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Voorwoord
Dit 'Vooronderzoek Zoogdiermonitoring' kwam tot stand door een gezamelijk
initiatief van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) en
de Vleermuiswerkgroep Nederland/Stichting Vleermuis Onderzoek (VLEN/svo). Het
werd mogelijk gemaakt door subsidies van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS; Ministerie van Economische Zaken) en het Informatie- en Kenniscentrum
Natuur, Bos, Landschap en Fauna (IKC-NBLF; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO; Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) leverde in het kader van zijn programma
'Meetnet Ontwikkeling' adviezen en diensten.
Naast de leden van de begeleidingscommissie hebben de volgende personen in meer
of mindere mate aan het project bijgedragen, zij worden hiervoor zeer bedankt:
Rob van Apeldoorn, Wim Bongers, Martijn Boonman, Arjan Boonman, Zomer
Bruijn, Onno de Bruijn, Rob Bijlsma, Jos Cobben, Dirk Griel, Ben Daemen,
Gerhard Glas, Berko Hoegen, Bauke Hoekstra, Roel Hoeve, Hans Hollander, Hans
Huitema, Johan deJong, Dick Jonkers, Kees Kapteyn, Dick Klees, Jeroen vd. Kooy,
W. Krommenhoek, Vincent van Laar, Rogier Lange, Herman Limpens, Peter Lina,
Willem van Maanen, Vincent Martens, Luc Meuwissen, Kees Mostert, Jaap Mulder,
Janco Mulder, Gerard Müskens, Freek Niewolt, Bart Nolet, Kees van Scharenburg,
Annemarie Steeman, Arco van Strien, Arie Swaan, Peter Twisk, Ben Verboom,
Willem Vergoossen, Ludy Verheggen, Hans Vink, Floor van der Vliet, Aldo Voûte,
Hans de Vries, Dennis Wansink, Luc Wauters, Hans Weinreich.
Illustraties: Kees Mostert (p. 25) en Caroline Hoff.
Almere, 20 oktober 1994
Rombout de Wijs
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Samenvatting
Er bestaat groeiende belangstelling voor het volgen van ontwikkelingen in natuur en
landschap door middel van meetnetten. In dit rapport wordt aangegeven wat de
mogelijkheden zijn voor een 'Meetnet Zoogdieren'.
Voor een goed meetnet zijn veel gegevens nodig. De meeste belangstelling van
overheden gaat in de regel uit naar schaarse soorten. Het is moeilijk om van soorten
die schaars zijn zo veel gegevens te verzamelen, dat betrouwbare uitspraken over
ontwikkelingen in aantallen kunnen worden gedaan. Er is aangegeven welke soorten
zoogdieren met welke deelmeetnetten te volgen zijn. Waar mogelijk is tevens
aangegeven wat de meetinspanning moet zijn voor een bepaalde meetnauwkeurigheid.
In dit rapport worden enkele zoogdiersoorten niet behandeld. Hierbij gaat het om
soorten waarvan de aantallen in directe zin door de mens worden gereguleerd
(moeflon, edelhert, damhert, wild zwijn) en om soorten die al worden geteld op een
wijze die door hetproject niet kan worden verbeterd (zeezoogdieren).
Er lijken acht deelmeetnetten al op korte termijn realiseerbaar; hiervan hebben er
vier betrekking op vleermuizen. Tellingen van overwinterende vleermuizen leveren
bruikbare gegevens over een aantal soorten. Omdat sommige hiervan enige mate van
trekgedrag vertonen, zijn hun gegevens meer nationaal bruikbaar dan regionaal.
Tellingen van kraamkolonies van vleermuizen kunnen informatie geven over soorten
die niet via wintertellingen worden gevolgd, alsmede van regionale ontwikkelingen
bij soorten waarvoor de wintertellingen vooral landelijke informatie geven. Zij
betreffen het vrouwelijke deel van de populatie dat zich actief voortplant. Van een
drietal soorten kunnen de werfroepende mannetjes worden geteld, zij vormen het
mannelijke deel van de populatie dat zich wil voortplanten. Punt- en transecttellingen
van vleermuizen tenslotte kunnen zomer- en trekgegevens leveren van alle vleermuizen, inclusief die welke niet aan de voortplanting deelnemen. Dat is vooral van
belang voor soorten die met wintertellingen worden gemist. Hierbij kan eventueel
stratificatie worden toegepast betreffende landschappelijke factoren. Om zulke tellingen te kunnen volhouden, zullen de deelnemers aan de twee laatstgenoemde deelmeetnetten actiever moeten worden begeleid dan bij de andere vleermuismeetnetten.
Tellingen van hazen, reeën, konijnen en in mindere mate eekhoorns worden verkregen als bijprodukt van vogeltellingen. Dit betreft zowel gebiedstellingen als punttransecttellingen. De meetnauwkeurigheid lijkt voldoende om ook enige stratificatie
mogelijk te maken. Braakbal-analyse is als methode geschikt om een beeld te krijgen
van de ontwikkelingen bij de veldmuis en in mindere mate van vele andere kleine
zoogdieren. Tellingen van nesten van de eekhoorn is een geschikte methode om de
ontwikkelingen bij deze soort te volgen.
De tellingen van kolonies van vleermuizen, nesten van eekhoorns en het verzamelen
van braakballen vereisen geen specialistische ervaring. Deze kunnen dus op grote
schaal door vele geïnteresseerden worden uitgevoerd. Dat vergroot de kans van
slagen.
Het volgen van populaties met vallen is nog niet nader onderzocht. Dit lijkt echter
een belangrijke methode om bepaalde soorten van de Rode Lijst te volgen. Hiervoor
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is echter een geconcentreerde inspanning nodig, die waarschijnlijk niet geheel door
vrijwilligers kan worden gedragen.
Voor veel zoogdiersoorten is een meetnet in principe haalbaar.
Summary
In the Netherlands a few monitoring schemes have started to fulfill the growing need
for information about developments in our environment. In this report the feasibility
is studied for a set of monitoring schemes for mammals, mainly performed by
volunteers.
For proper monitoring many data are needed. Most interest of governments however
is focussed onthe rarer species. It isdifficult to gather sufficient data on rare or only
locally occurring species. In this report the possibilities and limitations are given for
monitoring several species(groups) of mammals.
Eight types of monitoring schemes seem feasible to start with now, four of those
concern bats. Bats can be studied in different stagesof their year cycle. Some species
are counted during hibernation. Other species are missed that way, many of these
can be followed by counting breeding colonies. Other parts of bat populations can be
studied by using point- and transectcounts of passing bats. In three species the males
perform territorial displays which can be studied using transect-counts.
Counts of hare, roe deer, rabbit and to some extent red squirrel can be performed as
by-product of bird counts, for these several national and regional schemes exist. Owl
pellet analysis can be used to trace population fluctuations of Orkney vole. It can
also be used to give crude indications of such fluctuations for other species of small
mammals. Population fluctuations of red squirrels can be monitored by counting
dreys.
In some schemes counting can be performed by many volunteers, since these do not
require specific knowledge. Such schemes are the ones concerning bat-colonies,
squirrel dreys, collecting owl-pellets and counting of hares, roe-deer and rabbits asa
by-product of bird counts. The larger scale in which such schemes can be performed
seems promising.
Monitoring small mammals with life-traps seems feasible to some extent, but could
notproperly be evaluated in this study. It can be an important tool to monitor several
species from the Dutch Red List, but may need more than the efforts of volunteers.
Several other possible methods which may be used for monitoring are discussed
briefly, for those more research is needed.
Several species of mammal can be properly monitored with the selected set of schemes.
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Inleiding

1.1 Waarom een meetnet?
In de loop derjaren is de invloed van de menselijke samenleving op haar omgeving
steeds ingrijpender geworden. De veranderingen in natuur en milieu die daar het
gevolg van waren, worden meer en meer voor iedereen waarneembaar en als
probleem gezien. Omdeze problemen te voorkomen, op te lossen of te verminderen,
voeren de diverse overheden momenteel een beleid dat gericht is op behoud en
herstel van milieu, natuur en landschap. Deze overheden willen hun natuur- en
milieubeleid efficiënt uitvoeren. Hiervoor is bruikbare informatie over de stand van
zaken nodig. Voor een te evalueren beleid zijn heldere doelstellingen noodzakelijk.
Deze benodigde informatie betreft de volgende aspecten (Vos etal. 1990):
men dient snel te weten waar en wanneer zich problemen voordoen ten aanzien
van natuur en milieu (earlywarning system).
men dient snel te weten wat men zou kunnen doen om problemen te voorkomen, op te lossen of te verminderen door kennis te hebben over de mogelijke
oorzaken.
men dient snel te kunnen beoordelen in hoeverre genomen maatregelen het
beoogde effect hebben gehad (earlycontrolsystem).
Ook organisaties op het gebied van milieu- en natuurbescherming zijn in de hiervoor
benodigde informatie geïnteresseerd. Dat geldt zowel voor het bereiken van de eigen
doelstellingen, als voor het uitoefenen van een controlerende taak met betrekking tot
het overheidsbeleid ten aanzien van het behoud van natuur- en milieu.
De belangrijkste informatiebronnen voor het natuur- en milieubeleid zijn nog te vaak
eenmalig uitgevoerde onderzoeken. Wat veelal ontbreekt is informatie over veranderingen en processen: het tijdsaspect hiervan vraagt om herhaalde metingen in de tijd.
Eenbetrouwbaar earlywarning &control system is alleen mogelijk met hetverzamelen van tijdreeksen. De benodigde gegevens moeten op een groot aantal plaatsen
systematisch worden verzameld en vormen zo een meetnet. Meetnetten die worden
opgezet op provinciale of nationale schaal zijn in verband met de beleidsrelevantie
het meest geschikt (Vos etal. 1990).
Dit rapport gaat over de mogelijkheden om een meetnet op te zetten voor het
monitoren van Nederlandse zoogdieren, om trends in de ontwikkelingen van
populaties en hun verspreiding te kunnen ontdekken. Monitoring is in dit verband het
volgen van populaties van zoogdiersoorten in detijd.
1.2 Waarom zoogdieren?
Zoogdieren nemen in veel ecosystemen een belangrijke plaats in. Verschillende
soorten staan als predatoren hoog in voedselketens (carnivoren, insectivoren,
vleermuizen), waardoor zij geconfronteerd kunnen worden met meerdere veranderingen in aard en samenstelling van hun leefmilieu. Sommige herbivoren vormen een
Haalbaarheidzoogdiermonitoring

belangrijke prooi voor grotere predatoren (zowel vogels als zoogdieren) en kunnen in
zulke grote aantallen optreden, dat ze een sleutelrol in bepaalde ecosystemen spelen
(bijv. veldmuis en konijn). Met uitzondering van vleermuizen en zeezoogdieren
kenmerken zoogdieren zich, door uitsluitend of voor een belangrijk deel van hun
bestaan op de grond (of in bomen) te leven. Dat maakt ze gevoelig voor barrières in
het landschap en afhankelijk van de ruimtelijke (infra)structuur in het landschap. Dat
laatste geldt overigens ook voor sommige soorten vleermuizen. Een meetnet voor
zoogdieren kan dus grote waarde hebben voor de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeleid ter plaatse. Daarnaast worden veel soorten zoogdieren ook door het
publiek gewaardeerd.
De meeste zoogdieren hebben tot nu ten onrechte geen grote rol gespeeld bij het
beleid betreffende natuur en milieu. Een belangrijke reden daarvoor is de onbekendheid met de soorten en het gebrek aan informatie betreffende voor- of achteruitgang
van veel soorten. Dat wordt ook duidelijk bij lezing van het basisrapport voor de
Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdiersoorten in Nederland (Hollander
1994). Een meetnet voor zoogdieren kan deze leemte gaan opvullen.
1.3 Verantwoording en leeswijzer
Kort na het verschijnen in 1992 van de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren
(Broekhuizen et al 1992) namen de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) en de Vleermuiswerkgroep Nederland/Stichting Vleermuisonderzoek (VLEN/svo) het initiatief tot het initiëren van een zoogdiermonitoring-project.
Hierover werden met het CBS, het IKC-NBLF en het IBN-DLO besprekingen
gevoerd, die eind 1993 resulteerden in de start van een vooronderzoek naar de
haalbaarheid van een Meetnet Zoogdieren. De hiervoor aangetrokken onderzoeker
drs W.J.R. de Wijs werd begeleid door een commissie, die bestond uit de volgende
personen:
Dr S. Broekhuizen
Ir J. Buys
Ir A. Kaper
R. Meijer
Drs F.J.A. Saris
Dr H. Siepel
Drs J.B.M. Thissen
Drs T.J. Verstrael

VZZ
VLEN/svo
VLEN/svo
CBS
SOVON
IBN-DLO
IKC-NBLF
CBS

In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze uiteengezet met betrekking tot de literatuurstudie,
de analyse van meetreeksen en de selectie van soorten of soortgroepen en deelprojecten.
In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe het meetnet in algemene zin zou moeten
worden opgebouwd.
In hoofdstuk 4 wordt nader beschreven welke mogelijkheden er zijn bij zoogdieren
en welke hiervan in eerste instantie zijn geselecteerd.
Hoofdstuk 5 tenslotte geeft een overzicht van de conclusies en aanbevelingen.
Haalbaarheidzoogdiermonitoring
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Werkwijze

2.1 Inleiding
In eerste instantie werd de literatuur over meetnetontwikkeling en kwantitatief
zoogdieronderzoek bestudeerd. Ook werden diverse zoogdierdeskundigen geraadpleegd. De al bestaande en beschikbare meetreeksen werden geanalyseerd. Op basis
van de eerste bevindingen werd in januari 1994 een tussenrapportage voor de
begeleidingscommissie gemaakt, met een eerste overzicht van de mogelijkheden en
moeilijkheden bij diverse vormen van onderzoek naar het kwantitatief voorkomen
van zoogdieren. Op basis hiervan werden deelprojecten en methoden geselecteerd,
die nader werden onderzocht en beoordeeld. De gevolgde werkwijzen zijn hieronder
beschreven.
2.2 Literatuurstudie
In de bibliotheken van de IBN-DLO-vestigingen in Arnhem en Wageningen werd
literatuur betreffende relevant zoogdieronderzoek opgespoord en bekeken. Voor de
meest recente publicaties werd gebruik gemaakt van de wekelijks verschijnende
overzichten betreffende biologische artikelen in Current Contents. Dr H. Siepel
(IBN) voerde eenmalig een gerichte literatuurscan uit betreffende braakbalonderzoek
in BIOSYS. Van enkele tijdschriften waarin vaak zoogdieronderzoek is gepubliceerd,
werden diversejaargangen nagezocht.
2.3 Interviews
Personen, allen leden van de VZZ en/of VLEN, met specifieke ervaring op het
gebied van zoogdieronderzoek werden geïnterviewd over de mogelijkheden van
systematisch onderzoek naar het kwantitatief voorkomen van zoogdieren. De
geproduceerde tussenrapportage werd aan diverse informanten toegezonden om commentaar. Debevindingen zijn in dit eindrapport opgenomen.
2.4 Meetreeksanalyse
In het proces van het verzamelen van gegevens in het veld is het optreden van
variatie (spreiding in uitkomsten) onvermijdelijk. Deze variatie kan samenhangen met
de aard van de telling, de aard van het telgebied/object, de aard van de te tellen
soorten, de aard van het jaar, de weersomstandigheden, de aard en toestand van de
waarnemer en van andere toevallige omstandigheden. Naarmate die variatie groter is,
zullen de uitkomsten minder nauwkeurig zijn en dus minder goed bruikbaar voor
vergelijkingen. De verschillende componenten van die variatie zijn in de regel pas na
zeer veel tellingen/metingen te analyseren. Meestal is alleen het totale samenspel te
bepalen, deze wordt verder aangeduid als meetvariatie.
Voor het bepalen hiervan zijn herhaalde tellingen nodig, liefst van meerdere tellingen
per seizoen, meerdere jaren en meerdere telgebieden. Dergelijke herhaalde tellingen
worden aangeduid als meetreeksen.
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Met de meeste van de in dit rapport voorgestelde deelmeetnetten bestaat nog weinig
of geen ervaring. Ook bestaan er nog weinig meetreeksen. Een uitzondering is de
reeks van tellingen van overwinterende vleermuizen. De andere reeksen werden zo
goed mogelijk geanalyseerd, om een idee te krijgen van de meetnauwkeurigheid en
de benodigde inspanning.
Om de aangetroffen meetvariatie te kunnen vertalen in het aantal benodigde meetpunten, werd gebruik gemaakt van het programma STUD (Jansen 1991). Voor zinvolle
toepassing van het programma OPTIMAL (Vos & Oudshoorn 1990), wat dit nauwkeuriger kan door rekening te houden met verschillende typen variatie, was het
gegevensmateriaal nog te globaal. STUD schat het aantal benodigde telroutes/meetpunten waarop jaarlijks moet worden geteld aan de hand van de relatieve standaarddeviatie (rsd) van de telresultaten. Hierbij gaat het om de standaarddeviatie als
percentage van het gemiddelde, deze wordt ook wel variatiecoëfficiënt (VC of CV)
genoemd. Bij STUD gaat het dan om het aantal routes/meetpunten dat nodig is om
eenjaarlijks verschil van d% te kunnen bepalen met een onbetrouwbaarheid a en een
waarschijnlijkheid p. De te accepteren onbetrouwbaarheid is hier gesteld op 0.05,
dus op een kans van maximaal 5% dat ten onrechte een resultaat als reëel verschil
wordt aangemerkt. De waarschijnlijkheid dat een reëel verschil in de steekproef ook
werkelijk wordt gevonden is gesteld op minimaal 0.80 (80 %).
Wanneer blijkt dat in werkelijkheid een veel lager aantal telroutes of meetpunten
wordt geteld, is de kans groot dat de gevonden resultaten pas bruikbare informatie
geven over een veel langere reeks vanjaren, tenminste als er sprake isvan duidelijke
toe- of afname in de tijd. Als er geen trends zijn, bestaat bij een te laag aantal
meetpunten de kans dat de fluctuaties in werkelijkheid niet boven de meetruis
uitkomen en dus niet worden gevonden (althans niet betrouwbaar genoeg).
De resultaten van de tellingen kunnen uiteindelijk tweezijdig worden getoetst met
bijv. een Students T-toets.

• d=20
— cKIO
75
FBO

Figuur 1

10

Verband tussen aantal benodigde meetpunten of telroutes en de rsd. Deze figuur gaat
uit van een onbetrouwbaarheid van maximaal 5% en een waarschijnlijkheid van
minimaal 80%. De lijnen stellen het verband voor met jaarlijks meetbare verschillen
van 10%, 20% en 30%.
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Het verband tussen de rsd en het aantal benodigde meetpunten of telroutes is grafisch
weergegeven in figuur 1.
Omdat het in dit rapport meestal gaat om meetreeksen van beperkte omvang, kunnen
de resultaten alleen als ruwe indicaties worden aangemerkt.
2.5 Selectieproces
Op basis van de gevonden literatuurgegevens en de uitkomsten van de enquête onder
deskundigen werden de meest kansrijke deelmeetnetten geselecteerd voor nadere
evaluatie. Hierbij werd gekeken naar:
de toepasbaarheid van de voorgestelde telmethoden; zowel de technische
uitvoerbaarheid als de mate waarin die ook door voldoende medewerkers zouden
kunnen worden uitgevoerd
de mate waarin met de methode ervaring bestond en/of er meetreeksen te
analyseren waren
debeleidsrelevantie van de te volgen zoogdiersoorten
de mogelijkheid om er meerdere zoogdiersoorten tegelijk meete kunnen volgen
de ingeschatte kosten (coördinatie, analyse, publicatie, materiaal, vervoer, etc.)
de voor dit vooronderzoek beschikbare tijd

Nestplaatsen van eekhoorn
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3

Opbouw meetnet

3.1 Inleiding
Een meetnet kan als volgt worden gedefinieerd (Vos etal. 1990):
Een meetnet is een ruimtelijk net van meetpunten waarop volgens een van te
voren bepaald tijdschema metingen worden verricht op zodanige wijze dat
daarmee veranderingen in tijd en ruimte kunnen worden vastgesteld.
Meetnetten kunnen een signalerende en een controlerende functie vervullen. Men kan
uit de verzamelde gegevens afleiden waar en wanneer zich veranderingen in natuur
en milieu voordoen, zonder daar de oorzaak van te kennen (signalering). Eventueel
kan het meetnet ook bijdragen aan het achterhalen van mogelijke oorzaken en soms
een voorspellende functie vervullen. Een controlerende functie kan worden vervuld
als het meetnet kan bepalen in hoeverre menselijke activiteiten inderdaad de beoogde
of voorspelde effecten opnatuur en milieu hebben.
In het beleid wordt nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van informatie uit
meetnetten, ondermeer omdat bij de opzet van meetnetten soms onvoldoende
rekening is gehouden met de vragen die ze zouden moeten beantwoorden en omdat
informatie uit meetnetten soms moeilijk toegankelijk is (Vos etal. 1990).
Bij een goed werkend meetnet, zoals de meetnetten van SOVON betreffende vogels,
moeten volgens Vos et al. (1991) keuzen worden gemaakt met betrekking tot de
volgende aspecten:
- doelen
- meetdoelstellingen
- object- en variabelenkeuze
- bemonsteringsstrategie
- verzamelen van gegevens
- verwerking van gegevens
- onderhoud
- organisatie
- functioneren in de besluitvorming
In devolgende paragrafen wordt nader opdeze aspecten ingegaan.
3.2 Doelen
Het doel van een zoogdiermeetnet zal zijn het leveren van betrouwbare informatie
betreffende veranderingen in de aantallen van zoogdieren en zo mogelijk de oorzaken
hiervan in natuur en milieu, ten behoeve van beleid en beheer. Met een zoogdiermeetnet zullen de effecten op zoogdiersoorten van verstoringen op of ingrepen in het
oecosysteem moeten worden gesignaleerd.
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3.3 Meetdoelstellingen
Onder betrouwbare informatie betreffende veranderingen in de aantallen van
zoogdieren wordt hier verstaan: vroegtijdige en voldoende betrouwbare gegevens
over belangrijke veranderingen in zoogdierpopulaties. Ook is van belang of de oorzaken daarvan kunnen worden achterhaald. De responstijd moet dus zo kort mogelijk
zijn en de gegevens moeten op verschillende schaalniveau's toepasbaar zijn. Het
geheel moet tevens zo goedkoop mogelijk uitvoerbaar zijn, dus met een zo laag
mogelijke meetfrequentie en een zo groot mogelijk meetgemak. Hierop wordt, waar
mogelijk, in hoofdstuk 4 per deelmeetnet nader ingegaan.
Beleidsmatig kunnen bijvoorbeeld van belang zijn verschillen tussen de aantalsontwikkelingen binnen en buiten de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en ten aanzien
van de zogenaamde VER-thema's (versnippering, verzuring, vermesting, verdroging,
etc).
3.4 Object- en variabelenkeuze: eerste selectie
Hierbij gaat het om de keuze waaraan en hoe men kwantitatief wil gaan meten.
De bij dit vooronderzoek betrokken organisaties zijn niet in alle soorten en meetaspecten even veel geïnteresseerd. De VZZ is in principe in alle zoogdiersoorten
geïnteresseerd (er zijn geen redenen om soorten te laten afvallen) en de VLEN/svo in
alle soorten vleermuizen. Alleen uit praktische (haalbaarheid op basis van inspanning
als beperkende factor) en pragmatische (bijv. als ze niet relevant zijn vanuit een beschermingsoogpunt) overwegingen zullen soorten een lagere prioriteit kunnen
krijgen.
Voor IBN-DLO en CBS geldt als selectiecriterium onder meer de mate waarin
bepaalde soorten indicatiewaarde voor een milieufactor of ingreep hebben. Vooraf
was daarom afgesproken dat niet aan alle soorten aandacht zou worden geschonken.
De soorten die afvallen zijn de soorten waarvan de aantallen grotendeels door de
mens in directe zin worden gereguleerd (door afschot en/of bijvoedering; de grofwildsoorten moeflon, edelhert, damhert, wild zwijn) en de soorten die al geteld
worden op een wijze die door hetproject niet verbeterd kan worden (zeezoogdieren).
De overige soorten worden wel in de beschouwing betrokken, hoewel aan sommige
soorten niet veel aandacht zal worden geschonken, omdat zij nu al min of meer
afdoende worden geteld (das, otter, muskusrat, bever).
Het IKC-NBLF is met name geïnteresseerd in de zgn. doelsoorten, soorten die
voldoen aan tenminste twee van de volgende drie criteria: de positie van Nederland
in relatie tot de Europese verspreiding van de soort (i-criterium), de nationale
zeldzaamheid (z-criterium) en de nationale negatieve trend (t-criterium). Op basis
van deze criteria bestaat voornamelijk belangstelling voor de soorten franjestaart,
ingekorven vleermuis, vale vleermuis, kleine hoefijzerneus, veldspitsmuis, tweekleurige bosspitsmuis, noordse woelmuis, hamster, boommarter en otter (Jansen etcd.
1993).
Onder meer om deze keuze nog beter te kunnen onderbouwen heeft de VZZ een
Rode Lijst van zoogdieren opgesteld, die voor hun bescherming extra aandacht
behoeven (Hollander 1994). Aan deze soorten zal in dit rapport dan ook aandacht
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worden besteed.
In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op een nadere selectie voor het meetnet.
3.5 Bemonsteringsstrategie
Dit aspect behelst de vraag hoe men de effecten van stoor- en toestandsvariabelen
denkt te kunnen onderscheiden van effecten van stuurvariabelen (ingrepen, beleid).
Om bijvoorbeeld te weten of er verschillen bestaan tussen ontwikkelingen binnen en
buiten de EHS zullen vergelijkbare gebieden daarbinnen en daarbuiten moeten
worden bemonsterd. Voor eenjuiste vergelijking moeten de meetpunten gelegen zijn
in gebieden met een sterke overeenkomst in landschapstype, maar die van elkaar
verschillen met betrekking tot de te onderzoeken factor. In het ideale geval worden
de meetpunten random (door loting bepaald, willekeurig) binnen de doelgebieden
gekozen. Omdat een zoogdierenmeetnet vermoedelijk vooral zal steunen op de
medewerking van vrijwilligers, zal dit mogelijk niet volledig lukken, maar met
gerichte sturing zal dit zoveel mogelijk kunnen worden bereikt. In eerste instantie zal
er naar worden gestreefd om binnen de verschillende deelmeetnetten (zie hoofdstuk
4) de meetpunten in zo homogeen mogelijke landschappen te leggen, zodat in
principe een nadere stratificatie mogelijk is.
Als gevolg van de verschillende leefwijzen van zoogdieren zullen verschillende
methoden en deelmeetnetten noodzakelijk zijn, welke tezamen het Meetnet Zoogdieren zullen vormen. Er zal naar worden gestreefd om de meetpunten in de deelmeetnetten zoveel mogelijk op dezelfde gebieden betrekking te laten hebben, om integratie te bevorderen.
3.6 Verzamelen van gegevens
Zoogdieren hebben zeer uiteenlopende leefwijzen. Dat impliceert dat er verschillende
methoden zullen moeten worden toegepast om de aantallen tekunnen volgen. Hierbij
gaat het niet alleen om de toe te passen teltechnieken, maar ook om het aantal
telplaatsen, hun ligging en om hoe vaak en wanneer deze moeten worden geteld.
Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4, evenals op de meetnauwkeurigheid en
de inspanningen en kosten die metdedeelmeetnetten gemoeid zijn.
3.7 Verwerking van gegevens
Deverzamelde gegevens kunnen centraal door de VZZ en VLEN worden verzameld,
eventueel door tussenkomst van regionale coördinatoren. Hierbij kan tevens een
eerste controle plaatsvinden. Daarna kunnen de gegevens door het CBS worden
vertoetst en voor een tweede maal gecontroleerd op logische fouten (onmogelijke of
onwaarschijnlijke combinaties van gegevens). De waarnemers dienen aan de hand
van een uitdraai dan nog een derde en laatste controle uit te voeren. Er wordt op
termijn naar gestreefd om de de waarnemers hun gegevens zelf te laten vertoetsen
met behulp van te verstrekken invoerprogramma's, waarbij de eerste controles
kunnen plaatsvinden. Daarna hoeven de gegevens, voordat zij aan het bestand
worden toegevoegd, alleen nog maar te worden gecontroleerd op logische fouten. Op
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deze wijze ontstaat een centraal bestand met meetgegevens, waarmee berekeningen
kunnen worden uitgevoerd. De analyses kunnen worden uitgevoerd door het CBS,
tezamen met VZZ en VLEN en in nauwe samenwerking met de overige opdrachtgevers. Zij dienen dan te resulteren in tenminste één rapport per jaar met eindresultaten, conclusies en aanbevelingen.
3.8

Onderhoud

Voorzien wordt dat het netwerk van medewerkers wordt onderhouden door VZZ en
VLEN, in samenwerking met relevante regionale (provinciale) organisaties. De
binding met de medewerkers dient te worden onderhouden door middel van één of
meer laagdrempelige nieuwsbrieven en door middel van landelijke (en regionale)
contactdagen.
De resulterende gegevensbestanden zullen dan apart worden onderhouden door het
CBS, VZZ en VLEN, en in sommige provincies ook door eigen organisaties.
3.9

Organisatie

In het voorgestelde Meetnet Zoogdieren wordt de organisatie van het netwerk van
medewerkers, de voortgang van het veldwerk, het binnenkomen van de gegevens en
hetdoorsturen daarvan naar het CBSgedaan door VZZ en VLEN. De analyse van de
gegevens en het publiceren van de resultaten kunnen worden gedaan door CBS, VZZ
en VLEN tezamen. De organisatie van de vertoetsing en de controle op logische
fouten kan dan plaatsvinden bij het CBS. Deze kan ook de productie en verzending
van waarnemingsformulieren verzorgen.
3.10 Functioneren in de besluitvorming
De resultaten van het meetnet moeten jaarlijks worden gepubliceerd in een rapport.
Daarnaast kunnen (delen van) de resultaten ook worden gepubliceerd in andere
media. De bedoeling is dat de resultaten ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt
in de besluitvorming betreffende natuurbeheer en beleid. Of dat vervolgens ook
daadwerkelijk gebeurt, zal moeten worden gevolgd en te zijner tijd worden geëvalueerd. Dat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de aanpak van het geheel.
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4

Verzamelen van gegevens bij zoogdieren

4.1

Inleiding

Er is al gememoreerd dat voor het kwantitatief volgen van populaties van zoogdieren
verschillende vormen van onderzoek noodzakelijk zullen zijn, gezien de verscheidenheid aan leefwijzen en dichtheden van verschillende soorten. Hierbij kan het bij
sommige soorten gaan om tellingen van detotale populaties (census) of van representatieve delen daarvan (kwantitatieve steekproef). Bij andere soorten waar dit niet
mogelijk is, zal het meer gaan om kwalitatieve gegevens (aan- of afwezigheid), die
door het grote aantal meetpunten toch kwantitatief gemaakt kunnen worden (kwalitatieve steekproef). Isook dat niet mogelijk, dan kan wellicht worden volstaan met het
eens in de zoveel jaren herhalen van een verspreidingsonderzoek, bijv. met vallen
(herhaald verspreidingsonderzoek). Als zelfs dat niet mogelijk is, kan eventueel
worden volstaan met het continu verzamelen van alle waarnemingen, die dan eens in
de paarjaar worden geëvalueerd (zie ook Stumpel & Siepel 1993).
In het algemeen kan worden gezegd, dat voor het volgen van ontwikkelingen in de
populaties kan worden volstaan met relatieve gegevens, waarbij dus slechts een
gedeelte van de populaties wordt geteld. Het is dus niet nodig om deze populaties in
zijn geheel te tellen (absolute methoden). Verder moeten de methoden objectief zijn,
om een goede standaardisatie te garanderen. Het moet dus niet gaan om schattingen,
maar om tellingen. Het tellen moet eenvoudig zijn en niet te arbeidsintensief. Alleen
dan kunnen grote hoeveelheden gegevens, nodig voor een werkend meetnet, goed
worden verzameld.
In de volgende paragrafen zullen de verschillende telmogelijkheden bij zoogdieren de
revue passeren, waarbij aandacht wordt besteed aan nauwkeurigheid, uitvoerbaarheid
en kosten. Omdat het binnen het tijdsbestek van dit vooronderzoek niet mogelijk was
om alk methoden even goed te onderzoeken, is een selectie gemaakt. De eerste
negen van de hierna genoemde methoden zijn gekozen als de meest kansrijke om in
eerste instantie nader te onderzoeken. Op deze selectie wordt nader ingegaan in
paragraaf 4.4. Nadere analyses van enkele van deze methoden zijn vermeld in de
bijlagen.
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4.2

Vleermuizen

4.2.1 Inleiding
Voor het volgen van aantalsontwikkelingen bij vleermuizen kunnen verschillende
methoden worden gebruikt. Deze methoden verschillen van elkaar met betrekking tot
het deel van de populatie dat wordt gevolgd. Bij het tellen van overwinterende
vleermuizen worden alleen soorten geteld, die in door tellers te bezoeken objecten
overwinteren, zoals kalksteengroeven, fortificaties en (ijs)kelders. Gebouw- en
boombewonende soorten worden 's winters niet of slechts ten dele geteld.
In het zomerhalfjaar kunnen de aantallen in (kraam)kolonies worden geteld (paragraaf 4.2.3) en kunnen de aantallen in het veld vliegende dieren worden gevolgd. Bij
het tellen van kraamkolonies blijft de informatie beperkt tot de volwassen vrouwtjes
en worden geen gegevens verkregen over de rest van de populaties en ook niet van
soorten die in Nederland geen kraamkolonies vormen (ruige dwergvleermuis). Deze
informatie is echter van belang voor het bepalen van de reproductiemogelijkheden en
voor directe aangrijpingspunten bij de bescherming.
Voor het tellen van in het veld aanwezige dieren, kunnen verschillende wegen
worden bewandeld. Bij sommige soorten zijn de mannetjes territoriaal actief, met een
hoogtepunt in de nazomer. Zij kunnen dan vrij goed bestudeerd en gevolgd worden
(Verheggen 1994; paragraaf 4.2.5). Dat geldt in Nederland echter maar voor drie tot
vier soorten (dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, eventueel de
zeldzame bosvleermuis). Sommige andere soorten zijn sterk aan een bepaald
biotooptype gebonden, zoals water- en meervleermuis aan water, waardoor wellicht
speciale telmethoden bruikbaar zijn. Deze moeten echter nog ontwikkeld worden
bijv. Rieger & Waltzthöny 1993). Als methoden waarbij wordt geprobeerd om
zoveel mogelijk soorten tegelijk te volgen, kan worden gedacht aan gebiedstellingen,
punttellingen of transecttellingen. In paragraaf 4.2.4 worden de laatste twee methoden besproken.
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4.2.2 Wintertellingen
De in Nederland voorkomende vleermuizen zijn allen insekteneters, die hun voedsel
in het algemeen vliegend verzamelen. Dat houdt in dat ze geheel afhankelijk zijn van
het aanbod aan vliegende insekten. 's Winters is dat aanbod zeer beperkt, zodat
vleermuizen de winter op een of andere wijze moeten zien door te komen. In
tegenstelling tot vele insektenetende vogels, die hetzelfde probleem kennen, lossen
vleermuizen dit niet op door over te schakelen op ander voedsel of door naar
warmere streken te vliegen (trekvogels), maar door in winterslaap te gaan. Hierbij
worden hun lichaamsfuncties sterk in activiteit verlaagd, zodat weinig energie wordt
verbruikt. Dit stelt echter wel enige eisen aan de verblijfplaatsen, waar zij op deze
wijze de winter kunnen doorkomen. Deze moeten vorstvrij zijn, met een zo constant
mogelijke temperatuur, met een hoge luchtvochtigheid (om uitdroging te voorkomen), er moet zo weinig mogelijk verstoring optreden (anders worden de lichaamsfuncties weer verhoogd, wat veel energie kost), het moet er donker zijn (o.a. omdat
predatoren ze dan niet kunnen vinden) en het moet er niet erg stinken (schadelijke
effecten). Geschikte omstandigheden treden vaak op in kalksteengroeven (Zuid-Limburg), verdedigingswerken als forten en bunkers, en (ijs)kelders en dergelijke.
Verschillende soorten overwinteren op dergelijke plaatsen dan ook in flinke aantallen. Dat geldt echter niet voor alle dieren in de populaties en ook niet voor alle
soorten. Zo overwinteren dwergvleermuis en laatvlieger vaak in spouwmuren van
huizen en de rosse vleermuis in holle bomen. Hoewel dat nog niet duidelijk is aangetoond, lijkt de kans reëel dat ook soorten als watervleermuis, meervleermuis,
baardvleermuizen (2 soorten) en grootoorvleermuizen (2 soorten) gebruik maken van
gebouwen en/of bomen om te overwinteren. Overwinteren in holle bomen zal in prehistorische tijden de enige mogelijkheid zijn geweest voor niet- of nauwelijks
trekkende soorten (geen groeven, bunkers, kelders of zelfs degelijke huizen).
De vleermuizen die in groeven, verdedigingswerken en kelders overwinteren, kunnen
goed worden geteld en op soort gebracht, op een manier die nauwelijks verstoring
met zich meebrengt.
Al sinds het begin van de jaren '30 zijn in de kalksteengroeven in Zuid-Limburg
tellingen van overwinterende vleermuizen gehouden (Weinreich & Oude Voshaar
1992). Vanaf hetbegin van dejaren '50 werden dergelijke tellingen ook in de andere
genoemde winterverblijven gehouden (o.a. Mertens 1993). Hiermee is dit de
langstlopende vorm van monitoring bij zoogdieren en één van de langstlopende
meetnetten in Nederland (ziebijlage 4).
Het gedeelte van de populaties dat overwinterend wordt aangetroffen vormt voor de
meeste soorten maar een klein deel van de Nederlandse populaties, zoals die 's
zomers worden waargenomen. In sommige regio's komen de aantallen overwinterende en 's zomers aanwezige vleermuizen echter wel redelijk overeen. Dit geldt
mogelijk ook voor sommige soorten op landelijke schaal (ingekorven vleermuis,
franjestaart?).
Aan de wintertellingen kleeft het bezwaar dat het onbekend is of het deel van de
populaties dat wordt geteld in verhouding elk jaar ongeveer even groot is, dus in
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welke mate de schommelingen in de populaties getrouw worden weergegeven in de
aantallen overwinterende dieren. Er zijn aanwijzingen dat weersfactoren hierop enige
invloed uitoefenen, deze lijkt soortsafhankelijk. Sommige verblijfplaatsen zijn zeer
onoverzichtelijk. Onder invloed van de temperatuur kunnen vleermuizen zich hier in
meer of mindere mate aan het gezicht onttrekken door weg te kruipen.
Er vindt enige migratie plaats naar winterverblijfplaatsen. De afstanden die hierbij
worden afgelegd bedragen bij de meeste soorten vaak niet meer dan enkele tientallen
kilometers (Martens 1993). Bij sommige soorten is die afstand echter veel groter
(meer dan 150 km; voornamelijk meervleermuis; Sluiter et al. 1971). Het is
onbekend in welke mate de aantallen in de winter in Zuid-Limburg betrekking
kunnen hebben op dieren uit aangrenzende landen. Dit verandert overigens niets aan
het belang van ontwikkelingen in de winteraantallen. Ook dan speelt Nederland een
rol in een belangrijke periode van hun bestaan.
De spreiding van geschikte winterverblijfplaatsen over Nederland is verre van homogeen. Zo zijn er in Friesland, Groningen en Flevoland weinig geschikte winterverblijfplaatsen voorhanden (zie tabel 1). Zo wordt over de ontwikkelingen van
vleermuizen in die provincies niets bekend. Een groot deel van de aangetroffen
vleermuizen lijkt momenteel in een betrekkelijk gering aantal verblijfplaatsen
aanwezig. Zo verbleef in het seizoen 1991/92 70% van de buiten de kalksteengroeven overwinterende vleermuizen in slechts 16 van de 194 verblijfplaatsen met
tenminste 50 dieren (med. G.H. Glas in Mertens 1993). Dit hoeft overigens niet te
betekenen dat er aan de geconstateerde trends in de totale aantallen van alle nu
getelde objecten geen landelijke geldigheid kan worden ontleend. Door voornoemd
trekgedrag bestaat de mogelijkheid dat van een vrij groot gebied een min of meer
representatieve steekproef wordt verkregen.

Tabel 1

Aantal verblijfplaatsen en totale aantallen vleermuizen in
seizoen 1992/93 (Glas 1993, Cobben 1994).
verbl.pl.
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

1
1
8
16
79
0
31
34
18
12
11
61

aantal
15
19
80
156
1648
0
834
518
677
378
149
2975

Wanneer de kwaliteit van grote winterverblijfplaatsen wordt verbeterd, bijvoorbeeld
door afsluiting voor het publiek of maatregelen die de luchtvochtigheid vergroten,
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kan dit een aanzuigende werking hebben op dieren van elders (Mertens 1993). Dat
kan het beeld voor de landelijke aantallen vertekenen, als dit dieren betreft die anders
niet in de landelijke tellingen zouden voorkomen. Ook zou het kunnen leiden tot
scheve verhoudingen in deprocentuele ontwikkelingen in naburige telobjecten.
Wanneer de winterverblijfplaatsen door verschillende personen worden geteld, kan
dit soms leiden tot verschillen in zoekintensiteit en determinatiefouten. Overigens is
door de jaren heen de zoekintensiteit toegenomen. Verder kunnen er verschillen
ontstaan door verschillende tijdstippen in de winter waarop wordt geteld, al dan niet
samenhangend metbovengenoemde verschillen in weersomstandigheden.
Voordelen van wintertellingen zijn dat ze goed reproduceerbaar zijn, de soorten in
het algemeen goed van elkaar zijn te onderscheiden en de tellingen niet veel verstoring veroorzaken. Bovendien is er veel belangstelling voor bij vrijwilligers, die vaak
kosten noch moeite sparen om de tellingenjaarlijks te verrichten.
Ondanks de genoemde bezwaren worden tellingen van overwinterende vleermuizen
redelijk betrouwbaar geacht. De achteruitgang en/of uiteindelijke verdwijning uit
Nederland van soorten als kleine en grote hoefijzerneus, vale vleermuis en mopsvleermuis correspondeerde met hun verdwijnen in de zomer en met de achteruitgang
in de aangrenzende gebieden van België en Duitsland. Er zijn ook bruikbare
verklaringen voor deze ontwikkelingen (klimaatsfactoren). Dat geldt eveneens voor
de geconstateerde enorme toename van het aantal watervleermuizen (toegenomen
voedselstoffen in het oppervlaktewater; Daan 1980). Daarnaast zijn bij de soorten die
ook buiten Limburg voorkomen de aantalsontwikkelingen van verschillende soorten
gelijktijdig opgetreden in de kalksteengroeven in Zuid-Limburg en in de winterverblijfplaatsen elders in Nederland (Mertens 1993).
Aan de hand van de in de loopderjaren verzamelde gegevens is het mogelijk om de
meetnauwkeurigheid te analyseren. Dit kan door voor de aangetroffen trends te
corrigeren en de meetvariatie te bepalen die dan overblijft. Dit onderzoek moet nog
plaatsvinden in het kader van een nadere analyse van de trends (J.A. Weinreich).
Voor een eerste globale inschatting zijn enkele beschikbare telreeksen geanalyseerd.
Van de Geulhemergroeve is een reeks van 19 teljaren bekeken (Bossenbroek 1988).
Omdat bij de meeste soorten geen duidelijke trends aanwezig waren, is de variatie in
telresultaten van de verschillende jaren opgevat als meetvariatie. Bij twee schaarse
soorten was wel sprake van een afnemende trend, hiervoor kon niet goed worden
gecorrigeerd (rsd's waren: meervleermuis 104 en vale vleermuis 88). Uit de
resultaten (tabel 2), die als min of meer karakteristiek beschouwd worden voor
tellingen in kalksteengroeven (pers. obs.), blijkt dat voor de meeste soorten bij ruim
35 getelde groeven (Cobben 1994) een meetnauwkeurigheid voor jaarlijkse verschillen van 20-30% haalbaar lijkt (zie ook paragraaf 2.4).
Er is geconstateerd dat er sprake is van verplaatsingen van dieren en zelfs van een
veranderende samenstelling van populaties in de loop van de winter. Om de invloeden hiervan op de meetnauwkeurigheid te beperken, is recent afgesproken om de
tellingen in een beperkte periode te houden: van 15 december t/m 31 januari. Er
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waren slechts weinig meetreeksen voorhanden die betrekking hadden op meerdere
tellingen per winterseizoen. In de Apostelgroeve werden in het seizoen 1980-81 14
tellingen verricht (W. van der Coelen & J. Cobben in litt.). Uit de resultaten bleek
dat de spreiding (rsd) bij alle vier de getelde soorten in de periode november februari kleiner was dan in de periode oktober - april. De geïntroduceerde kortere
telperiode leverde echter geen kleinere spreiding op, behalve bij de grootoorvleermuis (rsd van 90 naar 30). Dat laatste bleek ook uit de tellingen van W. Vergoossen
(in litt.) in een bunker te Echt, waar alleen grootoorvleermuizen overwinterden. Uit
wekelijkse of tweewekelijkse tellingen gedurende tien jaar bleek dat ook hier de
nieuwe telperiode een spreidingsreductie opleverde (rsd van 42 naar 29).
rsd
watervleermuis
baardvleermuizen
meervleermuis
ingekorven vl.
franjestaart
grootoorvleerm.
grootoorvleerm.

33
34
19
69
57
92
30

d= 10
88
93
31
376
257
667
73

d=20
24
25
10
96
66
168
20

d=30
12
13
6
44
31
76
10

Tabel 2 Spreiding (rsd) in resultaten van wintertellingen van vleermuizen. Zij zijn gebaseerd op een
groeve (Geulhemergroeve) en op een eenmalige bepaling van de variatie binnen een seizoen
in een andere groeve (Apostelgroeve; *). Ook bij de grootoorvleermuis was dat laatste het
geval in de Apostelgroeve en in een bunker te Echt. De resultaten in de periode 15 december
- 31 januari zijn aangegeven met **. Tevens is aangegeven hoeveel transecten er nodig zijn
omjaarlijkse verschillen van tenminste d% te kunnen aantonen.

De meetnauwkeurigheid zou mogelijk nog verder kunnen worden verbeterd, door het
moment van tellen nog meer van seizoen en klimaatsfactoren te laten afhangen.
Misschien moet pas geteld worden als de minimum buiten-temperatuur een bepaalde
waarde heeft bereikt, of in de periode waarin het gemiddeld het koudst is (februari).
Deze keuze is onder meer afhankelijk van het feit of dit de spreiding in resultaten
beperkt en dat geen al te nadelige gevolgen heeft voor het organiseren van de
vrijwilligers.
Waarschijnlijk is de meetvariatie groter in onoverzichtelijke verblijfplaatsen dan in
overzichtelijke, omdat vleermuizen zich beter aan het zicht kunnen onttrekken door
weg te kruipen bij kouder worden. Wellicht moeten zeer onoverzichtelijke verblijfplaatsen niet meedoen in een meetnet.
Nauwkeurigheid en uitvoerbaarheid
Mogelijk kan voor diverse soorten worden volstaan met het tellen van alleen de
grotere verblijfplaatsen (met ten minste 50vleermuizen in eenbepaald startjaar).
Waarschijnlijk is dan de meetnauwkeurigheid groot genoeg om ook enige stratificatie
toe te staan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het trekgedrag van
sommige soorten.
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De uitvoerbaarheid hangt af van de medewerking van voldoende vrijwillige tellers en
de beheerders van de verblijfplaatsen. Momenteel bestaat er een grote motivatie bij
de huidige tellers om door te gaan. Niet alleen wordt het werk als leuk en leerzaam
ervaren (de dieren kunnen soms van zeer nabij worden bekeken, zonder ze te
storen), maar bovendien als erg nuttig (bepaling trends in het kader van bescherming). Bij sommige beheerders van verblijfplaatsen bestaat terughoudendheid om
tellers toegang te verschaffen. Dit is vooral het geval op plaatsen waar vaak door
derden is ingebroken. In sommige gevallen is men er zelfs toe over gegaan om de
ingangen volledig ontoegankelijk (voor mensen) te maken en heeft men niet de
bereidheid om dit eens per jaar voor een telling ongedaan te maken. Dit is vooral
nadelig bij verblijfplaatsen waar vrij veel vleermuizen vertoeven en waarvan al een
meetreeks van een groot aantaljaren bestaat. Hoewel het in principe mogelijk is om
zo'n verblijfplaats eens in de 5 jaar te tellen, heeft dit nadelige invloed op de
meetnauwkeurigheid. Hiermee komt de early warning & control functie van het
meetnet in gevaar.
Aanbevelingen
Er moet nader onderzoek worden verricht naar de meetvariatie van wintertellingen.
Dit moet ook betrekking hebben op het meest gunstige moment van tellen en op
aspecten van de winterverblijfplaatsen, zoals binnentemperatuur (niveau, schommelingen), luchtvochtigheid, aanwezigheid van alternatieven in de directe omgeving,
wegkruipmogelijkheden, ligging in het landschap, verstoring en beheer. Onderzocht
moet worden welke verblijfplaatsen wel of niet aan een meetnet moeten deelnemen.
Bij de tellingen moet zo constant mogelijk te werk worden gegaan (zoekintensiteit,
tijdstip).
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4.2.3 Kolonietellingen
Vleermuizen leven voor een groot deel van hun leven in kolonieverband. Dat is in
ieder geval zo in het zomerhalfjaar. In de periode dat de vrouwtjes jongen krijgen,
worden mannetjes niet meer in hun kolonies geduld. Kolonies van dergelijke
zwangere of zogende vrouwtjes worden kraamkolonies genoemd. Afhankelijk van de
soort vindt dit plaats ergens in de periode eind mei t/m eind juli. In die periode
vormen de mannetjes kleinere kolonies, die vaak een lossere samenstelling hebben.
Ook leven sommige mannetjes dan alleen.
Als vleermuizen 's avonds uitvliegen zijn zij vaak goed te tellen, omdat zij dit
doorgaans één voor één doen. Het tellen van uitvliegers was, naast de wintertellingen, lang de enige manier om de aanwezigheid van vleermuizen te kwantificeren. Er
zijn dan ook vaak uitvliegende vleermuizen geteld. Toch bleken maar enkele meetreeksen voor nadere analyse beschikbaar, waarbij de geleverde telinspanning bekend
was. Ontbrekende tellingen in een reeks kunnen namelijk duiden op het ontbreken
van vleermuizen, maar ook op het met tellen van wel aanwezige vleermuizen.
Bij het tellen van kolonies kunnen verschillende factoren de resultaten beïnvloeden.
Niet alleen is er sprake van meetvariatie in de tijd, ook verhuizen kolonies regelmatig (bij sommige soorten meer dan bij andere). De mate waarin dit gebeurt hangt
onder meer af van het feit of het gaat om kraamkolonies of kolonies van alleen
mannetjes.
In tabel 3 zijn voor enkele soorten de resultaten weergegeven van de meetvariatie
binnen één seizoen. Dit fungeert hier als beste schatter voor de werkelijke meetvariatie. Hierbij moet bedacht worden, dat het bij de dwergvleermuis ging om grote
kolonies van gemiddeld 300 en 400 dieren. In de regel zal dit aantal kleiner zijn en
dus waarschijnlijk een wat hogere meetvariatie opleveren.
rsd
Meervleermuis
Dwergvleermuis
Rosse vleermuis

15.9
24.9
38.9

d= 10
22
51
121

d=20

d=30
8
15
32

bron
5
8
16

Voûte (1972)
Swift (1980), Maier (1992)
Sluiter & Van Heerdt (1966)

Tabel 3 Spreiding (rsd) in resultaten van tellingen van kraamkolonies van dwergvleermuis en rosse
vleermuis. Tevens is aangegeven hoeveel telkolonies er nodig zijn om jaarlijkse verschillen
van tenminste d% te kunnen aantonen.

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op kolonies die zich niet (of nauwelijks)
verplaatsten. Over de mate van verplaatsingen van kolonies is bij de meeste soorten
maar weinig bekend. Volgens Nyholm (1965) is de verplaatsingsfrequentie bij veel
soorten niet erg groot. Zo was de kolonie meervleermuizen in Berlikum (Frl) zeer
plaatstrouw en betrekkelijk stabiel (Voûte 1972). Sommige soorten wisselen echter
wel frequent van verblijfplaats, zoals rosse vleermuis, franjestaart en dwergvleermuis. Bij de niet in Nederland voorkomende (dwaalgast) noordse vleermuis vond
Rydell (1989) in de periode mei - augustus over 5 jaar gemeten dat de betreffende
kolome zich 71% op de hoofdlocatie bevond en 24% op de tweede belangrijkste
locatie. Hij vond maar weinig uitwisseling met buurkolonies.

Haalbaarheid zoogdiermonitoring

23

Over de invloed van deze verplaatsingen op de meetvariatie zijn nog minder gegevens voorhanden. De enige meer gedetailleerde informatie wordt gegeven door
Sluiter & Van Heerdt (1966) voor rosse vleermuizen in de provincie Utrecht. In
1959 telden zij in een onderzoeksgebied en in de periode half mei t/m 1juli zeven
maal een 5-tal koloniebomen. In twee van deze bomen werden slechts eenmalig
dieren aangetroffen, in de andere bomen was dit 4-5x. De uit dit artikel afgeleide
rsd's per kolonieboom liepen uiteen van 89 - 117(gemiddeld 100) van de drie meest
gebruikte bomen tot 265 voor de twee minst gebruikte bomen. De resultaten van de
tellingen per teldag (simultaantellingen) bij elkaar opgeteld gaven een veel geringere
spreiding te zien met een rsd van 41.7, dus ongeveer als die van kolonies die wel
plaatstrouw waren (zie tabel 3). Het is dus duidelijk dat voor deze soort de methode
van de simultaantelling in een telgebied beter is dan het tellen van uitvliegers bij
afzonderlijke bomen.
Op basis van deze bevindingen en de ervaringen van verschillende ondervraagde
vleermuisonderzoekers {best professional judgement) kan het volgende worden
opgemerkt. De geringste spreiding in aantallen uitvliegers en de geringste mate van
verplaatsingen worden verwacht bij kraamkolonies in de kraamtijd, tot het moment
dat de jongen gaan uitvliegen. Hoewel deze periode per soort en per kolonie kan
verschillen, is de maand juni in veel gevallen een betrekkelijk stabiele periode.
Omdat sommige soorten ook in deze periode nog geregeld verhuizen, kunnen
tellingen van kraamkolonies beter binnen telgebieden worden gehouden. Hierbij
wordt van de waarnemers gevraagd om in geval van verplaatsingen de nieuwe
locatie(s) op te sporen en vervolgens weer een telling uit te voeren. Wanneer deze
telgebieden min of meer geïsoleerd in het landschap liggen, zoals dorpen, landgoederen of kleinere bossen, vermindert wellicht de kans op verplaatsingen. Het is het
beste om binnen ieder telgebied 2-3 tellingen in juni uit te voeren (tenminste één).
Bij de rosse vleermuis moeten feitelijk meerdere locaties tegelijkertijd worden geteld
(simultaantelling). Deze moeten dan wel eerst worden opgespoord, het liefst niet te
lang van te voren.
Om met bovenstaande werkwijze ervaring opte doen, is in mei 1994 een handleiding
met telformulier verspreid onder ruim 100 potentiële deelnemers. Hoewel er inderdaad tellingen zijn uitgevoerd, zijn de resultaten hiervan nog niet beschikbaar.
In principe is het in dit deelmeetnet mogelijk om alle soorten vleermuizen te laten
meedoen. Voor soorten als grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, franjestaart en
baardvleermuis is het wellicht de enige methode om aantalsfluctuaties te kunnen
waarnemen, omdat zij op andere wijze moeilijk ('s zomers) te volgen zijn.
Nauwkeurigheiden uitvoerbaarheid
De nauwkeurigheid van deze werkwijze laat zich nog niet goed inschatten: er bestaat
nog geen ervaring mee. Bij soorten die niet vaak verhuizen in de kraamtijd lijkt een
aantal van 50 telgebieden (per stratificatieniveau) al tot redelijk nauwkeurige
bepalingen te kunnen leiden.
De ervaringen met de uitvoerbaarheid zijn nog niet geëvalueerd. Het is wellicht
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mogelijk om voor dit deelmeetnet ook de hulp in te roepen van de bewoners van de
huizen waarin de vleermuizen zich bevinden of zelfs van terreineigenaars of personeel van de buitendienst in bosgebieden. In dat geval zou het aantal getelde kolonies/telgebieden flink kunnen toenemen. Het tellen van uitvliegende dieren kan door
nagenoeg iedereen worden uitgevoerd, alleen het opsporen van nieuwe locaties
vereist enige ervaring met ultrasoonontvangers (bat-detectors).
Aanbevelingen
Dit deelmeetnet lijkt heel geschikt om vleermuizen te monitoren, maar ook om veel
mensen in directe zin met vleermuisbescherming in contact te brengen.
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4.2.4 Punt- entransecttellingen
In paragraaf 4.2.1 is al aangegeven waarom voor vleermuizen meer dan één deelmeetnet nodig is. Voor het volgen van vleermuizen in het veld, waarbij wordt
geprobeerd om zoveel mogelijk soorten tegelijk te volgen, kan worden gedacht aan
gebiedstellingen, punttellingen of transecttellingen. Hier worden de laatste twee
methoden besproken en wordt aangegeven in hoeverre deze toepasbaar kunnen zijn
ten behoeve van monitoring.
In bijlage 1 worden de methode en de eerste resultaten meer in detail besproken.
Hier wordt volstaan met debelangrijkste bevindingen.
De meeste gegevens zijn verzameld in Flevoland en op de Veluwe, ook zijn enkele
gegevens van elders gebruikt. Op een zestal routes werden met behulp van ultrasoonontvangers (bat-detectors) vleermuizen geregistreerd. De vleermuizen werden geteld
op een aantal telpunten (meestal 20) en op de ertussen gelegen transecten. De
gegevens van de punttellingen en de transecttellingen werden apart verwerkt. De
routes hadden een lengte van 13-17 km en werden per fiets afgelegd.
Van de waargenomen vleermuizen werden drie soorten gegevens (variabelen)
verzameld: de presentie (aandeel van de punten of transecten waarop een soort werd
aangetroffen), het maximum aantal dat tegelijkertijd kon worden onderscheiden en
het totale aantal registraties (passages). Deze drie variabelen bleken sterk en positief
met elkaar samen te hangen en boden alle drie ongeveer dezelfde informatie. Het
totale aantal registraties gaf echter de grootste variatie te zien, de presentie de
geringste. De presentie lijkt daarom het meest geschikt voor monitoring. Wel moet
bedacht worden dat met deze variabele in principe verzadiging kan worden bereikt:
een soort kan zo talrijk voorkomen dat deze op alle punten/transecten wordt geconstateerd. Vanaf dat moment kan met de presentie geen verdere toename meer worden
geregistreerd. Bij de keuze van de punten/transecten kan hiermee rekening worden
gehouden, ook kan een tweede variabele achter de hand worden gehouden: het
maximale aantal tegelijk gehoorde dieren.
De uitkomsten van de punttellingen en de transecttellingen bleken bij alle onderzochte soorten sterk met elkaar samen te hangen. Bij punttellingen was de variatie echter
meestal het kleinst, vooral bij de aan water gebonden soorten als watervleermuis en
meervleermuis. De reden zal zijn dat de telpunten meestal dichter bij water lagen dan
de transecten. Gezien het geringe verschil in zeggingskracht tussen beide methoden,
zou men kunnen volstaan met één van beide of zouden de resultaten kunnen worden
samengevoegd.
Bij sommige soorten was duidelijk sprake van seizoensinvloeden. Daarom is
onderzocht of de spreiding in resultaten in sommige maanden geringer was (en dus
beter geschikt voor monitoring) dan in andere. Dat bleek het geval, deze 'beste'
maanden kwamen overwegend voor in deperiode meit/m september (ziefiguur 2 ter
illustratie). Het bleek niet nodig (en vooralsnog zeker niet wenselijk) om voor
verschillende soorten verschillende telmaanden aan te houden.
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rosse vleermuis

dwergvleermuis
Figuur 2

Voorbeelden van seizoensgemiddelden en hun relatieve standaarddeviaties (rsd)
van het presentiepercentage op punttellingen: dwergvleermuis en rosse vleermuis. Resultaten van 6 routes tezamen. Aantal tellingen per maand van april t/m
september was resp. 7, 16, 12, 18, 18 en 12.

Het vertalen van de meervariatie in het aantal benodigde telroutes (paragraaf 2.4) is
weergegeven in tabel 4. Omdat er nog geen sprake leek van duidelijke trends, is de
totale variatie opgevat als meetvariatie.
Tabel 4

Verband tussen de telresultaten (presentiepercentage) in de periode mei augustus en het aantal benodigde telroutes per soort om een jaarlijks meetbaar
verschil vand% te kunnen bepalen. p= punttellingen, '= transecttellingen,
* = berekend voor alleen de routes waaropdeze soort voorkwam.

soort
* Baardvleerm.p
i

Watervleerm p
i

* Meervleerm. p
t

Dwergvleerm.p
t

Ruige dwerg p
t

Rosse vleer.p
t

* Laatvlieger p
t

* Grootoorvl. p
t

n

gem.

sd.

rsd.

d=20

8
8

9.4
4.4

8.2
6.8

87.5
154.8

152
472

69
211

120

63
63

17.1
2.2

11.7
4.4

68.0
197.3

93
766

342

193

124

55
55

11.5
1.3

15.5
2.7

134.7
212.4

358
887

160
396

91
224

144

63
63

35.3
32.6

23.1
19.9

65.4
61.0

86
75

63
63

8.0
6.3

9.3
7.9

116.4
126.6

268
317

120
142

81

63
63

14.1
9.18

18.3
12.8

129.8
139.4

333
383

149
172

85
98

39
39

6.6
4.0

7.0
5.8

105.7
145.3

221
416

100
186

106

16
16

5.0
3.4

6.3
4.7

126.6
137.5

317
373

142
167

81
95
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d=40

d=50
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Uit enkele beschikbare meetreeksen van elders (zie bijlage 1) bleek, dat bij sommige
soorten de variatie (rsd) vaak lager was dan in bovenstaand onderzoek was gevonden.
Dat houdt in dat de resultaten van een landelijk project nauwkeuriger zouden kunnen
zijn.
Er is hierboven steeds gewerkt met de (variatie in de) gemiddelde presentie per
seizoen. Een andere mogelijkheid is om in plaats daarvan het maximum per seizoen
aan te houden, omdat dit hogere aantallen zou opleveren. Een nadere analyse van de
gegevens van K. Mostert (inlitt.) leerde, dat dit niet leidde tot een geringere variatie
en dus ook niet tot betere resultaten ten behoeve van monitoring (zie bijlage 1).
Nauwkeurigheiden uitvoerbaarheid
Met ± 100 telroutes zouden voor de meeste nu onderzochte soorten jaarlijkse
fluctuaties van tenminste 40% betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor
sommige soorten kunnen dan ook al kleinere verschillen worden bepaald. Dit geldt
echter slechts voor één stratificatieniveau. Wil men meer gedetailleerde informatie,
dan kan dat alleen met vergroting van het aantal telroutes. Wellicht zijn de resultaten
beter als ze over een groter aantal jaren wordt bepaald, maar voor een inschatting
hiervan zijn nog te weinig gegevens beschikbaar. Mogelijk zal de gevoeligheid van
dit deelmeetnet beter blijken te zijn dan hier ingeschat, blijkens de resultaten uit
andere meetreeksen.
Voor dit soort tellingen is ervaring nodig in het herkennen van de verschillende
soorten met een ultrasoonontvanger (bat-detector). Voor sommige streken van
Nederland waar slechts 2-3 soorten voorkomen is minder ervaring nodig, maar hier
zal de motivatie voor het tellen minder makkelijk op peil te houden kunnen zijn. Het
welslagen zal dan in sterke mate afhangen van coördinatie en stimulering, evenals de
beschikbaarstelling van ultrasoonontvangers.
Depotenties van dit deelmeetnet lijken groot genoeg om snel te kunnen starten.
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4.2.5 Tellingen werfroepende mannetjes
In het voorjaar en de voorzomer leven geslachtsrijpe mannetjes en vrouwtjes van
elkaar gescheiden, waarbij de vrouwtjes in kraamkolonies hun jongen krijgen en
verzorgen. Nadat de jongen zijn uitgevlogen vallen de kraamkolonies geleidelijk
uiteen. Bij sommige soorten vleermuizen breekt dan de paartijd aan. Bij dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis hebben de geslachtsrijpe mannetjes
dan inmiddels geprobeerd een territorium af te bakenen rond een paarplaats. Door
het produceren van luid geroep proberen zij zoveel mogelijk vrouwtjes om zich heen
te verzamelen (werven) om mee te paren (harems). Deze territoria worden verdedigd
tegen andere mannetjes (oa. Verheggen 1994).
Omdat deze werfroepen met een ultrasoonontvanger (en voor velejongere personen
ook met het gewone gehoor) goed waarneembaar zijn, min of meer plaatsgebonden
(zie verder) en waarschijnlijk betrekking hebben op een goed begrensd deel van de
populatie (geslachtsrijpe mannetjes), is het idee ontstaan om tellingen hiervan aan te
wenden voor monitoring.
Dwergvleermuis
Het meeste onderzoek had betrekking op de dwergvleermuis (zie Verheggen 1994
voor een overzicht). Bij deze soort worden de territoria in juni, of zelfs eerder,
gevestigd, dus voordat de echte paartijd in augustus aanbreekt. In Zweden is
geconstateerd dat deze territoria op vaste plaatsen rond paarplaatsen liggen, daar
gevormd door nestkasten. Binnen die territoria wordt de werfroep meestal vliegend
ten gehore gebracht, maar soms gebeurt dit ook zittend op de paarplaats. Het aanbod
aan nestkasten was in Zweden duidelijk de beperkende factor. Of het aantal geschikte
paarplaatsen ook in Nederlandse steden en dorpen een beperkende factor is, is niet
bekend. Evenmin is bekend of deplaatstrouw hier net zo groot is als in Zweden. Dat
plaatstrouw voorkomt is duidelijk, maar de mate waarin nog niet. Bij fauna-onderzoek is plaatstrouw altijd makkelijker aan te tonen dan het tegendeel, omdat meestal
wordt gewerkt met gemerkte dieren die worden gevangen in een onderzoeksgebied.
Als alleen maar binnen dit onderzoeksgebied wordt gemonsterd, worden natuurlijk
alleen plaatstrouwe dieren gevolgd. Kennis over de mobiliteit is echter wel van
belang, omdat de telmethode hierop afgestemd kan worden. Zo zou men bij grote
plaatstrouw kunnen werken met territorium-kartering, een methode die bij broedvogelonderzoek vaak wordt toegepast (Van Dijk 1993;Verheggen 1994).
Het is echter de vraag of voor monitoring niet kan worden volstaan met transecttellingen, waarop de turfmethode wordt toegepast. De werfroepende mannetjes worden
hierbij een aantal malen geteld (geturfd) langs een route, het maximum-aantal wordt
dan als maat voor de populatie aangehouden.
Omdat de mannetjes van de dwergvleermuis hierbij in de regel rondvliegen en de
individuele dieren niet van elkaar zijn te onderscheiden, wordt een minimum-afstand
tussen twee roepende mannetjes van 100 m aangehouden. Alleen waarnemingen die
tenminste 100 m van elkaar zijn gedaan worden als verschillende dieren geteld. Als
er bij een waarneming twee of meer dieren tegelijk zijn gehoord, worden deze
meegeteld. Zittende mannetjes worden allemaal meegeteld.
Het is voor monitoring van belang te weten of het aandeel mannetjes dat op deze
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wijze wordt waargenomen een min of meer vast gedeelte van de populatie vormt.
Lundberg (1990) vond dat er ook (tot 24%) geslachtsrijpe mannetjes aanwezig
kunnen zijn, die niet aan het roepen deelnamen en ook geen territorium bezaten. Dit
hing vermoedelijk samen met het beperkte aanbod aan geschikte paarplaatsen (vleermuiskasten), waar omheen territoria konden worden gevormd. Misschien is dat
aanbod in de Nederlandse situatie minder beperkend en het aandeel niet-territoriale
mannetjes geringer. Als deze samenhang met het aanbod aan geschikte paarplaatsen
inderdaad sterk is, zou dat een dempend effect kunnen hebben op de geconstateerde
populatieschommelingen. Bij een lager aantal mannetjes zou een groter deel zich
territoriaal kunnen vestigen. Deze effecten kunnen verschillend zijn in 'kerngebieden'
of 'overloopgebieden'. Kerngebieden zijn dan gebieden met een constant grotere kans
op succesvolle paring dan overloopgebieden.
In de vogelwereld blijken dit soort processen bij vele soorten de geconstateerde
aantalsschommelingen niet zodanig te dempen, dat de feitelijke schommelingen niet
meer waarneembaar zijn.
De mannetjes beginnen al vroeg met hun territoriale activiteiten, vaak al in juni of
nog eerder. Toch worden mannetjes pas in augustus sexueel actief. Hoewel nog niet
zeker is in welke periode de activiteiten de geringste variatie vertonen, ligt het voor
de hand om de tellingen tot de periode augustus-september te beperken.
Verheggen (1994) bemerkte bij onderzoek in Geleen een opmerkelijk constant aantal
roepende mannetjes (rsd=17.6) in de periode midden augustus - eind september. Dat
was bij het onderzoek van Hollander (1991) in Wageningen veel minder het geval.
Tellingen in Almere gaven ook een grotere variatie te zien (pers. obs.). Wanneer de
variatie van Wageningen (het ongunstigste geval) wordt aangehouden, is voor een
gewenst minimaal meetbaar verschil tussen jaren van 10% een aantal routes van
minstens 126 nodig. Op basis van tellingen in Almere in de seizoenen van 1991 t/m
1994 bleek een gemiddelde rsd van 36.3, waarvoor bij 10% minimaal te meten
verschil tenminste 106 routes nodig zouden zijn (28 routes voor d=20 en 14 routes
voor d=30).
Naast de hier genoemde onderzoeken zijn er ook tellingen door anderen verricht
volgens deze methode. Deze zullen te zijner tijd worden geanalyseerd.
Ruigedwergvleermuis en rosse vleermuis
Deze soorten zijn meer aan bos gebonden dan de dwergvleermuis. De mannetjes
roepen overwegend (ruige dwergvleermuis) of uitsluitend (rosse vleermuis) vanuit de
paarplaatsen. Bij deze soorten spelen zich waarschijnlijk vergelijkbare processen af
als bij de dwergvleermuis. Er zijn helaas nog onvoldoende meetreeksen beschikbaar
om goede inschattingen te kunnen maken omtrent het benodigde aantal routes. Wel
lijkt het erop dat de roepactiviteit van wervende mannetjes van de rosse vleermuis
het hoogst is aan het eind van de nacht (Raaijmakers 1994). Dat lijkt alstijdstipvoor
tellingen in het kader van een monitoringproject niet handig, want zo'n tijdstip zal
veel waarnemers afschrikken. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of de
variatie in de activiteit aan het begin van de nacht groter is dan aan het eind. Dat zal
verder onderzoek moeten uitwijzen.
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Nauwkeurigheid en uitvoerbaarheid
Voor de dwergvleermuis lijkt de meetnauwkeurigheid voldoende perspectief te bieden
voor een succesvol meetnet.
Bij tellingen in steden zal voornamelijk de gewone dwergvleermuis worden aangetroffen; slechts sporadisch zijn hier ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Dat maakt
dat dit deelmeetnet ook geschikt is voor mensen met slechts een beperkte ervaring op
het gebied van soortherkenning met ultrasoonontvangers. Voor tellingen in bosgebieden is meer ervaring nodig. Het is de vraag of het haalbaar is om rosse vleermuizen
in de late nacht te tellen in plaats van in de avond (motivatie deelnemers), maar
misschien is dat ook niet nodig.
Voor het slagen van dit deelmeetnet zullen voldoende ultrasoonontvangers beschikbaar moeten zijn.

Haalbaarheidzoogdiermonitoring

31

4.3

Niet-vliegende zoogdieren

4.3.1

Gebiedstellingen

Verschillende soorten niet-vliegende zoogdieren zijn in enige mate overdag zichtbaar
en dan te tellen. De belangrijkste hiervan zijn haas, konijn, ree en eekhoorn. Met
min of meer gebiedsdekkende tellingen van zoogdieren bestaat al enige ervaring. Zo
worden in jagerskringen bijv. de aantallen reeën en hazen binnen jachtgebieden
geteld. Deze zoogdieren worden ook vaak opgemerkt door mensen die vogels tellen.
In het kader van verschillende projecten worden op systematische wijze vogels
geteld, waarbij ook de goed zichtbare zoogdieren zouden kunnen worden meegenomen. Bij de systematische tellingen in Groningen is dit al gebeurd. In het kader van
dit vooronderzoek zijn CBS en SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gevraagd om dit ook eens te proberen in het kader van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Hiertoe is in het voorjaar van 1994 aan de medewerkers van ditproject gevraagd om ook zoogdieren te tellen.
In het BMP, wat loopt sinds 1984, wordt volgens een vaste looproute een gebied
doorkruist en worden alle waarnemingen betreffende vogels op een kaart ingetekend.
Aan het eind van het seizoen worden alle zgn. territorium-indicatieve waarnemingen
gegroepeerd tot clusters,die de weerslag vormen van territoria (Van Dijk 1993). De
waarnemingen van zoogdieren hoefden echter niel te worden geclusterd, enerzijds
omdat dit voor monitoring niet nodig is en anderszijds omdat dit ook nagenoeg
onmogelijk is, omdat de activiteitsgebieden van zoogdieren vaak vrij groot zijn en de
individuele dieren niet van elkaar zijn te onderscheiden.
De resultaten hiervan zijn nog niet binnen, maar zullen binnen enkele maanden
beschikbaar zijn. Wanneer de deelname vergelijkbaar is met die van het PTT (zie
volgende paragraaf) zou het om zo'n 270 proefgebieden kunnen gaan. Hieronder
wordt ingegaan op de vraag of dat al voldoende informatie zou kunnen opleveren.
Hoewel er met gebiedstellingen van zoogdieren wel ervaring bestaat, waren hiervan
toch maar weinig meetreeksen beschikbaar. Er is getracht om een inschatting te
maken van de te verwachten telvariatie bij gebiedstellingen. Deze is gebaseerd op
literatuur en opgerichte tellingen en dus minder op zoogdiertellingen als 'bijprodukt'
van vogeltellingen.
Haas
Frylestam (1981) en Barnes & Tapper (1985) onderzochten de methode om hazen 's
nachts te tellen met een zoeklicht. Omdat hazen vooral 's nachts actief zijn, zijn ze
met lampen goed zichtbaar te maken, ook al omdat hun ogen dan oplichten. Barnes
& Tapper vonden grote verschillen tussen de tellingen (onder invloed van het weer,
hazen bleken het actiefst boven de 15°C) en kwamen tot de conclusie dat een
eenmalige telling onvoldoende is. Bij meervoudige tellingen zouden dan oa. vergelijkingen tussen jaren wel mogelijk zijn. Uit hun artikel kan een rsd worden afgeleid
van ± 10 in de periode januari t/m maart. Frylestam kwam tot de conclusie dat
tellingen het beste konden worden uitgevoerd in gebieden van tenminste 40 ha. Hij
vond dan waarden voor de rsd van 10-18. Naast nachttellingen deed hij ook tellingen
overdag, waarbij hazen tot wegvluchten werden gebracht door een lange lijn, die
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tussen twee auto's over de grond werd gesleept. Deze resultaten werden dan
beschouwd als absolute maat voor de populatiegrootte. Hij kwam tot de conclusie dat
beide tellingen goed overeen kwamen.
Met het programma STUD (zie paragraaf 2.4) kan berekend worden dat met
bovenstaande methode ± 30 proefgebieden voldoende kunnen zijn om jaarlijkse
verschillen van tenminste 10% te bepalen.
Overdag zijn hazen minder zichtbaar, maar toch nog steeds redelijk waarneembaar.
Om te schatten in welke orde van grootte de rsd dan ligt, zijn twee meetreeksen
onderzocht. In 1992 werden tijdens een weidevogelinventarisatie in de Bantpolder
ook de hazen geteld (R. de Wijs). Dat gebeurde tijdens een 6-tal bezoeken in de
periode april t/mjuni (twee bezoeken per maand) in twee deelgebieden (in totaal 112
ha). In de periode 1983 t/m 1987 werden in het Fochteloërveld (260 ha) hazen
geteld, in de maanden maart en april (J. Mulder). Dat leverde 2-6 tellingen per jaar
op. Uit beide onderzoeken bleek dat de meeste hazen werden gezien in de maand
april. Dat zal enerzijds het gevolg zijn van de korter wordende nacht en anderzijds
van het feit dat vanaf die maand het gras flink gaat groeien, wat hun zichtbaarheid
zal verminderen. Uit de telresultaten blijkt dat de rsd over de periode begin april t/m
begin mei in de Bantpolder 13.0 bedroeg en over het gehele seizoen (t/m half juni)
68.9. In het Fochteloërveld bedroeg de rsd over de maanden maart en april over de
hele periode 28.9. In het laatste gebied was echter sprake van flinke verschillen in
gemiddelde aantallen tussen de jaren. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd is de
gemiddelde rsd 24.9. Uit figuur 1kan worden afgelezen dat bij dergelijke tellingen
(rsd=13-25) een aantal van 50 telgebieden al voldoende kan zijn om jaarlijkse
verschillen van tenminste 10% te kunnen bepalen. Als tellingen uit het hele voorjaar
(inclusief mei en later) worden gebruikt, neemt de nauwkeurigheid af en zijn
minstens 100 telgebieden nodig om een meetbaar verschil van tenminste 20% te
kunnen halen.
Omdat het om zeer weinig gegevens gaat, betreft het hier natuurlijk maar grove
indicaties.
Als het bij het BMP inderdaad om ruim 250 proefgebieden zou gaan, is de kans
reëel dat de haas dan in voldoende mate zou kunnen worden geteld. Hierbij moet
echter wel bedacht worden, dat in een deel van de BMP-proefgebieden weinig of
geen hazen voorkomen en dat bovenstaande schattingen zijn gedaan aan de hand van
proefgebieden van meer dan 100 ha, welke in het BMP niet zo talrijk voorkomen
(meestal watkleiner). Toch lijkt een succesvol meetnet hiermeebinnen bereik, omdat
de spreiding in kleinere gebieden slechts gradueel hoger zal zijn.
Konijn
Van het konijn zijn geen reeksen bekend van tellingen die 's ochtends of midden
overdag zijn gedaan (zoals in het BMP). Nadere schattingen over het benodigde
aantal van zulke telgebieden zijn dus pas te doen, als er meer gegevens zijn verzameld binnen het BMP. Zie overigens ook paragraaf 4.3.3.
Ree
Van gebiedstellingen van reeën waren twee meetreeksen beschikbaar uit de provincie
Groningen. Eén reeks betrof tellingen verricht door één persoon in een gebied van
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zo'n 1500 ha in de periode 1983-93, de andere waren verricht door eenjachtcombinatie in een gebied van ruim 8000 ha in de periode 1984-'88. De rsd's waren
respectievelijk 55 en 82, hetgeen inhoudt dat voor eenjaarlijks meetbaar verschil van
10% 530 telgebieden nodig zijn, voor tenminste 20% 134en voor tenminste 30% 61
(zie ook figuur 1, paragraaf 2.4). Deze tellingen zijn vooral gehouden op het voor
die soort vaak beste tijdstip: de avond- (en soms ochtend-)schemering. In het BMP
gaan de waarnemers in de regel 's ochtends vroeg op pad. De daarbij waargenomen
reeën vertonen misschien een ander patroon. Voor een nadere analyse zullen dus
eerst resultaten moeten worden afgewacht.
Eekhoorn
Er waren helaas geen meetreeksen over gebiedstellingen van eekhoorns beschikbaar.
of transecttelingen beschikbaar.
Aanbevelingen
Het is aan te bevelen om ook vogelaars in andere gebiedsgerichte telprojecten om
deelname te vragen. Te denken valt aan overig weidevogelonderzoek buiten het
BMP, steltlopertellingen, ganzentellingen, etc.
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4.3.2

Punt- transecttellingen

In plaats van gebiedsdekkende tellingen kan ook vaak worden volstaan met tellingen
langs een route (transeet) of op punten langs een transect. Feitelijk wordt ook dan
een gebied geteld, alleen is dat kleiner en omvat alleen een smalle strook langs een
route of een serie kleine gebiedjes rond telpunten.
Eén van de projecten van SOVON is het Punt-transect-tellingen project (PTTproject), waarbij vogels worden geteld volgens de methode van de punt-transecttellingen. Dit behelst tellingen op een route van 20 telpunten, waarbij op ieder punt
gedurende 5 minuten alle vogels worden genoteerd die worden waargenomen. Deze
telling wordt ten minste eenmaal in de periode 15 december - 1januari uitgevoerd,
maar meestal ook nog eens in de periode 10-25 november en in de periode 10-25
februari) uitgevoerd. Het PTT-project is gestart in 1980. Eind 1993 is in het kader
van dit vooronderzoek de deelnemers verzocht om tijdens de tellingen ook de
waargenomen zoogdieren te noteren.
De resultaten uit het seizoen 1993/94 zijn inmiddels geanalyseerd (Verstrael &
Ammerlaan 1994). Het blijkt dat veel vogelaars aan de oproep gehoor hebben
gegeven, zodat op ± 190 routes inderdaad op zoogdieren is gelet. Het percentage
routes waarop dat gebeurde nam toe van 63% in november tot 71% in februari. Het
aantal routes waar wel op zoogdieren is gelet, maar geen zoogdieren werden
waargenomen, nam af van 33% in november tot 23% in februari. De verdeling van
de routes over het land was redelijk gelijkmatig, ook in regio's waarin maar weinig
telroutes liggen werden de zoogdieren meegeteld.
Tabel 5

Zoogdieren tijdens het PTT van SOVON en CBS.
n = totaal aantal getelde routes in het PTT
november
n = 168

december
n = 190

februari
n = 188

haas

aantal routes
aantal exempl.
aantal ex./route

65
227
3.5

87
331
3.8

104
738
7.0

konijn

aantal routes
aantal exempl.
aantal ex./route

31
204
6.6

32
174
5.4

35
79
2.3

ree

aantal routes
aantal exempl.
aantal ex./route

34
134
3.9

40
264
6.6

36
214
5.9

eekhoorn aantal routes
aantal exempl.
aantal ex./route

13
15
1.2

8
15
1.9

10
16
1.6

In totaal werden van 15 soorten één of meer exemplaren gezien. Van 4 soorten
werden op meer dan 10 routes exemplaren waargenomen: haas, konijn, ree en
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eekhoorn (tabel 5). De haas was het talrijkst, waarbij sprake was van een toename
naarmate de winter vorderde. Deze toename kenmerkte zich niet alleen door grotere
aantallen per route, maar de soort werd ook op meer routes waargenomen. Dat kan
enerzijds te maken hebben met de sneeuw die in februari aanwezig was (grotere
zichtbaarheid), maar ook met het op dat moment gestarte voortplantingsseizoen
(grotere activiteit, grotere zichtbaarheid). Het konijn werd juist in steeds kleinere
aantallen waargenomen naarmate de winter vorderde. Dat kan te maken hebben met
de toegenomen koude (ze blijven dan meer in hun holen), maar zou ook te maken
kunnen hebben met wintersterfte. De grootste aantallen werden op Schiermonnikoog
gezien, 76 op één route in november! Het aantal reeën per route was het hoogst
tijdens de decembertelling en iets lager in februari. Meestal neemt de zichtbaarheid
van reeën toe in het vroege voorjaar, maar mogelijk heeft de toegenomen koude een
negatieve invloed gehad. Het aantal routes meteekhoorns was niet erg groot (ca 10),
zodat hierover ook niet veel valt te zeggen. Het gemiddelde aantal eekhoorns per
route was het hoogst in december.
Zijn deze resultaten nauwkeurig genoeg voor monitoring? De enige meetreeksen van
punttellingen waarbij ook zoogdieren tijdens vogelonderzoek zijn meegenomen zijn
afkomstig uit Groningen. Hier vindt al enige jaren broedvogelonderzoek plaats met
punttransecttellingen in het voorjaar. Hierbij worden op een aantal meetpunten
gedurende 10 minuten alle vogels en zoogdieren geteld binnen een straal van 300 m.
Deze tellingen worden per voorjaar 5x uitgevoerd. De tellingen hebben dus betrekking op het gehele voorjaar (dus niet alleen op de voor hazen besteperiode: april) en
hebben betrekking op alle meetpunten, dus ook op die waar geen hazen zijn waargenomen. Met dat laatste aspect wordt de situatie tijdens het PTT-project goed
benaderd. Het bleek dat de rsd op 62 meetpunten in akkerland 89 bedroeg en op 90
meetpunten in weidegebieden 45 (med. C.W.M, van Scharenburg).
rsd
akker
weide

89
45

d=10

624
161

20

158
42

30

72
20

Een aantal van 160 meetpunten zou dus al bruikbare informatie over 10% voor- of
achteruitgang kunnen leveren in weidegebieden en over 20% in akkergebieden. Hoewel de relatie tussen dergelijke gegevens met die uit het PTT niet duidelijk is (ander
seizoen, benadering per meetpunt in plaats van per telroute) zou de spreiding in
gegevens best min of meer overeen kunnen komen. In dat geval zouden de resultaten
van het PTT al voldoende kunnen zijn voor monitoring-doeleinden op tenminste één
stratifïcatieniveau: een landelijk beeld.
Hanskamp (1974) en Gurnell (1987) achtten transecttellingen bij eekhoorns niet altijd
betrouwbaar, Healy & Welsh (1992) vonden de methode voor de grijze eekhoorn in
Noord-Amerika wel bruikbaar. Zij vonden een rsd van 24.2, wat zou inhouden dat
+ 50 routes al voldoende zouden zijn om jaarlijkse verschillen van tenminste 10%
zichtbaar te maken. Misschien kunnen bij een voldoende aantal telgebieden toch wel
bruikbare gegevens worden verkregen, nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.
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Nauwkeurigheid en bruikbaarheid
De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Voor haas, ree en waarschijnlijk ook
konijn zou op deze wijze al sprake kunnen zijn van een werkend meetnet, zeker
wanneer het aantal routes nog wat zou kunnen worden uitgebreid. Hiertoe moeten
echter nog analyses worden uitgevoerd betreffende de meetvariatie per telling en per
seizoen, en vertaling daarvan in aantallen benodige routes.
De uitvoerbaarheid van dit deelmeetnet lijkt goed. Het is nauwelijks extra werk voor
de vogeltellers en de verwerking van degegevens bij het CBSbleek ook op niet alte
grote problemen te stuiten. De medewerking van SOVON was prima.
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4.3.3

Konijnentellingen

Sinds 1981 worden in een aantal duingebieden systematische konijnentellingen
uitgevoerd. Aanleiding hiertoe was het feit dat konijnen een ecologische factor van
belang vormen in de duinen. Door hun vraat aan allerlei gewassen en het graven van
holen, kunnen zij een belangrijke invloed op het ecosysteem uitoefenen.
Bij de tellingen gaat het om het tellen van konijnen langs vaste routes. In de regel
wordt 's nachts per auto met groot licht aan en met een snelheid van ± 20 km/uur
geteld. Iedere telroute (10 in totaal) is opgedeeld in deeltrajecten met een min of
meer homogene landschapsstructuur. Er wordt geteld in het voorjaar (maart-april) en
in het najaar (september), 5-6 keer per periode. Het resultaat van een telperiode
wordt bepaald door van ieder deeltraject het hoogste aantal konijnen binnen die
periode aan te houden en die aantallen bij elkaar op te tellen voor de totale route.
Het aantal tellingen per telperiode wordt bepaald door van iedere telling het routemaximum te bepalen en te kijken hoe sterk dit maximum nog toeneemt ten opzichte
van de vorige telling. Er wordt niet meer geteld als die toename klein is geworden.
In de praktijk is dit na ca. 5 tellingen het geval (Kivit 1987).
Het aantal konijnen langs een telroute kent twee activiteitspieken, één in het voorjaar
en één in het najaar. Het verloop van die activiteit varieert het minst in het najaar
(hoogste activiteit in begin september). Het aantal konijnen per telling bleken in het
voorjaar afhankelijk van het tijdstip ten opzichte van zonsondergang, de meeste
konijnen werden in de schemering waargenomen, later op de avond werden dat er
minder. In het najaar waren die verschillen geringer. In het voorjaar leken de
maximale aantallen ook samen te hangen met de maximale dagtemperatuur of met
het voortschrijdende seizoen (bij koud weer eerder in het voorjaar bleven ze langer
onder de grond). In het najaar leek de windsnelheid van belang: bij harde wind
bleven ze langer onder grond. Toch waren de weersinvloeden op de telresultaten niet
erg eenduidig. Wel was er duidelijk invloed van verstoring (door late bezoekers aan
het gebied) en door het al dan niet voorkomen van intensieve jacht op konijnen. De
effecten van verstoring bleken het langst waarneembaar in open landschapstypen
(ruim een uur) en veel minder in besloten landschapstypen (minder dan een half uur;
Kivit 1987).
Kivit (1987) berekende ook de spreiding in de telgegevens. Bij toepassing van het
programma STUD kon hieruit worden afgeleid hoeveel telroutes er nodig zijn voor
verschillende gevoeligheden (tabel 6).
Ook in Drenthe zijn op vrijwel dezelfde manier konijnen geteld op in totaal 6
telroutes in dejaren 1986-88 (5) en vanaf 1992 (1). Deze tellingen werden l-2x per
maand gehouden, gedurende het hele jaar. Ook de spreiding in deze tellingen is in
tabel 6 weergegeven.
Wanneer men met deze methode dus verschillen vanjaar totjaar van minimaal 10%
wil meten, zijn in het voorjaar tenminste 163 en in het najaar tenminste 127 routes
nodig. Neemt men genoegen met minder nauwkeurige metingen, dan kan met een
kleiner aantal routes worden volstaan.
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Het gebruik van de maximum-schatting per seizoen bleek geen geringere spreiding
op te leveren dan het seizoensgemiddelde.
Tabel 6

Spreiding (rsd) in resultaten van transecttellingen in de duinen (10 routes) en in
Drenthe (6 routes). Tevens is aangegeven hoeveel transecten er nodig zijn om jaarlijkse
verschillen van tenminste d% te kunnen aantonen.
seizoen

rsd

d=10

d=20

d=30

d=40

duinen

voorjaar
najaar

42.9
39.5

147
125

39
33

19
16

12
10

Drenthe

voorjaar
najaar

45.2
39.8

163
127

43
34

20
16

13
10

Nauwkeurigheid en uitvoerbaarheid
Deze methode kan een behoorlijke indicatie van de werkelijke populatieschommelingen geven. Een bezwaar is echter de gevoeligheid van konijnen voor verstoring.
Als dat inderdaad overal geldt, zou dat de toepassing beperken tot de terreinen waar
na het begin van de avond geen mensen meer komen. Nader onderzoek zal dat
moeten uitwijzen.
Voor monitoring is één telling per jaar voldoende. Hiervoor lijkt de telling in het
najaar (september) het beste, omdat dan verloop in de activiteit geringer is en de
verschillen veroorzaakt door tijdstip ten opzichte van zonsondergang geringer zijn.
De methode lijkt op zich goed uitvoerbaar. Wel moet het aantal tellingen en de
periode waarin dat gebeurt duidelijk worden vastgelegd, om verschillen in uitvoering
te beperken.
Deze methode lijkt vooral geschikt voor terreinbeheerders en is daar ook feitelijk
voor ontwikkeld. Het is zinvol dat zij van deze methode en de bruikbaarheid kennis
nemen, zodat deze in het kader van de beheersevaluatie zou kunnen worden meegenomen. Het zou een waardevol onderdeel vormen van het Meetnet Zoogdieren.
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4.3.4

ßraakbal-analyse

Het inventariseren van kleine zoogdieren (kleiner dan bruine rat) door braakballen
van uilen te analyseren is al vaak toegepast. De bruikbaarheid van deze methode
voor monitoring van kleine zoogdieren was nog niet eerder onderzocht. Vergeleken
met andere manieren om de ontwikkelingen van kleine zoogdieren te volgen, is voor
braakbal-analyse relatief weinig inspanning nodig. Het werken met braakballen
vereist per jaar één- of tweemalig verzamelen met weinig inspanning. Vervolgens
moet enige uren aan het uitpluizen en determineren van zoogdierresten worden
besteed. Dit kan men thuis doen op een tijdstip dat goed uitkomt en eventueel
geruime tijd na het verzamelen. Ook zou het uitpluizen door een andere persoon
kunnen gebeuren. Dit zijn aantrekkelijke aspecten voor landelijke monitoring.
Het voorkomen van resten van kleine zoogdieren in braakballen kan echter niet
zonder meer worden gerelateerd aan hun voorkomen in de omgeving, althans niet in
kwantitatieve zin. Een predator als een uil heeft namelijk een voorkeur voor prooien,
die op een zo gemakkelijk mogelijke manier zoveel mogelijk vlees opleveren.
Bovendien hebben sommige soorten uilen een voorkeur voor en/of afkeer van
bepaalde soorten kleine zoogdieren. Zo hebben ransuil en bosuil een afkeer van
spitsmuizen en een voorkeur voor woelmuizen. De kerkuil heeft in veel mindere
mate een afkeer van spitsmuizen, maar heeft wel een voorkeur voor woelmuizen. In
eenjaar met veel woelmuizen zijn deze relatief makkelijk te vangen en uilenrichten
zich hier dan in sterke mate op. Deze dieren worden dan veel meer gevangen dan in
andere jaren en bijv. spitsmuizen relatief veel minder (oa. Korpimäki & Norrdahl
1989). Dit impliceert dat de percentages van de diverse soorten kleine zoogdieren,
zoals die in braakballen worden aangetroffen, geen afspiegeling zijn van de werkelijkheid en dat de schommelingen hierin ook vaak anders zijn dan in werkelijkheid.
Het werken met de percentages prooiresten in braakballen is dus minder geschikt
voor monitoring. De populatieschommelingen van het meest voorkomende prooidier,
meestal de veldmuis, wordt wel goed inbraakballen weergegeven.
Omdat zelfs in topjaren van de veldmuis nog steeds ook andere prooidiersoorten
worden bemachtigd, leek het zinvol om te onderzoeken of deze misschien toch ook
openigerlei wijze voor monitoring iste gebruiken.
De resultaten van een literatuurstudie hierover zijn weergegeven in bijlage 2.
Hieronder wordt volstaan met debelangrijkste bevindingen.
Naast de al genoemde verschillen in prooisoortkeuze, verschillen de soorten uilen
ook in habitatkeuze en levenswijze. Daarmee moet rekening worden gehouden, de
resultaten van de verschillende soorten uilen moeten in een meetnet gescheiden
worden gehouden (zie bijlage 2). De kerkuil heeft het breedste voedselspectrum
(betreffende zoogdieren) en de braakballen zijn goed te verzamelen en goed te
analyseren, mede omdat de schedelresten goed intact blijven. Dat maakthet de meest
geschikte soort voor eventuele monitoring. De ransuil is als woelmuisspecialist zeer
geschikt voor monitoring van veldmuis en aardmuis. De bosuil heeft ook een breed
voedselspectrum, maar deponeert zijn braakballen op steeds wisselende plaatsen,
zodat deze moeilijk te verzamelen zijn.
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De verteringsefficièntie van valken is veel beter dan van uilen, daarom zijn hun
braakballen niet geschikt voor monitoring.
Grotere prooien worden door uilen vaak eerst van hun kop ontdaan voordat deze
worden ingeslikt. Dat houdt in dat wanneer alleen naar de presentie van schedelresten wordt gekeken, dit een onderschatting van de grotere soorten oplevert. In dat
geval is het beter om (ook) de bekkens te analyseren.
Omdat het soortenspectrum per seizoen verschilt, moet voor monitoring de verzamelperiode gestandaardiseerd worden.
Relatieprooiresten en werkelijke aantallen
Om te weten in hoeverre er met braakbal-analyse monitoring kan worden uitgevoerd,
is cruciaal om te weten of de ontwikkelingen in de werkelijke aantallen op enigerlei
wijze zijn terug te vinden in braakballen. Hiervoor zijn resultaten nodig van onderzoek naar zowel werkelijke aantallen als de weerslag hiervan in de braakballen.
Allereerst moet de vraag worden opgelost of de fluctuaties in werkelijke aantallen
wel goed bepaald kunnen worden. Meestal worden die aantallen gevolgd met vallenonderzoek (paragraaf 4.3.6), maar wat daarmee wordt gevangen hangt af van valtype, plaatsingswijze en verschillen in leefwijze tussen de waar te nemen soorten. De
beste resultaten lijken te zijn geboekt in betrekkelijk overzichtelijke habitattypen.
Er bleken maar weinig onderzoeken uitgevoerd, waarbij de soortensamenstelling bij
de valvangsten redelijk overeen kwam met die in de braakballen en die bovendien
meerjarig waren uitgevoerd. Hetbelangrijkste onderzoek is uitgevoerd in Finland (E.
Korpimäki, K. Norrdahl en anderen) en betrof de prooien van ruigpootuil, ransuil en
torenvalk: zuidelijke veldmuis (Microtusepiroticus), aardmuis, rosse woelmuis en
bosspitsmuis. De ruigpootuil lijkt qua prooispectrum het meest op de kerkuil, met
een geringe afkeer van spitsmuizen.
Uit de resultaten blijkt dat de variatie in aantallen van de hoofdprooi (in dit onderzoek helaas meestal gevormd door zuidelijke veldmuis en aardmuis tezamen) in de
valvangsten zeer goed zijn terug te vinden in de percentages in de braakballen. De
relatie is min of meer lineair, maar afvlakkend bij hogere dichtheden. Dat is een
verzadigingseffect, doordat er soms zoveel prooidieren zijn, dat een predator er
gewoon niet meer aankan. Of deze relatie ook op soortsniveau echt lineair is, is niet
duidelijk omdat het hoofdprooitype in feite bestond uit twee soorten (ziebijlage 2).
Bij de overige twee soorten was het verband tussen hun werkelijke aantallen en de
percentages in de braakballen ver te zoeken. Hiervan hingen de percentages meer
samen met depercentages van de hoofdprooi'soort'.
Het percentage van de prooiresten in braakballen is dus inderdaad alleen bruikbaar
voor de hoofdprooisoort (meestal veldmuis). Toch is verder gezocht naar mogelijkheden om ook de gegevens van de overige soorten te gebruiken. Er is al gememoreerd
dat zelfs in zeer goede veldmuisjaren (als hun populaties een zeer hoge dichtheid
kunnen bereiken) worden namelijk nog steeds ook andere soorten gevangen.
Onderzocht is of de volgorde van talrijkheid van de verschillende soorten in de
braakballen misschien overeenkwam met die in het veld. Uit de Finse gegevens bleek
dat inderdaad in behoorlijke mate het geval te zijn (figuren 2-4). Er bleek echter
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ook, dat de relatie tussen de ontwikkelingen in deze rangorde met de ontwikkelingen
in werkelijke aantallen alleen duidelijk aanwezig was voor de hoofdprooi'soort'. Bij
de overige twee soorten liet dat veel te wensen over. Hoewel dit alles nog eens goed
moet worden onderzocht met meerdere soorten tegelijk, lijkt het er op dat de
gegevens voor deze soorten alleen in kwalitatieve zin (aan- of afwezigheid) te
gebruiken zijn. Hiermee is overigens ook monitoring via een kwalitatief meetnet
mogelijk, zieparagraaf 4.1).
Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van kwalitatieve monitoring en de
mogelijke toepassing van multivariate technieken was helaas te weinig tijd.
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Rangorde (omgekeerde volgorde van talrijkheid) per jaar in de vangsten
(aantallen) en in braakballen van de belangrijkste prooidieren in Finland.
Tevens zijn de aantallen vangsten weergegeven. Figuur 3 (boven) heeft
betrekking op zuidelijke veldmuis en aardmuis tezamen, figuur 4 (links)
op de rosse woelmuis en figuur 5 op de bosspitsmuis (bron: Korpimaki &
Nondahl 1989).

Via braakbal-analyse zijn de populatiefluctuaties van de veldmuis dus waarschijnlijk
goed te volgen. Omdat de veldmuis voor veel predatoren (vogels en zoogdieren) de
belangrijkste prooisoort is en hun aantallen en reproductie in hoge mate reguleert, is
dat al voldoende reden om met deze methode een meetnet op te zetten. De overige
soorten die worden aangetroffen zijn minder eenvoudig te volgen, maar wellicht toch
wel in redelijke mate. Zo was de kolonisatie van de veldmuis en diens verdringing
van de noordse woelmuis op enkele Zeeuwse eilanden goed te volgen met braakbalanalyse. Ook wordt het voorkomen van schaarse soorten als noordse woelmuis,
ondergrondse woelmuis en veldspitsmuis vaak aangetoond met behulp van braakbal-
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len, net als de kolonisatie van Schiermonnikoog door de huisspitsmuis en van Texel
door de aardmuis. Dat geldt ook voor soorten die moeilijk op een andere wijze zijn
te volgen (bijv. waterspitsmuis, dwergmuis). Vergelijkingen tussen de inhoud van
braakballen afkomstig van verschillende gebieden toont vaak een grotere soortenrijkdom in rijk gestructureerde gebieden dan in resultaten van meer monotone gebieden
(med. P. Twisk).
Er zijn dus voldoende redenen aanwezig om een deelmeetnet braakbal-analyse op te
zetten.
Hoe moet zo'n meetnet nu worden opgezet? Er was helaas geen informatie beschikbaar over de mate van variatie binnen steekproeven van eenzelfde gebied, dus kon
ook geen inschatting worden gemaakt van het benodigde aantal meetpunten. Het
volgende is gebaseerd op best professionaljudgement. Er worden braakballen
verzameld van uilen (liefst kerkuil) binnen een telgebied. Dit gebied omvat liefst
meer dan één broedpaar (maximaal 5). Dat dempt namelijk de gevolgen van
individuele verschillen en de kans dat een telgebied ontvolkt raakt. Hierbinnen
worden per uilenpaar eenmaal per jaar (najaar, begin winter) 50 braakballen
verzameld in de omgeving van (of op) de nestplaats. Deze braakballen moeten liefst
zo vers mogelijk zijn en moeten betrekking hebben op datzelfde jaar. De resterende
braakballen worden dan ook verwijderd, zodat de braakballen hetjaar daarop ook op
dat jaar betrekking hebben. De verzamelde braakballen worden geanalyseerd en de
resultaten per telgebied als percentages weergegeven. Het lijkt wenselijk om tenminste 25telgebieden per stratificatieniveau aan te houden.
Nauwkeurigheiden uitvoerbaarheid
De nauwkeurigheid is nog niet duidelijk, maar lijkt voor veldmuizen goed. Waarschijlijk is bij de overige soorten ook monitoring mogelijk, wanneer de gegevens
over een langere reeks vanjaren worden beschouwd.
Dit deelmeetnet lijkt goed uitvoerbaar. Het verzamelen van braakballen kan door een
grote groep mensen worden uitgevoerd (er is geen specifieke kennis voor nodig) en
het materiaal kan goed worden vervoerd en bewaard. Analyse vereist weliswaar wat
meer kennis en ervaring, maar is toch goed overdraagbaar en uitvoerbaar. Materiaal
van schaarse soorten kan ter nadere controle aan specialisten worden toegezonden.
Verwerking en analysevan de gegevens zal niet veel problemen opleveren.
Afgewacht moet worden of de analyse van de braakballen door voldoende medewerkers kan geschieden, of dat daarvoor slechts een beperkte groep 'pluizers' overblijft.
In dat laatste geval lijkt een onkostenvergoeding op zijn plaats.
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4.3.5

Tellingen nesten van eekhoorn

Uit paragraaf 4.3.2 bleek dat eekhoorns ook al zijn waargenomen tijdens het PTTproject van SOVON. Hierbij ging het echter om geringe aantallen op een klein aantal
routes. Uit diverse onderzoeken zou zijn gebleken dat tellingen van knaagsporen en
transecttellingen niet voldoende nauwkeurig zijn voor het volgen van populaties van
eekhoorns (Hanskamp 1974, Gurnell 1987, maar zie ook paragraaf 4.3.2). Dat zou
te maken hebben met de grote variatie in gedrag, die samenhangt met de grote
verschillen in beschikbaarheid van voedsel (een mastjaar van de beuk leidt tot ander
gedrag dan een mastjaar van de eik, etc). Voor het tellen van eekhoorns is dus een
andere aanpak nodig. Debeste methode zou zijn het vangen en merken van dieren en
het vervolgens visueel weer opsporen ervan. Dat is erg arbeidsintentief en dus voor
een meetnet niet zo geschikt. Een alternatief voor het tellen van eekhoorns is het
tellen van hun nesten, waarvan de aantallen redelijk gelijk op gaan met fluctuaties in
de populaties (4-5 nesten per eekhoorn; Wauters & Dhondt 1988, Don 1985). Deze
methode is goed uitvoerbaar gebleken (Van Apeldoorn et al. 1994), maar kent enkele
haken en ogen. Zo zijn de nesten op zich goed zichtbaar en herkenbaar, maar vooral
in loofbossen wanneer de bladeren zijn afgevallen (winter). In naaldbossen is de
zichtbaarheid iets minder goed, maar nog steeds heel behoorlijk. In gebieden met
veel boomholten of nestkasten worden minder nesten gebouwd, omdat eekhoorns
vaak liever daarin verblijven. Het tellen van nesten lijkt niettemin een bruikbare
methode, te meer daar geen hoge eisen aan de deelnemers hoeven te worden gesteld
door de betrekkelijke eenvoud ervan. Het herkennen van een eekhoornnest is voor
een ieder mogelijk: ze zijn kogelrond, zo groot als een voetbal en bestaan uit takken
met veel bladeren.
Helaas waren geen meetreeksen van nesttellingen beschikbaar, waaruit kon worden
afgeleid hoeveel telgebieden nodig zijn voor het betrouwbaar bepalen van jaarlijkse
verschillen. Daarom vindt de hieronder gegeven opzet plaats op basis van best
professionaljudgement.
In telgebieden van 10-25 ha worden jaarlijks in november alle eekhoornnesten
opgespoord en op een kaart ingetekend. Deze telgebieden zijn elk steeds van één
bostype, zoals loofbos, naaldbos of gemengd bos. Het mooist zou zijn als iedere
deelnemer (of groep deelnemers) meer dan één telgebied voor diens rekening neemt,
van elk bostype één. Hierbij ie eventueel stratificatie mogelijk met betrekking tot
aspecten alsverdroging en verzuring.
Op de Britse eilanden wordt al enkeletientallenjaren aan monitoring van eekhoorns
gedaan. Hierbij gaat het echter om het volgen van de aan- of afwezigheid per
gridhok.
Nauwkeurigheiden uitvoerbaarheid
Waarschijnlijk is de methode goed uitvoerbaar door vele personen. Over de nauwkeurigheid is nog geen uitspraak te doen, deze dient nader te worden onderzocht.
Er zijn voldoende redenen om dit als deelmeetnet te starten.
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4.3.6

Vallenonderzoek (excl. muskusrattenbestrijding)

In deze en de volgende paragrafen gaat het om technieken die in dit vooronderzoek
door de beperkte tijd niet voldoende konden worden geëvalueerd. Dat betekent echter
niet dat ze voor monitoring niet bruikbaar zouden zijn. Ze moeten nog nader worden
bestudeerd.
Eén van de manieren waarop een beeld kan worden verkregen van de ontwikkelingen
in populaties van zoogdieren is het vangen met vallen. Het deel van de populatie dat
hiermee wordt bemachtigd is echter afhankelijk van de soort en de plaatsing van de
vallen. Voor diverse soorten kan onderzoek met vallen echter veel zinvolle en ook
voor monitoring goed bruikbare gegevens opleveren. Vooral wanneer de dieren
individueel herkenbaar worden gemaakt en een redelijke kans krijgen om te worden
teruggevangen, kunnen aardige populatieschattingen worden gemaakt. Als deze
herhaald worden kan dit tot bruikbare monitoring leiden.
Bij kleine zoogdieren kunnen de populaties nogal in omvang fluctueren (grote
reproductiecapaciteit). Hierdoor zijn vermoedelijk veel meetpunten nodig om tot
bruikbare resultaten voor monitoring te komen.
Voor onderzoek naar kleine zoogdieren zou het werken met klapvallen het eenvoudigst en goedkoopst zijn. Hierdoor zou het aantal meetpunten vrij groot kunnen zijn
en de inspanning betrekkelijk gering, bovendien zouden de dieren die zo gevangen
worden verzameld kunnen worden ten behoeve van nadere analyses (bijv. ecotoxicologische monitoring). Ook al zouden de populaties er niet erg onder lijden, het is
toch voor veel vrijwilligers die het zouden moeten uitvoeren een weinig sympathieke
manier en moeilijk te accepteren. Overigens vindt plaatselijk wel klapvalonderzoek
plaats ten behoeve van van monitoring. Ook in het buitenland vindt klapvalonderzoek
plaats.
Onderzoek met lifetraps,waarin de dieren levend worden gevangen, stuit op minder
bezwaren. Dergelijk onderzoek is echter nogal arbeidsintensief, bovendien zijn de
vallen duur (ƒ85,- per stuk).
Met dergelijke vallen uitgevoerd onderzoek is waarschijnlijk een goede methode om
zeldzame en betrekkelijk lokaal of regionaal voorkomende soorten kleine zoogdieren
te volgen, zoals veldspitsmuis, ondergrondse woelmuis, noordse woelmuis, grote
bosmuis en eventueel ook hazelmuis en eikelmuis. Voor deze schaars voorkomende
soorten is voorjaarlijkse monitoring waarschijnlijk te weinig mankracht beschikbaar.
Wellicht is het wel mogelijk om op een aantal vaste locaties, waaronder ook enkele
waar de doelsoort nog niet voorkomt maar dat gezien het habitat wel zou kunnen,
eens in de paar jaar met een vaste opstelling de populatie te bemonsteren. Ook zou
dit puur kwalitatief kunnen worden aangepakt: een zo groot mogelijk aantal vaste
meetpunten bemonsteren tot de soort is aangetroffen, met een vaste maximuminspanning. De vraag is echter of dergelijke onderzoeken nog wel door vrijwilligers
kunnen worden uitgevoerd.
Een goedkopere manier om dieren levend te vangen is met vangbekers of pitfalltraps. Hierbij gaat het om kunststof bekers of pijpjes die in de grond worden
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ingegraven. De dieren vallen er in en kunnen er dan vaak niet meer uit. Afhankelijk
van de soort en de diepte van de bekers kunnen hier soms goede resultaten mee
worden bereikt, vooral bij spitsmuizen en in mindere mate woelmuizen. Het is zelfs
mogelijk om hiermee een soort vaste opstelling te maken, wanneer de vallen goed
met deksels kunnen worden afgesloten in de perioden dat ze niet worden gebruikt.
Als ondersteuning voor braakbalonderzoek zou vallenonderzoek op dezelfde locatie,
en dan enige jaren volgehouden, zinvol kunnen zijn. Welke strategie hiervoor dan
zou moeten worden gevolgd moet nog nader worden onderzocht. Mogelijkheden zijn
bijvoorbeeld het plaatsen van 25 vallen in een grid van 5x5 en deze dan een- of
tweemaal per jaar een week lang te bemonsteren, of het plaatsen van 3 vallen per
meetpunt en dan 10vaste meetpunten in een groter telgebied van ± 100ha.
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4.3.7

Nestkastonderzoek

Vogelnestkasten
Verschillende kleine zoogdieren maken in meer of mindere mate gebruik van vogelnestkasten. Hierbij gaat het voornamelijk om soorten vleermuizen als ruige dwergvleermuis en grootoorvleermuis, maar soms ook om watervleermuis, meervleermuis
en rosse vleermuis (zie ook vleermuiskasten). Ook worden er soms bosmuizen,
eekhoorns en zelfs steenmarters (in grote kasten zoals voor uilen) in aangetroffen. In
Duitsland worden ook vaak soorten als relmuis en in mindere mate hazelmuis in
nestkasten aangetroffen.
Als dit in voldoende mate het geval is, zouden tellingen hiervan voor monitoring
kunnen worden gebruikt. Dat zou zeker gelden als het bij het gebruik zou gaan om
een min of meer vast deel van de populatie. In Duitsland kon men op deze wijze
zoveel gegevens over relmuizen verzamelen, dat over een seriejaren duidelijk bleek
dat er sprake was van populatieschommelingen die samenhingen met goede mastjaren, met name van de beuk. Daar overheen leek er sprake van een geleidelijke
toename van debezetting van de nestkasten over dejaren (Kulzer etal. 1993).
Wellicht kan het gebruik van nestkasten door de hazelmuis worden aangemoedigd,
door die kasten zeer laag op te hangen (hoewel dat op praktische bezwaren kan
stuiten vanwege vernielingen en/of predatie).
Bij het ophangen of plaatsen van nestkasten moetaltijd worden gelet op de mogelijkheid dat de aantallen hierdoor in positieve zin kunnen worden beïnvloed. Dat is
misschien nuttig voor de bescherming, maar ongewenst vanuit het oogpunt van monitoring. Hierbij is men vooral geïnteresseerd in de aantalsveranderingen zoals die
onder natuurlijke omstandigheden optreden.
Vleermuiskasten
De bruikbaarheid van tellingen van vleermuizen in vogelnestkasten of speciaal voor
hen gemaakte vleermuiskasten voor monitoringdoeleinden is nog niet helemaal
duidelijk. Het gebruik door vleermuizen van kasten is waarschijnlijk mede afhankelijk van omgevingsfactoren. Deze vorm van onderzoek verdient nadere aandacht, er
is in het buitenland al vrij veel onderzoek aan gedaan.
De kasten worden vaak gebruikt in verband met de voortplanting. Bij de ruige
dwergvleermuis bezetten de geslachtsrijpe mannetjes soms ieder een kast om van
daaruit te proberen zo veel mogelijk vrouwtjes om zich heen te verzamelen om mee
te paren (zie ook paragraaf 4.2.5). De aantallen die zich dan in de kast ophouden
zijn afhankelijk van de trekgolven waarin de vrouwtjes in Nederland arriveren en
weer vertrekken. Uit ringonderzoek is gebleken dat sommige mannetjes steeds in een
zelfde kast aanwezig zijn, maar soms ook in naburige en soms zijn ze ook wel eens
eentijdjeafwezig (med. P.H.C. Lina).
In hoeverre dat bij andere soorten vleermuizen ook zo is, is nog niet zeker. Vleermuiskasten spelen voor het voorkomen van deze soorten waarschijnlijk geen sleutelrol, zodat het van allerlei factoren afhangt of ze nu wel of niet gebruikt worden. In
jonge bossen kunnen nestkasten soms wel een flink aantal vleermuizen herbergen en
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spelen de kasten blijkbaar wel een belangrijke rol. In hoeverre de inventarisatie van
kasten in zulke gebieden gegevens kan leveren die bruikbaar zijn voor monitoring is
nog niet duidelijk. Ook het aspect verstoring kan hierbij een rol spelen.
Er vindt momenteel op enkele plaatsen onderzoek plaats, de resultaten hiervan zullen
in een later stadium worden geëvalueerd.
Marterkasten
Het plaatsen van speciale kasten voor marterachtigen kan er inderdaad toe leiden dat
deze kasten door dergelijke dieren worden gebruikt. Het aanbrengen aan de ingang
van klitteband of sterk plakband zou het gebruik ervan kunnen aangeven, vergelijkbaar met haarvallen (zie volgende paragraaf). In tegenstelling tot haarvallen kunnen
dergelijke kasten echter ook door de dieren bewoond raken. Dat kan voor hun
bescherming nuttig zijn, maar heeft tot gevolg dat deze kasten waarschijnlijk
(territoriaal) verdedigd zullen worden tegen gebruik door andere dieren. Vanaf dat
moment zou monitoring niet meer zinvol zijn, want dan kunnen andere diersoorten
niet meer worden geconstateerd. Alleen bij plaatsing en controle van een groot aantal
kasten, die nooit allemaal bezet kunnen raken, is monitoring weer wel mogelijk (zie
haarvallen). Ook zou, wanneer in die kasten voortplanting plaatsvindt, wellicht een
indruk van het aantal jongen kunnen worden verkregen, maar dat zal veel extra
waarnemingstijd vergen.
Niettemin is het raadzaam om hiermee te experimenteren, met name voor soorten die
op een andere wijze zeer moeilijk zijn te volgen, zoals marters. In Noord-Holland is
hiermee een begin gemaakt.
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4.3.8

Sporenonderzoek

Haarvallen
Enigejaren geleden is een type 'val' ontwikkeld waarmee men haren kan verzamelen
van dieren die er doorheen lopen. Het bestaat globaal uit een kunststof pijp, waar
aan de binnenzijde (bovenkant) sterk klevend plakband is bevestigd. De bedoeling
hiervan is dat de dieren er doorheen lopen en wat haren van hun rugvacht op het
plakband achterlaten. Deze strip plakband kan dan op gezette tijden worden verzameld en vervangen, waarna de achtergebleven haren in principe op soort zijn te
brengen (Teerink 1991). In het buitenland is hiermee ervaring opgedaan en het blijkt
daar te werken, ook voor kleine zoogdieren (Dickman 1986). Toepassing in Nederland heeft echter enkele beperkingen, omdat de haren van sommige verwante
soorten, zoals de woelmuizen van het geslacht Microtus, maar moeilijk van elkaar
zijn te onderscheiden (in Engeland komt hiervan maar één soort voor).
Met haarvallen van een groter type zijn echter misschien wel soorten op te sporen
waarvoor geen andere methoden ter beschikking staan, zoalskleine marterachtigen en
ratten. Hun haren zijn vrij goed van elkaar te onderscheiden.
Een meetnet met haarvallen heeft nog enkele beperkingen. Allereerst kan alleen maar
kwalitatief gewerkt worden (bepalen van aan- of afwezigheid), wat voor een meetnet
alleen zinnig is als op een groot aantal meetpunten wordt bemonsterd en wellicht ook
met een redelijke frequentie. Dat is wellicht haalbaar, maar dan moet eerst een
tweede beperking worden opgelost, namelijk de moeite die het kost om de haren te
determineren. Dat determineren lijkt vooralsnog een knelpunt. Onderzocht moet
worden of dat niet te vereenvoudigen is, zeker als men bedenkt dat het in de praktijk
toch maar om een beperkt aantal soorten kan gaan, ook al door het formaat van de
val. Misschien zijn er mogelijkheden met bepaalde technieken (UV-licht, fasecontrast-vergroting, chemische kleuringen) die nog kunnen worden onderzocht,
hoewel Teerink al veel mogelijkheden heeft uitgeprobeerd. Voorlopig zal de analyse
op een of meer centrale punten moeten plaatsvinden, waar extra kosten mee gemoeid
zullen zijn. Ondertussen moet worden nagegaan hoe de relatie is tussen de resultaten
van haarvallen enlife-traps.
Debruikbaarheid van haarvallen lijkt zeker een nader onderzoek waard!
Sporenvallen
Op het IBN is een methode van King & Edgar (1977) verder ontwikkeld om dieren
door een soort 'val' te laten lopen, waarbij zij eerst over een soort stempelkussen
lopen om vervolgens hun pootafdrukken achter te laten op geprepareerd papier (Van
Apeldoorn et al. 1993). Deze pootafdrukken kunnen dan met computerprogrammatuur geanalyseerd worden (soortherkenning). De door het IBN gebruikte vallen
hadden een doorsnede van 4-4.5 cm, zodat hiermee alleen kleine zoogdieren kunnen
worden geconstateerd. Wellicht is zo'n toepassing ook mogelijk bij een groter model,
waarbij dan ook de grotere kleine marterachtigen kunnen worden geconstateerd.
Net als bij de haarvallen gaat het hierbij om het verzamelen van kwalitatieve
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gegevens. Dat houdt in dat bij toepassing in een meetnet, een groot aantal hiervan
zou moeten worden gebruikt en dat de analyse van de gegevens ook tamelijk grootschalig zou moeten plaatsvinden. Gezien de specialistische aard van deze analyse, zal
ook deze waarschijnlijk op één of enkele centrale punten moeten geschieden,
waarmee waarschijnlijk extra kosten zijn gemoeid. Net als bij de haarvallen bleken
ook hier problemen te bestaan met de herkenning van woelmuissoorten van het
geslachtMicrotus.
Latrines
Het waarnemen van latrines (mesthoopjes) kan vaak een indicatie geven van het
voorkomen van een bepaalde soort, het tellen van het aantal daarvan kan bij sommige soorten zelfs een indicatie geven van de populatiegrootte. Dat is onder meer zo bij
de woelrat (Woodroffe et al. 1990). Hiermee kan in het zomerhalfjaar en met name
in kernbiotopen goed worden gemeten. Wellicht is het tellen van latrines te vereenvoudigen, door langs oevers houten plankjes of iets dergelijks neer te leggen, om
zodoende geschikte locaties voor latrines aan te bieden. Hiervan maken soms ook
andere diersoorten gebruik.
Misschien is het zinvol om aan deze methode extra aandacht te schenken, te meer
daar bij de muskusrattenbestrijding blijkt dat de bijvangsten van de woelrat lijken af
te nemen, wat kan wijzen op een afname van deze soort (Niewold 1993). Hoewel
men bij de muskusrattenbestrijding streeft naar het reduceren van bijvangsten (zie
paragraaf 4.3.10), kan dit de afname van de bijvangsten aan woelratten maar ten dele
verklaren.
Overigens wordt ook de aanwezigheid van otters wel gevolgd aan de hand van hun
'spraints' en wel de aantallen daarvan over een oeverlengte van 600 m.
Voor monitoring moet de vindkans van mest wel min of meer constant blijven in de
tijden vergelijkbaar zijn bij de verschillende locaties en onderzoekers.
Overige sporen
In koude streken elders in de wereld wordt monitoring-onderzoek gedaan aan de
hand van diersporen in de sneeuw. Daarbij wordt gewerkt met het aantal malen dat
de sporen van een bepaalde diersoort de afgelegde standaard-route kruisen. Helaas is
het in ons klimaat niet mogelijk ditjaarlijks te doen, omdat er onvoldoende en niet
lang genoeg sneeuw aanwezig is. Dat hoeft ons er echter niet van te weerhouden
toch een aantal routes uit te zetten. We moeten dan maar genoegen nemen met het
feit dat deze maar eens in de zoveel tijd kunnen worden bemonsterd. Dan moeten
daarvoor wel enkele vaste routes klaarliggen (bijv. voor een ander deelmeetnet). Er
moeten afspraken worden gemaakt over hoelang de sneeuw minstens moet zijn
blijven liggen voordat tot een telling wordt overgegaan. Daarmee zou met onregelmatige tussenpozen toch een aanvullende steekproef worden verkregen, als extra
controlemogelijkheid voor de resultaten van andere projecten. Dit kan vooral zinvol
zijn voor moeilijk op een ander manier te volgen soorten als marterachtigen.
Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van aangelegde wildpassages,
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dassentunnels, aangepaste duikers, uittreeplaatsen en dergelijke over en onder drukke
verkeerswegen (ecoducten). Wanneer daarbij een voorziening wordt getroffen om het
constateren van diersporen mogelijk te maken (bijv. met stroken zand of modder), is
het mogelijk om bij een voldoende telfrequentie toch kwalitatief te monsteren
(Nieuwenhuizen & Van Apeldoorn 1994). Het welslagen van zoiets hangt natuurlijk
af van een voldoende groot aantal van dergelijke (of vergelijkbare) meetpunten en
een voldoende meetfrequentie. Momenteel vindt een inventarisatie van dassentunnels
plaats (Universiteit Nijmegen) en bestaat hiervoor ook belangstelling bij Rijkswaterstaat (zie Nieuwsbrief Versnippering... Ontsnippering nr. 2 1994). Hierbij gaat het
inmiddels om vele tientallen voorzieningen. In hoeverre de ligging hiervan representatief is voor Nederland, zou moeten worden onderzocht en eventueel bijgestuurd.
Eventueel kan worden geëxperimenteerd met het aanleggen of onderhouden van
andere plaatsen waar prenten goed zichtbaar zijn (duinen, stuifduinen, zandige
plekken in een bos, rond een drinkplaats, bij loopplanken over sloten, etc). Dit is
onder meer met succes toegepast in Australië (Catling & Burt 1994).
Voor al dit soort toepassingen moeten de deelnemers wel voldoende ervaring hebben
in het herkennen van de diverse soorten en moet volgens een standaard-methode
worden gewerkt (telfrequentie, periode van het jaar, aanharken van een oppervlak,
de grootte daarvan, etc).
Al deze methoden zijn kwalitatief van aard en zijn alleen voor monitoring toe te
passen als ze kwantitatief gemaakt worden. Dat kan door met een groot aantal
meetpunten te werken en met een redelijke telfrequentie. Ook moeten de verschillende soorten in voldoende matevan elkaar onderscheiden kunnen worden.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit in Nederland tot een haalbaar deelmeetnet kan leiden.
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4.3.9

Verkeersslachtoffertellingen

Voor sommige soorten kunnen tellingen van verkeersslachtoffers de enige of één van
de belangrijkste methoden zijn om iets over populatieschommelingen te weten te
komen. Hierbij kan worden gedacht aan de egel, maar mogelijk ook aan de bunzing.
Er zijn diverse beperkingen aan het gebruik van dit type gegevens. Allereerst is niet
zeker of het deel van de populatie dat door het verkeer sterft ook een min of meer
vast deel van de populatie is. Er zullen hierbij invloeden meespelen van factoren als
vegetatietype, aard van het voedsel, verdeling van het voedsel, verkeersintensiteit,
populatiedichtheid, etc. Tevens zullen de trefkansen van de diverse soorten nogal
verschillen, waarschijnlijk zelfs binnen een groep als de kleine marterachtigen. Zo
lijkt de trefkans voor bunzing groter dan die voor wezel en hermelijn, vermoedelijk
gerelateerd aan de mate van zwerfgedrag. Ook weten we nog niet in hoeverre de
gevonden aantallen groot genoeg zijn voor monitoring.
Momenteel vindt onder meer naar deze factoren onderzoek plaats aan de egel. Of dit
onderzoek dergelijke vragen afdoende kan beantwoorden moet worden afgewacht.
Tellingen van verkeersslachtoffers zouden kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers (bijv. via woon-werkverkeer) of door kantonniers. Lokaal of zelfs regionaal
vindt al enige registratie van verkeersslachtoffers plaats. Ook wordt bij Rijkswaterstaat in het project 'Versnippering... Ontsnippering' momenteel gewerkt aan onder
meer een databank (DATASNIP), waarin gegevens kunnen worden opgeslagen van
verkeers- en verdrinkingsslachtoffers en gegevens van de vindplaats (exacte locatie,
begroeiing, sloten, etc). De bedoeling hiervan is dat er relaties kunnen worden
gelegd tussen de omgevingsfactoren en de sterfte, die zouden kunnen leiden tot
slachtofferbeperkende maatregelen. Een groot deel van deze gegevens zou moeten
worden aangeleverd door kantonniers, die hiervoor formulieren en een handleiding
krijgen voor onder meer soortherkenning.
Als de deelname hieraan door kantonniers zou leiden tot een min of meer vaste
telinspanning, zijn dergelijke gegevens goed te gebruiken voor monitoring. Dan moet
echter de verkeersintensiteit niet te veel variëren (dat zou eigenlijk ook bepaald
moeten worden) en moeten de slachtofferbeperkende maatregelen een nietal te grote
invloed uitoefenen op tenminste een herkenbaar deel van de gegevens.
Als dit project inderdaad gaat lopen, zou dit een basis kunnen vormen voor een
landelijk deelmeetnet, waarin ook tellingen op andere wegen dan rijkswegen kunnen
worden opgenomen.
Over onderzoek aan verkeersslachtoffers bij zoogdieren is al wel wat literatuur
bekend (o.a. Jonkers & De Vries 1977), maar er zal nader onderzoek aan bestaande
meetreeksen moeten plaatsvinden om te bepalen hoeveel inspanning er voor een
betrouwbare dataset moet worden geleverd. Het lijkt als monitoringproject zeker
kansrijk.
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4.3.10

Jachtstatistiek

Bijvangsten muskusrattenbestrijding
Bij de muskusrattenbestrijding treden vrij veel bijvangsten op, waaronder die van
zoogdieren. De soort die als bijvangst het meest voorkomt is de woelrat, verder
worden oa. bruine ratten, nertsen en bunzingen aangetroffen. Bij de muskusrattenbestrijding wordt geregeld aandacht besteed aan het reduceren van de bijvangsten,
waarbij de nadruk ligt op soorten waarvan het vangen het meest ongewenst is en
minder op soorten als bruine rat, woelrat en nerts. Momenteel worden vooral
klemmen en gazen fuiken gebruikt, waarvan de laatste vooral als schijnduikers in
oevers worden aangebracht, maar ook als drijvende vallen.
Het is gebleken dat wanneer de vallen geheel onder water worden aangebracht, er
minder bijvangsten van woelrat en bunzing worden gedaan, dan wanneer deze deels
boven water worden toegepast. Bij vallen die onder water zijn aangebracht worden
buiten muskusratten ook geregeld nertsen gevangen (Niewold 1992).
In voor- en najaar worden vooral de oevers bemonsterd op strategische plaatsen. Dat
gebeurt lokaal met permanente vangmiddelen, meestal klemmen, die eens in de 2-4
weken worden gecontroleerd. Zodra daar dan muskusratten in worden aangetroffen,
gaat men gerichter in de omgeving daarvan vallen plaatsen.
Of de gegevens over bijvangsten ook voor monitoring zijn te gebruiken, hangt van
een aantal factoren af. Zo dient de vanginspanning min of meer constant te zijn, ook
wat betreft de wijze van plaatsing van de vallen en het gebruikte valtype. Ook moet
de registratie ervan consequent worden verricht. Dat laatste is vooral afhankelijk van
de eenvoud ervan en van de motivatie van de vanger. Beide zijn wellicht te beïnvloeden. De constantheid van de vanginspanning is waarschijnlijk eenprobleem. Wellicht
zou de variatie daarin enigszins kunnen worden ondervangen, door niet met absolute
aantallen maar metrelatieve (percentages) te werken. Een veldmethodedie steedsaan
veranderingen en aanpassingen onderhevig is (om bijvangsten te reduceren), kan
daarentegen een probleem vormen. Bovendien gaat het hierbij om een soortpredatorprooi-relatie: als er prooidieren (muskusratten) worden aangetroffen, wordt hier meer
aandacht aan geschonken, door meer en vooral ook andere typen vallen te plaatsen,
met eventuele andere typen van bijvangsten tot gevolg.
Bij de verkennende vangsten in de trektijd (voorjaar en najaar) wordt een min of
meer constante vanginspanning gedaan, die geschikt zou kunnen zijn voor monitoring. De vangsten die na aantreffen van muskusratten in de omgeving (en op een
andere wijze) worden gedaan, kunnen echter op de totale populatie invloed hebben
en dus ook op die van de bijvangsten. Dat zou het beeld enigzins kunnen verstoren.
Niettemin loont het toch de moeite om hieraan verdere aandacht te schenken, vooral
als zou blijken dat die vanginspanning en methode toch wel te standaardiseren zijn.
Dit moet nader worden onderzocht, maar het lijkt een kansrijke bijdrage aan het
Meetnet Zoogdieren.
De dreigende reorganisatie van de muskusrattenbestrijding zou een probleem kunnen
vormen, als de beroepsvangers zich voortaan moeten beperken tot de hoofdwateren
en de kleinere wateren geheel aan boeren etc. worden overgelaten. Eventuele
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standaardisatie zal dan tot de hoofdwateren beperkt blijven.
Overige soorten
De overige vangst- en afschotcijfers zijn de laatste jaren door het BIC bijgehouden.
Ook hiervoor geldt dat er sprake is van een soort predator-prooirelaties, wat
beperkingen aan de bruikbaarheid oplegt. Of en hoe er afschot plaatsvindt, wordt
namelijk vooral bepaald door allerlei niet-constante en veelal subjectieve factoren.
Het is mogelijk dat de resultaten van de afschotcijfers van hazen wel een redelijke
indicatie van de populaties vormen, daarvoor zijn enkele aanwijzingen (overeenkomsten in trend tussen afschotcijfers en gebiedstellingen). Bij deze soort gaat het meer
om oogstjacht, waarbij het toeval (de trefkans) een relatief belangrijke rol speelt.
Deze trefkans zal tamelijk sterk samenhangen met de omvang van depopulatie.
Ook de afschotcijfers van sommige andere soorten kunnen misschien bruikbaar zijn
voor een indicatie van de ontwikkelingen.
Debruikbaarheid voor monitoring zal nader moeten worden onderzocht.
4.3.11

Enquêtes

Als aanvullende methode kan worden gedacht aan de (jachtwild)enquete. Enquêtes
kunnen een bijdrage leveren aan verspreidingsonderzoek en dus ook een beeld geven
van wijzigingen in het voorkomen van bepaalde soorten. Waarschijnlijk kunnen
hiermee alleen maar zeer duidelijke wijzigingen worden geconstateerd, omdat ze de
waarnemers alleen dan zullen opvallen. De resultaten zullen echter worden beïnvloed
door subjectieve (en dus niet-constante) factoren, wat de bruikbaarheid zal beperken.
Waarschijnlijk is de informatie vooral kwalitatief bruikbaar. Voor sommige slecht
waarneembare soorten kan dit toch een bron van informatie vormen. Deze methode
is eventueel bruikbaar als deze (min of meer) consequent wordt toegepast over
langere perioden.
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4.3.12

Soortspecifieke methoden

Voor sommige soorten zouden aparte, alleen voor die soort geschikte, meetnetten
moeten worden ontworpen. Dit kunnen soorten zijn met een sterk van de andere
soorten afwijkende leefwijze, maar ook soorten die extra aandacht vragen vanwege
zeldzaamheid of andere ecologische criteria.
Mol
De mol is een wijd verspreide en vrij algemene soort, waarvoor het wellicht niet
voor de hand ligt om daaraan veel aandacht te schenken in de vorm van een eigen
meetnet. Uit een Fins artikel (Pankakoski et al. 1993) blijkt echter, dat mollen rond
een grote stad als Helsinki last hebben van hoge concentraties zware metalen, die zij
binnen krijgen via regenwormen, hun hoofdvoedsel. Dat resulteerde oa. in lagere
gewichten van de dieren. Ook konden duidelijke gradiënten worden aangetroffen in
de gehalten van kwik, afhankelijk van de afstand tot autosnelwegen. De gehalten
kwik die werden aangetroffen, lagen soms boven de drempelwaarden waarvan
bekend is dat deze bij zoogdieren tot nierschade kunnen leiden.
Dergelijke gegevens zijn ook bekend uit Nederland, waar in een verontreinigd gebied
mollen werden verzameld met zeer hoge gehalten aan onder meer cadmium. Ook
werden hoge gehalten aan lood gemeten in mollen uit heidegebieden (Ma 1994).
Het is mogelijk dat de mol last ondervindt van menselijke activiteiten als intensieve
landbouw, industrie, snelverkeer, verzuring etc, wat is terug te vinden in deaantalsontwikkelingen.
Een soort die nu nog wijd verbreid voorkomt, kan soms plotseling flink in aantal
afnemen. Dat bleek al bij de woelrat (paragraaf 4.3.8: latrines). Een recent voorbeeld uit de vogelwereld, de veldleeuwerik, illustreert dit eveneens duidelijk. Deze
soort was vroeger zo algemeen dat hij bijna nergens werd geteld. In sommige regio's
waar hij wel is geteld bleek dat de soort in enkele decennia met meer dan 80% in
aantal was afgenomen. Inmiddels is de soort uit grote delen van Nederland verdwenen!
Een meetnet voor de mol is dus wenselijk. Het aantal molshopen of mollenritten is
waarschijnlijk geen goede maat voor het aantal mollen, dat aantal hangt te veel af
van de bodemdichtheid en de beschikbaarheid en aard van het voedsel. Voor de
bodemdichtheid kan wellicht worden gecorrigeerd (Haeck 1969 en mond. meded.).
Dit zal nader moeten worden onderzocht. Mogelijk kan onderscheid tussen oude en
verse hopen ook aanknopingspunten bieden.
Het vangen van mollen is te arbeidsintensief en levert ook te weinig op (mollen
hebben flinke leefgebieden: 250 - 1000 m2), bovendien zullen zij hierbij om het
leven komen.
In Duitsland zijn lokaal tellingen uitgevoerd van 'revieren': afzonderlijke netwerken
van hopen en ritten, die zouden toebehoren aan individuele territoriale mollen. Bij
hogere dichtheden raakte men hierbij echter in de problemen, maar kennelijk
kwamen hoge dichtheden ter plaatse niet vaak voor (Kulzer et al. 1993). In Nederland zal dat echter wel vaak het geval zijn.
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In Nederland zijn op kleine schaal inventarisaties verricht, waarbij op perceelsniveau
werd gekeken of er molshopen voorkwamen en zoja in welke (grove) aantalsklasse.
Hierbij werden de molshopen soms ook gekarteerd. Ook is in sommige provincies de
aan- of afwezigheid per kilometerhok bepaald ten behoeve van regionale verspreidingskaarten. Als dit met enige regelmaat wordt herhaald, kan ook een globaal beeld
van voor- of achteruitgang worden verkregen.
Wellicht kan voor deze soort nog het beste een kwalitatief meetnet worden opgezet,
bestaande uit een groot aantal meetpunten, waarop slechts deaan- of afwezigheid van
molshopen of mollenritten wordt bepaald, eventueel in enkele grove aantalsklassen.
Hierbij moet bij de keuze van de meetpunten wel rekening worden gehouden, dat
daar ook punten bij zijn waar de soort (nog) niet voorkomt, maar dat in principe wel
zou kunnen doen. Gebeurt dat niet, dan kan per definitie geen toename meer worden
geconstateerd en kan dus alleen nog maar achteruitgang worden gemeten.
Voor zo'n meetnet moet natuurlijk een zeer groot aantal meetpunten worden
bemonsterd. Hoeveel moet nader onderzoek nog uitwijzen. Dat moet echter mogelijk
zijn, aangezien vrijwel iedereen in Nederland weet hoe een molshoop eruit ziet (de
hopen van de molmuis/woelrat kunnen slechts regionaal voor verwarring zorgen),
zodat voor zo'n meetnet in feite een groot aantal medewerkers zou kunnen worden
ingezet (bijv. leden van allerlei natuur- en milieugroepen). De mogelijkheden voor
zo'n meetnet moeten nog nader worden onderzocht, evenals de mogelijke invloeden
opresultaten van lokale bestrijdingsacties.
Hamster
Burchten van hamsters zijn na de oogst op akkers goed waarneembaar en herkenbaar
(oa. grote aardhopen voor de ingang). Ondanks dat hamsters in principe solitair leven, is het aantal burchten niet zonder meer bepalend voor het aantal dieren.
Burchten kunnen namelijk bewoond worden door vrouwtjes met jongen (dus
meerdere dieren), terwijl andere burchten al weer geruime tijd verlaten kunnen zijn
(Lenders& Pelzers 1982).
Of dergelijke tellingen wel als relatieve schattingsmethode te gebruiken zijn, moet
nog worden uitgezocht.
Dit jaar (1994) is in Limburg een onderzoek gestart naar de verspreiding van de
hamster. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor onderzoek naar de mogelijkheden
voor monitoring in enkele telgebieden.
Waterspitsmuis, veldspitsmuis,ondergrondsewoelmuis, noordse woelmuisen grote
bosmuis
Hoewel deze soorten op zich niets met elkaar van doen hebben, zitten er grote
overeenkomsten in de aanpak voor eventuele monitoring. Het gaat hier om kleine
zoogdieren die, net als andere kleine zoogdieren, zowel met braakbalonderzoek als
met vallenonderzoek zouden kunnen worden gevolgd. Deze soorten komen echter
maar lokaal en schaars voor. Wil men deze soorten beslist monitoren, bijv. omdat ze
op de Rode Lijst staan (Hollander 1994), dan moet er een extra, op de soort gerichte
inspanning worden verricht. De beste methode is waarschijnlijk onderzoek met
vallen, opeen kwantitatieve ofjuist meer kwalitatieve wijze (zieparagraaf 4.3.6).
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Het is zeer de vraag of dergelijke onderzoeken nog wel door vrijwilligers kunnen
worden uitgevoerd.
Veldmuis
Het tellen van (verse) loopgangetjes en in mindere mate het aantal gaatjes is
bruikbaar als relatieve schatter voor de dichtheid van woelmuizen (Hansson 1979).
Versheid van loopgangetjes werd geconstateerd door te controleren of er zich spinrag
in bevond. Dit zou eventueel ook kunnen worden onderzocht op haalbaarheid, omdat
deze methode relatief weinig veldinspanning zou kosten.
In de periode 1978-1981 heeft een monitoring-onderzoek plaatsgevonden van de
veldmuis met de 'heropende-gaatjes-methode' (Buker 1984). Deze methode betrof het
opsporen van veldmuisholletjes en het markeren daarvan. Hierna werden de ingangen
zachtjes dichtgedrukt. Na 24 uur werd gecontroleerd hoeveel hiervan weer door de
dieren waren heropend of nieuw gegraven. Dit was dan een maat voor het aantal
aanwezige veldmuizen.
Op 39 locaties binnen Nederland werd door vrijwilligers bemonsterd. Het voordeel
van deze methode was dat geen grondige kennis van zoogdieren werd verlangd en
dat deze door veel vrijwilligers en dus goedkoop kon worden uitgevoerd.
Uit de resultaten bleek dat de methode goed werkte, in die zin dat er een keurige
trend (cyclus) uit kwam, die op nagenoeg alle locaties gelijk opging en dus landelijke
geldigheid had. Hoewel het artikel daar niet op ingaat, is bekend dat deze resultaten
overeen kwamen met resultaten van braakbalonderzoek, dat lokaal tegelijkertijd werd
uitgevoerd (zie bijv. Koning & Baeyens 1990) en waaruit bleek dat daarin dezelfde
piekjaren waarneembaar waren. Het aantonen van de bruikbaarheid van de resultaten
van braakbalonderzoek was overigens ook één van de redenen waarom dit project
was opgezet.
Uit de resultaten bleek echter ook dat de belangstelling onder de deelnemers afnam,
onder meer onder invloed van het lokaal vernielen van proefvlakken (landbouw),
maar waarschijnlijk ook omdat na verloop van tijd het nieuwe eraf was. Detijdsinvestering was echter niet erg groot: op de eerste dag zo'n 3-5 uur en op de tweede
dag ongeveer 1uur.
Hoewel deze methode dus voor een zoogdiermonitoring-project bruikbaar is, wordt
hieraan voorlopig geen prioriteit gegeven, omdat een dergelijke veldmuiscyclus ook
goed metbraakballen is te meten.
Zwarte rat
Zwarte ratten worden gevolgd door de ongediertebestrijding, mn. VROM-Wageningen. Hier wordt derecente toename van de soort in de bio-industrie gevolgd.
Hazelmuis
In Zuid-Limburg worden al een paar jaar lokaal tellingen uitgevoerd van nesten van
deze soort die kort boven de grond zitten. Punten van aandacht hierbij zijn de
mogelijkheid tot verwarring van de nesten met die van de dwergmuis en het feit dat
hazelmuizen hun nesten soms ook hoog in de bomen maken, die dan gemist worden.
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De mogelijkheden voor monitoring moeten nog nader worden onderzocht.
Misschien is onderzoek met nestkasten mogelijk (zie paragraaf 4.3.7), of met vallen.
Eikelmuis
Net als de vorige soort is ook deze soort niet zonder gerichte inspanning te volgen.
Naast mogelijkheden van het opsporen en tellen van nesten in de winter (kalksteengroeven, zolders) en in de zomer (struiknesten), is het misschien ook mogelijk met
nestkasten en inloopvallen (Foppen 1991). In Vlaanderen worden eikelmuizen
geregeld in nestkasten aangetroffen in boomgaarden (med. D. Criel). De haalbaarheid van monitoring van deze soort moet nog nader worden onderzocht.
Dwergmuis
Net als bij de hazelmuis kunnen ook de nesten van de dwergmuis misschien voor
monitoring worden gebruikt. Warner & Batt (1976) beschreven een methode om deze
soort te volgen met behulp van opengesneden tennisballen met voer erin, die aan een
paal werden gemonteerd en in de vegetatie geplaatst. Deze methode zou het voordeel
hebben dat alleen dwergmuizen bij het voer kunnen komen en vervolgens geregistreerd kunnen worden. Registratie kon met een bepaalde mechanische constructie,
maar ook door te kijken of het voer werd genuttigd. Hoe hoger de dichtheid hoe
eerder het voer werd gevonden en geconsumeerd (1-2 dagen bij hoge dichtheden, 5
dagen waren altijd voldoende om aanwezigheid te bepalen). Ook kan worden
geprobeerd om met plankjes op paaltjes (30-50 cm hoog) deze soort over te halen
deze als latrines te gebruiken (med. D. Criel). Als deze soort onvoldoende met
braakbal-analyse kan worden gevolgd, kan worden overwogen om één van deze
methoden toe te passen of vallenonderzoek.
Boommarter
Voor deze soort zijn nog niet veel inventarisatiemethoden voorhanden. Ze worden
(helaas) geregeld doodgereden en kennelijk sporadisch in marterkasten aangetroffen.
Of dit laatste een bruikbaar middel kan zijn om de aantalsontwikkeling te volgen,
moet nog worden afgewacht. Een aantal speciaal voor dit doel op de Veluwe
geplaatste kasten heeft nog niets opgeleverd. Bovendien kleven er wellicht bezwaren
aan het gebruik van kasten voor monitoring (zieparagraaf 4.3.7).
Het volgen van sporen in de sneeuw (zie paragraaf 4.3.8) kan slechts sporadisch in
ons klimaat plaatsvinden, van dassentunnels en dergelijke kan gezien de leefwijze
van de soort ook niet echt worden verwacht dat daarvan in voldoende mate gebruik
gemaakt wordt.
Wellicht zijn er mogelijkheden alser speciale bovengrondse passages voor deze soort
worden ontwikkeld, om dan eventueel de mate van het gebruik ervan te kunnen
volgen.
De Boommarterwerkgroep van de VZZ probeert ook aandacht te besteden aan
eventuele monitoring. Misschien geeft het gestarte onderzoek (Boommarter Inventarisatie Project) enig zicht opde mogelijkheden.
Steenmarter
Monitoring van deze soort stuit ook op grote moeilijkheden. Weliswaar heeft het
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IBN tot voor kort alle meldingen verzameld en behandeld, maar daaraan is nu een
einde gekomen. Wellicht bieden verkeersslachtoffertellingen enige mogelijkheden,
maar dan moet er wel sprake zijn van een groot netwerk hiervan, gezien de lage
trefkans van deze soort.
Das
De Vereniging Das en Boom besteedt al veel aandacht aan deze soort, onder meer
door het bijhouden van verkeersslachtoffers en het volgen van een aantal burchten.
Ook regionaal wordt een aantal burchten (deels door anderen) bijgehouden. Sinds
1960 heeft eens in de tien jaar een landelijke census plaatsgevonden. Er wordt
momenteel gedacht aan het opvoeren van de frequentie daarvan tot eens in de vijf
jaar. Misschien kan dit alsdeelmeetnet van het Meetnet Zoogdieren fungeren.
De nauwkeurigheid van deze vorm van monitoring moet nog worden geëvalueerd.
Otter
In het buitenland wordt vaak een veldmethode toegepast die neerkomt op het tellen
van de 'spraints' over een oeverlengte van 600 m. Aan deze soort is in dit project
geen aandacht geschonken, gezien het feit dat deze soort in Nederland nagenoeg niet
meer voorkomt.
Bever
De bever is geherintroduceerd in de Biesbosch en de Gelderse Poort. De ontwikkeling in de Biesbosch lijkt succesvol te verlopen.
Tot nu is deze soort goed gevolgd, maar daaraan zou een einde kunnen komen
wanneer hij zich gaat uitbreiden tot ver buiten de gebieden waar ze zijn losgelaten.
Toch zou deze soort deel moeten uitmaken van het Meetnet Zoogdieren.
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4.4 Tweede selectie
In paragraaf 4.1 is vermeld dat te weinig tijd beschikbaar was om alle onderzoeksmethoden en mogelijke deelmeetnetten in voldoende mate te onderzoeken. Er is
daarom in een vroeg stadium van dit vooronderzoek een selectie gemaakt van de
deelmeetnetten die het meest kansrijk werden geacht. Die selectie gebeurde op basis
van bestprofessionaljudgement, waarbij aspecten als meetbaarheid en uitvoerbaarheid door voldoende medewerkers een belangrijke rol hebben gespeeld. Het onderzoek heeft vervolgens aangetoond dat deze methoden inderdaad tot werkbare
deelmeetnetten zouden kunnen leiden. Daarnaast is gebleken dat sommige andere
mogelijkheden toch ook zeker nader onderzoek verdienen, omdat deze ook kansrijk
lijken en een waardevolle uitbreiding van het aantal te meten soorten opleveren (zie
paragrafen 4.3.6 t/m 4.3.9). Een overzicht van de soorten en deelmeetnetten waarin
deze gevolgd zouden kunnen worden is vermeld in bijlage 3.
De mogelijkheid bestaat dat niet aan al deze meetnetten aandacht, tijd en geld kan
worden besteed. In dat geval moet een selectie worden gemaakt op basis van
voorrang en haalbaarheid. Voorrang krijgen soorten waarvoor een relatief grote
behoefte bestaat aan jaarlijkse meetgegevens. Dit zullen vooral de soorten van de
Rode Lijst zijn (waarin inbegrepen de zgn. aandachtsoorten, zie paragraaf 3.4),
evenals soorten die indicatief zijn voor een bepaald beleidsthema. Daarnaast zijn er
deelmeetnetten die erg goed uitvoerbaar zijn, met relatief weinig kosten, die
gegevens opleveren over tenminste enige indicatieve soorten.
Deelmeetnetten kunnen worden gerangschikt op volgorde van het aantal soorten van
de Rode Lijst waarvan zij gegevens kunnen opleveren (zie ookbijlage 3):
Deelmeetnet

aantal soorten van
de Rode lijst

Tellingen overwinterende vleermuizen:
Braakbal-analyse
Vallenonderzoek
Kolonietellingen vleermuizen
Nestentellingen (3 typen)
Punt/transecttellingen vleermuizen
Nestkasttellingen

10-11
5-7
5-7
4-6
3
2
0^

Deelmeetnetten die met relatief geringe inspanning bruikbare informatie opleveren of
waaraan veel mensen kunnen deelnemen zonder specifieke zoogdierkennis zijn:
Route- en gebiedstellingen niet-vliegende zoogdieren
Braakbal-analyse
Kolonietellingen vleermuizen
Nestentellingen eekhoorn

Hieruit kan worden afgeleid dat alle eerder geselecteerde deelmeetnetten in deze
lijstjes voorkomen, met uitzondering van de tellingen van werfroepende vleermuizen.
Ook de nestentellingen van de eekhoorn scoren niet hoog, evenmin als de punt- en
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transecttellingen van vleermuizen en de nestkasttellingen. De laatste methode is
echter nog onvoldoende onderzocht en heeft misschien voorrang, vanwege het feit
dat dit misschien een belangrijke methode kan worden voor de beide soorten
slaapmuizen. Desondanks geven deze deelmeetnetten waardevolle informatie, al dan
niet aanvullend.
Voorts kan worden afgeleid, dat misschien ten onrechte relatief weinig aandacht is
besteed aan een meetnet met vallen, ook al kon hierover al wel wat worden gemeld.
Door deze deelmeetnetten op te bouwen kan dus een groot deel van de soorten van
de Rode Lijst in meer of mindere mate worden gevolgd. Tegelijkertijd kunnen
daarnaast nog tenminste 25 andere soorten worden gevolgd. Onderzocht moet worden
of dat aantal nog kan worden uitgebreid of sommige soorten nog beter kunnen
worden gevolgd.
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5

Conclusies en aanbevelingen

In een meetnet voor natuur en landschap kunnen zoogdieren niet ontbreken. Naast
grote gevoeligheid voor ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur van het landschap
(zieparagraaf 1.2) zijn zij door hun betrekkelijk geringe mobiliteit ook gevoelig voor
andere (fysisch/chemische) ontwikkelingen ter plaatse, omdat zij zich daaraan niet
kunnen onttrekken (integenstelling tot bijv. veel trekvogels).
Een meetnet dat aan alle (vaak terechte) wensen van statistici tegemoet komt, vereist
een goed gekozen en ruime opzet en voldoende waarnemingen. De meeste belangstelling gaat echter uit naar soorten die schaars voorkomen. Dat leidt tot conflicterende situaties: het is moeilijk om meetnetten op te zetten, waarin schaarse soorten in
voldoende mate kunnen worden gevolgd. Zoogdieren zijn door hun geringe zichtbaarheid en tamelijk uiteenlopende leefwijzen vaak niet eenvoudig waar te nemen.
Dat geldt zeker voor de schaarse soorten, zoals die van de Rode Lijst. Wil men die
toch volgen, dan moeten daarvoor extra inspanningen worden gedaan. Soorten die op
de Rode Lijst staan omdat zij slechts in een beperkt deel van Nederland voorkomen
(zoals in Limburg), vragen een geconcentreerde aanpak. Het is de vraag of dat in
voldoende matedoor vrijwilligers kan worden uitgevoerd, maar zij kunnen zeker een
belangrijke bijdrage leveren. Voor andere soorten met een meer verspreid voorkomen
kunnen meetnetten wel grotendeels door vrijwilligers worden gedragen, dat houdt
tevens de kosten binnen de perken.
Het is echter ongewenst om alle inspanning te beperken tot de schaarse soorten. Wel
kunnen eventuele maatregelen om hun voorkomen in Nederland veilig te stellen dan
op effectiviteit worden beoordeeld (controlerende taak). Het is echter beter om ook
zoveel mogelijk andere soorten te volgen, niet alleen omdat deze ooit zo schaars
kunnen worden dat ook zij op de Rode Lijst belanden, maar ook omdat zij bepaalde
(vaak onvermoede) ontwikkelingen kunnen aangeven (signalerende taak).
Voor verschillende soorten zoogdieren zijn deelmeetnetten waarschijnlijk goed te
realiseren. Dat gaat het eenvoudigst voor betrekkelijk algemene soorten als haas, ree
en konijn, en kost wat meer moeite voor kleine zoogdieren (via braakballen) en
vleermuizen (kolonies, wintertellingen). Voor andere soorten die niet op de Rode
Lijst staan, maar toch interessant worden geacht (zoals kleine marterachtigen), kost
dat echter veel meer moeite. In feite is voor die groep geen sluitend deelmeetnet
uitvoerbaar, deze kunnen slechts matig worden gevolgd via verschillende deelmeetnetten. Mogelijk komt daaruit tezamen wel voldoende informatie naar voren.
Enkele soorten kunnen met de min of meer startklare deelmeetnetten of methoden
niet of onvoldoende worden gevolgd. Dat zijn egel, mol, tweekleurige vleermuis,
vos, wasbeerhond, wasbeer, alle acht soorten marterachtigen, hamster, bruine rat,
zwarte rat, beverrat en bever. Voor die soorten moeten nog methoden worden
onderzocht. Ook enkele van de schaarse soorten zullen vermoedelijk niet echt
voldoende kunnen worden gevolgd. De mate waarin dat wel lukt moet echter blijken
als de meetnetten daadwerkelijk worden gestart of uitgebreid en echt gaan lopen.
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Er moet nader onderzocht worden wat de invloeden van de zgn. VER-thema's (versnippering, verdroging, etc.) zijn op zoogdierpopulaties.
Na het nadenken en overleggen over de wijze van stratificatie, kan al daadwerkelijk
met het veldwerk voor het Meetnet Zoogdieren worden gestart. Er zijn geen echte
redenen, anders danfinanciële,om met het starten te wachten.
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Bijlage 1 Punt- en transecttellingen vleermuizen
Onderzoeksgebied, materiaal en methode
Aanleiding voor de start van dit onderzoek in 1990 was de behoefte om de trefkansen van voorkomen
van vleermuizen te achterhalen en om verschillen tussen jaren zichtbaar te maken (monitoring).
Het onderzoek vond vanaf 1990 jaarlijks plaats bij Almere, Zuidelijk Flevoland, en bij Harderwijk,
Gelderland. Het landschap bij Almere bestond uit bebouwing, parken, rietlanden, moerasbossen en
akkerland. De bomen zijn hier 15-20 jaar oud, de bebouwing 10-20 jaar. Route 1 liep door de
bebouwing en parken van Almere-Stad en Almere-Haven. Route 2 liep voor een klein deel door
bebouwing, langs rietlanden, moerasbossen en akkerland. Route 3 liep doorjonge bebouwing en langs
jonge bossen. Alle drie de routes waren op veel plaatsen langs waterpartijen gelegen.
Het landschap bij Harderwijk bestond uit vooral oudere bebouwing, 'boerenland' en tamelijk oude
bossen. Route 4 liep voornamelijk door de bebouwing, route 5 ook, maar dan voornamelijk langs het
Wolderwijd en liep daarbij door 'boerenland'. Route 6 liep door het Leuvenumse Bos, een bosgebied
in eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.
De tellingen werden verricht met bat-detectors (ultrasoonontvangers) die waren afgestemd op 40-42
kHz. Op route 1 werd aanvankelijk een QMC-mini gebruikt, sinds 1991 (na constatering van het
ontbreken van grote verschillen in detectievermogen) werd een Petterson D-95 gebruikt. Deze laatste
werd ook gebruikt op de routes 3 t/m 6. Op route 2 werd alle jaren een Petterson D-90 gebruikt. Er
is door de waarnemers steeds hetzelfde soort batterijen gebruikt. Watervleermuizen en meervleermuizen werden vaak beschenen met een sterke halogeenlamp, om de determinatie te bevestigen.
De routes hadden een totale lengte van 13-17 km en bestonden uit 20 telpunten en een gelijk aantal
daartussen gelegen trajecten (er werd namelijk gestart met een traject en geëindigd met een punt).
Alleen route 2 had 15 punten en trajecten. De telpunten waren zoveel mogelijk aan het water gelegen
(vaak op bruggen). De route werd afgelegd per fiets, op de punten werd steeds drie minuten
waargenomen. De routes 4 t/m 6 werden door dezelfde waarnemer geteld, route 5 na afloop van route
4. De overige routes werden door één teller elk geteld. De tellingen op de routes 1 en 2 werden
overwegend tegelijkertijd uitgevoerd.
Er werd geteld bij geschikt geachte weersomstandigheden, weinig wind ( < 3 B), (vrijwel) geen
neerslag en bij temperaturen van tenminste 8*C.
Per transect of punt werden per soort (naast de aan- of afwezigheid) als parameters genoteerd het
maximumaantal individuen dat tegelijkertijd kon worden onderscheiden en het totale aantal
registraties (passages). Dat ging alsvolgt: als bijv. van de dwergvleermuis tijdens een drie-minutentelling driemaal één exemplaar werd gehoord, tweemaal zeker twee en éénmaal zeker drie exemplaren,
dan werd dit genoteerd als 3x1, 2x2, 1x3. Het maximum aantal tegelijkertijd onderscheiden
individuen werd dan aangehouden op drie, het totale aantal registraties op 3x1+2x2+1x3= 10. Werd
er continu één vleermuis gehoord, dan werd als aantal registraties 10 aangehouden, werd tevens
tweemaal waargenomen dat er een tweede vleermuis (van dezelfde soort) aanwezig was, dan werd het
totale aantal registraties met twee verhoogd (want één was al continu aanwezig). Een registratie
(passage) werd als één geteld als er sprake was van aanzwellen en weer zwakker worden van het
geluid.
Met name op de routes 3 t/m 6 werden soms meer dan 3 vleermuizen tegelijkertijd gehoord. Omdat
het onderscheid dan moeilijk bleek is de volgende indeling in aantalsklassen aangehouden: 1 ex, 2 ex,
3 ex, 4-10 ex, 11-25 ex, meer dan 25 ex.
Er werd steeds gestart als het (vrijwel) geheel donker was (een uur na zonsondergang), alleen route 5
werd later gestart, namelijk na afloop van route 4.
Voor analyse werden de telresultaten samengevat in enkele bestanden. Van elke telling werd per soort
bepaald op welk aandeel van alle punten of transecten deze aanwezig was (presentiepercentage:
pres%), werden alle maximum-schattingen bij elkaar opgeteld (som van de maxima: Emax) en werden
alle registraties (passages) bij elkaar opgeteld (som van de registraties: Ereg). De resultaten van de
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puntlellingen en de transecttellingen werden hierbij gescheiden gehouden. Daarnaast was in de
bestanden opgenomen het routenummer en de datum van de telling.
Omdat het voor sommige berekeningen beter is om ook de z.g. nul-waarnemingen (de niet gedane
waarnemingen van een potentieel wel te verwachten soort) te weten, is een tweede bestand gegenereerd waarin naast bovenstaande gegevens ook deze zijn opgenomen.
Analyse gebeurde met regressie-analyse, T-toetsen en variantie-analyse (Sokal & Rohlf 1969).
Resultaten
Tijdsbesteding
Omdat 20x3 minuten tellen op de punten precies een uur is en de lengte van de trajecten ook steeds
rond een uur fietsen bedroeg, kon een totale tijdsduur van ± 2 uur worden verwacht. In de praktijk
bleek men echter toch vaak 2Vi tot 3 uur bezig, bijv. vanwege determinatie-problemen of interessante
waarnemingen. Wel werd dan steeds de feitelijke telling onderbroken, om geen 'extra telpunten' te
genereren.
Determinatieproblemen
Hoewel de meeste vleermuizen zich goed lieten identificeren, kwamen er toch wel enkele onzekere
determinaties voor. Vooral wanneer men slechts zeer kort een vleermuis kon horen, bleek determinatie soms moeilijk. Er bleken verschillen te bestaan tussen de waarnemers, sommige gaven in het
geheel geen ongedetermineerde vleermuizen op, andere wel. De aantallen hiervan waren echter steeds
zeer gering (1.05% van het totaal) en de invloed hiervan op de totale resultaten zal dan ook gering
zijn.
Variabelen
Allereerst is onderzocht in hoeverre de 'vleermuisvariabelen' (pres%, Umax en Ereg, zie boven) met
elkaar en met de andere variabelen samenhingen. Zowel bij de punttellingen als bij de transecttellingen bleken zij vrijwel altijd sterk met elkaar gecorreleerd, zowel binnen de soorten als binnen de
routes. Alleen bij de grootoorvleermuis, die slechts op één route (nr. 6) voorkwam, bleek deze
samenhang niet significant. Dit duidt erop dat er een grote overlap is in de indicatiewaarde van deze
drie variabelen.
Dit is nader onderzocht met multipele regressie. Hierbij werd de samenhang tussen deze drie
variabelen en enkele andere nader bekeken, om te onderzoeken of er toch verschillend waren. De
andere variabelen waren de verschillende soorten (soortcode), de routes (routenummers), punten of
transecten, maanden en jaren van de tellingen. Omdat het bij de vleermuis-variabelen gaat om
tellingen, die zoals gebruikelijk niet normaal verdeeld waren, is eerst een log (x+1) transformatie
uitgevoerd.
Tabel 1 Samenhang tussen de variabelen gebaseerd op multipele regressie
pres%

Emax

*•*
-

***
*

Dreg
*+

soort

route
punt/trans.
maand
jaar

.

•**

***
.

* = p<0.05
** = p<0.01
***= p<0.001
- = niet signif

.

Uit de resultaten (tabel 1) blijkt opnieuw, dat de variabelen niet veel van elkaar verschillen in hun
indicatiewaarde. Het aantal registraties (Dreg) wijkt nog het meeste af van de andere. De samenhang
met de soortcode komt door verschillen tussen de soorten mbt. hun registratiekans, die het sterkste
effect te zien geven bij het aantal registraties. De samenhang met de punten- of transecten komt door
de verschillen tussen deze twee bepalingen: op een punt levert een jagende heen en weer vliegende
vleermuis nu eenmaal veel registraties op, wat veel minder invloed heeft op de andere twee variabe-
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len. Op een transect wordt zo'n vleermuis een of tweemaal gepasseerd. Alle drie de vleermuisvariabelen hingen samen met het routenummer, omdat de routes met de hoogste nummers op de (kennelijk
rijkere) Veluwe lagen.
Erzijn dus geen variabelen die meer (nuttige) informatie geven dan de andere.
Voor monitoring bestaat vooral belangstelling voor variabelen die een zo gering mogelijke spreiding
geven, omdat dit het aantal meetpunten beperkt. Uit de complete set gegevens, maar ook uit alle
deelverzamelingen blijkt, dat de spreiding het geringst is bij pres%, vervolgens bij Emax en het
grootst bij Ereg. Dit is ook goed te begrijpen, omdat het er voor de presentie niet toe doet of er nu 1
of 10 vleermuizen rondvlogen (soort namelijk aan- of afwezig) en dat ook het maximumaantal per
telpunt (of transect) gebaseerd kan zijn op één of twee waarnemingen, maar ook op een groot aantal.
Het aantal registraties zegt kortom niet alleen wat over het aantal vleermuizen, maar ook over de
geschiktheid van de habitat om er tejagen, en doet dit meerdande overige variabelen.
Voor monitoring lijkt het gebruik van het aantal registraties daarom niet erg wenselijk. Aangezien er
tussen Emax en pres% niet veel verschillen in zeggingskracht bestaan, kan kennelijk worden volstaan
met het gebruiken van alleen de presentie (laagste spreiding).
Punttellingen of transecttellingen
Bij alle tellingen bleken voor elke soort en elke variabele de resultaten tussen de punttelling en de
transecttelling sterk gecorreleerd. Dat gold ook voor de variabelen onderling. Wel waren er bij
sommige soorten verschillen in spreiding tussen punttellingen en transecttellingen, die was bij punttellingen het kleinst. Dat was vooral het geval bij de aan water gebonden soorten (watervleermuis,
meervleermuis), omdat deze tijdens de transecten veel minder werden waargenomen. Dat houdt
verband met het feit dat de transecten veelal over (fiets)paden liepen, die in de regel een grotere
afstand tot het water hadden (wegens tussenliggende berm) dan de telpunten, die vaak op bruggen
waren gelegen. Hierdoor hadden deze soorten een veel grotere detectiekans op de punten dan op de
transecten.
Omdat punttellingen en transecttellingen dus niet veel van elkaar verschillen in zeggingskracht, zou
voor monitoring dus kunnen worden volstaan met alleen punttellingen of alleen transecttellingen, of
kunnen zij worden samengevoegd. Voor de watergebonden soorten zijn punttellingen het beste.
Seizoensinvloeden
Om te bepalen in welke periode de spreiding in de tellingen het geringst is (dus het meest geschikt
voor monitoring) is voor elke soort uitgezocht hoe groot die spreiding per maand was, voor alle
routes tezamen, maar apart voor punttellingen en transecttellingen (Figuur 2 in hoofdrapport voor
voorbeelden). Hierbij bleek dat er wel wat verschillen tussen de soorten aanwezig leken (niet
getoetst), maar dat de maanden met de laagste spreiding meestal lagen in de periode mei t/m augustus,
met uitzondering van ruige dwergvleermuis (september), dwergvleermuis (juni, juli, september), rosse
vleermuis (juli, augustus, september) en mogelijk ook grootoorvleermuis (april, maar erg weinig
gegevens). Hierbij moet opnieuw bedacht worden dat de gegevens beperkt zijn en slechts betrekking
hebben op een klein deel van Nederland. Het is niet uitgesloten dat sommige soorten zich elders in
Nederland iets anders gedragen.
Het lijkt er dus op dat tellingen in de periode mei t/m augustus de beste resultaten gaven en dat
tellingen in september daar nog het meeste aan konden toevoegen voor sommige soorten (met name de
ruige dwergvleermuis). Op het totale resultaat leverde weglating van de maanden april en september
overigens maareen geringe spreidingsbeperking op.
Omdat bij de meeste soorten na de maandjuni dejongen uitvliegen, zou men kunnen veronderstellen
dat dit leidt tot hogere aantallen op de tellingen. Uit figuur 2 (hoofdrapport) blijkt dat dit bij de rosse
vleermuis inderdaad het geval lijkt, maar bij de dwergvleermuis niet. Om dit nader te analyseren zijn
de gegevens van de maanden april t/m juni samengevoegd tot 'voorjaar' en de overige maanden tot
'najaar'. De gegevens per soort zijn getoetst met T-toetsen en bleken slechts significant verschillend
bij rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Alleen bij de rosse vleermuis waren in het najaar de
aantallen hoger op alle routes, bij de ruige dwergvleermuis was dit op 4 van de 6 routes het geval. Er
waren overigens nauwelijks verschillen tussen voor- en najaar met betrekking tot de bijbehorende
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rsd's.
Hoeveel telroutes nodig?
In paragraaf 4.2.4 (hoofdrapport) is weergegeven hoe de relatie is tussen de schattingen van de rsd in
dit onderzoek en het aantal benodigde transecten. Hierbij betreft het de niet-getransformeerde presentiepercentages. Wanneer de presenties wel log (x+1) worden getransformeerd, zijn de rsd's veel
lager, wat schijnbaar zou betekenen dat de nauwkeurigheid hoger wordt. Echter, die nauwkeurigheid
moet dan feitelijk ook worden getransformeerd, wat inhoudt dat er toch niet veel verandert.
Het blijkt dus dat wanneer een jaarlijks meetbaar verschil van 40% voldoende wordt geacht, een
aantal van 100-120 routes voldoende is om alle soorten te kunnen laten meedoen. Voor dwergvleermuis en watervleermuis (punttellingen) is een aantal van minder dan 100 al voldoende om een
meetbaar verschil van 20% te kunnen halen.
Analyse resultaten van anderen
Er zijn enkele onderzoeken door anderen verricht die inzicht kunnen geven in de spreiding van
aantallen vleermuizen bij herhaalde tellingen.
Jüdes (1989) deed onderzoek in Noord Duitsland op een tweetal transecten. Uit zijn Fig. 2 konden de
aantallen waargenomen dwergvleermuizen (beide soorten tezamen) en rosse vleermuizen worden
herleid van 16 tellingen in de periode 26 juli - 28 augustus 1986. Hieruit kwam naar voren dat hij
gemiddeld 13 'dwergvleermuizen' waarnam met een rsd van 32(%) en 22 rosse vleermuizen met een
rsd van 37. Dit is veel lager dan in ons onderzoek, want zelfs in de categorie 'dwergvleermuizen'
(beide soorten), op alleen de drie routes rond Almere en alleen in de maand augustus (ook bij ons de
maand met de hoogste aantallen), bleek het gemiddelde van Emax 1.2 met een rsd van 167. Bij de
rosse vleermuis was dit 2.3 met een rsd van 96. Dat kan te maken hebben met het feit dat het in ons
geval ging om drie routes (die enigszins van elkaar verschillen) en om gegevens uit 2-4 verschillende
jaren. Ook verschillen de onderzoeksgebieden nogal vanelkaar.
Mostert (in litt.) legde in 1993 te voet een route af in de omgeving van Delft. In de periode 12 maart
t/m 13 oktober 1993 volbracht hij 25 tellingen, 1-40dagen uiteen. De vleermuizen werden door hem
als aantallen individuen genoteerd, hij bepaalde zelf wanneer een exemplaar een nieuw individu was.
Van de door hem ter beschikking gestelde telresultaten werden de rsd's per soort berekend en met die
van ons onderzoek vergeleken (tabel 3). Zijn telling van individuen zal qua methode het midden
houden tussen onze maximum-schattingen en het totale aantal registraties. Daarom zijn de rsd's per
telroute van beide ter vergelijking weergegeven.
Twisk (1991) telde eveneens individuen, maar deed dat per fiets op twee routes, die waren opgesplitst
in resp. 17 en 18 deeltransecten (tabel 3). Hij telde in de periode 23 mei t/m 2 oktober, 1-40 dagen
uiteen. Door het werken met deeltransecten kunnen uit de door hem ter beschikking gestelde telresultaten ook presentiepercentages worden afgeleid (tabel 4).
Uit tabel 3 blijkt dat de spreiding in resultaten bij Mostert min of meer overeenkomen met die van
ons onderzoek voor watervleermuis (hele seizoen), dwergvleermuis en laatvlieger. De ruige
dwergvleermuis kwam bij hem veel regelmatiger voor dan bij ons, bij ons kwamen meervleermuis en
rosse vleermuis wat regelmatiger voor. Bij hem was het voorkomen over het gehele seizoen
regelmatiger dan in de periode mei-augustus, bij ons was dat andersom. Bij Twisk was de spreiding
over het algemeen veel lager dan bij Mostert en ons onderzoek. Opvallend was dat op route B van
Twisk de watervleermuis slechts op2-3 transecten voorkwam en wel in behoorlijke aantallen.
Uit tabel 4 blijkt dat bij Twisk de rsd's van baardvleermuis en grootoorvleermuis min of meer
overeen kwamen, maardat die vande overige soorten veel lager waren dan in ons onderzoek (tabel 4,
hoofdrapport).
Huitema (1991) deed onderzoek naar de jachtbiotoopkeuze bij watervleermuizen. Hij telde enkele
malen de passagefrequentie (aantal registraties) op 72 telpunten. Hoewel hij voor de bepaling van het
aantal passages anders te werk ging dan in ons onderzoek, is het toch zinvol om een vergelijking te
maken. Dat is mogelijk omdat, ook bij een wat andere schattingswijze, de spreiding daarin toch
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vergelijkbaar kan worden geacht met die van ons onderzoek. Uit het materiaal dat hij ter beschikking
stelde kwam naar voren dat op basis van 381 waarnemingen de rsd 173.3 bedroeg. In ons materiaal
was dat in 166 waarnemingen 163.1. Dit komt dus goed overeen. Dat gold in nog sterkere mate voor
zijn totaalschatting van het presentiepercentage. Dit bedroeg gemiddeld 71% met een rsd van 64.
Hoewel het gemiddelde veel hoger lag dan in ons onderzoek (zijn onderzoek was speciaal gericht op
deze soort in een rijk gebied en slechte punten werden daarom niet vaker dan een of enkele malen
bezocht), bleek de rsd sterk overeen te komen (tabel 4, hoofdrapport).
Boonman (1993) deed een vergelijkend onderzoek (in 10 dagen) betreffende drie transecten (in verschillende landschappen),
die ieder 20 maal werden geteld volgens drie verschillende telmethoden. Dit gebeurde door 5 waarnemers die ieder elk transect
en elke methode even vaak toepasten. De drie methoden bestonden uit een lijntransecttelling (ltt), een puntrransecttelling (ptt)
en een 'intensieve transecttelling' (itt). De ptt was hetzelfde als de ltt, maar inclusief 5 punttellingen van S minuten. De itt was
eveneens hetzelfde als de ltt, maar uitgebreid met enkele zijpaden, waardoor deze tweemaal zo lang was. Uit de door hem
beschikbaar gestelde gegevens kwam naar voren dat de ptt het vaakst de laagste spreiding (rsd) vertoonde, gevolgd door de itt.
De ptt gaf vreemd genoeg bij de grootoorvleermuis de hoogste spreiding te zien. Zijn methode om aantallen te bepalen week
af van die in ons onderzoek, maar zal op de punten overeenkomst hebben vertoond met onze maximum-schatting en op de
transecten iets tussen deze en het aantal registraties in. Zijn resultaten waren niet voor elke afzonderlijke telling te herleiden en
evenmin was het onderscheid te maken tussen de punttellingen en transecttellingen, maar wel waren de resultaten van het totaal
bekend. Aangezien uit ons onderzoek bleek dat de spreiding voor de niet aan water gebonden soorten overeenkwam bij punten transecttellingen en deze dus bij elkaar kunnen worden opgeteld, kan toch wel een globale vergelijking worden gemaakt. Bij
de ptt van Boonman c.s. was de spreiding (rsd) per habitattype en soort alsvolgt:
habitat

rsd

dwergvleermuis

weide
loofbos
naaldbos

56
79
54

laatvlieger

weide
loofbos
naaldbos

103
126
98

grootoorvleerm.

weide
loofbos
naaldbos

190
103
103

Uit ons onderzoek bleek dat voor alle routes waarop elke soort voorkwam, bij samenvoeging van de
resultaten van punten en transecten en voor alleen de schattingen van de maxima, deze waarden voor
de rsd alsvolgt waren: dwergvleermuis 100 (n = 166), laatvlieger 159 (n = 100) en grootoorvleermuis 149 (n = 44). Dat betekent dat de waarden in ons onderzoek wat hoger lagen en alleen bij de
grootoorvleermuis enigszins in de buurt kwamen. De resultaten van Boonman c.s. zijn bepaald op een
manier tussen de maximum-schatting en registratieschatting van ons onderzoek in. De laatste vertoonde bij ons steevast een grotere spreiding dan de eerste. Daarom lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd, dat het gebruiken van alleen een maximum-schatting bij hem een nog lagere spreiding zou
hebben opgeleverd. Hieruit kan worden afgeleid dat bij zijn onderzoek de spreiding in uitkomsten
duidelijk lager moet zijn geweest dan bij ons onderzoek. Dit kan te maken hebben gehad met de korte
periode waarin het onderzoek is uitgevoerd (seizoensvariatie gering), maar duidt wellicht ook op een
geringere spreiding elders in Nederland.
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Tabel 3 Relatieve standaarddeviatie's (rsd's) uit het onderzoek van Mostert in 1993, van Twisk in
1990 en die van dit onderzoek (zie tekst). Het hele seizoen omvatte bij Mostert 25 tellingen, hiervan
waren er 17 in de periode mei-aug. Bij Twisk waren dit er resp. 8 en 6 op twee routes (A, B). Van
ons onderzoek is weergegeven het aantal routes (n) waarop de rsd's betrekking hebben (waarop de
soort voorkwam) en de gemiddelde rsd's per telroute en niet van alle routes tezamen, om een eerlijker
vergelijking mogelijk te maken. Bij Mostert en Twisk had de rsd betrekking op het totale aantal
onderscheiden exemplaren, bij ons op de sommen van de schattingen van het maximum (Emax) en
totale aantal registraties per transect (Dreg). Tabel 3a geeft de resultaten van het gehele seizoen, tabel
3b van de tellingen in de maanden mei t/m augustus.
a: hele seizoen
soort
baardvleerm.
watervleerm.
meervleerm.
dwergvleer.
ruige dwerg.
rosse vleer.
laatvlieger
grootoorvleer.
b: mei t/m augustus
soort
baardvleerm.
watervleerm.
meervleerm.
dwergvleer.
ruige dwerg.
rosse vleer.
laatvlieger
grootoorvleer.

Mostert

Twisk (A,B)

dit om derzoek

ex

ex

n

Emax

Ereg

_
191
500
71
81
250
136
-

94,283
100,80
30,45
65,46
100,67
80,67
283,151

1
4
4
6
6
6
3
2

228
171
222
62
143
145
149
175

244
180
232
84
149
156
163
172

dit onderzoek

Mostert

Twisk (A,B)

ex

ex

n

Emax

Ereg

300
412
62
88
223
109
-

63,245
117,65
31,38
50,42
114,70
71,74
245,123

1
4
4
6
6
6
3
2

190
147
201
51
132
153
141
183

205
152
207
68
143
166
155
180

Tabel 4 Rsd's van presentiepercentages op twee routes geteld door Twisk in 1990. Weergegeven per
route en per periode.
hele periode

soort
baardvleermuis
watervleermuis
dwergvleermuis
ruige dwergvl.
rosse vleermuis
laatvlieger
grootoorvleerm.

72

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

83
283
74
30
20
27
66
33
94
59
80
58
283
148

mei-augustus
49
245
90
24
20
18
55
31
105
64
67
65
245
120
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Verboom (in litt.) verzamelde in 1993 in het kader van zijn promotieonderzoek gegevens over
dwergvleermuis en laatvlieger in Zeeland. Hij verrichtte punttellingen in 15 lrilometerhokken met
ieder 5-8 telpunten. In de periode 3 juni - 7 augustus werd elk telpunt 5x geteld. Per telpunt werd
ondermeer het aantal registraties genoteerd, zodat als variabelen het presentiepercentage en het aantal
registraties kon worden berekend. Bij de dwergvleermuis bedroeg in de kilometerhokken het
gemiddelde presentiepercentage 16.8 met een rsd van 99.6 en bij de laatvlieger 14.5 met rsd 98.2. De
rsd bij de dwergvleermuis lag bij hem dus hoger dan bij ons (tabel 4, hoofdrapport). Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat Verboom telde bij een grotere variatie in weersomstandigheden dan in ons
onderzoek. Het is voorstelbaar (maar nog niet geanalyseerd) dat dit bij een relatief windgevoelige
(want kleine) soort als de dwergvleermuis tot een meer wisselend voorkomen heeft geleid. De hogere
spreiding kan wellicht ook te maken hebben met een gemiddeld duidelijk lagere aanwezigheid van de
dwergvleermuis in zijn onderzoeksgebied. Bij de laatvlieger waren de verschillen in rsd niet groot (in
Zeeland iets lager) ondanks een grotere gemiddelde aanwezigheid aldaar.
Lange (in litt.) voerde met enkele medewerkers langs een aantal kanalen in de AW-duinen 1-3
tellingen perjaar uit in de periode 1986-89. Zij deden dat in de maandenjuni t/m september. Uit de
resultaten van hun 8 tellingen (van individuen) konden de volgende waarden van de rsd worden
afgeleid: watervleermuis 42(%), dwergvleermuis 56 en ruige dwergvleermuis 158. De waarde bij de
watervleermuis lag dus lager dan die in ons onderzoek (Tabel 2), die van de dwergvleermuis was
vergelijkbaar (iets lager) en die vande ruige dwergvleermuis was hoger.
Van der Vliet (in litt.) voerde enkele punttellingen uit in Noord-Holland. Hierbij werden enkele
telpunten 2-3x bezocht in 1993. Hoewel nog erg summier, kwamen uit zijn resultaten min of meer
met die van ons onderzoek vergelijkbare schattingen van de rsd voor dwergvleermuis (iets lager) en
watervleermuis (iets hoger), die van de overige soorten waren te summier.
Rieger & Walzthöny (1993) telden watervleermuizen boven de Rijn. Hierbij werden in een lichtbundel de passerende dieren geteld. Per telling werd 2-3 minuten geteld, per telavond werden om de 5
minuten in totaal 8 tellingen verricht. Hoewel dergelijke tellingen ook in het veld zijn beproefd, is de
gevoeligheid van deze methode uitsluitend bepaald met een computersimulatie. Deze bleek bij lage
dichtheden een rsd van ± 80 op te leveren, maar bij hogere dichtheden minder dan 40. Of deze
gevoeligheid ook in het veld kan worden bereikt, moet nader worden onderzocht.
Seizoensmaximum of -gemiddelde?
Tot nu toe zijn uitsluitend de gemiddelde waarden per seizoen gebruikt. In plaats daarvan zou ook het
seizoensmaximum kunnen worden gebruikt, waarvan de spreiding geringer zou kunnen zijn. Omdat
Mostert bij diens onderzoek (zie boven) zo frequent telde kon hiervan een eerste schatting worden
gemaakt. Hiertoe zijn 5 steekproeven genomen van maandelijkse tellingen die per maand random zijn
gekozen. Van elk van deze 5 steekproven werden per soort het maximum en het gemiddelde bepaald,
van deze 5 waarden werd de rsd bepaald. Uit de resultaten (tabel 5) blijkt dat het werken met een
seizoensmaximum ipv. een seizoensgemiddelde geen spreidingsreductie opleverde.
Tabel 5 Relatieve standaarddeviaties (rsd's) van gemiddelde en maximum van 5 random steekproeven van maandelijkse
tellingen van Mostert in 1993. Weergegeven voor het hele telseizoen (maart t/m oktober) en voor een gedeelte daarvan (mei
t/m augustus).
maart-oktober
mei-augustus
soort

gemidd. maximum

watervleermuis
meervleermuis
dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis
rosse vleermuis
laatvlieger
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31
224
22
8
69
31

0
224
24
16
71
47

gemidd. maximum
137
224
23
25
91
34

137
224
20
38
91
39
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Discussie en aanbevelingen
Uit de vergelijking van de verschillende variabelen die werden gebruikt (presentiepercentage, totaal
alle maxima en totaal alle registraties) blijkt dat zij ongeveer dezelfde indicatiewaarde hebben, maar
dat de spreiding van het presentiepercentage het geringst is. Dat pleit voor het hanteren van met name
deze variabele, te meer daar deze ook het eenvoudigst door de waarnemers is te bepalen en waarbij
ook de geringste spreiding tussen waarnemers onderling valt te verwachten. Deze variabele heeft tot
nadeel dat in principe 'verzadiging' mogelijk is: wanneer een soort op alle punten/transecten wordt
aangetroffen is vanaf dat moment een verdere toename niet meer te bepalen. Hiermee moet rekening
worden gehouden bij het kiezen van de ligging van de telpunten (ook suboptimale) en de transecten,
bij de laatste kan eventueel ook de lengte van enkele wat aan de korte kant worden gelaten (kleinere
trefkans). Een nadeel kan ook zijn dat sommige soorten slechts op enkele vaste plaatsen worden
aangetroffen, waardoor de variatie in het aantal positieve waarnemingen erg beperkt kan worden
(vergelijk Twisk 1991, zie boven). Om die redenen verdient het aanbeveling om (voorlopig) ook een
tweede variabele te bepalen. Het beste is hiervoor het gebruiken van het maximumaantal tegelijkertijd
waargenomen dieren per meting (punttelling of transecctelling), omdat deze als tweede beste variabele
uit de bus kwam.
Het hanteren van het aantal registraties (passages) is voor monitoring niet erg bruikbaar omdat de
variatie erg groot bleek, waarschijnlijk door habitat- en weersafhankelijke factoren en door verschillen
in interpretatie door de waarnemers.
Het optimale aantal tellingen per seizoen kon niet goed worden geschat, maar lag waarschijnlijk veel
hoger dan het nu uitgevoerde. Omdat dit echter voor de meeste waarnemers niet uitvoerbaar is, is dat
niet verder onderzocht.
Hoewel het alleen maar uitvoeren van punttellingen op zich al voldoende zou kunnen zijn, is het toch
aan te raden om ook de transecten mee te nemen. Het is meestal goed uitvoerbaar voor weinig extra
inspanning (men rijdt de transecten toch al door van punt naar punt te bewegen) en geeft een extra
schatting, wat handig kan zijn ivm. de boven geschetste 'verzadiging'. Het alleen maar uitvoeren van
transecttellingen is niet te adviseren, omdat dan tenminste de watergebonden soorten onvoldoende
kunnen worden gevolgd.
Het bleek dat het uitvoeren van tellingen in de periode mei t/m augustus voor de meeste soorten al
voldoende betrouwbare resultaten opleverde. Weliswaar leveren de maanden april en september soms
wel hogere gemiddelde waarden, maar hiervan bleek de spreiding relatief groot, wat voor monitoring
niet voordelig is. Een uitzondering geldt voor september en de soorten ruige dwergvleermuis,
dwergvleermuis en rosse vleermuis. Met name de ruige dwergvleermuis kan goed in deze maand
worden gevolgd. Het verdient dan ook aanbeveling om maandelijks tellingen te verrichten in ten
minste de maanden mei t/m september. Het beste is echter om ook in de maanden maart, april en
oktobertellingen te verrichten, zolang ernog geen echte landelijke gegevens zijn over die spreiding.
De schattingen van het aantal benodigde telroutes hebben slechts betrekking op één enkel stratificatieniveau: een landelijk beeld van de voor- of achteruitgang. Veel interessanter is echter om zulke
gegevens te verzamelen voor verschillende stratificatieniveau's (bijv. kleine dorpen versus grotere
steden, besloten versus niet-besloten landschappen, etc.). Hiervoor is echter per stratificatienieveau
nog eens een dergelijk aantal routes nodig. Dat lijkt alleen haalbaar als de spreiding in de landelijke
gegevens beter ( = lager) zal blijken te zijn dan in dit vooronderzoek of het aantal routes veel groter
kan zijn.
Misschien kan dit wel bereikt worden door de vergelijkingen niet op jaarbasis te maken, maar over
langere perioden.
Men zou misschien verwachten dat het gebruiken van een seizoensmaximum vanwege de hogere
waarden een geringere spreiding oplevert dan bij een seizoensgemiddelde. Dat bleek echter niet het
geval. Kivit (1987) bemerkte bij konijnentellingen ook al niet veel verschil hiertussen, hij vond een
rsd van 27 voor het gemiddelde en van 24 voor het maximum. Dit geringe verschil in spreiding
tussen gemiddelde en maximum is ook wel te begrijpen, het maximum ligt als waarde dan wel hoger
dan het gemiddelde, maar er kunnen toch ook makkelijk uitschieters tussen zitten. Wellicht kan dit in
de toekomst nog eens nader worden onderzocht op basis van meer gegevens.
Er is in dit onderzoek geen aandacht besteed aande invloeden van tijd van de nacht en weersomstandigheden op de resultaten. Dat lijkt ook niet echt relevant in dit stadium, omdat er nog onvoldoende
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gegevens voor zijn verzameld en omdat het vermoedelijk toch niet veel invloed zal hebben op de
uitvoering van het veldwerk. Dit moet immers door vrijwilligers gebeuren en zodat er geen nog
zwaardere eisen aan het veldwerk kunnen worden gesteld. Overigens bleek uit een beperkt onderzoek
dat de invloed van de tijd van de nacht waarschijnlijk niet zeer groot is, althans niet in de periode van
een uur na zonsondergang tot 5 uur daarna (De Wijs 1992).
Uit de resultaten van de door anderen verrichte tellingen kwam over het algemeen naar voren dat de
spreiding soms lager uitvalt dan uit ons onderzoek naar voren kwam. Dat biedt een gunstig perspectief!
Tot slot nog de opmerking dat het hier slechts gaat om het aangeven van de bruikbaarheid van deze
methode is voor monitoring van vleermuizen in een meetnet. Voor het opzetten van een echt meetnet
is echter nog meer nodig, zoals het bereiken van een goede dekking per stratificatienieveau. Hierop
wordt elders ingegaan.
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Bijlage 2 Braakbal analyse
INLEIDING
Voor het volgen van de populatieschommelingen van kleine zoogdieren (kleiner dan bruine rat)
kunnen verschillende wegen worden bewandeld. Zo kunnen zij worden gevangen met vallen - al dan
niet levend - hun aan- of afwezigheid kan worden gevolgd met haarvallen, voetspoorvallen of
vraatsporen, van sommige soorten kunnen de nesten (dwergmuis, hazelmuis) - al dan niet in
nestkasten - worden geteld, maar ook kunnen hun resten in braakballen van uilen worden gevolgd.
Het werken met vallen of het tellen van nesten/nestkasten vereist in meer of mindere mate intensief
veldwerk. Het werken met braakballen vereist per jaar één- of tweemalig verzamelen hiervan met
weinig inspanning. Vervolgens moet enige uren aan het uitpluizen en determineren van zoogdierresten
worden besteed, wat men thuis op zijn gemak kan doen en eventueel geruime tijd na het verzamelen.
Ook zou het uitpluizen door een andere persoon kunnen gebeuren. Dit zijn aantrekkelijke aspecten
tbv. landelijke monitoring.
Het voorkomen van resten van kleine zoogdieren in braakballen kan echter niet zonder meer worden
gerelateerd aan hun voorkomen in de omgeving, althans niet in kwantitatieve zin. Een predator als
een uil heeft namelijk een voorkeur voor prooien, die zoveel mogelijk vlees op een zo gemakkelijk
mogelijke manier te vangen opleveren (zie verder). Bovendien hebben sommige soorten uilen een
voorkeur voor en/of afkeer van bepaalde soorten kleine zoogdieren. Zo hebben ransuil en bosuil een
hekel aan spitsmuizen en een voorkeur voor woelmuizen. De kerkuil heeft in veel mindere mate een
afkeer van spitsmuizen, maar heeft wel een voorkeur voor woelmuizen. Deze voorkeur voor woelmuizen leidt er toe, dat in een jaar met veel van deze dieren hierop in sterke mate de aandacht wordt
gericht. Deze dieren worden dan veel meer gevangen dan in andere jaren en bijv. spitsmuizen relatief
veel minder (oa. Korpimäki & Norrdahl 1989). Dit impliceert dat de percentages van de diverse
soorten kleine zoogdieren, zoals die in braakballen worden aangetroffen, andere zijn dan in werkelijkheid en dat de schommelingen hierin ook vaak anders zijn dan in werkelijkheid. Het werken met deze
percentages is dus minder geschikt voor monitoring. Wel is duidelijk dat de populatieschommelingen
van het meest voorkomende prooidier, meestal de veldmuis, wel worden weergegeven. Ook is
duidelijk dat zelfs in topjaren van de veldmuis er toch ook nog steeds andere prooidieren worden
bemachtigd. Zijn er dan misschien toch manieren te verzinnen om dit voorkomen in braakballen te
gebruiken voor monitoring? Hierop wordt hieronder nader ingegaan.
METHODE
Aan de hand van een literatuurstudie wordt een aantal aspecten belicht die invloed kunnen uitoefenen
op de aanwezigheid van prooidieren in braakballen van uilen. Van enkele artikelen zijn de gegevens
opnieuw geanalyseerd, om te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor monitoring.
RESULTATEN
Prooiresten in braakballen
Vertering
De meeste soorten uilen produceren 1-2 braakballen per dag. Dit is oa. afhankelijk van het gewicht
van de prooien (Von Knorre 1973, Southern & Lowe 1982).
In de regel worden prooidieren door uilen in zijn geheel ingeslikt. Dat geldt echter niet voor alle
soorten prooidieren, met name bij de wat grotere prooien wordt de kop er wel eens afgetrokken en
niet ingeslikt. Het voorkomen van kleine zoogdieren door het tellen van alleen maar schedelresten
levert dus een onderschatting op van de grotere soorten. Dat blijkt ondermeer wanneer niet alleen de
schedelresten worden gedetermineerd en geteld, maar ook de bekkens (bij kerkuil: Connell & Triggs
1989). Valken verteren botresten beter dan uilen, bij een torenvalk in gevangenschap werd slechts
60% van de gegeten prooidieren in de braakballen teruggevonden (Yalden & Yalden 1985). Bij
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blauwe reigers bleek dat schedel- en botresten beter werden verteerd dan de haren, dus bij deze soort
kan men zich beter beperken tot het determineren van haren (Draulans et al 1987).
Er bestaan verschillen in de verteringsefficiëntie tussen de seizoenen. In de zomer is de vertering het
grondigst en in de winter onvollediger. In de winter zijn de maaltijden groter, wat tot een minder
efficiënte vertering leidt, in de zomer is die vertering beter, ook al omdat er dan meer jonge dieren
zijn, die beter verteerd worden. Deze verschillen in vertering tussen de seizoenen bleken het sterkst
op te treden bij bosmuis, veel minder bij rosse woelmuis en het minst bij aardmuis (bosuil: Lowe
1980).
Aantalsbepaling
De aantallen prooiresten in braakballen kunnen op verschillende manieren worden bepaald. Per soort
wordt het hoogste aantal van een bepaald schedelonderdeel aangehouden. Als men van de dwergmuis
bijv. 3 linkeronderkaken aantreft, 2 rechteronderkaken en één bovenschedel, dan wordt het aantal 3
aangehouden. Voor 3 linkeronderkaken moeten tenslotte ook tenminste 3 dwergmuizen zijn genuttigd.
De zg. 'bruto-methode' past deze telling toe per braakbal, de zg. 'netto-methode' past deze pas toe op
de gehele partij braakballen. Aangezien de resten van één enkele muis waarschijnlijk niet in één en
dezelfde braakbal hoeven te zitten, is de netto-methode waarschijnlijk het best. De verschillen in
uitkomsten tussen beide methoden worden geïllustreerd in Van der Hoeven & Van Noord (1970).
Soort predator
De verschillende soorten predatoren verschillen nogal in hun gedrag mbt. voorkomen en predatie. Zo
komt bij de uilen de bosuil vooral voor in bossen, de ransuil in kleinere bosjes, de kerkuil en de
steenuil in agrarisch gebied en de velduil in open duin- of moerasgebieden. De steenuil is voor
zoogdiermonitoring waarschijnlijk te klein (vangt ook veel insekten) en zeker te schaars en te lokaal.
Dat laatste geldt ook voor de velduil. Daarom worden deze soorten hier verder buiten beschouwing
gelaten. De ransuil is het minst plaatstrouw, deze verblijft 's winters vaak elders dan in de broedtijd
en volgt veel sterker dan de andere soorten diens favoriete prooitype: woelmuizen. De bosuil is sterk
territoriaal, het hele jaar door, en jaagt ook uitsluitend binnen dat territorium. Ook de kerkuil is
territoriaal.
De bosuil jaagt vooral vanaf een zitplaats, waarvandaan deze de prooien lokaliseert en vangt. Deze
soort eet ook tamelijk vaak vogels. Ransuil en kerkuil jagen vooral vliegend, maar de kerkuil ook
vaak zittend. De ransuil jaagt veelal boven open land en vangt dus ook vooral prooisoorten die daar
voorkomen. De kerkuil jaagt ook veel langs randen van bosjes en in en rond bebouwing. Mede
dankzij diens geringe afkeer van spitsmuizen, is het prooisoortenspectrum van deze soort tamelijk
breed, terwijl hij zich toch wel voornamelijk beperkt tot zoogdieren (dit lijkt op de prooikeuze van de
ruigpootuü, waaraan veel onderzoek in Finland heeft plaatsgevonden, zie verder).
Het isjammer dat bosuilen hun braakballen niet op enkele favoriete (rustplaatsen deponeren (zoals de
andere soorten) maar op allerlei verschillende, anders zou deze soort zeer geschikt zijn om in bossen
levende kleine zoogdieren te volgen. De ransuil is als tamelijk mobiele woelmuisspecialist ook al iets
minder geschikt voor monitoring van andere soorten dan woelmuizen. De beste predatorsoort voor
monitoring lijkt derhalve de kerkuil te zijn.
De torenvalk eet ook veel kleine zoogdieren en produceert ook braakballen. Toch is deze soort minder
geschikt voor monitoring, omdat van de prooidieren slechts 60% in de braakballen kan worden
teruggevonden en deze resten ook nog eens moeilijk te herkennen zijn (Yalden & Yalden 1985).
Predatie
Gebieden en naburen
In gebieden waar de veldmuis dominant voorkomt ('plaaggebieden') was het soortenspectrum bij de
kerkuil smaller dan in andere gebieden (De Bruijn 1979). Die andere gebieden zijn daarom voor
monitoring interessanter.
Ook wanneer verschillende soorten predatoren vlak naast elkaar broedden, was het soortenspectrum
smaller en meer verschillend, ieder specialiseert zich dan wat meer om niet in eikaars vaarwater te
komen (ransuil en torenvalk: Korpimäki 1987).
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Beschikbaarheid
Of een predator een prooi vangt hangt vooral af van de beschikbaarheid van die prooi. Die beschikbaarheid hangt af van het gedrag van zo'n prooidiersoort (open en bloot voorkomend of altijd onder
de vegetatie, vangbaarheid) en van diens aantallen. Als het gedrag verschilt kan dat tot uiting komen
in de vangsten. Zo worden meestal meer mannetjes dan vrouwtjes gevangen omdat mannetjes grotere
leefgebieden hebben en deze actiever doorlopen. Ook worden bosmuizen relatief (vergeleken met het
werkelijke voorkomen) meer op open plaatsen gevangen dan woelmuizen, omdat bosmuizen zich
minder in de dekking ophouden (Southern & Lowe 1968). In NO Groningen bleek, dat toen enkele
percelen braakgelegde grond werden gemaaid, de daar voorkomende veldmuizen plotseling in veel
grotere hoeveelheden beschikbaar kwamen voor de predatoren dan daarvoor en daarna (med. D.
Wansink). Ook kan een sneeuwdek een verschuiving in prooisoorten teweeg brengen, ransuilen gingen
dan meer bosmuizen en minder veldmuizen eten (veldmuizen blijven vaker onder de sneeuw;
Wijnandts 1984). Toch zal in de regel het gedrag min of meer constant zijn en zal de beschikbaarheid
vooral samenhangen met de aanwezige aantallen.
Seizoen
Er bestaan verschillen in prooisamenstelling in braakballen tussen de verschillende seizoenen. Dit kan
te maken hebben met verschillen in de mate van begroeiing (zie beschikbaarheid), maar ook met
verschillen in de voedselbehoefte van de uilen (Southern 1969, Lodé 1994). Deze seizoensvariatie is
bij ransuilen mogelijk wat geringer dan bij de andere soorten (Wijnandts 1984), mogelijk omdat deze
soort wat actiever zijn favoriete prooisoorten (woelmuizen) opzoekt.
Vangplaats
Von Knorre (1973) vergeleek de samenstelling van braakballen ook per afzonderlijke bal. Hij
constateerde dat per bal vaak soorten werden aangetroffen die in dezelfde habitats voorkomen. Dit
duidt erop dat deze vangsten vaak op een zelfde plaats of gebiedje werden verricht.
Relatie prooiiesten en hun werkelijke aanwezigheid
Interessant voor monitoring is de relatie tussen de samenstelling van de kleine zoogdier-fauna in
braakballen en hun werkelijke aanwezigheid, met name de variatie hierin over de jaren. In hoeverre
zijn de fluctuaties in werkelijkheid ook te detecteren aan de hand van fluctuaties in de braakballen.
Vallenonderzoek
De aantallen in werkelijkheid zijn vaak moeilijk te bepalen. Meestal is hierbij met klapvallen gewerkt,
waarvan de representativiteit niet altijd goed bekend is. Zo werden met Finse klapvallen woelmuizen
wat beter gevangen dan ware muizen (Korpimäki 198S). Met vangbekers kunnen spitsmuizen beter
gevangen worden dan met Finse klapvallen, die tamelijk robuust zijn (Korpimäki & Norrdahl 1989).
Ook hangt de plaatsing van de vallen af van wat er mee gevangen kan worden, voor dwergmuizen of
waterspitsmuizen zullen ze anders geplaatst moeten worden dan voor veldmuizen.
In sommige onderzoeken naar de relatie tussen de valvangsten en wat de predatoren daarvan aten,
bleek de overeenkomst hiertussen gering te zijn. Dit was dan soms te wijten aan het feit dat de
vangsten betrekking hadden op een ander deel van de zoogdierbevolking dan wat de predatoren aten.
Zo werden bijv. vangsten van alleen kleine zoogdieren vergeleken met het voedsel van de Oehoe, die
juist vooral grotere prooien eet (Obuch & Rybin 1993). Ook hadden de vangsten soms geen
betrekking op de bebouwing, terwijl de predatoren (kerkuil) daar juist wel vaak jaagden (Von Knorre
1973). Ook werd bij onderzoek met life-traps soms trap-addiction geconstateerd, waarbij sommige
territoriale muizen graag in zo'n val zaten, waardoor hier geen andere kleine zoogdieren meer konden
worden gevangen. Dat kon de relatie met de predatie-resultaten eveneens beïnvloeden (Southern &
Lowe 1982).
Alleen in betrekkelijk overzichtelijke landschapstypen kunnen we ervan uitgaan dat de valvangsten
min of meer representatief voor de werkelijkheid waren.
Voor het gemak wordt er van uit gegaan dat in de meeste gevallen bij de vergelijkingen tussen
verschillende jaren de numerieke verschillen in de valvangsten een weerslag vormen van de werkelijke
verschillen.
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Braakbalonderzoek
Om bij meerjarig onderzoek een goede vergelijking te kunnen maken tussen het prooiaanbod en wat
daarvan in braakballen wordt aangetroffen, moet ook de steekproef van de braakballen representatief
zijn. De relatie tussen aantal geplozen braakballen, aantal prooiresten en het bereiken van een min of
meer stabiele samenstelling daarvan blijkt maar weinig onderzocht. Het weinige onderzoek had alleen
maar betrekking op de relatie tussen het aantal prooiresten en het daarin aangetroffen aantal prooisoorten.
Clark & Bunck (1991) vonden bij een onderzoek bij kerkuilen in Noord-Amerika pas na het analyseren van zo'n 1000 prooiresten een stabilisatie van het gevonden aantal soorten. Hun onderzoek
had echter betrekking op geheel Noord-Amerika en er was gemonsterd in allerlei seizoenen. Dit zal
het bereiken van zo'n stabilisatie in negatieve zin hebben beïnvloed.
Kees Kapteyn (pers. med.) vond na ISO prooiresten al enige stabilisatie, volgens Kees Mostert (pers.
med.) gebeurt dit bij 250 prooiresten. Bij de diverse andere onderzoeken hebben de auteurs hier zich
kennelijk niet om bekommerd. Dit had vermoedelijk vaak te maken met het feit dat men simpelweg
alles analyseerde wat er te vinden was en dus van bijsturing geen sprake kon zijn, of met het feit dat
zoveel materiaal werd bestudeerd dat dit zeker boven een eventuele kritische grens lag. De meeste
auteurs hebben echter voor dit aspectvermoedelijk geen belangstelling gehad.
Selectieve predatie
In de inleiding werd al genoemd dat predatoren vooral reageren op één of twee favoriete prooisoorten,
waarop zij dan grotendeels overstappen. Volgens de optimal foraging-Üieorie zijn uitsluitend de
aantallen van de favoriete, meest profijtelijke, prooisoort van belang voor de optimale prooikeus en
hebben de dichtheden van de overige prooisoorten hierop geen invloed. Sommige onderzoekers
vonden dat de dichtheden van de niet-preferente soorten op de prooikeus wel enige invloed hadden,
terwijl met name in Finland voor de theorie bevestigende resultaten werden gevonden (Korpimäki &
Norrdahl 1989b). Hiertoe werden echter wel de twee belangrijkste prooisoorten tezamen als een soort
opgevat. In een topjaar van de preferente prooidiersoort (bij ons meestal de veldmuis) schakelt een
predator dan vrijwel geheel over op die soort. De relatie tussen de werkelijke prooidierdichtheden met
wat daarvan door ransuilen, velduilen en torenvalken wordt gegeten bleek in Finland min of meer
lineair, maar afvlakkend bij de hoogste dichtheden (verzadiging van de predatoren; Korpimäki &
Norrdahl 1991). Een figuur van deze relatie in Campbell et al (1987) suggereert een meer logaritmisch verband.
Dit alles houdt in dat mogelijk alleen de percentages van de preferente soort (veldmuis) een weerslag
vormen van de aantallen in werkelijkheid (en dus geschikt zijn voor monitoring) en dat de percentages
van alle andere soorten hierdoor in negatieve zin worden beïnvloed.
Toch vonden Southern & Lowe (1982) dat bosuilen in hun braakballen toch wel de lokale kleine
zoogdierfauna weerspiegelden, ook in de loop van enkelejaren. Dit was echter gebaseerd op vangsten
en terugvondsten van gemerkte dieren. Deze relatie liep echter wel eens mank, omdat sommige
muizen trap-addiction vertoonden, vooral in de winter (zie boven).
Mogelijkheden voor monitoring
De onderzoeken in Finland van E. Korpimäki et al vonden plaats in een overzichtelijk landschap,
waarbij de valvangsten min of meer representatief geacht kunnen worden voor hun aanwezigheid.
Bovendien werd van een groot deel van alle broedende uilen het braakbalmateriaal verzameld. Dat
bood de gelegenheid om de relatie tussen prooiresten en werkelijke aanwezigheid, en dus de
mogelijkheden voor monitoring, te onderzoeken.
Percentage
Duidelijk bleek dat de aanwezigheid in de braakballen (in percentages) van de hoofdprooi (veldmuis
+ aardmuis) zeer goed was terug te vinden in de braakballen. De relatie hiertussen twee was
nagenoeg lineair, maar afvlakkend bij hogere dichtheden door verzadiging (Korpimäki & Norrdahl
1989a en 1991). Bij de overige soorten was die relatie soms (rosse woelmuis) maar meestal helemaal
niet aanwezig. Hiervoor zijn de percentages in de braakballen dus niet bruikbaar voor monitoring.

Bijlagen zoogdiermonitoring

79

Volgorde talrijkheid
Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de volgorde van talrijkheid in de braakballen zou kunnen
overeenkomen met die in werkelijkheid. Deze volgorde zou dan bruikbaar kunnen zijn als ruwe
indicator van de aantallen in werkelijkheid.
Om dit te onderzoeken zijn de gegevens uit Korpimäki & Norrdahl (1989a) gebruikt. In hun
onderzoek wordt helaas geen onderscheid gemaakt tussen de zuidelijke veldmuis (epiroticus) en de
aardmuis, beide worden steeds bij elkaar opgeteld weergegeven. Ook geven zij alleen de resultaten
van de drie belangrijkste prooisoorten weer, naast Microlus spec., alleen rosse woelmuis en bosspitsmuis. In hun gegevens werd per jaar de volgorde van talrijkheid van de soorten bepaald, zowel in de
braakballen als in werkelijkheid ( = vangsten). De rangorde werd hierin dan omgekeerd weergegeven
(Figuren 3-5, hoofdrapport). Uit deze exercitie blijkt dat trends in rangorde van de drie (feitelijk vier)
soorten in de braakballen inderdaad redelijk overeenkwam met die in de vangsten. Dergelijke
resultaten bleken ook uit Village (1981). Bij de beide bij elkaar opgetelde Aficrotus-soorten was er
ook een goede overeenkomst met de vangsten, maar bij de overige twee soorten was die relatie maar
heel beperkt aanwezig.
Dus hoewel de trends in volgorde van talrijkheid in de braakballen behoorlijk overeen kwam met die
in de volgorde in werkelijkheid, was de relatie van beide met de werkelijke aantallen van de laatste
twee soorten nauwelijks bruikbaar. Helaas zijn de resultaten in het Finse onderzoek niet ook voor de
overige vangsten zo gedetailleerd weergegeven, dus of dit ook in de 'lagere regionen' zo slecht opgaat
is onbekend. Een verzoek om gegevens hierover kon helaas niet worden gehonoreerd (Norrdahl in
litt.). Wel werd meer inzicht verkregen over het aandeel epiroticus in de M/cro/us-vangsten (iets meer
dan 50%) en de vermelding dat de predatoren de eerste soort meer vingen dan op grond van de
vangsten kon worden verwacht. Dit werd geweten aan het feit dat de wat kleinere epiroticus in opener
landschappen voorkomt dan de aardmuis (Norrdahl & Korpimäki 1993).
DISCUSSIE
Met braakbal-analyse zijn de populatie-fluctuaties van de veldmuis goed te volgen. Omdat de
veldmuis voor veel predatoren (vogels en zoogdieren) de belangrijkste prooisoort is en hun aantallen
en reproductie in hoge mate reguleert, is dat al voldoende reden om met deze methode een meetnet op
te zetten. De overige soorten die worden aangetroffen zijn minder eenvoudig te volgen, maar wellicht
toch wel in redelijke mate. Zo was de kolonisatie van de veldmuis en diens verdringing van de
noordse woelmuis op enkele Zeeuwse eilanden goed te volgen met braakbal-analyse. Ook is het
voorkomen van schaarse soorten als noordse woelmuis, ondergrondse woelmuis en veldspitsmuis vaak
aangetoond met behulp van braakballen, net als de kolonisatie van Schiermonnikoog door de
huisspitsmuis en van Texel door de aardmuis. Dat geldt ook voor soorten die moeilijk op een andere
wijze zijn te volgen (bijv. waterspitsmuis, dwergmuis). Vergelijkingen tussen de inhoud van
braakballen afkomstig van verschillende gebieden toont vaak een grotere soortenrijkdom in rijk
gestructureerde gebieden dan in resultaten van meer monotone gebieden (med. Twisk).
Er lijken dus voldoende redenen aanwezig om een deelmeetnet braakbal-analyse op te zetten.
Door tijdgebrek kon niet worden onderzocht in welke mate monitoring mogelijk is met alleen
kwalitatieve gegevens (aan- of afwezigheid) van de prooisoorten in braakballen. Hetzelfde geldt voor
de mogelijkheid om hiertoe met multivariate technieken te werken. Dit zal in een later stadium
worden onderzocht.
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Bijlage 3 Lijst van te monitoren soorten (geen grofwild,
nauwkeurigheid per deelmeetnet
WT = wintertellingen vleermuizen
RGT = route- of gebiedstellingen
KOL = tellingen (kraam)kolonies vleermuizen
NEST = nesten/burchten tellen
BB = braakbalonderzoek
VAL = vallenonderzoek
HAAR = haarvalonderzoek
VERK = verkeersslachtoffertellingen
KAST = tellingen mbv. nestkastcontroles
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Bijlage 4 Aantalsontwikkelingen overwinterende vleermuizen in kalksteengroeven
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