van de weersverwachtingen van 28 september tot en met 1 oktober 2000.

Datum en

tijdvak
28/29-9-00
15.00-3.00
29-9-00
3.00-15.00
29/30-9-00

15.00-3.00
30-9-10
3.00-15.00
30-9/1-10

15.00-3.00
1-10-00
3.00-15.00

Voorspelling

Veel bewo1king en af en toe regen.

Veel bewolking, af en toe regen, in de middag enkele opklaringen.

Bewolkt, af en toe regen of motregen.

Bewolkt, nevelig, af en toe (mot)regen.

Overwegend bewolkt en af en toe nog regen

Droog met enkele opklaringen en kans op mistbanken.

De dag overzichten van de extremen en gemiddelde waarnemingen van wind, temperatuur,
1uchtvochtigheid en neerslag staan weergegeven in tabel 1.2. Samenvattend kan worden
gesteld dat er de eerste dag veel bewolking was, de tweede dag bewolkt en de 1aatste dag
overwegend bewolkt met elke dag af en toe regen varierend van 7, 4 en 1 mm; de
temperaturen varieerden tussen 13 en 17 graden Celcius (pers. med. A.J. de Ruyter,
metereoloog KNMI).

Tabel 1.2. Dagoverzichten van wind, temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag; Wmax:
windsnelheid in mis, Wdir: windrichting in graden, Tmax: temperatuur maximum (steeds in
grad en Celcius op 1.50 m hoogte), temperatuur minimum, Tgem: gemiddelde temperatuur,
T10: gem. temp op 10 cm hoogte, vocht: luchtvochtigheid in % en neers1ag in mm.

Datum WmaWgeWdir Tmax Tmin TgemT10Vochtneers1ag
x

m
28-9-00

171019016.714.615.914.3887.4
29-9-00

11515017.815.916.915.4874.0
30-9-00

7421016.614.715.714.1880.8
1-10-00

9516017.313.515.313.0840.0
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1.6 STRUCTUUR VAN HET KAMP

Voor het gehele kamp waren alle kampdeelnemers ingedeeld in een van de controlegroepen
'Noord', 'Oost', 'Zuid' of 'West'. Deze indeling was opgesteld om een zo goed mogelijke
mix te verkrijgen tussen geachte zoogdierkennis, beschikbaarheid van een auto en van
Zeeuwen en overige Nederlanders. Elke groep had de beschikking over een gekleurde
topografische kaart (schaal 1 : 50.000). Voor het vastleggen van vangstgegevens,
doodvondsten, zichtwaarnemingen van overige (zoog)dieren en vleermuiswaarnemingen
lagen formulieren gereed. Aan ieder werd dringend verzocht zijn waarnemingen (of
groepswaarnemingen) zo snel mogelijk in te vullen.
Het corvee werd per dag verricht door een groepje voor het doen van boodschappen, bereiden
van het eten, en het doen van de afwas; op de laatste dag droeg ieder zijn steentje bij aan het
schoonmaken van vallen en kampruimte.

Fig. 1. Veldspitsmuis
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2 YALLENONDERZOEK

J.P. Bekker & N.J. Honingh

2.1 INLEIDING

Het doel van het vallenonderzoek in West Zeeuwseh- Ylaanderen was het inventariseren van

de dijken rond om Oostburg en het op grote sehaal vergelijken van de effeetiviteit van
Longworth vallen en Pitfalls. Het nevendoel was om in dit gebied door middel van andere
inloopvaI1en, geplaatst random boerderijen, in sehuren en mInes en in fmitbomen
eikeImuizen tc vangen.

2.2 WERKWUZE

2.2.1 De gebruikte valtypen

Longworth vallen
Pitfalls
Shelmanvallen in bomen

Houten vaIlen, PYC-vallen en aiuminiumvallen (homemade)

Longworth vallen
De Longworth val bestaat uit twee delen: cen tunneltje met het vangmeehanisme en een
hieraan te bevestigen nestmimte. In elkaar geschoven bedragen de maten 14 x 8 x 6,5 em. De
nestkamer is vooral bedoeld om er droog gras of stro in aan te brengen.

Pitfalls

Tijdcns dit onderzoek bestonden de Pitfalls uit van de bodem ontdane petflessen. Om te
gebmiken als val werd de fles met dop op zijn kop ingegraven (gegraven met grondboor,
doorsnede 12 em) met de rand tot op maaiveldhoogte. Een knoedeltje mos dient als
nestmateriaal. De afgezaagde bodem wordt gedurende de prebait periode op de opening
gelegd met daar op het lokaas. Een stukje PYC goot ligt over de ingegraven petfles tegen de
neerslag. Het op scherpstellen van de val bestaat uit het eenvoudig weghalen van de
afgezaagde bodem.

Shermanvallen

De hier gebmikte ShermanvaIlen, met afmetingen van 23 x 9 x 7,5 em, zijn gemakkelijk afte
stellen en voldoende groot. Het valmeehanisme zit in de val en ontregelt niet bij regen.

PYC-vallen

PYC-vallen bestaan uit stukken PYC drainagepijpen (met een vierkante doorsnede); hierin is
een valdeurtje bevestigd, dat met een wipmeehanisme ontgrendeld wordt. Het voordeel is dat
de gevangen dieren absoluut beschelmd zijn tegen neerslag.

9
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Geperforeerd aluminiumvallen

Geperforeerd aluminiumvallen bestaan uit een U-vormig gebogen stuk aluminiumplaat (met
perforaties) gemonteerd op een houten bodemplaat. Ook hierin is een valdeurtje bevestigd, dat
met een wipmechanisme ontgrendeld wordt. Deze val is goed binnen te gebruiken.

Houten vall en

Houten vallen zijn gemaakt van watervast triplex (zijkanten en bovenkant) en bevestigd op de
bodemplaat. Evenals de beide hierboven genoemde valsoorten is hier eveneens het valdeurtje
bevestigd, dat met een wipmechanisme ontgrendeld wordt.

Deze laatste drie vall en kunnen gemakkelijk zelf gemaakt worden.

2.2 OPSTELLING

Op de dijken werden de Longworth-vallen in raaien gezet van 10 of 20 stuks; de Pitfall-vallen
van 5 of 10. De onderlinge afstand was ca. 10 meter of de gegeven afstand tussen paaltjes of
bomen. De vall en stonden op de bodem en onder de gras- ofkruidlaag.
Het lokvoer bestond uit het standaardmengsel (havermout met pindakaas) en stukjes appel en
peen. Zowel in de Longworth-v allen als de Pitfall-vallen beyond zich gedroogd mos of gras
als nestmateriaal.

De raaien met deze twee valtypen stonden op de dijken zoveel mogelijk afwisselend
opgesteld. Op twee loeaties na werden op elke loeatie raaien met Longworth-vallen gezet;
Pitfall-vallen stonden globaal om de lokatie opgesteld.
In totaal vormden 25 versehillende loeaties de vangplaatsen op de dijken. De loeaties samen
waren volgens de windstreken opgedeeld in vier groepen Noord, Oost, Zuid en West (zie
tabel 2.1 en fig. 2).
De landsehappelijke ligging, de omsehrijving van het terre in en de kenmerkende vegetatie
staat globaal weergegeven in bijlage 1. Daamaast werd van elke loeatie enkele abiotisehe en
biotisehe faetoren bepaald. Vande abiotisehe faetoren waren dit talud-breedte en -hoogte (in
meters) van het dijkliehaam, de plaats van de vallenrij op het dijkliehaam (bovenzijde dan
wel onderzijde van de dijk) en de orienta tie van het dijktalud op de kompasroos (noord, oost,
zuid of west). Van de biotisehe faetoren werden genoteerd: de vegetatie dichtheid, de
vegetatie hoogte en de aanwezigheid van oud hout. Bij de vegetatie diehtheid werd een
onderseheid gemaakt in twee klassen: de eerste een min of meer open grasvegetatie en de
tweede een overwegend gesloten grasvegetatie. Bij de vegetatie hoogte werd een onderseheid
gemaakt eveneens twee klassen: de eerste waarin de vegetatieve groeiwijze korter was dan 40
em en de tweede waarin deze groeiwijze langer was dan 40 em. De aanwezigheid van oud
hout werd beoordeeld op de aanwezigheid van oude bomen en de daarvan gesnoeide of
afgebroken (en niet afgevoerd) takken. Ook oude bomen die aan de andere zijde van de
dijkhelling stonden werden als zodanig meegerekend. In bijlage I staat een overzieht van de
loeaties op deze dijken met belangrijke kenmerken van die loeaties.
Naast deze vallen stonden PVC-vallen, geperforeerd aluminium-vallen en houten-vallen

opgesteld in boerderijen, schuren of rui'nes. In bomen werd gewerkt met Sherman-vallen op
plankjes, hangend aan takken. Al deze vall en stonden opgesteld om eikelmuizen te vangen
(tabel 2.2). Het lokvoer in deze vallen bestond uit een mengsel van havermout en
hazelnootpasta. Ook deze loeaties staan afgebeeld op fig. 2.
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Fig. 2. Kaart van West Zeeuwsch-Vlaanderen; *: vallen op de dijken (zie tabel 2.1) en #
overige vallen (zie tabel 2.2; #-A4 en #-A5 vall en buiten het bestek van deze kaart).
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N

Gebied
Amersf. Coordinaatraai PF valnummersbijzonderheden LW valnummersbijzonderheden eigenaar

0
0(JQ

Noord

0-

~.
N·I

023·373 2de Hogendijk A10 601·610om de 3 paaltjes raster O·zijde ZLS"
<:"N-II

023-374 2de Hogendijk B 20 101·120bij essen ZL::>

PJ
N-II!

023·375 Ringdijk 10 121·130zuidzijde talud om de 3 paaltjes ZL'"~
N·IV

022·376 St Savodijk 10 131·140westzijde bij E, oude populieren
".

:EN·V
022·377 Geuzendijk10 611-620bij zijweg 0; thy boom (8) steen (2) ZL'"~

N-VI
024·375 Krabbedijk10 621-630zuidzijde talud 10 141·150zuidzijde oude populieren

N""N·VlI
026-375 Tragel-West10 631·640langs raster op dijk om de 3 paaltjes ZL<=

~<)
::s-

Oost

<:

;;;0·1

026·371/372 Goudenpolderdijk5 641·645ZW-zijde bij boompjes 10 151·160vervolg bij bomen vanaf PF
'"

::>0-"0·11
028-372 Oranjedijk ZW5 646-650thy eerste 5 boompjes ZW·zijde10 161·170na PF bij essen SSS

..,"::>
0-111

029-373 Oranjedijk NW 20 171·190bij parkpl. Aan beide zijden SSStv
00

O·IV

030·370 Oudeland 10 191·200bij bomen na uilenpost sse
'""~

O·V

031·373 Pietersdijk5 651-655bij middelste boomrij tusen bomen10 201-210middelste boomrij, tussen bomen
"

30-O-VI
030·374 Statendijk5 656-660parkplek Ii; thy bomen ZW·zjjde10 211·220parkpl. Li; thy bomen NO-zijde sse~

O-VII

029·374 Statendijk 20 241·260vanaf boompjes afrit boerderij see~
"•....• SSS

::>

tv
3

Zuid

~

Z-I

026-370 onder dijktalud om 10m10 221·230langs Passageulle gehoekt langs afgr.
a

LiniedijklKrommeweg

10 661-670 SSS;0;-S
Z·II

025-370 Liniedijk 210 671-680vanuit centrum bomen midtalud zuid20 231-240/261·270van centrum per 2 de boom Z en ZW-zijde taludsse
0-

~
Z·II!

022·369 Sakkersdam5 681-685in hoek SSStv
<=><=>

Z-IV
022·369 Grote Soomdijk10 686·695om de andere boom 20 271-290voor en na PF elke boom ses

<=>

Z·V

019/018·370/371Diomedeweg10 696-705achter elke boom; 1 en 2 voor boom20 291-310vervolg bij bomen vanaf PF ZL

West

W·I

018·372 Zuiddijk KI. Lodijkpold.5 716·720dijk N·zijde bij bomen 10311·320Z·zijde dijk bij bomen ZL

W-II

019·372 Oude Zeedijk 20 321·340tOY 1ste wilg elk boompje re ZL

W-II!

019·373 Oude Zeedijk5 721-725parkplek ZO-zuid bij bomen 10 341·350knik parkplek ZW·zuid bij basis talud elke boomZL

W·IV

020·373 Oude Zeedijk 20 351·370in greppel thy boom of om 10 m ZL

W-V

021·373 Henricusdijk5 726·730parkplek ZW·noord bij bomen 10 371·380parkplek ZW·NO kant slootzijde bermZL

W-VI

021·374 Henricusdijk 10 381-390vanaf rood kotje bij elke boom ZL

Tabel 2.1. Verde ling van de raaien in de groepen volgens windstreken, het aantal vallen met valnummers en het eigendom van het dijkvak.



A.C. coord.
025.3-371.3
025.3-371.3
024.9-371.0
014.3-371.0
014.3-371.0
019.2-377.0
018.3-366.7
022.5-366.2
031.8-374.2

Soort val
3PVC/GA

3Sh
4H
2H
2H
3 Sh
5 Sh
2 Sh
4 Sh

Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen28 september tot en met loktober 2000

Plaatsbeschrijving
In duivenhok (voorraad/verzorgingsgedeelte) op balken ca. 2 m
In besdragende bomen op ca. 4 m hoogte .
Op richels in en bij ru'ine van woonhuis op ca. 1 m
Op richels (begane grond) in en bij rui'necomplex van klooster
Op balk en van verlaten duivenhok bij rui'ne-complex van klooster
In besdragende bomen (zuidwestzijde) op ca. 4 m hoogte
In besdragende bomen (diverse plaatsen) op ca. 4 m hoogte
In besdragende bomen (zuidzijde) op ca. 4 m hoogte
In verlaten boerderij

Tabel 2.2. Overzicht van aantallen en soort van gebruikte vallen per plaats met beschrijving
(voor verklaring van afkortingen: zie tekst 2.1).

2.3 VALLENCONTROLES

De vallen op de dijken werden drie keer per dag gecontroleerd: om 8.00 UUI, om 15.00 uur en
om 23.00 uur. Groepjes van 3 - 4 personen voerden de contro1es uit per windstreek. vo1gens
de gep1ande vallencontrole (zie bij1age II).
Tijdens de controle werden de volgende vangstgegevens vastgesteld en nieuw gevangen
dieren kregen een merkteken op de rug door een knip in de yacht van de rugl. De vo1gende
gegevens werden zo genoteerd op de standaardformulieren van de VWG- VZZ:

valnummer
soort

geslacht
leeftijd
merkteken

Na het noteren van de vangstgegevens werden de dieren in vrijheid gesteld op de plaats van
de vangst. Afgesproken was dat moeilijk te determineren soorten en alle bijzondere soorten,
en zeker veldspitsmuizen en ondergrondse woelmuizen, naar de kampplaats zouden worden
meegebracht voor verdere determinatie, nadere bestudering, fotografie of het maken van
video-opnames. Nadien werden deze dieren tijdens een volgende controleronde op de
oorspronkelijke plaats uitgezet.

De overige vallen (zogenaamde 'eikelmuisvallen') werden aIleen's ochtends gecontroleerd;
de verdere procedure was gelijk.

1 Door het grote aantal gevangen veldmuizen werd besloten om na de tweede controle de vachtknip bij
veldmuizen niet meer toe te passen.
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Tabe12.3. Aantal vangsten per sooft en per locatie.
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2.4 UITWERKING VANGSTGEGEVENS

2.4.1 Inleiding

Tijdens het kamp werden de volgende soorten kleine zoogdieren in de vallen aangetroffen:

Insekteneters Insectivora

Spitsmuizen (Soricidae):
tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)
huisspitsmuis (Crocidura russula)
veldspitsmuis (c. leucodon)

Knaagdieren Rodentia
Woelmuizen (Microtidae) :

rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
veldmuis (Microtus arvalis)
ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus)

Muizen en Ratten (Muridae):
bosmuis (Apodemus sylvaticus)
dwergmuis (Micromys minutus)
huismuis (Mus domesticus)

Roofdieren Carnivora

Marterachtigen Mustelidae
wezel (Mus tela nivalis)

In tabel 2.3 staat het totaal aantal vangsten per soort en 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 keer dat een val
niet in werking was: zogenaamd 'loos alarm'). Het vangstpercentage (of bezettings
percentage) is berekend als het aantal vangsten (inclusief meervangsten: meer dan een
exemplaar in een val) gedeeld door het aantal vangstkansen maal 100% (Hunia & Lange,
1998). Op de dijken werden in totaal 1022 kleine zoogdieren gevangen; op de 3222
vangstkansen betekent dit een bezettingspercentage van 31,7%.

De gevangen soorten worden verder besproken in hoofdstuk 4, met uitzondering van de
wezel.
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2.4.2 Vangsten en valtypen

Voor een vergelijking tussen de gebruikte valtypen Longworth-val en Pitfall-val zijn alleen
die resultaten betrokken waar bij binnen een locatie beide valtypen stonden opgeste1d. Dit
betreft de locaties: Noord VI, Oost I, Oost II, Oost V, Oost VI, Zuid II, Zuid IV, Zuid V, West
III en West V. Het aanta1 vangsten per ronde per val vormt het uitgangspunt van de verdere
vergelijking (zie tabel 2.4).

Tabel 2.4. Vergelijking van het aantal vangsten tussen de gebruikte vallen in relatie met de
vangstkansen per zoogdiersoort, in raaien met beide valsoorten; n.s.: verschil niet significant,
chikwadraat-toets; *: p < 0,05, **: p < 0,01 en ***: p < 0,001.

Soort / vangstkansen
Tweekleurige spitsmuis
Huisspitsmuis
Veldspitsmuis
Rosse woelmuis
Veldmuis
Bosmuis

Dwergmuis
Huismuis

Pitfall-val
540
4

4
193
2
4

Longworth-val
979
12
2
1
35

116
68
21
1

Verschil
n.s.
n.s.
n.s.
**

***
***
*

n.s.

Deze tabe11aat zien dat in dit onderzoek bosmuis, rosse woelmuis en dwergmuis meer zijn

gevangen met Longworth vallen; veldmuizen worden juist met de Pitfall-vallen beduidend
meer gevangen. Voor tweekleurige spitsmuis, huisspitsmuis, veldspitsmuis en huismuis kon
in dit onderzoek geen verschil aangetoond worden.

In tabel 2.4 ontbreken de vangsten in raaien met alleen Longworth-vanen of Pitfall-vallen.
Voegt men deze bij de vangsten erbij dan ontstaat tabel 2.5. Een strikte vergelijking tussen de
vangmethoden is niet mogelijk; wel geeft tabel2.5 een overzicht van het vangspectrum.

Tabel2.5. Aantallen vangsten per zoogdiersoort met Longworth-vanen of Pitfall-vall en.

Soort

Tweek1eurige spitsmuis
Huisspitsmuis
Veldspitsmuis
Ondergrondse woelmuis
Rosse woe1muis
Veldmuis
Bosmuis

Dwergmuis
Huismuis
Wezel

Pitfall-val
10
1
2
1

17
303

2
4

16

Longworth-val
31
13
5
2

101
291
205
30
1
3



Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen 28 september tot en met loktober 2000

2.4.3 Mortaliteit

Het aantal doodvangsten bedroeg in totaal 38; op het totaal aantal vangsten van 1038 is dit
3.8%. De tweekleurige bosspitsmuis blijkt het meest kwetsbaar met 17 exemplaren; op het
aantal gevangen exemplaren 41 is dit 41,5%. Opmerkelijk is het grote aantal doodvangsten
van veldmuizen: 16. Op het totale aantal veldmuizen is dit 2,7%. De 5 doodvangsten van
rosse woelmuizen op het totaal aantal van 118 betekent 4,2%.
Van de doodvangsten waar een formulier was ingevuld volgen in tabel 2.6 de biometrische
gegevens.

Tabel 2.6. Overzicht van de biometrische gegevens van de doodvangsten waarvan een
formulier was ingevuld.

Datum

LocatieSoortGeslLich.l.StaartAcht. vtOorcolI

29-9-00

Noord IVRossev76401613n.b
woelmuis 29-9-00

Oost VIVeldmuisVal90271510n.b.
659 29-9-00

Noord IITweekleur-584012-JPB

bosspitsm 29-9-00
Noord ITweekleur-574313-JPB

bosspitsm 30-9-00
Noord VIITweekleur-633612-JPB

bosspitsm 1-10-00
ZuidTweekleurVal654312-JPB

bossEitsm

267

Uit de in deze tabel gepresenteerde gegevens blijkt dat van de 38 doodvangsten slechts 6
exemplaren waren bewaard met een ingevuld formulier.

2.4.4 Vangsten en vanglocaties

Tabel 2.7. Overheersende planten en specifieke groei omstandigheden.

Planten soort
Akkerdistel
Grote brandnetel

Kruipertje
Glanshaver

Veldbeemdgras
Kweek

Rood zwenkgras
Rietzwenkgras

Riet

Specifieke omstandigheden
Op omgewerkte grond en in ruige oeverbegroeiing
Stikstofrijke, niet te droge bodem (halfschaduw)
Betreden, bemeste zandige grond; ruderale wegbermen en dijken
Vochthoudende, voedselrijke grond
Vochtig tot vrij droge grond, van hoge zandige schorren tot licht loofbos
Ruderale randen langs akkers, heggen en bos
Droog ofvochtige, weinig bemeste (zand)grond; allerlei grazige plaatsen
Vochtige (zeeklei)grond; vochtige weilanden, waterkanten, op dijken en
bermen

Oevers van voedselrijk water, vochtige akkerranden en dijken (of
meegetrokken op de kant tijdens sloot schoonmaakwerkzaamheden)
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In tabel 2.7 staan de overheersende planten met hun specifieke omstandigheden waaronder zij
voorkomen. Voor een korte beschrijving van de vangplaatsen met tevens een beschrijving van
de belangrijkste flora elementen in de boom-, struik- en kruidenvegetatie is reeds verwezen
naar bijlage 1.

In de bijlage U staan in de tab ellen BILl tot en met BU.7 per abiotische- en biotische factor de
aantallen vangsten vermeld met Longworth-vallen. In de vergelijking zijn alleen die
zoogdiersoorten opgenomen die tenminste 20 of meer keer waren gevangen (tweekleurige
bosspitsmuis, rosse woelmuis, veldmuis, dwergmuis en bosmuis). Zeker over de kleinere
aantallen (tweekleurige bosspitsmuis n = 31 en dwergmuis n = 30) kunnen weinig conclusies
worden verbonden; dit geldt des te meer voor de dwergmuis, daar deze op slechts drie locaties
(met Longworth-vallen) werd vastgesteld. De gemaakte vergelijkingen zijn gemaakt voor de
vangsten met de Longworth-vallen; alleen voor de veldmuis waren de aantallen zodanig dat
een vergelijking van de vangsten met Pitfalls zinvol was. In onderstaande opsomming zijn
alleen opvallende verschillen benoemd.
De tweekleurige bosspitsmuis vertoont een lichte afname bij een toenemende taludbreedte,
ook de rosse woelmuis komt meer voor in taludbreedten tot 10 meter dan breedten van meer

dan 10 meter. De veldmuis blijkt meer aanwezig in de smallere taluds.
De tweekleurige bosspitsmuis en de rosse woelmuis blijken meer present in taluds met een
hoogte van meer dan 2 meter.
Wat betreft de valplaats op het talud bleek er bij de rosse woelmuis een grotere aanwezigheid
boven op het talud.
In een half open vegetatie blijkt de bosmuis vaker aanwezig; dit geldt relatief gezien ook voor
de rosse woelmuis. In meer gesloten vegetaties is de veldmuis frequenter gevangen.

500

400

300

200

lO~L

vegetatie dichtheid

mI bosmuis

EIdwergmuis

IIIveldmuis

m rosse woelmuis

IIIbosspitsmuis

Fig. 3. Aantal vangsten in half
open en half gesloten vegetatie.
(zie ook tabel bijlage IIA).

ha1f open ha1f gesloten

In vegetaties met een hoogte van minder dan 40 centimeter komt de bosmuis iets meer voor;
in hogere vegetaties blijkt de rosse woelmuis, de dwergmuis en de bosspitsmuis meer present.
De aanwezigheid van oud hout gaat samen met een grater aantal rosse woelmuizen en
dwergmuizen.
Voor wat betreft de orientatie van (het talud van) de dijk blijkt dat de meer zuidelijk
georienteerde valplaatsen beduidend meer vangsten opleverden dan die van de overige
windstreken.
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oud hout

4001
350

300

250

100

50

o

I!1Jbosmuis

C dwergrnuis

IIIIIveldmuis

EIIrosse woelmuis

•• bosspitsmuis

Fig. 4. Aantal vangsten op
plaatsen met en zander oud
hout. (zie ook tabel Bijlage
III.6).

afwezig aanwezig

2.5 VANGSTEN IN OVERIGE VALLEN

De vangsten in de overige vallen (in de wandelgang optimistisch ook wel "eikelmuisvallen"
genoemd) leverden geen eikelmuizen op. Wel werden bosmuis en huismuis gevangen. In
tabel 2.8 staat het aantal vangsten per so art en plaats genaemd.

De vangplankjes met Sherman-vall en in de bomen leverden geen enkele vangst op.

Tabe12.8. Vangsten met averige inloopvallen.

Plaats
Klein Brabant 1
Klein Brabant 2
Sint Anna ter Muiden
Erasmusbos
Elderschans

Bosje van Tonio
Pietersdijk
Totaal

Valnachten Bosmuis
18 1
12 10
8 2
6
10
4
8 1

66 14

19
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3 OVERIGE WAARNEMINGEN

J.P. Bekker, S. Dobbelaar & K. Mostert

3.1 INLEIDING

Behalve de gebruikelijke onderzoeken naar vleermuizen en de analyse van gevonden
braakballen worden in dit hoofdstuk ook nestkastcontroles apart besproken. Tevens komen
aan de orde zichtwaarnemingen van onder meer vogels, doodvondsten en sporen.

3.2 VLEERMUIZEN

3.2.1 Batdetector onderzoek

Door het slechte weer en de intensieve valcontroles is er slechts weinig gelegenheid geweest
om batdetector onderzoek te verrichten. De weinige batdetectorwaamemingen betroffen
voomamelijk dwergvleermuizen.

3.2.2 Kerkzolderonderzoek

Tijdens het weekend werden een aantal kerkgebouwen onderzocht op het voorkomen van
vleermuizen. Meestal wordt vooral aandacht besteed aan de kerkzolder en de kerktoren.

Er werden negen kerkgebouwen onderzocht. Roewel op de meeste kerkzolders wel enige sporen
van vleermuizen werden gevonden (vaak keutels), werd in de St. Baafskerk en de kerk in St.
Kruis levende vleermuizen aangetroffen.
Op de kerkzolder van de St. Baafskerk werd een gewone groot-oorvleermuis gevonden. In het
kerkgebouw zelf bleek een groep dwergvleermuizen aanwezig onder een hoge houten balk. De
diertjes zaten grotendeels weggekropen, zodat het aantal niet goed was vast te stellen. Door het
hoorbare gepiep en de grote hoeveelheid kleine keutels op de grond was duidelijk dat het om
enige tientallen dieren moet gaan. Aangezien op de kerkzolder ook nog een curieuze vondst van
een aantal dode exemplaren werd gedaan, is hieronder wat meer aandacht besteed aan deze
vondst.

Op de kerkzolder van St. Kruis werd een grootoorvleermuis gevonden. Op een trede van de
wenteltrap in de toren lag een dood mannetje gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus).
In de toren lag her en del' verspreid wat mest. Vervolgens werd te IJzendijke ook een dode
dwergvleermuis gevonden. Op de overige kerkzolders werden alleen wat mest of slechts een
enkele keutel van vleermuizen gevonden (zie tabeI3.1).

In juli 1992 werd eerder een aantal kerkgebouwen in het westelijke deel van Zeeuwsch
Vlaanderen onderzocht. Deze werden onderzocht door P. Twisk en J. Reinhold. Toen werden

helemaal geen vleermuizen aangetroffen (levend dan wel dood). Te Nieuwvliet werden keutels
gevonden van mogelijk dwergvleermuis en te Groede werden keutels gevonden van
grootoorvleermuis. De overige door hun bezochte kerkgebouwen werden tijdens dit kamp niet
bezocht. Ret ging om kerkgebouwen in Retranchement, St. Anne tel' Muide, Sluis (R.K.),
Cadzand, Sluis (P.R.) en Zuidzande. In de laatste drie kerkgebouwen werd helemaal niets
aangetroffen. Een vergelijking met onze gegevens is dus nauwelijks mogelijk.
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Tabel 3.1. Vleennuiswaarnemingen van kerkzolderonderzoek

Datum
29-9-00

29-9

29-9
29-9
29-9
30-9
30-9
30-9
30-9

Plaats

St.Baafskerk Aardenburg

St. Kruis

RK kerk Biervliet
Herv. Kerk Biervliet

Ijzendijke
Nieuwvliet

Oostburg
Kat. Kerk Groede
Herv. Kerk Groede

Vondst

1 Plecotus auritus op zolder + 25 exemplaren dood
kolonie dwergvleennuizen in gebouw

1 gewone grootoor-vleennuis en 1 gewone dwergvleer
muis dood
oudere keutels

1 gewone dwergvleennuis dood
3 keutels grootoorvleennuis
enk keutels dwergvleennuis
mest laatvlieger

mest grootoorvleennuis en enkele keutels 1aatvlieger

In de periode 1964 tot en met 1972 zijn in het westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen alleen te
Aardenburg vondsten bekend van de Grijze grootoorvleennuis (Limp ens et aI., 1997).

Overzicht doodvondsten St. Baafskerk te Aardenburg

In een zinken brandemmer op de kerkzolder te Aardenburg werden 25 vleennuizen aangetroffen,
waarvan nog slechts een exemplaar in leven was. Op basis van schedelkenmerken en maten van
de onderarm werd duidelijk het 23 gewone dwergvleennuizen (Pipistrellus pipistrellus) en 2
laatvliegers (Eptesicus serotinus) ging. Van de nog toonbare resten is zoveel mogelijk het
ges1acht bepaald en is de maat van de onderarm genoteerd (zie de tabellen 3.2, 3.3 en 3.4). Door
uitdroging kunnen de opgegeven waarden iets te klein zijn vergeleken bij de waarden gemeten
bij levende dieren.

Tabel 3.2. Maten van onderarm (ingedroogd/skelet) gewone dwergvleennuis (Pipistrellus
pipistrellus)

Geslacht
man
vrouw
vrouw
man

onbepaald
man

onbepaald
man

onbepaald
onbeE,aald

21

Onderarm in mm

32,7
30,8
31,8
32,0
31,6
31,0
31,5
32,3
31,4
32,6
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Blijkbaar werden de vleennuizen op een of andere marrier aangetrokken om de emmer te
inspecteren. Eenmaal in de emmer bleken ze niet in staat om de emmer weer uit te vliegen. De
emmer fungeerde dus als een soort fuikval.

Tabel3.3. Maten van onderarm (ingedroogd/skelet) laatvlieger (Eptesicus serotinus).

Geslacht
man
man

Onderarrn in mm

48,8
50,0

Op de kerkzolder werden voorts nog drie dode grootoorvleennuizen (Plecotus auritus)
aangetroffen.

Tabel 3.4 Maten van ondermm (ingedroogd/skelet), duim en nagel van gewone
grootoorvleennuis (Plecotus auritus).

Geslacht Onderann in mmDuim in mmNagel in mm
vrouw

38,45,62,6
vrouw

39,25,92,3

onbe,Eaald

34,06,12,3

De levende dwergvleennuis die in de emmer rondwaarde, werd gedurende de middaguren met
versgevangen vliegen bijgevoerd en's avonds bij de boerderij losgelaten.

3.3 BRAAKBALONDERZOEK

3.3.1 Inleiding

Tijdens de kampperiode werden zoveel mogelijk kerkzolders bezocht voor het
vleennuisonderzoek (zie 3.2). Tegelijkertijd werd ook naar braakballen gespeurd van de
kerkuil (Tyto alba). Op 29-9-00 werden een aantal braakbal1en gevonden op de zolder van de
RK kerk te Biervliet. Op 30-9-00 werd op de zolder van de Hervonnde kerk te Groede oude
braakbalresten gevonden van een kerkuil. Tijdens controlenummer 3 maakte de bewoner aan
de Gouden Polderdijk 7 bij Waterlandkerkje ons attent op het regelmatig aanwezig zijn van
een ransuil (Asio otis) in zijn tuin; enig zoekwerk leverde een partijtje braakballen op. Op 30
9-00 werden in een leegstaande boerderij aan de St. Pietersdijk (nabij vallocatie Noord V) op
zolder braakballen gevonden van een steenuil (Athene noctua); tijdens controlenummer 6
werd een steenuil gezien die door het openstaande raam de zolderruimte in vloog.

3.3.2 Resultaten

De resultaten van de braakbalanalyses staan venneld in tabel 3.5 De partijen van een kerkuil
uit de RK kerk te Biervliet (82) en van een ransuil uit Waterlandkerkje (53) zijn betrekkeIijk
klein. Die van een kerkuil uit de Hervonnde kerk in Groede (6) en van een steenuil van
IJzendijke (4) waren zelfs zeer klein. In totaal zijn 145 prooidieren geplozen.
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Uit tabel 3.5 is op te maken dat ook deze braakbal-pluisresuitaten weer belangrijke
aanvuIlingen geven op de inventarisatie van een bepaald gebied: de vaststelling van
dwergspitsmuis, waterspitsmuis en aardmuis berust geheel op de braakbalanalyse.
Tabel 3.5 Overzicht van de uitkomsten van de braakbalanalyses van West Zeeuwsch
Vlaanderen; A: R.K. kerk Biervliet, B: Hervormde kerk Groede, C: St. Pietersdijk IJzendijke
en D: Goudenpolderdijk Waterlandkerkje.

Soort ABCD

tweekleurige spitsmuis

2821

Dwergspitsmuis

1

Waterspitsmuis

1

Huisspitsmuis

421

ondergrondse woelmuis

3
Veldmuis

142 46
Aardmuis

411
Bosmuis

24
Huismuis

11
bruine rat

6

Vogel

18611
Totaal

824453

3.4 NESTKASTCONTROLES

In de loop van 2000 werden op een aantal locaties in west Zeeuwsch- Vlaanderen speciale
nestkasten opgehangen. Deze nestkasten waren aan de achterzijde voorzien van een gat met
een opening van 3 cm en opgehangen op een hoogte van ca. 1.50 m; het voorste ronde gat was
met een stop dichtgemaakt. Hoewel enkele koolmezen deze nestkasten gebruikten als
broedgelegenheid was het vooral de bedoeling deze nestkasten in de loop van de herfst te
controleren op aanwezigheid van kleine zoogdieren en met name door bosmuis, rosse
woelmuis en mogelijk eikelmuis (van andere plaatsen is bekend dat eikelmuizen nestkasten
accepteren).
De nestkasten werden aanvankelijk in het Bos van Erasmus (de Knokkert) opgehangen op
verschillende locaties: twee rijtjes van 4 stuks in essenhakhout met veel mos, 4 stuks in
opgaand hout waar al eerder een zichtwaarneming van een eikelmuis was gedaan, 2 stuks
tussen klimop in een volgroeide en een holle populier en tenslotte 2 stuks in het struikgewas
vlakbij een oud stenen schuurtje. Later in datzelfde jaar werden de nestkasten ook nog
opgehangen in de buurt van een boomgaard op de hoek Sluisse Dijk/Provinciale weg: 2 stuks
tegen oude knotwilgen en 2 tegen het gaaswerk bij een elektriciteitshuisje.
Voor dit inventarisatiekamp werden ook nestkasten opgehangen in de tuin van Groosman te
Heille (Ae.: 17-366), in de Elderschans te Aardenburg (Ae.: 18-366), het Bosje van Tonio
(AC.: 22-366) en in een bermbosje aan de Kleine Boomdijk (AC.: 23-367).
Het totaal aantal nestkasten dat werd opgehangen bedroeg 20.

Op 29 september werden de nestkasten gecontroleerd aan de Kleine Boomdijk. In een
nestkast bleken 5 bosmuizen te verblijven. Op 30 september werden de nestkasten in het Bos
van Erasmus gecontroleerd; hier bleken 2 bosmuizen aanwezig. Het was opvallend dat de
bosmuizen niet direct de nestkast verlieten bij het openen van de deksels en keer op keer
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bleek weer dat de bosmuizen het gat in deachterwand wilden gebruiken en niet de nestkast
verlieten via de veel ruimere bovenopening.

3.5 ZICHTWAARNEMINGEN, DOODVONDSTEN EN SPOREN

Naast de muizen (en wezels) die met behulp van de vallen werden geYnventariseerd, werd er
ook aandacht besteed aan andere zoogdieren en vogels. Alles wat buiten de vallen am werd
waargenomen aan kleine en grotere zoogdieren, werd genoteerd. De meeste waamemingen
bestonden uit het daadwerkelijk zien van het dier. Enkele indirecte waarnemingen waren het
zien van loop- en graafsporen, ketels en schedelresten (tabel 3.6).

Tabe13.6. Aantal exemplaren, waamemingen en locaties.

Soort
Vos

Konijn
Haas
Bruine rat
Muskusrat
Bosmuis

Egel
Mol

Aantal exemplaren
1

12
13
2
1
8

3
7

Aantal waamemingen
1
9
13
2
1
3
3
7

Aantallocaties'
1
6
7
2
1
3
3
6

Een keer werd een vos gezien en wel vlak bij de Nozemansweg - Oranjedijk. Andere
opvallende waamemingen waren bruine ratten en een zwemmende muskusrat (bij Klein
Brabant). Hazen en konijnen werden het meest gezien: elke dag en elke nacht en op diverse
locaties. Ook werden er vaak sporen van de mol gezien. Acht keel' werd een bosmuis levend
gezien; vijf daarvan kwamen tegelijk uit een nestkast in het Erasmusbos (zie 3.4.
Nestkastcontroles). De egel is drie keer waargenomen op verschillende plaatsen.

Opvallende waamemingen van vogels, gedaan tijdens de vallencontroles en overige excursies,
waren die van een steenuil (Athene noctua) bij locatie Oost V, boomvalk (Falco subbuteo)
vlak bij de kampplaats en zwarte ibis (Plegadis falcinellus) bij locatie Noord III.

Niet alle groepen deelnemers hebben even consequent opgelet en niet aIle waamemingen van
overige zoogdieren zijn genoteerd. Dit maakt het lastig uit de verzamelde gegevens conc1usies
te trekken.
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4 SOORTBESPREKING

J.P. Bekker

Tweekleurige spitsmuis (Sorex coronatus)
De tweelingsoort van de gewone bosspitsmuis komt in Zeeuwsch- Vlaanderen overal voor.
Van 4 doodvondsten (zie tabel 2.6) zijn de onderkaken nader bekeken: alle vertoonden de
kenmerken van S. coronatus. In het braakbalmateriaal (zietabel 3.5) bleken alle aan~ezige
onderkaakjes van bosspitsmuizen eveneens de kerunerken van S. coronatus te vertonen.

Fig. 5.
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex
coronatus); gesloten cirkels:
waarnemingen en vangsten tijdens
dit kamp, open cirkels:
waarnemingen en vangsten van
1986-2000 uit literatuur.

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)
Alleen in braakbalmateriaal afkomstig uit de R.K. kerk van Biervliet werden resten van
tenminste een dwergspitsmuis vastgesteld. Uit fig. 6 kan worden afgeleid dat de soort niet
algemeen is; zowel als vangst en als braakbalvondst.

f---+~~~Q
~--~-~~

_ccji~ I

•

-7----"(·Sorex minutus ~; 01 ~0--1
Fig. 6.
Dwergspitsmuis (Sorex minutus);
gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en vangsten
van 1986-2000 uit literatuur .
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Waterspitsmuis (Neomys fodiens)
AIleen in braakbalmateriaal afkomstig uit de R.K. kerk van Biervliet werden resten van

tenminste een waterspitsmuis vastgesteld. Fig. 7 geeft aan dat deze soort in West Zeeuwsch
Vlaanderen op slechts drie plaatsen is vastgesteld (alleen braakbal analyses); ook hier is de
soort blijkbaar zeldzaam.

Fig. 7.
Waterspitsmuis (Neomys fodiens);
gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en vangsten
van 1986-2000 uit literatuur .

I
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Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) (fig. 1)

Fig. 8.
Veldspitsmuis (Crocidura leuco
don); gesloten cirkels: waarne
mingen en vangsten tijdens dit
kamp, open cirkels: waarnemingen
en vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.
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Met de vangsten tijdens dit kamp en de reeds bekende vangsten en vondsten van de afgelopen
jaren blijkt dat de veldspitsmuis op veel plaatsen aanwezig is in betrekkelijk geringe
aantallen.
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De veldspitsmuis had in dit onderzoek op de dijken een grotere ecologische breedte dan de
vorige soort. Van de 7 vangsten worden in onderstaande tabel de kenmerken van de
vangplaatsen vermeld (in N2 en N5 werden twee veldspitsmuizen gevangen).

Vang- Talud-Talud-Valrij-VegetatieVegetatieBomenDud houtOrientatie

plaa~

breedtehoogteplaatsdichtheidhoogte
N2

71bovengesloten30Jongafwezigwest
N4

93bovengesloten40oudaanwezlgwest
N5

63bovengesloten40Jongafwezigoost
01

83bovenhalf gesl.30Jongafwezigzuid
07

82bovengesloten40Jongafwezigzuid

Tabe14.1. Kenmerken van vangplaatsen van veldspitsmuis (Crocidura leucodon).
Huisspitsmuis (Croccidura russula)

Fig. 9.
Huisspitsmuis (Croccidura russu
la); gesloten cirkels: waarneming
en en vangsten tijdens dit kamp,
open cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.

Crocidura Ir

o

o.
.01 •

I

I
I

Doorgaans heeft de huisspitsmuis een grotere eco10gische breedte dan de ve1dspitsmuis (zie
a1daar). De grootste dichtheid bleek deze soort te bereiken in een raai die langs de Passageulle
liep en zich strikt genomen buiten de dijken beyond. Op slechts een andere locatie werd de
soort nog gevangen (Pietersdijk 05). In het braakbal materiaal (zie tabel 3.5) werden alleen
huisspitsmuizen gevonden en geen veldspitsmuizen.

Rosse woelmuis (Chlethrionomys glareolus).
De rosse woelmuis werd in tien kilometerhokken vastgesteld; de sooft komt ook gezien
vangsten en braakbalanalyses algemeen voor. Op de dijken blijkt er een lichte voorkeur te
bestaan voor dijken met oud hout in de omgeving.
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Fig. 10.
Rosse woelrnuis (Cle-thrionomys
glareolus); gesloten cirkels:
waarnemingen en vangsten tijdens
dit karnp, open cirkels:
waarnemingen en vangsten van
1986-2000 uit literatuur.

Ondergrondse woelrnuis (Microtus subterraneus).

Fig. 11.
Ondergrondse woelmuis
(Microtus subterraneus); gesloten
cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit karnp, open
cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.

Van de 3 vangsten worden in onderstaande tabel de kenmerken van de vangplaatsen vermeld.

,-_.•..•.

-"'.---..-
Vang-

Talud-Talud-Valrij -VegetatieVegetatieBornenOud houtOrientatie

plaats

breedtehoogteplaatsdichtheidhoogte
N2

71bovengesloten30Jongafwezigwest
N4

93bovengesloten40oudaanwezlgwest

N5
63bovengesloten40Jongafwezigoost

Tabel4.2. Kenmerken van vangplaatsen van ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus)

Het is opvallend dat de ondergrondse woelrnuizen alleen werden aangetroffen op plaatsen
waar ook veldspitsmuizen werden aangetroffen.
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Fig. 12. Ondergrondse woelmuis

Aardmuis (Microtus agrestis).

Fig. 13.
Aardmuis (Microtus agrestis);
gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit karnp, open
cirkels: waamemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.

Microtus agrestis

o
00

o

0100

o

o •
00

o.o •

Met inloopvallen werd de aardmuis niet yastgesteld; wel met braakbalonderzoek (zie tabel
3.5) op drie plaatsen. De oorzaak is waarschijnlijk dat dijken een te droge en weinig ruige
begroeiing vorrnen yoor deze soort; vochtige rietruigten werden in het geheel niet
bemonsterd. Tijdens andere inventarisaties is de soort in een groot aantal kilometerhokken
vastgesteld.
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Veldmuis (Microtus arvalis).

Het grote aantal vangsten van de veldmuis (tot 6 stuks in een val!) maakt duidelijk dat 2000
cen zogcnaamd veldmuizenjaar is. De aanwezigheid van deze soart op bijna aile vanglocaties
(22 van de 25) geeft aan dat de soort ook een grote verspreiding kent op dijken. De veldmuis
werd achtereenvolgens niet aangetroffen in raai Noord 7 (karte gras vegetatie, grenzend aan
beweide dijk), in raai Oost 4 (monotone kruiden vegetatie van overwegend brandnetel en
fluitekruid en geen gras) en West 4 (verruigd grasland met veel brandnetel onder aanplant van
jonge linde). De so011 bleek meer aanwezig in meer gesloten vegetaties; de vegetatiehoogte
bleek niet van invloed op het voorkomen. Er bleek een voorkeur voor de afwezigheid van oud
hout. Ook tijdens vroegere inventarisaties werd de soort geregeld vastgesteld.

Fig. 14.
Veldmuis (1\1icrotus arvalis);
gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.
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Dwergmuis (Micromys minutus).
De dwergmuis werd op slechts drie lokaties (twee kilometerhokken) vastgesteld met een
lichte voorkeur voor dichte en aileen in hoge vegetatie. Ook bleek cr een voarkeur voar de
aanwezigheid van oud hout. In vroegere inventarisaties werd de soort geregeld vastgesteld.

Fig. 15.
Dwergmuis CMicromys minutus);
gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.



Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch- Vlaanderen 28 september tot en met loktober 2000

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Fig. 16.
Bosmuis (Apodemus sylvaticus);
gesloten cirke1s: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
1iteratuur.

De bosmuis werd tijdens dit kamp in twaalf kilometerhokken vastgeste1d; beha1ve in vee1 van
de traditionele raaien werd juist deze soort vastgesteld in ruines en nestkasten. Het voorkomen
op de dijken was groter naarmate de vegetatie structuur meer open en lager was.

Huismuis (Mus domesticus).
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Fig. 17.
Huismuis (Mus domesticus); ge
sloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open
cirkels: waarnemingen en
vangsten van 1986-2000 uit
literatuur.

Dc huismuis werd gedurende het kamp in drie kilometerhokken vastgesteld; slechts in een
raai op een dijk (vlakbij een boerderij); de overige vangsten waren in een ruine en in een
duivenhok. De gebondenheid van de soort aan (voormalige) menselijke bewoning wordt
hiermee nog eens ondcrstreept.
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Eikelmuis (Eliomys quercinus)

II

Fig. 18. :1

Eikelmuis (Eliomys quercinus); !t

gesloten cirkels: waarnemingen en
vangsten tijdens dit kamp, open Ii

cirkels: waarnemingen e~ il

vangsten van 1986-2000 mt ~literatuur. !I
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Op fig. 18 staat aangegeven waar in Zeeuwsch- Vlaanderen de eikelmuis is gesignaleerd in het
recente verleden. Ondanks een veelheid aan inloopvallen kon de eikelmuis tijdens dit kamp
niet vastgesteld worden.
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5 PUBLICITEIT

L.Calle

Zowel tijdens het voorkamp als tijdens het zoogdierkamp zelf zijn er verschillende
perscontacten geweest.

Tijdens de voorbereiding werd een bericht in de Provinciaals Zeeuwse Courant (PZC)
geplaatst met daarin de mededeling dat de subsidie voor het onderzoek was toegezegd. Bij het
uitzetten van de vallen tijdens het voorkamp was Omroep Zeeland Radio aanwezig om
opnamen te maken.

Ondanks het gegeven dat er op voorhand geen persberichten verstuurd zijn geweest, is er
tijdens de uitvoering van het onderzoek tamelijk veel beiangstelling van de pers geweest:

de PZC plaatste een kort bericht
Omroep Zeeland Radio had een uitgebreide reportage
Omroep Zeeland Televisie bracht eveneens een uitgebreide reportage.

Daamaast heeft ook de Zeeuws- Vlaamse Koerier beiangstelling getoond. Tot een stukje in dit
blad is het niet gekomen omdat er tijdens het kamp zelf geen contact is gelegd.

Voor de afsluitende rapportage (dit verslag) moeten nog persberichten worden verstuurd.

Terugkijkend op de persactiviteiten is de conc1usie dat deze een erg toevallig karakter hadden.
Die joumalisten die er lucht van gelaegen hadden, maakten een reportage, de anderen niet.

Bij de kampdeelnemers was soms weerstand tegen persactiviteiten voelbaar. Sommigen
vonden het lastig: moeten wachten op eenjoumalist, terwijl er nog zoveel werl<:te doen was ...
Liever geen camera's erbij als het eens mis moest gaan, bijvoorbeeld wanneer een dode muis
uit een val gehaald wordt. ..

De repOliage op Omroep Zeeland Televisie had een vlot, spontaan en positief karakter en was
inhoudelijk goed.

In Zoogdier 12 (1) staat op bladzijde 30-31 een kort verslag van dit kamp onder de titel:
"Veldwerkgroep in West Zeeuwsch-Vlaanderen".

Een aantal maatregelen zouden de persactiviteiten verder kUill1enverbeteren:
Persactiviteiten laten coordineren door een speciaal "persgroepje".
Persberichten worden naar alle persbureaus gestuurd, zoadat aIle verslaggevers een
gelijke kans laijgen en het niet van toeval afhangt wie iets doet. Daamaast worden zo
ook ontstemde reacties, als gevolg van het zich gepasseerd voelen, venneden.
Van tevoren wordt door het "persgroepje" bepaald welk verhaa] we kwijt willen en er
wordt breed bij de deelnemers ge'inventariseerd.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

J.P. Bekker & N.J. Honingh

6.1 CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn bosmuis, rosse woelmuis en dwergmuis meer gevangen met Longworth
valIen; veldmuizen worden juist met de Pitfall-vallen beduidend meer gevangen. Voor
tweekleurige spitsmuis, huisspitsmuis, veldspitsmuis en huismuis kon in dit onderzoek geen
verschil aangetoond worden.

Zowel de veldspitsmuis als de ondergrondse woelmuis komen verspreid in West Zeeuwsch
Vlaanderen voor; grate dichtheden konden ook in dit onderzoek niet worden vastgesteld.
Voor het voorkomen op dijken en het bepalen van recente, en voor ons land van toepassing
zijnde oecologische eisen, is verder onderzoek aangewezen. Ook het belang van akkenanden
voor deze beide soorten dient verder te worden geanalyseerd.

De eikelmuis werd niet gevangen; de illloopvallen in bomen !eken, achteraf, wellicht in te
jonge en te weinig vruchten dragende bomen te zijn geplaatst. Vangpogingen van eikelmuizen
dienen te worden voortgezet. Hierbij is het aan te bevelen om nestkasten en/of inloopvallen
op hoogte (meer dan twee meter) te plaatsen in de omgeving van (oude) hoogstam
boomgaarden.

6.2 AANBEVELINGEN

Voor muizen is vooral de afwisseling van grazige vegetatie, ruigten en bosranden van belang
als leefgebied. Overjarig gras is belangrijk om voor de winter voldoende voedsel te hebben.
Een mat afgestorven gras en andere plantendelen is voor verschillende muizensoorten van
belang om een uitgebreid gangenstelsel te onderhouden. Een mantel van struiken geeft
dekking tegen raofvogels.
Voor een grote vmiatie aan plantensoorten en in de vegetatiestructuur is een kleinschalig en
gedifferentieerd beheer van de dijken noodzakelijk. Kruidenrijke grasvegetaties op dijken
dienen eenmaal per jaar te worden gehooid (augustus-september) terwijl andere delen kunnen
venuigen. Venuiging kan geleidelijk overgaan in bosvorming. Om permanente bosvorming
tegen te gaan lijkt het beheer van ruigten neer te komen op af en toe maaien. Eenmaa1 op drie
tot vijf jaar maaien in september lijkt een geschikte beheersregime. Opslag van meidoom,
braam of vlier is geen bezwaar. Desgewenst kunnen deze eens in de tien jaar worden afgezet.
Begrazing door schapen, paarden, pony's of runderen is af te raden, omdat het de bodem
teveel verdicht.

Het is aan te bevelen om persactiviteiten te laten coordineren door een speciaal "persgraepje".
Persberichten dienen naar alle regionale persbureaus te worden gestuurd, zodat aIle
verslaggevers een gelijke kans krijgen en het niet van toeval afhangt wie iets doet. Daamaast
worden zo ook ontstemde reacties, als gevolg van het zich gepasseerd voelen, venneden. Van
tevoren wordt door het "persgroepje" bepaald welk verhaal we kwijt wi11en.
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BIJLAGEN

BIJLAGE I: Vallocaties met omschrijving terrein en kenmerkende vegetatie

BIJLAGE II: Tabellen met abiotische- en biotische kemnerken per gevangen soort.
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BIJLAGE 1.
Lokatie·code Orientatie

ValtypeOmschrijvingBelangrijksteBelangrijkste Belangrijkste plantensoort

dijktalud

terreinplantensoortsoortenkruidlaag

boomlaag

struiklaag

N-I

ZuidoostPF 601-610Hoog grasland onder Glanshaver;

raster

Roodzwenkgras; Kropaar;

Akkerdistel
N-II

Zuidoost-LW 101-120 Ruige dijk onderGewone es; 1Riet; Grote brandnetel;

oost

aanplant esrij Glanshaver; Smalbladig

kruiskruid; Akkerdistel.
N-III

NoordoostLW 121-130 Hoog grasland metWilg; 1 rijGlanshaver; Grote

jonge aanplant wilg

brandnetel

N-IV

Zuidwest-LW 131-140 Westzijde dijk onder Populier Kweek; Glanshaver;

west

oude aanplant Gewone brandnetel;

populier

Akkerdistel

N-V

OostPF 611-620Grazige dijk metLinde; 1 rij Glanshaver; Rietzwenkgras;

plaatselijk verruiging

Smalbladig kruiskruid; SI.

en jonge aanplant

Janskruid; Gewone

linde

brandnetel;

N-VI

Zuid-PF 621-630Ruig grasland onder Populier Glanshaver; Rietzwenkgras;

zuidoost

aanplant populier Haagwinde; Riet; Gewone

LW 141-150

brandnetel; Kweek

N-VII

ZuidPF 631/640Grazige dijk metGewone esGlanshaver; Kweek;

jonge aanplant es;

Kropaar; Gewone brandnetel

piaatselijk verruigd
0-1

WestPF 641-645Grazige dijk metLinde Kweek; Glanshaver;

jonge aanplant linden

Gewone brandnetel;

LW 151-160

Akkerdistel; Smeerwortel

0-11

ZuidoostPF 646/650Ruig grasland metGewone esBraamKweek; Rietzwenkgras;

LW 161-170 jonge aanplant es

braam; Riet: Leverkruid

0-111

ZuidoostLW 171-190 Ruige dijk met jonge Linde Kropaar; Gewone

aanplant linde

brandnetel; Smalle

weegbree; Bijvoet:Akkerdistel

a-Iv

Zuid-LW 191-200 Ruige dijk metjonge Linde Gewone brandnetel;

zuidoost

aanplant linde Glanshaver; Fluitekruid

a-v

ZuidwestPF 651-655Flauw dijktalud metPopulier Engels raaigras; Rood

LW 201-210 hoog grasland (Iage

zwenkgras; Akkerdistel;

bedekking); aanplant

Paardebloem; Ruw

4 rijen populier

beemdgras;
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O-VI

Zuid-PF 656-660Hoog grasland metGewone esKweek; Kropaar; Gewone
zuidoost

LW 211/220 jonge aanplant es brandnetel

O-VII

Zuid-LW 241-260 Bovenzijde dijkGewone esGlanshaver; Kweek;
zuidoost

tussen jonge Gewone brandnetel;
aanplant es;

Rietzwenkgras
onderberm sterk

verruigd
Z-I

ZuidoostPF 661-670Rand van afgraving; Kweek; Kropaar; Gewone
graanveld/ruderaal

brandnete/; Hanepoot;
Reukeloze kamille;

LW 221-230 Akkermelkdistel

Z-II

NoordwestPF 671-680Grasland onderPopulier; Kropaar; Kruipertje; Gewone
LW 231-240 aanplant populier

3 rijenbrandnetel; Veldbeemdgras;
LW 261-270

Fluitekruid

Z-III

WestPF 681-685Hoog grasland op Witbol; Rietzwenkgras
dijk langs watergang

Z-IV

ZuidwestPF 686-695Hoog grasland enPopulier Glanshaver; Gewone
LW 271-280 ruigte

brandnetel; Smeerwortel;
LW 281-290

braam; Rietzwenkgras
Z-V

ZuidwestLW 696-705 Ruig graslandPopulierKropaar
LW 291-310

W-I

ZuidwestPF 716-720Westzijde dijk onder Populier;MeidoomGlanshaver; Dubbelkelk;
LW 311-320 populier

LindeVeldbeemd; braam

W-II

Zuid-LW 321-340 Ruige dijk metLindeMeidoom; vlier; Glanshaver; Gewone
zuidoost

struweel braambrandnetel

W-III

ZuidPF 721-725Ruige dijk metLindeBraamGlanshaver; Gewone
LW 341-350 struweel metjonge

brandnetel; Witte dovenetel;
aanplant linde

Smeerwortel

W-IV

Zuid-LW 351-370 Ruig grasland metLindeBraamGrote brandnetel;
zuidoost

jonge aanplant linde Glanshaver; Akkerdistel

W-V

NoordwestPF 726-730Ruig grasland metPopulier Glanshaver;
LW 371-380 jonge aanplant

Akkerdistel

W-VI

NoordwestLW 381-390 Hoog grasland met(- )Glanshaver; Grote
jonge aanplant

brandnetel; Rood

zwenkqras; Rietwenkqras
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taludbreedte <8m8·10 m> 10 m

bosspitsmuis

1612331

rosse woelmuis

33644101

veldmuis

1536078291

dwergmuis

921 30

bosmuis

629244198

valnachten

300360210870

Tabel bILl. Taludbreedte

taludhoogte <2 m2·3 m>3 m

twkl bosspitsmuis

2151431

rosse woelmuis

75737101

veldmuis

12112248291

dwergmuis

121830

bosmuis

707058198

valnachten

300330240870

Tabel b II.2. Taludhoogte

valplaats helling bovenonder

bosspitsmuis

27431

rosse woelmuis

965101

veldmuis

20586291

dwergmuis

121830

bosmuis

14454198

valnachten

540330870

Tabel b II.3. Valplaats helling

vegetatie
dichtheid

bosspitsmuis

rosse woelmuis

veldmuis

dwergmuis

bosmuis

valnachten

half open

12

44

58

12

102

330

half gesloten

19

57

233

18

96

540

31

101

291

30

198

870

Tabel b II.4. Vegetatie dichtheid
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vegetatie

hoogte

bosspitsmuis

rosse woelmuis

veldmuis

dwergmuis

bosmuis

valnaehten

< 40 em

9

37

147

3
121

450

> 40 em

22

64

144

27

77

420

Tabel b II.5. Vegetatie hoogte

Oud hout afwezigaanwezig

bosspitsmuis

121931

rosse woelmuis

3368101

veldmuis

20982291

dwergmuis

3030

bosmuis

12276198

valnaehten

510360870

Tabel b II.6. Aanwezigheid oud hout

Orientatie noordoostzuidwesttotaal

bosspitsmuis

2419631

rosse woelmuis

1185428101

veldmuis

546314727291

dwergmuis

3030

bosmuis

15281487198

valnaehten

15090510120870

Tabcl b II.7. Orientatie dijktalud
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