
Gebruik van camera's bii zooqdierinventarisatie

Flits, ik heb je!
Camera's zijn prima te gebruiken bij het inventariseren van zoog-

dieren. Huiskatten, hazen, dassen, boornrnarters, reeên, vossen en

wiLde zwijnen zijn allemaaI a[ op de gevoelige plaat vastgelegd

met gebruik van moderne technieken. Hoe gaat dat in zijn werk?
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In een eerder nummer van Zoogdier heeÍt

roofdierdeskundige, Jaap MuLder, verstag

gedaan van zijn ges[aagde pogingen om in
Limburg waarnemingen van wiLde katten
te verzameten door middeL van camera s

met een bewegingssensor. Naast wiLde

katten heeft Jaap ook aLlertei "bijvangsten"

geÍotografeerd, waaronder een bijzonder
koniln. De VeLdwerkgroep van Zoogdier-
vereniging VZZ zag, aangemoedigd door de

Limburgse ontdekkingen, nog meer mo-
geLilkheden: dassen en andere marterach-
trgen, vossen, lynxen, wotven, beren, In

2007 werd op het zomerkamp in EstLand aI

gebruik gemaakt van een TraiLMaster, een

tametijk ingewikke[d en prijzig systeem
dat wel erg mooie beelden kan opleveren

{zie Zoogdier, september 20071. Sinds kort
beschikt de Vetdwerkgroep ook over een

aantaI camera's die goedkoper en eenvou-

diger zijn te bedienen. Hiermee hebben wij

voorafgaand aan het zomerkamp in aprit
en mei van dit jaar atvast wat geoefend in

het Voornes Duin en op de Veluwe. Hier

onze bevindingen.

Digitaat Jaap Mutder gebruikte voor zijn

zoektocht naar wilde katten anatoge foto-
toestet[en. De veLdwerkgroep werkt met

digitale camera s, met ats doeI het vast-
stelLen van de aanwezigheid van zoogdie-
ren en de soort. De kwaLiteit van de foto's
is daarbij van ondergeschikt beLang, zo-

Lang de gefotografeerde soorten maar her-

kenbaar zrjn. 0p een geheugenkaart van 2

gigabyte kan één camera zo'n 2.000 foto's
van redeLijke kwaLiteit kwijt. Dat heeft ats

voordeeI dat een camera Langere tijd kan

worden opgehangen zonder dat er iemand

naar toe hoeft om de geheugenkaart te
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De camera s worden

met een spanband aan

een boom gebonden.

Het formaat is ongeveer

getijk aan een grote

broodtrommet. Op deze

Íoro: de Moultie 040.



verwisseten of de beeLden ter ptekke op

een computer te up[oaden. 0ok gaan de

batterijen tang {tot vijf maanden) mee. 0p

die manier wordt de mogeLijke verstoring

door mensen tot een minimum terug ge-

bracht. De kwatiteit van de digitaLe foto's is

wel wat minder dan die van anaLoge foto's,

maar een opstagcapaciteit van 2.000 beeL-

den is zeker te orefereren boven een ana-

Loog fil.mrotLet.je met maximaaL 3ó foto's.

Dankzij het ter pLekke direct zichtbare re-

suttaat kun je bovendien de opsteLting tus-

sentijds aanpassen of verpLaatsen aLs het

resultaat niet goed is. Het direct kunnen

bekijken van de beelden is verder een stuk

bevredigender dan een aantaI dagen op

het ontwikkelen van je fiLm wachten.

Infrarood De Vetdwerkgroep gebruikt
camera's van het merk Mouttrie lzie

kaderJ. De afmetingen van de camera's

zijn 10 x 16,5x26 cm, ongeveer de grootte

van een brooddoos van een stevige bouw-

vakker met een gezonde trek. Deze came-

ra's hebben een ingebouwde

bewegingssensor en een vaste resolutie.
Van de Mouttrie-camera's zijn zoweI een

infrarood versie {lla[s een versie met ftits-
tamp [M] verkrijgbaar. Beide worden geLe-

verd in een model van 4 en ó megapixels.

De [aatste geeft een betere beeLdkwatiteit.

De camera met een f titslamp is goedkoper

en maakt ptaatjes die duidelijker {scher-
per) zijn dan de inÍrarood camera. Een na-

deeL is dat flitsen verstorend kan werken

op de dieren die worden gefotografeerd.

Dit getdt niet voor boommarters, die tij-
dens expenmenten van de boommarter-
werkgroep nauwetijks op f titsticht bteken

te reageren. Het ftitsLicht kan ook de on-
gewenste aandacht van mensen trekken,

met mogelijke verstoring of dieÍstaI tot ge-

vo[9. De infrarood camera fotograÍeert
zonder f Iits, maar heeft a[s nadeeL dat hij

bij het fotograferen overdag een zachte tik
maakt vanwege het wegschuiven van het

dan niet oebruikte infrarood fitter. In het

donker is deze tik niet te horen, maar dan

is er gedurende een seconde een fode

gloed te zien van de infrarood verlichting.
0f dit verstorend op zoogdieren werkt, is
niet bekend.

Fitm ltLe camera's kunnen zowel foto-

graferen ats fiLmen. De lengte van de

f itmpjes is in te stel[en. 0ok het intervaI

waarmee de foto's worden gemaakt, is

inste[baar. Bij de door ons geteste ca-

mera's is de minimaaI instetbare tus-
sentijd tien seconden. Bij andere

merken kan dit korter zijn. Tijdens de

proeven is gekozen voor een insteLting

waarmee, nadat de sensor een bewe-
ging waarneemt, achter etkaar met een

tussentijd van tien seconden drie foto's

werden gemaakt. Vervo[gens wacht de

camera één minuut, waarna de bewe-

gingssensor weer wordt geactiveerd.

Door drie foto's achter elkaar te maken,

kunnen de sLachtoÍfers" met een

beetje getuk van meerdere kanten wor-
den bekeken. De mogetijkheid fitm-
beetden op te nemen is nog niet

u itgetest.

lnstatteren De camera's worden met

behutp van een spanband aan een boom

gebonden. Het programmeren van de

camera is een eenvoudig ktusje. Door

middeI van enkete knoppen wordt een

keuzemenu doorlopen waarmee bij-

voorbeetd het tijdsintervaI tussen ver-

schiL[ende foto's kan worden ingestetd.

Ook kunnen datum en tijd worden inge-

voerd. Deze worden dan standaard on-

deraan iedere opname afgedrukt,
samen met Luchtdruk, maanstand, bui-

tentemperatuur en naam van de ca-

mera [door de gebruiker in te voeren en

vooraI handig bij gebruik van meerdere ca-

mera's tegetijkl. De camera kan worden

beveitigd met een wachtwoord zodat die-

ven de camera wel kunnen meenemen

maar hem dan vervotgens niet zelÍ kunnen

gebruiken. Het uitlezen van de camera kan

op twee eenvoudige manieren gebeuren: of

je vervangt de geheugenkaart en Leest de

meegenomen kaart thuis op je computer

met een geheugenkaarttezer uit, of je
neemt je [aptop mee het veld in en haa[t

via een USB-kabet de foto's rechtstfeeks

uit de camera. In het laatste geval zijn

eventue[e resuttaten direct zichtbaar en

Het installeren van de camera. Foto Jeroen Willemsen
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kan er - als het nodig is - nog wat worden
veranderd aan de pLaats of de instelIingen
van de cane'a Atleen de duu-de-e typen

cameTa's hebben een beeroscneTm en

daarmee de mogelÍlkheid via dit scherm
ter ptekke de kwa.ire l van oe beelden te

controleren zonder tussenkomst van een

computer.

De resultateÍl In aprit en mei heeft de

Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging
VZI een aantal camera's een week uitge-
probeerd in het Voornes Duin en een week-
end op de Ve[uwe. Tijdens de proeven is

gekeken oÍ de camera s wel of niet ge-

schrkt waren voor het waafnemen van

zoogdieren en vooT soortherkenning. Er

zrJn geen gegevens over aantalten verza-
metd. De camera s leverden meteen in de

eerste nacht aI resultaat op. In het Voor-
nes Duin werden reeën, h-iskatten, ee.r

1êas en een buizerd geforog-a'eero en op

de Veluwe dassen, reeén, vossen en witde
zwiJnen. VooraI reebokken blijken nieuws-
gierig te zijn naar het nieuwe eLement in
nun 0mgevtng en w0Tden daard00r vaak
gefotograÍeerd. De dieren worden in hun

beweg ng bevro'en . Ars de stand op oe

foto dan wat ongebruikeLijk is, kan dat tot
enig gepuzzeI leiden bij de determinatie.
Maar op de meeste foto s waren de soor-
ten goed te herkennen, alhoeweI foto's van

marterachtrgen tot enige discussie konden

teiden. De kwatitatief betere camera met ó

"negaoixets bevo.dert i" zo n gevaI net de-
termrnaïtegemaK.

Tips Om ve'spre oingsgegevens te verza-
meten kunnen de camera's het beste op

een plek worden opgehangen waar veel
passerende zoogdieren zrjn te verwachten,
zoals bij een frequent gebruikte wiLdwisseI

of een drinkpoel met verse sporen. 0mdat
alle camera s enige vertraging hebben voor

ze een foto make^ Íoe precieze vertrèging
is nog niet nagegaanJ, is het van betang de

dieren een reden te geven om even te blij-

ven staê1 bij de ca'nera, b 
-vooroeetd 

door
wat lokvoer Izoats katrervoer) uit Le tegger
of een [okstof te gebruiken.

Bij l^et opstel en van oe camerè is her van

beLang dat de achtergrond niet te Itcht is:

bijvoorbeeld bij een bosrand kan de lucht
tussen de borr-e^ reveelLegentcl^t opleve-
rer'. Bi- het opstetlen var de camera s roer
goed worden nagegaan waar de zon in de

ochterd staar zodat oo.( oan geen sp'ake
is van tegenlicht.0p het noordetijk hatf
rond is 'ecl^t raar het noor0en Loe reestè.
de beste ootie.0ok kar^ het tegenl clrpro-
btee.n groterdeets worden onde.vangen
door de cameTa schuin naar beneden te

r cl'ter, naar de boden oi or-de.grono roe.

Voor het goed kunnen fotograferen van

kteinere zoogdieren zoats marterachtigen
,s hel raïuurl jk var g.oot belang dai e.
geer- takken o'bladeren zijn die het z,cf-r

blokkeren. Eer ander aandacrLspunt is oe

hoogte waarop de camera wordt opgehan-
gen. N4et name voor het determineren van

kteinere zoogdieren tilkt het zinvol om de

camera op maximaal dertig centimeter
boven de grond te hangen

0p de twee foto s na de eerste foto blijkt
vaak niets of maar erg weinig te worden af-
gebeeLd. Toch is het verstandig om de drie
foto s .rit eer serie weI sreeds goed met et-
kaar te verget jken. Een subtiel verschiI Le-

ve'L so'rs loch nog eer L,[ersr vage .naa.

doorstaggeve.de aanwi-zing op van een

neuspunt, snuit of oor.

Conc[usie Her geo'u < var^ digi16[s 66-

mera s met bewegingssensoren lijkt een

waardevotte aanvu[l ^g te zijn op de ge-

bruikelijke inventarisatiemethoden voor
zoogdieren en is wetIicht de enige methode

or de ve.sp'eidirg var^ k einere zoogdie-
ren zoals marterachttgen vast te kunnen
stellen.

Jeroen Wit[emsen, Jan Ptet Bekker en Eric
Thomassen.
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Mouttrie-camera's

De camera's van het merk Mouttrie zijn
via internet te bestelten. Door middel van

0oogte of met behuLp van prijsvergetij-
kings-sites zijn de goedkoopste aanbie-
ders eenvoudig op te sporen. De website
http://www.traitcampro.com geeft een
goed overzicht van een aantaI merken,
waaronder Mouttrie.

D- en M-serier Ítitstichtr
l-serie: infrarood.
Vaste resolutie van 4 Íde 40-seriel
of ó megapixet [de ó0 seriel.

Prijsaa nduid ing:

Moultrie D40 ÍÍtitsticht, 4 megapixetl:

$ 1oo,-

Mouttrie M40 Íftitsticht, 4 megapixetl:

$ t so,-

Moultrie 140 ÍinÍraroodticht, 4 megapixetl:

$ 200.-

Mouttrie Mó0 {ftitsticht, ó megapixeU:

$ 250,-

Moultrie ló0 Íinfraroodticht, ó megapixetl:

$ 300,-

De D40 is een oud model van de M40, dat
met enig getuk nog verkrijgbaar is, en

dan mogetijk tegen gereduceerd tarief
wordt verkocht. Het prijsverschiI maakt
de aanschaf zeker de moeite waard.


