Herkenning van wilde zoogdieren op
cameravalbeelden
Het gebruik van cameravallen voor ecologisch onderzoek is enorm populair geworden.
Het determineren van de soorten op de camerabeelden is alleen niet altijd even
gemakkelijk. Deze herkenningskaart geeft een overzicht van de kenmerken van de
12 meest gedetecteerde soorten zoogdieren op cameravallen in tuinen in de Benelux.
Eekhoorn (Sciurus vulgaris)

De eekhoorn is een boombewoner en
valt op door zijn pluimstaart. Hij kan
voorkomen in de bebouwde kom als er
(naald)hout in de buurt is. Dagactief.
- kop-romp lengte 20 tot 25 cm
- pluimstaart en pluimen op de oren
- vacht rood-oranje tot donkerbruin
- opvallende witte buikvacht

Steenmarter (Martes foina)

Steenmarters zijn zo groot als een
kat maar ze zijn slanker en staan veel
lager op hun poten. Nachtactief.
- kop-romp lengte 35 tot 50 cm
- gevorkte keelvlek loopt door tot poten
- oren aan de zijkant van de kop
- licht gekleurde neus

Vos (Vulpes vulpes)

Familie van de hond en heeft een slank
gebouwd lijf en staat hoog op zijn
poten. Hij komt wijd verspreid voor en
is doorgaans nachtactief.
- kop-romp lengte 50 tot 80 cm
- grote oren aan achterzijde zwart
- lange dikke staart met witte punt
- meestal zwarte voeten

Huiskat (Felis catus)

Huiskatten kan je overal in de
Benelux aantreffen. Ook in grote
natuurgebieden leven verwilderde
huiskatten. Ze komen in verschillende
maten en kleuren voor. Let op! Bij
cyperse huiskatten kan verwarring
optreden met de zeldzame wilde kat!
- kop-romp lengte 30 tot 60 cm

Boommarter (Martes martes)

Bunzing (Mustela putorius)

Boommarters lijken op steenmarters
maar komen doorgaans minder voor in
de bebouwde kom.
- kop-romp lengte 40 tot 55 cm
- keelvlek niet doorlopend tot op poten
- witgerande oren meer bovenop kop
- donker gekleurde neus

Een bunzing is kleiner dan steen- en
boommarter en ze leven vaak rond
water, ook in de bebouwde kom.
- kop-romp lengte 30 tot 45 cm
- witte oren in de vacht verborgen
- wit masker rond de ogen
- staart lang en donker

Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin
Heb je een eigen camera of kan je in je omgeving cameravallen lenen? Doe dan mee aan de
grootste landelijke tuintelling met cameravallen! Wie wil er nou niet weten wat er ‘s nachts
allemaal door de tuin rond scharrelt? Ga naar www.tuintelling.nl/wildcamera voor meer info.

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Rosse woelmuis (Myodes glareolus)

De bosmuis is een soort uit de familie
van de ware muizen en komt algemeen
voor in de benelux.
- kop-romp lengte 7,5 tot 11 cm
- zeer lange geringde staart
- grote oren en ogen
- geleidelijke overgang van donkere
rug naar lichte buik
- lange (achter)poten

De rosse woelmuis is een soort uit de
familie van de woelmuizen en komt
algemeen voor in de Benelux.
- kop-romp lengte 7,5 tot 13 cm
- korte behaarde staart
- kleine oren steken niet uit vacht
- scherpe overgang donkere rug naar
lichte buik
- korte poten

Egel (Erinaceus europaeus)

Egels komen vrijwel overal voor in de
Benelux en maken veel gebruik van
tuinen vaak zonder dat men dat weet.
- kop-romp lengte van 20 tot 31 cm
- stekelige rug en bovenkant kop

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Bruine rat (Rattus norvegicus)

De bruine rat is een soort uit de familie
van de ware muizen en komt algemeen
voor in de benelux. Jonge bruine ratten
kunnen worden verward met huismuis.
- kop-romp lengte 19 tot 30 cm
- zeer lange geringde staart
- grote oren en ogen
- relatief korte poten
- veel kleurvariaties meestal bruingrijs

Haas (Lepus europaeus)

Hazen komen vrijwel overal voor in de
Benelux. Ze zijn dagactief.
- kop-romp lengte 50 tot 65 cm
- fors gebouwd lichaam
- lange en grote poten
- lange oren, langer dan kop
- zwarte oorpunten
- zichtbaar deel v/d staart = zwart

Konijnen komen op veel plaatsen
algemeen voor in de Benelux. Ze
zijn nachtactief en kunnen flinke
holenstelsels graven.
- kop-romp lengte 35 tot 45 cm
- grijsbruine vacht
- lange oren maar korter dan kop
- zichtbaar deel v/d staart = wit

AGOUTI - efficiënt cameravaldata verwerken en archiveren

Hét online cameraval dataverwerkingssysteem met praktische kaarten en overzichten
van je onderzoeksprojecten, handige tools voor beeldverwerking en het exporteren van
data. Door de enorme opslag capaciteit voorkom je verlies van je gegevens. Kies zelf of
je je data wilt delen met de NDFF en draag met je gegevens bij aan natuurbescherming.

Ook als je wilt helpen met het determineren van beelden van anderen of zelf hulp nodig hebt met
dataverwerking of determinatie. Maak een account aan via https://www.agouti.eu
Cameravallen bestaan er in alle soorten en
maten. Welke je het beste kan aanschaffen
hangt af van een groot aantal factoren zoals
het doel van je onderzoek, budget en wensen.

Aan het project Wildcamera kan je meedoen
met elk type cameraval. Overweeg je aanschaf
en zoek je meer info? Ga naar cameraval.eu /
wildlifemonitoringssolutions.com

Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact op via
telefoon: 024-7410500 of e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl

www.zoogdiervereniging.nl

