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IV
Samenvatting

InZuid-Limburgisgedurende twee seizoenen (1979en1980)onderzoek
verricht naarhetvoorkomenvanPitymyssubterraneus (ondergrondse
woelmuis).
Hetdoelvandit onderzoekwas:
-hetbeschrijvenvandehabitatenhetbepalenvandebiotoopvoorkeur (H.3)»
- hetbepalenvanpopulatiekarakteristieken (populatiegrootte,nataliteit,mortaliteit,demografische gegevens enhet verspreidingspatroon)
eneventuele veranderingendaarvan inde tijd (H.4),
- hetbepalenvanhetaktiviteitsritme (H.5),
-hetbepalenvandevoedselvoorkeur (H.6)vanP. subterraneus«
Tevens isgekekennaardeinvloed vandevangmethode opde resultaten
(bijlage 1)ennaardebetrouwbaarheid vandevangstgegevens (H.4.6).

Omdehabitat enbiotoopvanP. subterraneus tebepalen zijnin1979»
metLongworth livetraps,107monsterpunten (biotopen),verspreid over
13locaties (zie fig.H.11entabel 1 ), opeenstandaardmanier geïnventariseerd ophetvoorkomenvandeze soort.Demonsterpunten zijnbeschreven
aandehandvaneenvegetatie-opname,het opmetenvaneenaantal struktuurparameters eneenkwalitatieve omschrijvingvanhetmonsterpunten
dedirekte omgeving (zieH.3.3-0«
P. subterraneus isopzevenlocatiesvastgesteld (zie tabel 1 ) ;intotaal
zijner27exemplarengevangen.
Dehabitatvande soortbestaatuiteenkleinschalig,heterogeencultuurlandschapmeteengroteverscheidenheid aanbiotooptypen.Binnendit
landschapstype wordtP.subterraneushetmeest aangetroffen inlintvormige
landschapselementen meteendichtekruidlaagvanvoornamelijk grassen
(zoomvegetaties langscultuurland enloofbossen, (spoor)dijken,tuinen,
beekoevers,-verwaarloosde-boomgaarden e.d.).P.subterraneuswordtvaak
aangetroffen inbiotopenmetMicrotusagrestis (vochtige,hoogopgaande
kruidenvegetaties)eninbiotopenmetClethrionomysglareolus(loofbosachtigevegetatiesmet eendichte ondergroei).

In1980iseropdie locatieswaar in1979P. subterraneushetmeest
wasaangetroffen (zie tabel 1)meerpopulatiegericht onderzoekverricht.
Ophetlandgoed Goedenraad (Overeys,gem.Wittern)isviermaal inhet
seizoeneenpopulatievanP.subterraneus bemonsterd (totaal ca.200individuen;zie figuurP.26).

De populatie"bereiktehaarmaximale grootte inseptember (105-130individuen, Ille periode);de leeftijdsopbouw isdanhetmeestheterogeen.
Alsgevolgvannataliteit,mortaliteit enmigratiewordt omde zesweken
ongeveer dehelftvande populatievervangen.Vroeginhet jaarisde
levensverwachtingvandeadulte individuenhethoogst.Inde loopvande
tijd neemt dezegeleidelijk afentegenheteindevanhet jaar ligtde
(toegenomen)levensverwachtingvandeniet-adultedierenhogerdandie
vandeadultedieren.
Hetaktiviteitsgebied (home-range,range-lengte,zieH.4.8.2) vandVis
gemiddeld groterdandatvan99enlijktafhankelijkvandepopulatiedichtheid.

Inhet Gerendal (gem.Valkenburg-Houthem) ishetaktiviteitsritmevan
P. subterraneus vastgesteld (gedurende drie etmalenelke tweeuurwaarnemingen aanca.60exemplaren).
P. subterraneusheeftdrie totvier aktiviteitspieken (zie fig.A.54)*
degrootste aktiviteit werd gemetenvlakvoor zonsopgangenvlaknazonsondergang,kleinere aktiviteitspieken vielenmiddenopdedagen omstreeks
middernacht.Deze aktiviteitspieken komen zowelvoorbijbeide geslachten
alsbijde tweeleeftijdsklassen (adultenniet-adult).
De anderewoelmuissoorten (M.agrestis,Microtus arvalis.C.glareolus)
vertonen eenongeveer overeenkomstig aktiviteitenpatroon.

Omeenindruk tekrijgen overdevoedselvoorkeurismetnegen exemplaren
vanP. subterraneus eenaantal experimentenuitgevoerd,waarbijsteeds
eenbepaalde combinatievancultuur-enwilde gewassenwerd aangeboden.
Uitdeze proevenbleekdatde soort,watbetrefthetvoedsel,voorkeur
heeftvoor cultuurgewassen endat zij,bijeenmogelijkekeuze,geen
voorkeur heeftvoorboven- ofondergrondse delenvanwilde planten.

Hoofdstuk 7waarineenalgemeen oecologischbeeld vanP. subterraneus in
Nederland wordt geschetst,opbasisvanderesultatenenbevindingenvan
dit onderzoek enliteratuurgegevens,completeert ditverslag.

1.ALGEMENE INLEIDING

Dit verslag iseen onderdeel van een geografisch-oecologisch enautoecologisch onderzoek aan deNederlandse zoogdieren (project 081)van
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. De enige soort diebinnen dit
project nog niet aanbod was gekomen, isdeondergrondsewoelmuis.

De ondergrondse woelmuis (Pitymyssubterraneus)komt ineengrootdeel
vanMidden-Europavoor,

tenzuidenvande 52enoorderbreedte graad

(ziefig.1 ) .InNederland bevindtdesoortzichaandenoordrand van
haarareaal enhaarvoorkomen lijktbeperkt tothetgebied tenzuidenvan
degrote rivieren:inZeeuws-Vlaanderen,Noord-Brabant enLimburg (VanWijngaardene.a. 1970»
De Nederlandse verspreidingsgegevens zijnvooralgebaseerd opvondsten
vanschedelresten enbraakballenvanroofvogels enuilen;levende dieren
enintakte dode exemplaren zijntotnu toe zeldengevangenofaangetroffen. (MogelijkwordtP^subterraneusdoor zijngelijkenismetdeveldmuis
(Microtusarvalis)ende aardmuis (Microtus agrestis)somsoverhethoofd
gezien.Resp.fig.2,3ben4 ) •
In1929werd de soortpasvoorheteerstinNederland ontdekt (Vanden
Brink 1929)enin1930werdenvoordeeerste maalenkele exemplarengevangen (Hens 1936).Daarna zijnincidenteel nogenkelevangstengedaan.
Devindplaatsenbetreffen overhetalgemeen sterkdoordemensbeïnvloede plaatsen,zoals tuinen (Hens 1936,Schreuder 1945» Husson1957)»
verwaarloosdeboomgaardenen/ofboomgaardcomplexenmetruigte (Van
Mourik 1961,VanWijngaarden 1961,Mulder 1969» VanLaar1971)>eenbietenkuil (Husson1957)» bosaanplant metruigte (VanLaar 1971» Voesenek
1979)enbermenmetveel gras (Voesenek1979)»
Omdatechternoggeengericht onderzoeknaarhetvoorkomenvanP_.subterraneus inNederland heeft plaatsgevonden, isoverdewerkelijkeverspreiding enoverdebiotoopkeuze vande soortinNederland nogweinig
bekend.

Onsonderzoek,waarvanditverslaghetresultaat is,heeft plaatsgevonden
inZuid-Limburg tenzuidenvandelijnMaastricht-Heerlen.
Hetveldwerk isverricht gedurende demaandenapril-september1979en
april-oktober1980.Indeze tweeperioden zijnzeeruiteenlopendeaspectenvande oecologie vanP. subterraneusaandeordegekomen.

Dehoofdpuntenwaarophet onderzoek zichheeft toegespitst,zijn:
1)habitatbeschrijving enbiotoopvoorkeur

Hoofdstuk5

2)populatiekarakteristieken

"

4

3)aktiviteitsritme

"

5

4)voedselvoorkeur

"

6

Bovengenoemde puntenworden naeen algemeen hoofdstuk "Materiaal en
methode",waarin devoor alle deelonderzoeken gemeenschappelijke facettenvanhet veldwerk aan deorde komen,inaparte hoofdstukken behandeld.
Indezehoofdstukken worden peronderwerpde doelstellingen nauwkeurigeromschreven enwordt dieper ingegaan op de specifieke methoden die
hierbij gebruikt zijn.Daarnaast worden deuit deliteratuur bekendegegevens vermeld.
Tenslotte zal inhet laatste gedeelte getracht worden de verschillende
aspekten van dit onderzoek te integreren enmede op grond van debestudeerdeliteratuur eenalgemeen oecologisch beeld te gevenvan Pitymys
subterraneusaan denoordrand vanzijn areaal in Nederland.

2MATERIAALENMETHODE
Gegevensoverhetvoorkomenvandemuizenzijnverzamelddoormiddel
vanhetvangen,merkenenterugvangenvandieren("catch-mark-release
method").
Aandezemethodeligt eenaantalvooronderstellingentengrondslag
(Flowerdew 1976);DezezulleninH4«6naderbesprokenengetoetstworden,
hierwordtslechtsvolstaanmethetnoemenervan:
1)Devangkansisvoorelkindividuiniederebemonsteringdezelfde.
2)Hetmerkenbervloedt devangkansniet.
3)Degemerkteindividuenmengenzichmetderestvandepopulatie,zodanigdatde2 bemonsteringrandomis.
^f)Degemerkteindividuenverliezenhetmerknietgedurende devangstperiode.
5)Demerkenzijnbijterugvangstaltijdherkenbaar.
Valtypeenaas
HetvangengeschieddeuitsluitenddoormiddelvandeLongworthlive-trap
(ziefig.6. ) .Populatie-dynamisch onderzoekaankleinezoogdierenis
slechtsmogelijkdeormiddelvan"liVa-traps".
Voorinventarisaties isdeklapvalgebruikelijk,maarwijhebbengebruik
gemaaktvandeLongworthvalomzominmogelijkslachtoffersonderde
dierentemaken.Bovendienisuitonderzoeknaardevangefficiëntievoor
verschillendemuizensoortengebleken,datdeLongworthvalzeergeschikt
isvoorhetvangenvanMicrotidaesoorten(Pietsch 1979).
Alsaaswerdgemengdgraan (..gerst,tarwe,maïs)metpindakaas (seizoen1979 )ofappel (seizoen1980)gebruikt.Vanpindakaasisgebruik
gemaakt,omdatditopdemeestemuizensoorten eengroteaantrekkingskrachtheeft (Dienske&DeJonge 1978).
Gedurendehettweedeseizoenisgebruikgemaaktvanappelomdatdit
waarschijnlijkmeerspecifiekdeOndergrondsewoelmuisaantrekt (Hoekstrae.a.1977).Hetgebruikvanaasisvoordevangstenvanbelang,omdatgeschiktaasdevangkansvergroot(Gurnell1976).
Omdekansopoverlevenvandegevangendierenzogrootmogelijktemaken, werdendevallenvoorzienvanisolatiemateriaal (stro,hooien/of
terplaatseaanwezigdoodmateriaal (gras))envoedsel.

Opstellingvandevallen
Devallenwerdenzogoedmogelijkverborgenomdekansdateenmuiserin
zoulopenteverhogenendevallenaanhetoogvan 'toevallige'voorbijgangersteonttrekken.
Hetisvanbelangdathetinloopgedeeltevandevalopdegrondstaat.
Omdittebereikenmoest devegetatiedichtbijdegrondopzijgetrokken
worden.
Devallenwerdenopregelmatigeafstandvanelkaarneergezet.Ditmaakte
hetterugzoekenvandevallengemakkelijker.Opstellingenaantalvande
vallenhingensterkafvanhetdoelvandeverschillendeonderzoeken(inventarisatie,aktiviteitsritme,populatie).
(Hetinloopgedeeltevandevallenwasvaneennummervoorzien.)
Vangprocedure
Voorafgaandeaanelkevangperiodewerd steedstweeofmeernachten"geprebait".Prebaitinghoudtindatdevallengedurendeeenbepaaldetijd
zodanigopgesteldworden,datdedierenvrijinenuitkunnenlopenen
hetaasmeekunnennemen,zonderdatdevaldichtslaat.Ditgeeftindividuenvaneenpopulatiedemogelijkheiddevallentelokalisereneneraan
tewennenvoordathetvangenbegint.
Verschilleninvangkans(optredendbijdeeerstevangsten),diehetgevolgkunnenzijnvanintra-eninterspecifiekevariatieinaktiviteitspatronenenreaktieopdeval,wordenhierdoorgeminimaliseerd (Gurnell
1980).UitditonderzoekvanGurnellbleeko.a.datprebaitenhetaantal
vangstenindeeersterondensterkdoettoenemen.(Nadrienachtenvangen
wasergeenverschilmeerinvangstresultatenvan 'geprebaite'en'niet
geprebaite'vallen).Ditisvooralvanbelangwanneerergedurendekorte
tijd(1à2nachten)geïnventariseerdwordt.
Aanhetbeginvandeeigenlijkevangperiodewerdentijdenshetscherp
zetten,devallenophunwerkinggecontroleerd.Afhankelijkvanhettype
onderzoekwerdperetmaaleenverschillendaantalcontrôlesuitgevoerd;
bijhetinventariserenin19793maalperetmaal;bijhetpopulatie-en
aktiviteitsonderzoek (beidein198o)2maal,respectievelijk 12maalper
etmaal.
Ingevalvaneenvangstwerddevalleeggeschudineenemmer,vervolgens
schoongemaakt,voorzienvannieuwaasenindiennodigvanvershooi.
Vandegevangenmuizenwerdenbepaaldestandaardgegevensopgenomen(sexe,
sexueletoestand,leeftijdsklasse e.d.;zieverderblz. o ) .Tevenswer-

dendedieren,alofnietindividueel,gemerkt.Dodeexemplarenwerden
geconserveerdin90 %alcoholenovergedragenaanhetR.M.N»H<> teLeiden.
Hetmerken
Tijdenshetinventariserenwerdendedierengemerktdoormiddelvanhet
knippenvandevachtomderelatievedichtheidvandesoortentekunnen
bepalen.Eenkleinstukjevanhethaarwerdweggeknipt,zodathetonderliggendedonkerehaarzichtbaarwerd.
Dierenwerdenindividueelgemerktdoormiddelvanhetknippenvanhet
uiterstekootjevaneenteen.Vanallemethodenomkleine zoogdierenindividueeltemerken,blijktdezemethodeuiteindelijkhetminsteeffekt
ophetgedragtehebben (Twigg 1975).
Doormaximaal3teenkootjesteknippen(nietméérdanéénpervoet),is
hetmogelijkom360individuentemerken.
Opgenomengegevens
Percontrôlewerdvaneenvalhetnummergenoteerdindienersprakewas
vaneenvangstof 'valsalarm'(alseenvalnietnaarbehorenhadgewerktofalseenvalweldichtwas,maargeendierbevatte).Indiende
valopenstondenerduidelijksporenvanbezoekachtergelatenwaren,
werd 'onbekend'genoteerd.

Vanelkgevangendierwerdhetvolgendevermeld: 1)soort
2)leeftijdsklasse
3)sexe
h) gewicht
5)eventuelebijzonderheden (parasieten,verwondingen,merken,sexueletoestand e.d.)
Ad2)Erwerdenaanvankelijkdrie,latervijfleeftijdsklassenonderscheiden:

Iadult

(notatie:ad)

IIbijnaadult

(notatie:(s)ad)

IIIsubadult

(notatie:sad)

IVtussensubadult enjuveniel (notatie:sad/juv)
Vjuveniel

(notatie:juv)

Hetbepalenvandeleeftijdsklassewaartoeeendierbehoorde,geschieddeaandehandvande - grootte (ad^>sad \ juv)
kleurenbeharing (jongedierendonkerder(zie
ookNiethammer,1972),minderdichtbehaard)
- verhoudingtussenkopenromp(k/rad<^k/r
juv)
- sexueletoestand.
Geenvanbovengenoemdecriteriazijninhetvelddaadwerkelijkgemeten,
aangeziendeouderdomsklassen
ingrotemateoverlappentenaanzienvandegenoemdepunten(Pelikan1972,Niethammer 1972).
Hetwasdanookeencombinatievanallekenmerken,opgrondwaarvanuiteindelijkwerdbeslisttotwelkeleeftijdsklasse eendierbehoorde.
Hierbijspeeltuiteraarddeervaringvandeonderzoekerendebekendheid
vandeonderzoekermethetonderzoeksobjekt,eengroterol.
ad3)Desexewerdvastgesteldaandehandvandeaanwezigheidvanuitwendige (geslachts)kenmerken:tepels, drachtigheid,oestrus,duidelijk
zichtbaretestesendeafstandtussenanusenpenis/clitoris,
(dezeisoverhetalgemeenbijmannetjesgroterdanbijvrouwtjes.Ook
dezemaatisinhetveldnietgemeten).
ad k) DegewichtenwerdenbepaaldmetbehulpvaneenPesolaveerbalans
(meetbereiken:0-30g,0-50gen0-100 g). Ijkgrafieken:ziegrafiek7 , 8 to en to .
Debalansenzijnvoor-,halverwege-ennavangseizoenengeijkt.
Denauwkeurigheid isruimschootsvoldoende.Hetgewichtvandeverschillendesoortenmuizenkanvariërenvanongeveer6g(juvenielen)totongeveer50g(adulten).Deschommelingen inhetgewichtvandemuizen

doorhetetenen/ofdoorhetbewegeninhetweegzakje,overtreffenver
delees-enijkfout.
Leesfoutenijkfout zijnbeideongeveero,5g.Detotale foutvanhet
gewichtvanmuisenzakjeisongeveer1g.Bijhetberekenenvanhetgemiddeldegewichtvandeverschillendesoortenenklassenzijndegewichtendanookzondercorrectieverwerkt.
Allegegevensvan1979en1980zijnindeI.B.M.computervanhetCentraalRekeninstituutvandeRijksuniversiteit vanLeideningevoerd.
HierbijisgebruikgemaaktvanhetcomputerprogrammaBIOPAT,datontwik03SO)
keldengeschreven isdoorP.HogewegenB.HespervvandeBio-informaticagroepvandeRijksuniversiteit vanUtrechtenenkeledoorR.Graybill
geschrevenPLI programma's.

H 3HABITAT ENBIOTOOPVOORKEUR

3.1. Inleiding
Dehabitat van eenorganisme iseenmin ofmeer abstrakt begrip.Meestalwordt met dezeterm het stelsel van relevante biotische -enabiotische eisen voorhet organisme bedoeld.De plaatswaarinhet organisme
leeft,is eenbelangrijke component van dehabitat enwordt in ditonderzoek omschreven alshet vegetatiekundig begrip 'biotoop'.
Devegetatie isvoorkleine zoogdieren van grote betekenis;het kan zowel voedsel leveren,alsbescherming bieden.
Aulak (1970)heeft inhet Bialowiza Nationaal Park gedurende 10 jaarmet
vangpijpen in 10verschillendebiotopen gevangen.Hij deed dit in elk
jaargetijde.Eénvan debelangrijke conclusiesuit dit onderzoek (waarin
o.a. P.subterraneus gevangen is)was,dat desamenstelling van populatiesvankleine zoogdieren voor eenaanzienlijk deel doorplantenassociatiesbepaaldwordt.

InZuid-Limburg zijn 13locatiesten zuidenvan delijnMaastricht Valkenburg -Heerlenbemonsterd (zieFig. H.n ) .
Dit gebied is gekozen,omdat P.subterraneushier al eerder gevangenwas
(zie "Algemene inleiding"blz./.)enveelvuldig inbraakballen gevonden
werd (DeBruyn 1979).
Het doelvan dit onderzoekwashet beschrijven van dehabitat enbiotoopvoorkeur van P.subterraneus.Daartoe werden in1979 zoveel mogelijkbiotopenwaarin P. subterraneus leeft,gezocht enop een standaardmanier
bemonsterd (methode vanDienske &DeJonge 1978).Tevenswerden demonsterpunten zonauwkeurig mogelijk beschreven (vegetatie,vindplaats,omstandigheden e.d.).Ookwerd in1980 een aanvullend onderzoek verricht
oplocaties waarP. subterraneus in 1979 gevondenwas.Dit onderzoekbestonduit het bemonsteren vanbiotopen die grensden aan debiotopenwaarin P.subterraneus aanwezigwas.
Het bovengenoemde doelleidde tot devolgende vraagstellingen:

1)Wat is dehabitat-enbiotoopvoorkeur vanP.subterraneusin Zuid-Limburg?
2;Verschilt dehabitatenbiotoopmetdievananderewoelmuissoortendie
inZuid Limburgvoorkomen,tewetenClethrionorrrys^lareolus,Ivlicrotus
a^restisenIvlicrotusarvalis,enzoja,hoe?

Inditverslag zijndegegevens vooralkwalitatief uitgewerkt,hetgeen
leidde tot eenkwalitatieve omschrijvingvandehabitat-enbiotoopvoorkeurvanP.subterraneus ende overigewoelmuissoorten.Degegevens,zoals
in1979verzameld,leendenzichookvooreenmeerkwantitatieve benadering
enblekengeschiktomstatistische (multivariate)analysesoptoe tepassen.
Deresultatenvandezeanalyses zijnverwerkt inhetverslag 'Habitat en
BiotoopvanP.subterraneus,beschrevenmetbehulpvaneen clusteranalyse
enprincipale componentenanalyse (vanLeeuwenenLigtvoet,1983)•

3.Z

Literatuurgegevens

P«subterraneusheeft een grote oecologische amplitude (Grummt i960, Knorre 1978).Dehabitat kan dan ookuit bossen, weiden en cultuurgronden bestaan.DeRuiter (197*0noemt in zijnliteratuuronderzoek twee veel voorkomende terreintypen:
1)Bossen en/ofbosachtige vegetatie zoals boomgaarden en aanplant, die
het meest genoemdworden« Uit populatieonderzoek in Oost- enMiddenEuropablijkt dat P.subterraneuszichvoornamelijk inbosachtige vegetatiemet 'ruigt'of rijke ondergroei ophoudt,met name opkapvlaktes (Aulak 1970).
2)Weiden, dievooral in deAlpengebieden door desoort bewoond worden.
In dezeweiden zoekt P. subterraneusvooral de dwergstruiken en ruigten op.VanLaar (1971)meent echter dat struiken en struwelen minderbelangrijk zijn danhet voorkomen van ruderale kruidengemeenschappen (ruigt).P.subterraneus kan zichniet handhaven invegetatieswaar vee graastj deverdichting van de graszode maakt het graven
van gangen onmogelijk.Met betrekking tot derelatie met M.arvalis
vermeldt De Ruiter (197*0 echter,dat P. subterraneus ,vanwege zijn
goede graafeigenschappen zich daarkan handhaven waarhet M. arvalis
niet lukt (in zware grond zoals:klei,leem.en eventueel ten dele
niet verweerd gesteente).
Een gemeenschappelijkkenmerk van devhabitatsvanP.subterraneus is
een dichte kruiden-vegetatie zoalsuit het bovenstaande blijkt.
Ook in recente literatuur wordt deze faktor veelvuldig genoemd»(Nendel*Schröpf*
1972, Niethammer 1972,Sebela 1977,Van Knorre 1977 en Voesenek 1979).
Volgens VanLaar (1971)bestaat de dichte kruidenvegetatie voornamelijk
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uitlicht-enstikstofminnende,twee-en/ofmeerjarige,planten.
Cultuurgronden enbosrandenzijnhabitatsvoorP.subterraneus,diein
1922aldoorSchreitmullergenoemdwerden.Laterwerdditbevestigddoor
o.a.Aulak (1970),Niethammer (1972)enSchröpfer (1977).OokSebela
(1977)inPolenenLeLouarn&SaintGirons(1977)inFrankrijk,beschrijvendergelijkehabitatsvanP.subterraneus.Degebondenheidaancultuurland,isvolgensKahmann (1950)vooralinlageregedeeltenvanDuitsland
evident;ophogereplaatsenisP.subterraneusvoornamelijkinbosranden
tevinden.Inouderliteratuurwordtvaakvermeld,datP.subterraneus
intuinenvoorkomt (Hens1936,Schreuder19^5enHusson 1957).Inrecentereliteratuurwordtdezehabitatechternietmeergenoemd.
P.subterraneuswordtvaakinvochtigebiotopengevangen;zijmijdtuitgesprokennat-endroogterrein.
Het isnietuitgesloten datdenabijheidvanbeekjesincultuurlanden
natuurlijkelandschappen otnsl-anMitjhtMth fchtf>k dievansecundairbelangzijn
(DeRuiter197*0.
Uitdeliteratuurblijkt,datveelbiotopenwaarP.subterraneuszichbevindt,kleinschalig zijn.
NendelenSchröpfer(1972)hebbenhetbijvoorbeeldoverdoormenselijkeinvloedontstane"kleinbiotopen".
3 3 Materiaalenmethoden
HetonderzoeknaardehabitatendebiotoopvoorkeurvanP.subterraneus
isalsvolgtopgezeti
1979:Heteerstejaarvanhetonderzoekhadeensterkinventariserend
karakter;eengrootaantalbiotopen is opdeaanwezigheidvande
soortbemonsterd.Aandehandvande(1*0monsterpuntenwaarP.
subterraneusgesignaleerdwerd,iseenkwalitatievebeschrijving
gegevenvandebiotoopvandesoort.
Eenbezwaarvandezemethodeis,datergeen
uitsprakenover
debiotoopvoorkeurgedaankunnenworden,aangezienerindemeeste
gevallengeeninformatiebekendisoverhetvoorkomenvandeOndergrondsewoelmuisinaangrenzendebiotopen.
1980:OmdebiotoopvanP.subterraneusnauwkeurigeraftebakenen,is
inhettweedejaar aanvullendonderzoekverrichtopplaatsenwaar
deaanwezigheidvandeOndergrondsewoelmuisvastgesteldwas.
DitgebeurdedoorophetzelfdetijdstipdebiotoopmetP.subterraneusenaangrenzendebiotopentebemonsteren.
Hetmateriaal,demethodeendeuitwerkingzullenperjaarwordenbesproken.
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3.5-1 Seizoen 1979
Veldwerk
Het veldwerk isverricht indeperiode april t/mseptember1979.
In Zuid-Limburg zijn 116monsterpunten genomen.Debemonsteringsmetho-

if.

de diegebruikt werd, isafkomstig vanDienske enDeJonge (1978).
Het doel vandeze methode waszoefficient mogelijk tevangen, dat wil
zeggen: alle muizensoorten dieindebiotoop leven, dienen ineen zo
kort mogelijke tijd gevangen teworden. De-methode moest tevens toereikend zijn omderelatieve dichtheden tekunnen bepalen. Deze methodeis
in 1980 door middel vaneenaantal experimenten getoetst.Degegevensen
de resultaten vandeze experimenten zijn tevinden inbijlage Ib.

lm>

Omdat inH2 (blz. 3 e.v.)hetmateriaal endevangprocedure uitgebreid aandeorde zijn geweest, wordt hier volstaan meteenopsomming:
Valtype: Longworth live trap (ziefig. o ) .
Aas: pindakaas eneenmengsel vandiverse graansoorten zoals maïs, tarwe
e.d.
Opstelling vandevallen:Eenrechte lijnvan10vallen meteenonderlinge afstand van5 meter.
Vangprocedure: 2 dagen en2nachten "prebaiten",2dagen en2 nachten
vangen. Tijdens devangperiode werden devallen 3maal gecontroleerd: inrespectievelijk deochtend-, middag- enavondronde.

,,
1^

Merken:Hetwegknippen vaneenstukje vacht vanderugofdeflank.
Opgenomen gegevens: Soort, sexe, leeftijd, gewicht vandemuis eneven„..
n
tuele bijzonderheden zoals parasieten, drachtigheid» i oestrus zijn
e.d.
Van elkmonsterpunt is.eenaantal biotoop- enomgevingsparametersgenoteerd. Hierdoor kanhetalofniet voorkomen vanmuizensoorten aan die
parameters gerelateerd worden.Bijdekeuze vandeparameters hebben twee
faktoren eenrolgespeeld ominzo kort mogelijk tijdsbestek zoveelm o gelijk monsters tekunnen nemen;
1)Derelevantie vaneenbepaalde faktor voor hetindividu en/of een p o pulatie individuen.
2)Dewerktijdendemoeilijkheidsgraadomdeparametersteverkrijgen.
Overhetalgemeenisbijonderzoekaanzoogdierpopulatieseeneenvoudige
schattingvandebedekkingvandevegetatievoldoende.Verderblijktde
struktuurvandehabitatinbelangrijkematedefaunistischediversiteit
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tebepalenenmoetdeheterogeniteit vandeomgevingdusgemetenworden
(Flowerdew 1976).
Vanelkmonsterpunt zijnalleendemeestvoorkomendeplante-soortengenoteerd.Tevensiservanelkmonsterpunt eenbeschrijvinggemaakt,waarbijvooralwerdgeletopdebedekking,struktuurendesamenstellingvan
devegetatie.Tenslotteisereensituatieschetsvanhetmonsterpunten
deomliggendeterreinengemaakt.
e ®
e
Vandeplaatsvanelke1, 5 en10 valzijndevolgendebiotoopparametersgenoteerd:
1)Groottevandebemonsterdebiotoop:
1=breedtevandebemonsterderand^ 2 m.
2 =

,,

„

„

„

„

=

||

II

II

II

II ^ 5 m .

5

t u s s e n de 2 ra en 5 m•

2)Gemiddeldehoogtevandekruidlaag (op5cmnauwkeurig).
3)Bedekkingsgraadin k klassen:1 = 0 —>-25 %
2=25—^50%
3=50-V75 %
k =75-^100%
de
k) Dikte van s t r o o i s e l l a a g i n k k l a s s e n : 0 = n i e t s
1=weinig
2=matig
3=veel
5)Afstandtotdebosrandinm:0=inhetbos
-1=meerdan50meter
6)Afstandtotopenwaterinm:-1=meerdan50meter
7)Expositiein8klassen:1=noord
2=noord-oost
3=oost etc.
2
Voordezegegevensiseenproefvlakvan1m genomen,waarindevalcentraalstaat.Indeuiteindelijkelijstvande116monsterpuntenzijnde
waardenvande3proefvlakkenpermonsterpuntweereengemiddelde.
Devolgendeterreintypenwordenonderscheiden:
AK(ak)=akker
BW (bw) = b e w e i d g r a s l a n d
OW (ow) = onbeweid g r a s l a n d
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NB(nb)=naaldbos
LB(1b)=loofbos
DK(dk)=dichtekruidlaag
OK(ok)=openkruidlaag
ST(st)=struweel (< k m)
OE(oe)=oever
BE(be)=(weg)berm
BO(bo)=boomgaard
KK(kk)=kaalkap
Dehoofdlettersgevendevariabelenaanvandemonsterpunten zelf,de
kleineletters gevendevariabelenvandeomliggendeterreinen.
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1979Uitwerkingvandevangstenmetbehulpvandiversiteitsmaten:

Voor hetbewerkenvandevangstgegevens van1979iseenBIOPAT-programmagebruikt ni.ecolan.Ecolanberekent onderandere tweediversiteitsmaten:dievanShannonenvanMcintosh.Inhetnuvolgende gedeelte
zullendetheorie endeberekeningenvandezematenbehandeld worden.
Diversiteitsindices(Pielou 1975)•

Hetdoelvanhetmetenvan
diversiteit isomtekunnenbepalenhoederelatie ismetandereeigenschappenvaneenlevensgemeenschap, zoalsproductiviteit enstabiliteit,
ofhoederelatie ismetmilieu-omBtandighedenwaaraandegemeenschapis
blootgesteld.Zo'nindexisweleenstatischconcept,demaat zegtniets
overhoede samenstellingvandelevensgemeenschap tot stand isgekomen.
De interpretatievaneendiversiteitsindexisnietéénduidig (Hengeveld
e.a. 1982):
-Verschillende combinatiesvanhetaantal soorten (s)enhet aantal individuen (n)kunnengelijkewaardenvanééndiversiteitsmaat opleveren,
-Bijgelijkblijvendewaardevan zowel salsnkaneenzelfde diversiteitsmaatverschillende theoretische gemiddeldenhebben,afhankelijkvande
waarschijnlijkheidsverdelingdie aanhetmonster tengrondslagligt,
-Hetverloopvanhettheoretisch gemiddelde vandediversiteitmetveranderend aantal individuen (n),bijgelijkblijvendaantal soorten (s),is
opeentamelijkgrillige wijzeafhankelijkvank, de exponentvandenegatiefbinomialeverdelingdie o.a.resulteertuitderuimtelijke verdeling
vanplant-endiersoorten inhetveld.
De invloed vande afhankelijkheid vanhetverdelingspatroonisechter
nihilwanneeraangenomenkanwordendatdeverdelingvande individuen
inelkmonsterpuntdezelfde isenwanneer opeenstandaardmanierbemonsterd is.Dediversiteitsindex isdanweleenmaatvoordeexclusiviteitvaneenmonsterpuntvoor eensoortdiedaaropdatmoment invoorkomt,mitshet totaalaantal soorten inhetmonsterpuntbekend is.

Eendiversiteitsindex (D)iseenmaatvoorhetaantal soortenende
relatieve dichtheid van elke soort.
WanneerDgrootis,bestaat de gemeenschapuit ssoortenmet eengelijke
relatieve dichtheid.
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WanneerDkleinis,isde relatieve dichtheid ongelijk;er zittendus
zeldzame enalgemene soorten indegemeenschap.
De 'evenness'(E)iseenmaatvoordeverdelingvande individuen over
de soorten,waarbijdewaardenvandemaat tussen0en1liggen.
WanneerE 1is,zijnde individuengelijkoverdesoortenverdeeld.
Tweediversiteitsmaten zullenbesprokenworden:
Diversiteitsmaat van Shannon (uit:1AnIntroduction toQuantative Ecology'
Poole (1974)P 391 e.v.)

D= - 7 _ P - log p.
s TT. 1
1

s «= a a n t a l soorten

1_

p.= gedeelte van h e t t o t a a l
a a n t a l i n d i v i d u e n dat t o t

^

de i-de s o o r t b e h o o r t .

E = — « - max.
e
D

D

= logmaximale
s = d i v egelijkheid.
r s i t e i t bij
D
max.

Tweebelangrijkevoorwaardenzijn:
-Debemonsteringmoetrandom zijnuit een 'oneindiggrote'levensgemeenschap.
-Alle soorten inde gemeenschapmoetengevangen zijn(andersis logp.«=-oo)
VanD isdevariantie endeverwachte waarde teberekenen,
s
Wanneer 2 x bemonsterd is,ishetverschilmetbehulpvaneent-verdelingtetoetsen.Hierbijishet aantalvrijheidsgraden:
V =— - - —

N.=aantalbemonsteringen van

2

(

)2 N

(4 ) / v <^~ _ / 2._
81

i

gemeenschapi.

S<£

Diversiteitsmaat vanMcintosh (uit:Ecology 4JL19^7 (3)* P 392-404).
Bijdezemaatwordendewaarnemingen alspuntenineencoördinatenstelsel
voorgesteld (eenmultivariate verfijninghiervanisde principale componenten analyse).
Eenmaatvoorgelijkvormigheid is (£n.) 2 } ditisdeafstand totdeoorsprong.

itl

x

Dediversiteit ishetcomplementvande gelijkvormigheid:eenabsolute
diversiteitsmaat isdann- ( i n , ) 2 . Dediversiteitsmaat dieuiteindelyk
onafhankelijkisvanhet totaal aantal individuen (waardentussen0en1;
wordtdan:
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f

2

i

n-(__n.)^

s=aantalsoorten

/>/ i

D=
m

/Jt \-§-~

n.= aantal individuen van

1:1

soort i
n - totaal aantal individuen.

De gelijkvormigheid is maximaal als het aantal individuen per soort n/s is
( £ n /s) £ = n/(s)^; de diversiteit is dan maximaal

voor iedere soort, S^
als n -n/(,s).
Hieruit volgt dat:
„
ü,

absolute diversiteit
t= _ _ _ _ _ _ _

_

_____

maximalediversiteit
n- ( £ n 2 ) *
_ __.______;__
n - n/(s)*
Eenvoorwaarde is dat een toename van aantallen onafhankelijk moet zijn
van de verdeling van de soorten.
2
Een afgeleide van D nl. 1 - D wordt de diversiteitsindex van Simpson
D

m

m

genoemd en geeft de kans aan dat 2 individuen vanverschillende soorten
random bemonsterd zijn.

3.3.2. Seizoen 1980

De locaties en de biotopen die in 1980 zijnbemonsterd, staan vermeld
in tabel H.11 (zie ook fig.H.11 en H.12). Indeze tabel staan ook de
resultaten van het aantal gevangen individuen per woelmuissoort, het
aantal valnachten per biotoop en in welke perioden er inhet seizoen
bemonsterd is.

Het materiaal en de vangprocedure zijn dezelfde als die in 1979«

._
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3.^ Resultaten
3. Li.i.Resultaten 1979
Inventarisatie
TabelHl. geefteenoverzichtvandebemonsterdegebieden (locaties)
endesoortendiegevangenzijn.Dezetabelvermeldtookhetaantal
gevangen individuen enhetaantalvalnachten (=aantalvallenxaantalnachtendatgevangenis)perlocatie.Intotaalzijn13locaties
bemonsterd enzijn13soortenkleinezoogdierengevangen,waarvan Q
soortenmuizen.
OpdekaartvanZuid-Limburg (fig. Hil. )zijndelocatiesaangegeven.
P.subterraneusisop7locatiesgevangen;debiotopenzijngefotografeerdenalsvolgtgenummerd:
Fig.Hli

Schaelsberg (locatie7)

n Hik*,M^Cannerberg (locatie8)
H Hii,b langs-deGeulbijMechelen (locatie9)
„ f//5- LandgoedGoedenraad (locatie10)
„ l-iiéb Riesenberg (locatie11)
•• H/?/*»«Gerendal
(locatie12)
„ Hifb omgevingVilt (mergelgroeve) (locatie13)
MeteenprogrammavanBIOPAT(*ECODAT)iseenmatrixgemaaktvanhet
totaalaantalvangstenpersoortenvanelkmonsterpunt (ta.be]. Hz ) . Tabel H3 iseenmatrixvandeindividuen (zonderterugvangsten)per
soortvanelkmonsterpunt;erzijnalleendevoorditonderzoekbelangrijkesoorteninopgenomen.Detotalenvandevangstenvandekleine
zoogdiersoortenstaanvermeldintabelHii .Afentoeisechterafgewekenvandestandaardbemonstering.Voordeverdereverwerkingisalleen
gebruikgemaaktvandemonsterpunten dieopidentiekewijzebemonsterd
zijn;demonsterpunten71ien2001t/m2006vallendaardooraf.Demonsterpunten 10,19en3^zijnweggelatenomdatdaarnietsgevangenis.
Vande117monsterpuntenblijvendus107over.Eeneventueelverschilin
aantallentussentabel HJ enAA, komt,doordatintabel Ha hetaantal
gewogenmuizenvermeldstaatennietallemuizengewogenzijn (hoofdzakelijkontsnaptemuizen).
P.subterraneusisop14monsterpuntengevangen,tw.:monsterpunt71»82,
86,100,103,105,106,114,123,124,127,129,130en134.
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Diversiteit
TabelAV5" geeftvanelkesoortaan,ophoeveelmonsterpuntenzijalleen
O ) , ofmetéén (2),twee(3)etc.anderemuizensoorten gevangenis.
P.subterraneusisaltijdmettweeofmeersoortenopeenzelfdemonsterpuntgevangen.Opdemeestemonsterpunten zijn2soortengevangen(38
monsterpunten).Monsterpunt71isheteerstepuntwaarP.subterraneus
gevangenis.Alsalleenvanafmonsterpunt71gerekendwordt,blijkende
meestemonsterpuntentweeofdriesoortenopteleveren(respectievelijk
19en18vande56monsterpunten).DesoortensamenstellingvandemonsterpuntenmetP.subterraneuswijktnietafvandievanhettotaalaantalmonsterpunten (tabel Mo ) ,
Infig.Hzi staatnietalleenhetaantalmonsterpuntenpersoortenaantal (X-as)vanelkesoort,maarookhetaantalindividuendatopelk
monsterpunt isgevangen (Y- as).
P.subterraneusheeftdekleinstespreidinginhetaantalindividuen
permonsterpunt (maximaal5individuen,minimaal 1), C.glareolus
degrootste (maximaal22individuen,minimaal 1).Vooriederesoortwas
despreidingvanhetaant-alindividuenmaximaalopde'monsterpuntenmet
3soorten.
Eendiversiteitsmaat vaneenmonsterpunt geefthetaantalsoortenende
relatievedichtheidvanelkesoortinééngetalweer (zieWerkwijzeblz.
tb ).Zonderverderbewijs isaangenomen,dataandevoorwaardenvoor
hetgebruikvandetweediversiteitsmaten isvoldaan.Tabel Hj. geeft
gemiddelden endeminimale enmaximalewaardenvantweediversiteitsindices5senDmen"evenness"-matenEsenEmaanvangroepenmonsterpuntenwaaropeenbepaaldemuizensoort gevangenis.Ditisookvooralle107monsterpuntenenvoorde56monsterpuntenvanafnummer71berekend.
Degemiddeldewaardevandemonsterpuntenvaneensoortligtvoorelke
soorthogerdandegemiddeldewaardevanallemonsterpunten;dithoudt
in,datdemonsterpuntenweinigexclusiefzijnvooreenmuizensoort.
DemonsterpuntenmetP.subterraneuszijnhetminst exclusief (Ds=
1,65enCm=0,57)^dievanA.sylvaticushetmeest (Es=0,99 enDm=
0,39)»Ditkomtovereenmethetgemiddeldaantalsoortenpermonsterpunt;voorP.subterraneusligtdithoger-danvoorA.sylvaticus,respectievelijk§=3,93enS=2,50.
Joa>itt

Wanneeralleendevïtémonsterpuntenbekekenworden,blijvendemonsterpuntenvanP.subterraneushetminstexclusief,maarnuzijndemonsterpuntenvanC.glareolushetmeestexclusief(S=2,98,Ds=1,23en
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Dm=0,^+3).Deverschillen indediversiteitsmaten tussendegroepen
monsterpuntenvande56monsterpuntenzijnallekleinerdandietussen
degroependiesamengesteldzijnuitde107monsterpunten.
Planten
Vande107monsterpuntenzijndeplante-soorten diehetmeestvoorkomen
genoteerd»Somszijnermeermonsterpunten ineenzelfdebiotoopgeplaatst;hierdoorworden,watbetreftdevegetatie,95inplaatsvan
107monsterpunten onderscheiden en12monsterpuntenwaarP.subterraneus
opvoorkomt inplaatsvan1*f.
Intotaalzijn2l8plantesoorten gevonden.
Daarvankomen150
soortenopmeerdanéénmonsterpuntvoor;8^soortenkomenopde12P.
subterraneus-monsterpuntenvoorenvandie8*fsoortenzijner37op
meerdanélnmonsterpunt,waarP.snbterraneusookvoorkomt,aanwezig.
Fig.Hxx vergelijkthetaantalmonsterpuntenwatbetreftde19plantesoorten
,dieop drieofmeerP.subterraneus-monsterpuntenvoorkomen.Hetrelatiefaanwezigzijnvande19soortenop deP.subterraneus-monsterpuntenwordtvergelekenmethetpercentagemonsterpuntenvan
hettotaalaantalmonsterpunten (=95)enhetaantalmonsterpuntenvanafmonsterpunt71 (=50).
17SoortenkomenrelatiefmeeropdeP.subterraneus-monsterpuntenvoor
daninhettotaal;uitzonderingen zijnGaliumaparineenRanunculusrepens.Grotepercentageverschillen leverendeplantenHeracleumsphondilium,StellariamediaendebomenCornussanguineaenCorylusavellana;
dezesoortenkomenveelopP»subterraneus-monsterpuntenvoor.
Wanneerwealleendemonsterpuntenvanafmonsterpunt71vergelijkenmet
de12P.subterraneus-monsterpunten,wordenallebovengenoemdeverschillenkleiner.
Biotoopparameters
Vaniedermonsterpunt zijn7faktorenopgenomen (zietabel t-iâa.).
Zoalsreedsin"Materiaalenmethode"(blz. >Z)werdvermeld,zijnde
faktoren:1)breedtebiotoop
2)gemiddeldehoogtevandekruidlaag
3)hedekkingsgraad
*f)diktevande strooisellaag
5)afstandtotbos
6)afstandtotopenwater
7)expositie
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In tabel/-/^zijnperfaktordriegetallenrijengegeven:dit zijnderesultatenvande 107monsterpunten,vande 14P.subterraneus-monsterpunten
envande laatste 56monsterpunten (vanafmonsterpunt 71)• Tienvande
veertienP. subterraneus-monsterpunten zijnsmalleranden (tot 5meter),
tienvandeveertienhebbeneenbedekkingsgraad vanmeerdan75%en
negenP. subterraneus-monsterpunten hebbeneenzeerhogekruidlaag (van
35-130 cm.).
2
Toetsingmet deChi-toetsgeeftbijvijffaktorengeen significantverschil tussendeP. subterraneus-monsterpunten ende overigemonsterpunten.Deuitzonderingisdegemiddelde hoogtevandekruidlaag:de
P. subterraneus-monsterpunten blijkenveel indehoogste kategorie te
zitten (65-130cm.).Devergelijkingvandezefaktormetalleende
laatste 56monsterpunten levertnetgeensignificantverschilop.
Biotoop enomgeving;
Om debiotoop als geheel tekunnenkarakteriseren, is gebruik gemaakt
van twaalf faktoren;deze faktorenworden ookgebruikt om deaangrenzende terreinen teomschrijven.Detwaalf faktorenworden vermeld in
"Materiaalenmethode"(blz./z+'3)
Tabel hlsh geeft deopgenomen faktorenpermonsterpunt weer.Tabel rt'<>
laat zienhoe die faktoren over demonsterpunten zijn verdeeld.De
drie onderscheiden groepen zijn dezelfde als indevoorgaande hoofdstukken:1*fP« subterraneus-monsterpunten, 107monsterpunten in totaal
en56monsterpunten (vanafmonsterpunt 7 1 ) .Deklassen diebijhet toetsenvan de faktoren zijnontstaan,zijn:
OW +BO+ow +bo =in,ofindebuurt van eenonbeweid grasland of
boomgaard.

(7)

LB +KK+lb +kk =in,ofin debuurt van eenloofbos ofkaalkap. (9)
OK +ok

=in,of in debuurt van eenopen kruidlaag.

ST +st

=in,ofin debuurt van eenstruweel.

(6)

BE +be

=in,of in debuurt van eenberm.

(2)

DK
OE+oe

(O)

=ineen dichtekruidlaag.
=langs,of indebuurt van een oever.

(1*0
(2)

ak

=in debuurt van een akker.

(11)

bw

=indebuurt van eenbeweidweiland.

C'9)

Het getal achter deklassen geeftaanhoeveel P.subterraneus-monsterpunten in de desbetreffende klasse zitten.Het toetsen van deaantallen
2
monsterpunten in de9klassen met deX -toets,levert tussen de drie
groepen geen significante verschillen op.
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3.i,.Z.Resultaten 1980
Tabel Hu geefthetaantalgevangenindividuenperlocatieenperbiotoopvanP. subterraneus.C.glareolus,M.arvaliaenM.agrestis(zie
OOk fig.Hii.Jiiea.e~t Hifayh^)

.

Allereerst valt opdatP. subterraneusnietwerd gevangeninloofbosen
hooiland en zeerweiniginakkers (2ind./l74valnachten).
Verderwerd de soortniet gevangenlangshet loofbos opGoede'raad;C_.
glareolus zatdaarwelzeer talry'k(26ind./30valnachten).OpdeCannerbergwerdP. subterraneus juistrelatiefveelgevangen (15ind./l20valnachten)enC.glareoluspractischnietlangshetloofbos (1ind./l20
valnachten).
Wanneer alleende zoomvegetatieslangsdeakkersengraslandenvergelekenworden,blijktdat opGoedenraad veel individuenvanP. subterraneus
(15ind./lOOvalnachten,totaal586valnachten)enweinigvanM.arvalis
(4ind./lOOvalnachten,totaal462valnachten)gevangen zyn.Inhet
Gerendal lagde situatievoordeze twee soorten

juistandersom

(P.subterraneus 5ind./l00valnachten,totaal 399valnachten enM.
arvalis 21 ind./100valnachten,totaal 279valnachten).
Vantabel Hu zyndetabellenHua.en Huk afgeleid.Tabel////«geefthet
gemiddeldeaantalgevangenindividuen per 100valnachtenvanP.subterraneusvandriebiotooptypendie opdedrie locatiesbemonsterd zyn (Goeolenraad,Gerendal enCannerberg).Dedriebiotooptypen zyn:struwelenen
houtwallen; taluds,hollewegen,enwegbermen engrasranden tussen
akkers,graslanden ofloofbossen.
OpGoedenraad zijndemeeste individuen indegrasrandengevangen (20 ind.),
eninhetGerendal demeeste inde taluds (9 ind.). OpdeCannerbergis
geen vergelykmogelijk,daarisalleeninstruwelenenhoutwallenbemonsterd (10 ind.). OmtezienofP. subterraneusnogvoorkeurheeft
vooreenbepaald cultuurgewas,istabelMiii>gemaakt.Deze tabelgeeft
het gemiddeldeaantal individuenper 100valnachtendatgevangenwerd
langsakkersmet:tarwe,mais,aardappelen enbieten,ditweeruitgesplitstnaar dedrielocaties.
OpGoedenraad werd hetgrootste aantal individuenlangs tarwe-akkers

*Hollewegen zijndiepe insnydingen inhet (loss-)landschap,veroorzaakt
door afspoelingvanaangelegde paden,dieloodrecht staanopde
hellingen.
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gevangen (15ind.)eninhetGerendal langs

mais- enaardappel-

akkers (beide 13 ind.)- OpdeCannerbergwerd/ongeveerevenveel individuenlangsdeaardappelakker (10ind.)alslangsdebietenakker
(9ind.)gevangen.

3.5 Conclusies en discussie
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3.57/ Conclusies endiscussie 1979

Inventarisatie
P. subterraneus isop14vande 107monsterpuntengevangen;deze 14monsterpunten zijnover7locatiesinZuid-Limburgverspreid (zietabelHlenfig.H,11,
fig.A///a).

Ofineengebied een (daaraanwezige)soortal ofnietgevangenwordt,
hangtafvan eenaantalfactorenzoals:ervaringvandeonderzoekers,
bemonsteringsmethode,valtype,tijdstipvanbemonsteren,fysischefactoreneninterspecifieke.beïnvloedingdoorgeuren.
-Ervaringvande onderzoekers
Deze isindeloopvanhet onderzoek sterk toegenomen.Niet zozeerwat
betrefthet opstellenvandevallen (ditgeschiedde immersgedurende
hetgehele onderzoek opdezelfde wijze),alswelhetontwikkelenvaneen
goed zoekbeeld vandebiotoopvanP. subterraneus.Ditkomt ookinde
vangstresultatenvanhet onderzoeknaarvoren,aangeziendesoortgedurende de eerste 6bemonsteringsperioden nietenvanaf deeerste
vangstelkevolgendebemonsteringsperiode welgevangenis.By aanvang
vanhetveldwerk zochtenwevooralnaarbosachtigebiotopenmeteen
dichte ondergroei (zieVanLaar (1971)die,hetmeestrecent,P.subterraneus indergelijkebiotopenaantrof enDeRuiter (1974)diedebosachtigebiotopenmeteendichte ondergroei alsbelangrijkstebiotooptype
noemt).Het isdanookgeen toevaldatindergelijkebiotopende soort
voorhet eerstgevangenwerd (Schaelsbergfig.M/enCannerbergfig.//"»«*).
Hiernableek echter,datP. subterraneusrelatiefmeerinzeergrasrijke
bermenen zoomvegetaties tevindenis(ziefigurenH/^Nir^/i

e* ^'J • ) .

Omnategaaninhoeverre het zoekbeeld vaninvloed isgeweest ophet
vangsucces (d.w.z.hetvaststellenvanP.subterraneus)iseengebied,
datinhetbeginvanhet onderzoekalgeïnventariseerd was (hetGulpdal,totaal 1,00valnachten,zie tabel*-//)opnieuw in1980bemonsterd
( 3.0valnachten).Hetresultaatwasdatde soortnuwelgevangenwerd.(•$}• H zoj.
EenanderemogelijkeverklaringvoorhetfeitdatP. subterraneuspas
laterinhet jaargevangenwerd,zoukunnenzyndatde soortvroegin
het jaareenmeer ondergrondse leefwyzeheeft ofindermate lagedichthedenvoorkomtdatdevangkans tekleinwordt (zieookblz25 »tijdstipvanbemonsteren).Ditlijktechternietwaarschijnlijk:inhet tweede
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jaarisde soort opdezelfdemonsterpuntenwaar zijlaat inhet seizoen
gevangenis,wèlvroeginhet seizoen (april,mei)vastgesteld (het
Gerendalenophetlandgoed Goedenraad).
-Bemonsteringsmethode
Inditverband isvooralvanbelanghet aantalvalnachtenpermonsterpunt,de opstellingvandevallen,hetvangstpercentage perkonirôïeronde,de (lengtevande)prebaitperiode enhetlokaas.
*Hetaantalvalnachtenpermosterpuntistheoretisch gezienaandelage
kant:gewerkt ismet 20valnachten (10vallengedurende 2nachten)*,aanbevolenwordt 100à200valnachten perbiotoop.Ingevallenwaarinhet
aantalvalnachten echterverdubbeld (Schaelsberg)ofzelfsvertienvoudigd werd (Riesenberg),werdennietmeer soortenvastgesteld.Hierdoorlijktoverhetalgemeen20valnachtenvoldoende omalle soorten
vast tekunnenstellen.
*0mdeinvloed vande opstellingvandevallenophetvang succeste
bepalen (zowelwatbetrefthetaantalvastgestelde soorten,alshet
aantalgevangenindividuen)iseenhomogeen terreingelijktydigbemonsterd metverschillende valopstellingen.Geëxperimenteerd ismet één
valperpunt,tweevallenperpuntenalternerend één oftweevallen
perpunt.Ditiseenaantalmaal opverschillende looatiesuitgevoerd.
Erbleekbyde opstellingennauwelijksverschil tszijninhetaantal
gevangenindividuenensoorten.Debyhetinventariseren gebruikte
methode (één valperpunt,vallenomdevyfmeter)lijktopgrondvan
deze proevenzelfsdemeest geschikte (zieverderbijlage ) .
•Wanneerhetvangstpercentage perronde tehoogwordt (d.w.z.meerdan
80%,Plowerdew 1976),neemtdekans sterk toedateenindividu,datwel
ophetmonsterpunt aanwezigis,nietgevangenwordt.Slechts tegemeindevanhetjaarzijnerenkelemonsterpuntenwaardepercentagesper
ronde somsbovende 60foliggen.Overhet algemeengevendevangstpercentageswatditbetreft echter geenaanleiding tot ongerustheid.
*Delengtevande prebaitperiode (2nachten)isovergenomenvanDienske
enDeJonge (1978) enlijktvoldoende aangezienerindeopeenvolgende
kontrôlerondengeenduidelijke stijgingvanhetaantalvangsten isvastgesteld (uiteeninventarisatie waarby'geenprebaitperiode wasingesteld,was erweleentoenamevanhetaantalvangstenperrondewaar
tenemen (Cantersetal,1982)).
*Byhet inventariseren isalsaaseenkombinatievanpindakaas engemengd graangebruikt (naarDienske enDeJonge 1978) .Pindakaas
blijktechtervooralhetvoorkeursaasvoorC.glareolusenA.sylvaticus
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tezijn("Hoekstraetal,1977)« GelukkigkonP.subterraneusmetditaas
ookgevangenworden.In1980isdevoorde soortietsspecifiekere
kombinatievangemengd graanmetappelgebruikt.
-Valtype
DeLongworth live-trapbleekuitstekend tevoldoen.Deze valisvoor
inventarisatie-onderzoek nogal ongebruikelijkenisslechtséénmaal
eerder,doorDienske enDe Jonge (1978)»beproefd.Erwerdenveel soortenmeevastgesteld eh, hetbelangrijkste,P. subterraneus ende overige
woelmuissoortenlietenzichmetdezevalgemakkelykvangen.Verdere
voordelen zynde overhetalgemeenlagepercentagesniet goed werkende
vallen(_+ 5$)endebetrekkelykeongevoeligheid voor slechte weersomstandigheden (zie ookCantersetal,1982).
Eennadeelvandezevalisdathetvalmechanismenogalkwetsbaaris,
waardoorhetvaakveel tyd kost omallevallen 'bedrijfsklaar'temaken.
Ookdegroottekan somsalsnadeelgezienworden,ditinverband met
hetvervoerenvandevallen,maarvooralookomdatdevalrelatief
moeilykvoor toevallige voorbijgangers teverbergenis.
-Tydstipvanbemonsteren
Deverschilleninvang resultatenvan,opverschillende tijdstippen,
uitgevoerdebemonsteringenkunnenhetgevolgzynvan:
SL.Dichtheidverschillenvandemuizenpopulatiesindetyd.Vroeginhet
voorjaar isdepopulatiedichtheid laag,tijdensde zomerenhetnajaar
vindtereen,soms zeersterke,vermeerderingplaatsenzijndedichthedenhoger,waarnainhetwinterseizoendedichthedenweerafnemen.
b_.Verschilleninhetgedragspatroon,veroorzaaktdoor :
-fysische factoren (temperatuur endaglengte)
-kompositie en structuur vandevegetatievandemonsterpunten.De
soortensamenstelling (voedsel)endestructuur (bescherming)vande
vegetatie kunnengrote invloed uitoefenen opdebovengrondse aktiviteitenvandemuizen,endusopdevangkans.
Depuntenaenb_zorgenervoor datdevangstpercentages enhetaantal
gevangendierenvroeginhet jaarmeestallaagliggenenindeloopvan
de tyd geleidelijk toenemen.
De invloed opdevangstenvandetweevolgende factoren zijntydenshet
onderzoek nietexpliciet aande ordegekomen.Wekunnendanook slechts
onzeindrukkenweergeven,gebaseerd optweejaarveldonderzoek.
-Weersinvloeden.
Variaties inweersomstandigheden,d.w.z.indegehele setvanmeteorologische factorendie tezamenhetweervormen,hebbeneensterkein-
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vloed opde aktiviteitvankleine zoogdierenendus opdevangsten.
Dezebeïnvloeding doorhetweervindtnietvandagtotdagplaats,maar
manifesteert zichpaswanneerersprake isvaneenveranderingvanhet
geheleweertype.Eenplotselinge verandering ineenbepaalde factor
heeftnauwelijksinvloed opdevangsten (MystkowskaenSidorowicz 196l).
Hetinventarisatie-onderzoek vond plaatsvanafmei totenmet september.
Indeze tijdzijndeweersomstandigheden endusde invloed vanhetweer
opdevangstennietdezelfde gebleven.Hierdoor zijnderesultatenvan
deverschillende perioden,nogafgezienvandeeerdergenoemde factoren
die eenrol spelenbijhetvangstsucces,niet zondermeermetelkaarte
vergelyken.
-Geuren
Hetisvoor testellendatwanneer tydenseenbemonsteringeenbepaalde
muizesoort eenvalvoorheteerstbezetheeft,degeurvandeze soort
ervoorzorgtdatdekansdateenandere soortindiezelfdeval loopt
kleinerwordt.Uiteenonderzoeknaarinterspecifiekerelaties tussen
drie

woelmuissoortenkwamechternaarvorendatsoortvreemde

geurenslechts zwakgemedenwordenenbyhet 'soortscheidingsmechanisme'
eenzeergeringerol spelen (DeJonge1978)t
Ditinaanmerkinggenomen,enhetfeitdattijdensonsonderzoek geen
opvallendeuitsluitinglijkttehebbenplaatsgevonden (zelfsvallen
waarinwezelsgevangenwaren,werdennietdoordemuizen gemeden),kan
gesteld wordendatdevangkansvaneensoort slechts inzeergeringe
matebeïnvloed wordtdoordegeurvaneenandere soort.

Diversiteit

DemonsterpuntenwaaropP. subterraneus isaangetroffenhebbengemiddeld eenhogere diversiteit dandemonsterpuntenwaar deandere soorten
vastgesteld zijn(zie tabel n"?).Dezehoge diversiteit wordt veroorzaakt
doordatP. subterraneus altijdwordtaangetroffenmetminimaal tweeandere soorten,energeenbiotopen zijnwaarde soort alleenisgevangen
(hoemeermonsterpunten per soortwaardebetreffende soort alsenige
isvastgesteld, des telagerwordtdediversiteitsmaat -gemiddeld over
demonsterpunten-voordie soort).
Ookdeevennessindices voordemonsterpuntenvanP. subterraneus liggen
t.o.v.de anderemuizensoortenhoog.Dithoudt indatP. subterraneus
vooral voorkomt samenmet andere soorten,inrelatief gelijkedichtheden,endat de soortgeen 'exclusiefeigenbiotoop'heeft.
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A. sylvaticus heeft invergelijkingmetde overigemuizensoortendelaagstewaarden voor dediversiteit ende evennessindices.Deze lage waarden
worden vooral veroorzaakt doorhet grote aantalmonsterpunten(l4)waar
deze soort alsenige gevangen is.Dit zoukunnenwijzenophetbestaan
vanvoorA. sylvaticus exclusieve (voorkeurs)biotopen.Deexclusiviteitvande monsterpuntenwaarA. sylvaticus alleenwerd gevangenmag
indit geval echterniet opgevatwordenals eenbiotoopvoorkeur,maar
moetbeschouwd wordenalseenaanwijzingvoordegrote oecologische
amplitudo die deze soortheeft (zieWammes 1981).De monsterpunten
waar de soort alleengevangen is,betreffennamelijkvooralexterne
b.iotopen:zeer open,nauwelijksbegroeiing (bv.braakliggend bouwlandj,
ofuitgesproken nat (moerassige kale terreinen).

.naaldbos

Indergelijkebiotooptypen komendeanderemuizensoortenniet ofnauwelijks(S.araneus)voor.DatA.sylvaticusvanallegevangenmuizensoortenverrewegde grootste aktieradius (homerange)heeft (zie o.a.Corbet
& Southern 1977)zalhiermee ook sterk samenhangen.
Planten

De 19plantesoorten

dieopdrie ofmeer 'P.subterraneus-

monsterpunten'wordenaangetroffen,komen ookopderestvandemonsterpuntenhetmeestvoor.De soorten zijnvoornamelijk twee-ofmeerjarigen
zijnkenmerkend voor zoomvegetaties encultuurland datbemestwordten
daardoor stikstof
rijkis.H. sphondilium.S.media.C.sanguineaen C_.
ave11anakomenrelatiefveelvoor op 'P.subterraneus-monsterpunten',
wanneer ditvergelekenwordtmethetvoorkomen ophet totaalaantal
monsterpunten.
Eenvergelijkingvande 'P.subterraneus-monsterpunten'metde laatste 50
monsterpunten (vanafmonsterpunt 71»heteerstemonsterpuntwaaropde
soortgevangenwerd), levert eenkleinerverschil optussendeze twee
groepen.
Hiervoorkunnenverantwoordelijkzijn:
-Eenander zoekgedragvandeonderzoekersnaarbiotopenvanP.subterra.neus.
- Hetverdwijnenvandeseizoensinvloeden tussende tweegroepen;beide
groepenbestrykennudeperiodevaneind junitot enmetseptember.

Devegetatie-opnamenhebbengeenduidelijkbeeld kunnengevenvande
biotopenvanP. subterraneus. E>e volgende factorenkunnenhiervoor
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verantwoordelijkzijn:
-De soortensamenstelling vandevegetatie isnietvanbelangvoorhet
voorkomenvande soort.Algemenere kenmerkenvandevegetatie,zoals
devoedingswaarde ende structuur (voedsel enbescherming) zijnvan
doorslaggevendebetekenis.
-De opnamen zijntesummier,waardoor zegeengoedeafspiegelingzijn
vandevegetatie vandebiotopen.Inveelbiotopenwaseendichte
grasvegetatie aanwezig;behalve D.glomeratazijndegrassoortenniet
gedetermineerd.
VolgensVanLaar (1971)komtP. subterraneusvoorinmeersoortige,min
ofmeeropensecundaire,niet zeerstabiele vegetaties,hoofdzakelijk
doormeerjarige plantengevormd envoorkomend opgestoorde stikstofrijke
substraten.Die substratenkunnen zowelnatuurlyk alsantropogeenzijn.

Biotoopparameters
Hoeweldeverschillenmetde restvandemonsterpuntenmeestalniet
significant zijn,kunnendebiotoopparameters vanP. subterraneusweleen
beeld gevenvanenkelekenmerkenvandehabitatvandezesoort.
P. subterraneus komtvoorinkleinschalige biotopen.Vanbelangiseen
dichte ondergroei,dezebestaatvoornamelykuitgrassen.Debiotopen
komenvaak indebuurtvanloofbossenvoor.

Opalle 107monsterpunten zijnmuizengevangen;ditkanbetekenendatonze
keuzevandebiotopenalsterkvandie7factorenafhing,nogvoordatwe
ze inhetveld gingen opmeten.Het ismogelykdatdefactorennietonderscheidend genoeg tussendesoortenwerkten,omdat zeingelijkemate
(on-)belangrijkzijn.Verder ishetmogelyk datdeklasse-indelingvan
enkele factoren tegrof is,bijvoorbeeld debedekkingsgraad (4klassen)
endedikte vande strooisellaag (3klassen).
Deaanwezigheid vaneendichtekruidlaaggeldtminofmeerookvoorde
anderemuizesoorten,debiotopenvanP. subterraneus hebbenechterde
meestextremewaarden.Ditkenmerkvandehabitatwordt ookvaak inde
literatuurvermeld (Vanlaar 1971,Nendel\1972.,Niethammer 1972,Sebela
1977,Knorre 1977enVoesenek 1979).

/

l Schropfer
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Biotoop enomgeving
Alle P» subterraneus-monsterpuntenhebben eendichtekruidlaagenzijn
vaak tevindenindebuurtvanloofbos,kaalkapterreinen,akkersen
beweide weilanden.Echter ook.deze12faktorenhebbenniet onderscheidend
gewerkt.Het samenvoegenvanfaktoren (t.b.v.deChi-toets)totzo
goed mogelijkinterpreteerbare klassenheefk waarschijnlijkveelinformatieverliesgegeven.
Verder zijndemogelijkebezwarenvandeverzamelde gegevensdezelfde als
genoemd bijde 'biotoopparameters'blz.28 .
Uitde literatuur valtop temakendatveelbiotopenwaarinP.subterraneus zichbevindt kleinschalig

zijn(LeLouarn&Saint

Girons 1977,Nendel& Schropfer 1977)- Cultuurland enbosrandenzijn
biotopendieveelvuldiggenoemd worden (Schreitmüller 1922,Kahmann
1950, Aulak 197O,Niethammer 1972,Schropfer 1977enSebela 1977)-
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- P. subterraneuswordtniet inloofbosengraslandenenzeerweinigin
akkersaangetroffen;welveelvuldigindezoomvegetatieslangsdeze
biotopen.
-P. subterraneus komtveelvoor instruwelenenhoutwallen;taludsen
bermenvanhollewegenèngrasranden zolangereendichte grasbegroeiing

aanwezigis.

-P. subterraneus wordtveel inrandenlangsakkersaangetroffen.De
soortheeftechtergeenvoorkeurvoorrandenlangsakkersmeteen
bepaald cultuurgewas (tarwe,mais,aardappelen ofbieten).
-Wanneer inhet loofbosveel individuenvanC.glareoluszitten,zijn
derandenvanditbos ookvoornamelijkdoordeze soortbezet (Goedenraad),
Echter,wanneerdeze soort inhetbos ontbreekt,kanP. subterraneus
veel inderandenwordenaangetroffen (Cannerberg).Derand moetwel
eendichtegrasbegroeiingbezitten.
- IngebiedenwaarM.arvalis talrijkis,wordtP.subterraneus weinig
aangetroffen (Gerendal 1980).WanneerP.subterraneusveel ineen
gebied voorkomt,wordtM.arvalisweinigaangetroffen (Goedenraad 1980).
Devallen inhet loofbos,deakkersenhetgrasland stonden opeenafstand vanongeveereenhalve totvijfmetervandezoomvegetatieswaarin
P. subterraneusvoorkwam. Indeakkersenhetgrasland werdendevallen
telkensna één dagennachtvangené*é*nmeterverdervanderand afof
naarderand toeverplaatst.Devalleninde tarwe-akker,waarintwee
exemplarenvanP. subterraneus gevangenwerden,stondenslechts een
halvemetervanderand.Mede gezienhetfeitdatdesoortmet eenhoge
dichtheid inde zoomvegetatie voorkwam,ishetduswaarschijnlijkdatde
soortbovengronds zeerweinigin de akkerskomtendat,wanneerhetgebeurt,de individuen zichnietvervandegrasrand begeven.

Dewaardenvanhetaantal gevangenindividuenmoetenniet testriktgenomenworden.Hoeweldebemonsteringsmethode inelkebiotoop ongeveer
dezelfde was,verschildendelengtenvandevangstperiodenwel (van2
totenmet7dagenennachten).Langvangenmetweinigvallen ineenzelfde opstelling levert overhetalgemeenminderindividuen opdan
kortvangenmetmeervallen.De eerstemethodegeeftmeestalveelmeer
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terugvangsten dande tweedemethode.

Aulak (1971)concludeerde datP.subterraneus enM.arvalisindezelfde
biotopenkunnenvoorkomen.Degroteaantalsfluctuaties vanM.arvalis,
die ongeveer omdedrie jaarplaatsvinden (Corbet&Southern1977)»
zorgen ervoordatP. subterraneus inveelbiotopen,"wanneer deaantallenvanM.arvalismaximaal zijn,verdrongenwordt.VanP. subterraneus
zyndergelijkegroteverschilleninaantallennietbekend.
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3*6 Eindconclusies
Werkwijze
-Voor zovernagegaankonwerden,heeftdeinventarisatiemethode goed
voldaanengeeftdezemethode opefficiëntewijze informatie overhet
voorkomenenderelatieve dichtheid vanP. subterraneusendeoverige
woelmuissoorten.
-Devrijgrofschalige vegetatie-opnamen hebbengeenduidelijkonderscheid opgeleverd tussenbiotopenwaarinP. subterraneusvoorkomt
enbiotopenwaarinanderewoelmuissoortenvoorkomen.
-De opgenomenparametersvandebiotopenende omgeving geven welinformatie overdehabitatenbiotoopvanP. subterraneus.zegevenechter
minder goed deverschillen aanmetdehabitatenbiotoopvandeandere
inhetgebied levendewoelmuissoorten.

Habitatenbiotoop
-DebiotopenwaarinP.subterraneus inZuid-Limburgvoorkomt,zijnvaak
kleinvanafmeting (variërend van50tot 1000m 2 ) , zeerlanggerekt van
vorm (randenlangsbeken,bossen,akkers e.d.), enliggendikwijls
nogal geïsoleerd ('eilandachtige1 ligging).
- Vanbelangisdeaanwezigheid vaneendichte,vaakhoogopgaande, (ruigt)
kruidenvegetatie,vooralbestaande uitgrassen.
-Devegetatiekanwordenomschrevenalsruigtkruiden-zoom-ensluiervegetaties,stikstofrijke stabiele gradiëntmilieus opwegbermen,aan
beekoevers,langsbemeste ofanderszinsruderaalbeïnvloede randen van
bossen,struwelenenhoutwallen,dijkhellingen (spoordijken),akkers e.d.
- De optimumhabitatvanP. subterraneus iseenkleinschalig heterogeen
anthropogeenbeïnvloed (akkerbouw,veeteelt)landschapmeteen grote
verscheidenheid aanaanbiotooptypen, zoals (gras)randenlangs cultuurland enloofbos,struwelenenhoutwallen,taluds,boomgaarden,enbermen
van (holle)wegen.
- DehabitatvanP. subterraneus isniet zospecifiekdatC.glareolus.
M.agrestisenM.arvaliswordenuitgesloten.
-DebiotoopvanP.subterraneus komthetmeest overeenmetdatvanM.
agresti.s_e n M.arvalis (C.glareolusisvandebesproken woelmuissoorten
het sterkstaanloofbos gebonden).
M.agrestisheeftechtervoorkeurvoorvochtiger tot zelfsuitgesproken
nattebiotopen,enisnietgebondenaanhetkleinschalige cultuurland,
maarveeleeraanbeek-enrivierlopen,bronsituaties e.d.
M.arvalisheeftmetP. subterraneus devoorkeurvoorwatdrogere,
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grazige biotopengemeen,maarvindt zijnoptimum injuistdegrootschalige graslandgebieden,zoalsdrooggelegde polders,waar desoort
vaak plaagvormend optreedt (VanWijngaarden&Lensink (1957))•
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H.4 POPULATIEKARAKTERISTIEKEN
4*1 Inleiding

De centrale vraagbinnende oecologie zoualsvolgtgeformuleerd kunnen
worden:waarom zijnorganismenvaneenbepaalde species opsommige plaatsen
aanwezigenopandere niet?Ofexacter:wat zijndeoorzakenvandeverspreiding inderuimte endeveranderingenvandeaantallen individuenin
de tijd?(Bakker 1976).Binnenhetveld vanonderzoek,datbovengenoemde
problemen tracht optelossen,isde populatie deeenheid vanstudie.
Eenpopulatiekangedefinieerd wordenals eengroep organismenvaneenzelfde soort,diegedurende eenbepaalde tijdeenbepaalde plaatsbezet
enbestaatuit individuendie

onderlingkunnenkruisen

(Krebs 1978).
De grenzenvaneenpopulatie,zowel inruimte alsintijd,zijnvaagen
wordenindepraktijkarbitrairvastgesteld doordeonderzoeker(s).
Hetbestuderenenbeschrijvenvaneenpopulatiekangedaanwordenaande
hand vanverschillende groepskarakteristieken: statistische matendieniet
toegepastkunnenwordenopindividuen.
Er zijntwee typenkarakteristieken:
1)primaire karakteristieken,demeestbasale groepskarakteristiek vaneen
populatie isdegrootte ofdichtheid,
devier populatieparameters diedegrootte
beïnvloeden,namelijknataliteit,mortaliteit,
immigratie enemigratie;
2)secundairekarakteristieken,demografische gegevens (leeftijdsopbouwen
sexratio)en
hetverspreidingspatroon (ruimtelijkeverdelingvande individuen).
Binnenhetkadervandit onderzoek washetnietmogelijkomdaadwerkelijk
onderzoek tedoennaarde oorzakenvandeverspreiding inderuimte ende
veranderingen inde tijd.Hiervoor ontbrak de tijd(eendergelijk onderzoek
zoueenaantal jarenmoetenbeslaan)enbasale informatie overdepopulatievan ]?.subterraneus (voor zoverbekend,heefternoggeen onderzoek
plaatsgevonden,waarbijgenoemde karakteristiekenaan één populatie zyn
onderzocht).
Hetdoelvanhet onderzoek in1980was omeenpopulatievanP_.subterra-
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neus,endeveranderingenhierin, gedurende éénseizoen tebeschrijvenaan
dehand vanbovengenoemde populatiekarakteristieken.
Inhetgebied kwamen ookdeveldmuis (M.arvalis)enderosse woelmuis
($L*
fflareolus)
voor.Indienmogelijk,zijnookdekarakteristiekenvandeze
tweesoortenberekend envergelekenmetdievanP_.subterraneus.
Ophet landgoed vankasteel Goedenraad teEys (gem.Wittern, fig.H'Z.,) is
Pxi

+• Put-

een populatie ondergrondsewoelmuizenviermaalinhetseizoen,metregelmatige tussenpozen,bemonsterd. Intotaal zijnhier 198individuenvan ¥_.
subterraneus aangetroffen.
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4.2

Literatuurgegevens

Populatiegrootte en-dichtheid

Kwantitatieve gegevens overpopulatiegrootte en-dichtheid van Pju<
zijnzeerschaars.Inslechts één public&ttGwordt de populatiedichtheid
gegeven.Yaldene.a. (1973)vonden opCapGrisNezinFrankrijkeendichtheid vanongeveer45individuen perhectare.
Wasilewski (i960)geeft,kwalitatief,eenbeschrijvingvaneenseizoencyclusvaneenpopulatie vanP_.subterraneus,gebaseerd opeendrie jaar
durend onderzoek inhetNationale ParkBialowieza (Polen):
. inhetvoorjaarvindt,tengevolgevaneenvoortplantingspiek, een
sterke stijgingvanhetaantal individuenplaats.Depopulatie isin
deze periode watbetreft de leeftijdsopbouwhetmeestheterogeen.
. Inde zomerenherfstblijftdepopulatiegrootte ongeveer ophetzelfde
niveau,en
. indeherfst-winterperiodevindteendalinginaantal individuenplaats,
waarbijnogeenkleine oplevingvandevoortplantingoptreedt.
Hetaantal individuenper oppervlakte-eenheid is,behalve vanseizoensschommelingen,ooksterkafhankelijkvanhetbeschikbare voedsel (Wasilewski i960).Nendel&Schröpfer(l972)steldeninbiotopenmet eendichte
vegetatie dehoogste dichthedenvanP_.subterraneusvast.

Voortplanting

Hetvoortplantingsseizoen looptongeveervanfebruari totnovember (Grummt
I960,Pelikan 1973). DoorKahmann(1950)enLangenstein-Issel.(1950)is
waargenomendat ookindewinter jongengeborenworden.Eenvrouwtje baart
gemiddeld negenmaal perjaar twee àdrie jongenperworp-(Niethammer 1972)
Inde onderstaande tabel staanenkele gegevensvandeverschillende onderzoekersvermeld.

„ .,-,,,
.n
Gemiddeld aantal
Gebied
Auteur
.
/
Range Aant.++
Tongen/worp
22
2-3
BeierseAlpen(Duitsl.)Langenstein-Issel(l950)2,5
1-4
13
Sachsen(Duitsl.)
Grummt(l96o)
2,6
42
1-5
Bialowieza(Polen)
Wasilewski(l96o)
2,7
6
1-3
NiedereTauern(Oostënx.)Niethammer(l972)
2,0
ZuidMoraviansj. SI.)Pelikan(l975)
CapGrisNez(Frankrijk)Yalden e.a.(1973)

2,8
2,7

2-4

17

1-4

11
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Mierotussoortenhebbeneenkleiner aantalworpenper jaardanP_.subterraneus,echter,het aantal jongenperworpisbijdeze soortenoverhetalgemeenhoger.Ditheeft totgevolgdatdevoortplantingscapaciteit vaneen
populatie vanP. subterraneus ongeveerevengrootisalsdievandeMicrotusaoorten.
De gemiddelde draagtijdbijdevrouwtjesvanP_.subterraneus is21dagen.De
levensduur isongeveer evenlangalsdievandeanderewoelmuissoorten,
namelijk4tot 14maanden.De levensduur isvooralafhankelijkvanhettijdstipvande geboorte,inhetvoorjaargeborenen levenkorterdandegene
die inde zomer geborenworden.Kennelijk isdeelname aandevoortplanting
levenverkortend.(Niethammer 1972.)IndividuenvanP.subterraneus zijnna
+_tweemaanden geslachtsrijp (Niethammer 1972). UitderesultatenvanonderzoekinTsjecho-Slowakije (metmateriaaldatin19jaarverzameld is)concludeerde Pelikan (1975)o.a.datvrouwtjes eerder sexueel aktief zijndan
mannetjes.

Sexratio

Myers&Krebs (1971)vondenvoorverschillende woelmuissoorten inhet
voorjaar eensexratio (mannetjes/vrouwtjes)V 1enindeherfst ^ 1 . Voor
P_.subterraneus stelde Grummt (i960)inaugustuseenratiovan41/29vast.
Wasilewski (i960)veronderstelde datbijwoelmuissoorten de sexratiogeen
afspiegeling isvandegeslachtsverhouding,maarvandeaktiviteit.Hy
steldedatvrouwtjeseerdervolwassen zijnendaardoor ineenbepaalde
leeftijdsklasseaktiever zijndandemannetjes.Daarna zijnzeechternestgebonden,waardoor demannetjesweeraktieverzijn.

Leeftijdsopbouw engewicht
Wasilewski (i960)vond dathetgewichtvanP_.subterraneus eengrote
variabiliteit vertoont endathetniet sterkmetde leeftijd vandeindividuengecorreleerd is.Schedelkenmerkenbleken (volgenshem)hetsterkst
aande leeftijd gerelateerd tezijn,echter,indevierdoorhemgedefinieerde leeftijdsgroepenvond hijnogeengrote overlap.Ookbleekdathet
gewicht endegonadenontwikkelingvandemuizensterkgecorreleerd was
methetvoedseldatbeschikbaar was.Dedrachtige vrouwtjeswarennietbeduidend zwaarderdande andere adulte dieren.Indeherfstwarenminder
mannetjesmet ontwikkelde testis tezien:ditwerd nietdoorregressie
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maardoorhet stervenvande oudere individuenveroorzaakt.Bemonstering
vanexemplarenvanP_.subterraneus indewinter leverde lichtereindividuen op,hoeweldegemiddelde leeftijd indit jaargetijdehogerwas.

Onderstaande tabelgeeft eeninventarisatie vandegewichtenvanP_.subterraneusdieuitde literatuurbekend zijn.Degegevens zyn,voor zover
mogelijk,uitgesplitst naar leeftijd,geslacht entijdstipvanbemonstering.
Auteur

n Gemiddeld
gewicht+
(ingramj

7-24

1

92$ligt tussen
11en19gram.

16,8

13-31

?

Aantalspiekenbij
15,17en20gram.

93
290
3O0
80

15,2
21,2+0,3
16,6+0,2
17,4

11-21
16-29
7-22
14-21

jan.-maart
april-sept
maart-sept
okt.-dec.

n
31$

15,6
19,4+0,2

10-21
17-24

jan.-maart
april-sept

180
80
+
34

14,1+0,3
15,9

9-19
13-18

maart-sept
okt.-dec.

'Wasilewski
(1960)

?

Nendel&
Schröpfer
(1972)

78

Pelikan
(1973)

Yaldene.a.
(1973)

SpreidingBemonsterings- Opmerkingen
periode

?

?

sexueelaktief.
niet-adulten.

sexueel aktief
(gewichtvande
embryo'safgetr.)
niet-adulten

?

6-23

n=aantalindividuen.

Pelikan (1973)vond datallevrouwtjesbovende20gramenalle mannetjes
bovende22gram sexueel aktiefwaren.Inseptemberwerden zes juvenielen
vanJP.subterraneus gevangen,metdelaagste gewichten:variërend van 6,8
totenmet7,4 gram.Pelikanconcludeerde hieruitdat juvenielenmetdit
gewicht voorheteersthetnestverlaten.

Verspreidingspatroon binneneenpopulatie
Binneneenpopulatie levenindividuenvanP_.subterraneus infamilieverband,perpaar ofalleen (Kahmann1950)« Hetvoorkomenvande soort
ineenbiotoop isafhankelijkvande structuurvandevegetatie (DeRuiter
1974),deze zalvoldoende beschuttingmoetenbieden.
Beide factoren zulleninhogemate deruimtelijkeverdelingvandeindividuenbinnen eenpopulatiebepalen.
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Deverdelingvanindividuenwordtmeestalbeschrevenaandehand van
home ranges (zieH. 4.8.2).
Demannetjes vanP. subterraneushebbenweinigoverlappende,devrouwtjes
meestal inhogemate overlappende home ranges (Hamar& Sutova-Hamar1969)»
Deze onderzoekers hebbenmet levend vangendevallen,die ineenraamwerk
opgesteld stonden,dehome rangesvanindividuenvan P_.subterraneusbepaald.Voor deberekeningenmoestendeindividuenminimaalvyfmaalgevangen zyn.Zy*concludeerdendatde terugvangstenbinnen20tot 30dagen
moeten plaatsvinden,daardehomerangesnietconstant inde tijdzijnende
verschuivingen eenvertekend beeld geven.Behalve inde tyd,verschilt..
degrootte'vandehome range ooksterk perindividu.
Inonderstaande tabel staanvandit onderzoek enkele resultatenvermeld:
Biotoop

Aantal
Gemiddelde homerange Spreiding
individuen (inm)

'Algemeen' 15
Bos

?

220

80-328

158

5O-25O

Langenstein-Issel (1950)vond by41gemerkte individuenvanP_.subterraneus
eenmaximaal afgelegde afstand van40meter.
Yaldene.a. (1973)steldenvannegenindividuen,by'minimaal tweevangsten
perindividu,eengemiddeldehomerange lengtevan16metervast.
Interspecifieke relatie

Veel onderzoekersvondendatP. subterraneus enM.arvaliseikaarsaanwezigheid uitsluiten (Langenstein-Issel 1950,Lehmann1955» Grummt i960,
VanLaar 1971 enSchröpfer 1977).
Grummt (i960)stelde dat:' dekleinegespecialiseerde ondergrondse woeimuismethaar geringe voortplantingssnelheid (inhetvoortplantingsseizoen;aanvullingdoorde schrijvers)doordegrotere veldmuismeteen
hogere voortplantingssnelheid verdrongenwordt'.VanAsselberg (1971)concludeerde aandehand vanbraakbalanalyses hetzelfde (braakballenwaren
afkomstiguitBelgië).Deze conclusie isintegenspraakmetwat Niethammer
(1972)vond;volgenshemverschilt devoortplantingssnelheid vanP_.subterraneus.ondankseenafwijkendevoortplantingsbiologie,nietmetdievan
Microtussoorten.DeRuiter (1974)steldedatdeoorzaakvanhetniet samen
voorkomenvanP_.subterraneus enM.arvalisgezochtmoetwordeninhet
verschil inhabitateisen. Inopenbosvegetatie komende twee soortenwel
samenvoor:kennelijk isdezebiotoopvoorbeide soortengunstig.
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Verder iswaargenomendatP.subterraneus samenvoorkankomenmet
Arvicola terrestris (Grummti960enSchröpfer 1977)»Ç_-glareolus
(Schröpfer 1977)enM.agrestis (Yaldene.a. 1973en (Schröpfer 1977).
Uitde literatuur isoptemakendatindividuenvanP_;_subterraneusvaak
verlatenM.agrestis-gangenstelselsbewonen (DeRuiter 1974)•£.•subterraneusenM.agrestis zijnvolgensAsselberg (1971)welenigszinsconcurrerendeendaardoor eikaarsaanwezigheid uitsluitende soorten.Yaldene.a.
(1973)vingendebeide soortenwelindezelfdebiotopen,maarniet opdezelfdeplaatsen: ¥_.subterraneusbezette degedeeltenmetde openvegetaties,M.agrestis dedichtbegroeide vegetatie-stukken.Hetverschilkan,
volgens laatstgenoemde auteurs,liggenindeverschillende boven-enondergrondse leefwijzenendeverschillende aktiviteitscycli:P_.subterraneus
bevindt zichveelmeerindegangenstelsels enisveelmeernachtdierdan
M.agrestis.
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4.3 Beschrijvingonderzoeksgebied

Het onderzoeksterrein ligt ophetlandgoed vankasteel Goedenraad,
bovenlangshetdroogdaldatinzuidoostelijkerichtingvanaf Trintelen
totaanhetdalvandeEyserbeek loopt (ziefig.H/*) .
Het iseenkleinschaligheterogeenlandschap dat sterkantropogeenbeinvloed is,

waarinalsgrotereelementenloofbos,hooi-enweiland en

bouwland (mais,suikerbieten,tarwe)onderscheidenkunnenworden,afgewisseld metkleinere elementenalsgraften,grubben ,hollewegenen
randbegroeiingenalsovergang tussendeverschillende grotereeenheden.
Debodembestaatvoornamelijkuit loss.Opsteilehellingenindeomgevingenopplaatsendie -nog-nietveelbemestwordenisde aanwezigheid
vankalk duidelijkmerkbaar.Hierwordenvoorkalkrykegrond kenmerkende
soortenaangetroffenalsbevertjes (Brizamedia),hok.jespeul(Astragalus
glycyphvllos).grotecentaurie (Centaurea scabiosa).wildemarjolein
(Origanumvulgare)enkleinebevernel (Pimpinella saxifraga).Daarwaar
debodembeïnvloed isdoorbemesting (vooralrandenlangsbouwland)
wordenplantensoortenvanstikstofrykere,verruigdemilieu'sgevonden,
zoalsfransraaigras (Arrhenaterumelatius),kropaar (Pactvlisglomerata),
bereklauw (Heracleumsphondileum)enbrandnetel (Urticadioica).

Het onderzoek aandepopulatieheeftplaatsgevonden ineenzoomvegetatievanhoogopgaande ruigtkruiden (voornamelijk Aj_elatius-zeerdominant-iD.glomerata.Holcuslanatus« H.sphondiliumenplaatselykU^dioica)
langsbemesthooiland (engelsraaigras (Loliumperenne)).akkerland
(mais,suikerbiet entarwe)enloofbos (eiké-haagbeukebos).Devegetatie indezerand isoverdegehele lengte (plusminus750meter)vry
homogeenen zeerdicht.Debedekkingsgraad vandevegetatie isookgedurende dewintermaandenhoogdoordedichtebedekkingvanhet afgestorven
gras.Debreedte vanderandvarieertvan0,5 tot2meter.
Indenabijheidvanbovenbeschrevenrand ligt,middenopeenmaisakker,
eensmalle struweelachtige begroeiingvan*meidoorn (Crataegusmonogyna)
envlier (Sambucusnigra)meteendichte ondergroeivanhoofdzakelijk
TT.dioicaen Dj_glomerata,(ziefig. P-Me).
*

Graft:methoutsingelsbeplante perceelscheidingen evenwijdig-aande

'lengte-asvanhetdal,diedeafspoelende lössgrond opvangenenterrasseninhethellende landschapvormen.
*#
Grub:door erosie ontstanev-vormige insnijding,loodrecht opdelengteasvanhetdal.
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4.4 Materiaalenmethoden
Valtype:Longworthlivetrap.
Aas:appeleneenmengselvandiverse graansoorten (o.a.mais,gersten
tarwe).
Opstellingvandevallen:devallenwerdeninryengeplaatstwaarbijde
onderlinge afstand 5of10meterbedroeg.Ty'densdeverschillende
bemonsteringsperioden stondendevallenongeveer opdezelfde plaats.
Deopstellingvandevallenindezeperiodenwordtweergegevenin
fig. P.*r .
Vangprocedure:prebaitengedurende 5etmalen;vangengedurende4etmalen.
Ty'densdevangperiode werdener2controlerondes peretmaaluitgevoerd:een'sochtends tussen7*00en10.00uur,een'savonds
tussen19.00en22.00uur.Erisnaargestreefd detydtussen
tweecontrolerondes zoveelmogelykconstant (plusminus12uren)
tehouden.
Merken:knippenvanteenkootjes.
Opgenomengegevens:soort,sexe,leeftyd,gewichtvandemuisenindividuelebijzonderheden (merken!).
Zievooreenuitgebreidere behandelingvanhetmateriaalendevangprocedureH2(blz.o e.V.).

Werkwyze
Indeloopvanhetseizoen1980ismetregelmatige tussenpozeneen
populatievanJPj_subterraneusviermaalbemonsterd.Deeerstebemonsteringdiendeomvasttestellenofhetonderzoeksterrein geschikt W B B
voorpopulatieonderzoek.Indezevangperiode ("PeriodeI")isinvergelijkingmetdedriedaaropvolgendebemonsteringsperioden ("Periode
II,IIIenIV")eenafwijkendaantalvallengebruikt.
Intabel*P<2.staatvanelkevangperiodevermeld inwelke tydvanhet
jaardeze plaatsvond,hoeveelvallenergebruiktzy'nendetussenliggendetyd(indagen)metdevorige periode. (l>li.Li'5)
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Tabel'T"'*-.Tijdstipenaantalgebruiktevallenindeverschillende
vangperioden,ende tussenliggendetijd.

periode

tijdstip

aantalvallen

tussenliggend

hoofd- aangrenzend aantaldagen
terrein terrein

I
II
III
IV

13/5-22/5
7/7-16/7
26/8- 4/9
15/10 24/10

33
84
88
88

10
22

5
5

)51
)46.
)46
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k.3

Vangstresultaten

. Denu volgende figuren entabellen bevatten de
basisgegevens van devangsten dievoor derest van dit hoofdstuk van
belang zijn.Deuitwerking van deze eneventuele aanvullende gegevens
zal in derelevante pargrafen plaatsvinden.
In fig. V,zé. en tabelP.'3<*.staan devangsten enterugvangsten van Esub jerraneus indevier perioden vermeld. Deze gegevens zijnonderverdeeld
naar geslacht enleeftijdsklasse.
Inhetzelfde gebied zijnook twee anderewoelmuissoorten gevangen nl.:
Ç. glareolus enM.arvalis.Tabel P'J.i enP u x geven devangsten en
terugvangsten van deze twee woelmuissoorten.
In de Ietot enmet de IVeperiode zijnresp.33,8^,88 en88vallen
geplaatst.Fig.Pa-7 entabel PJi,. geven,perronde,deaantallen en
devangstpercentages in devier perioden.De gevangen soorten zijnde
drie laatst genoemde woelmuissoorten,M.agrestis (slechts één individu),
S_.araneus,A.sylvaticus enM.minutus.
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/f.6 Toetsingvandevooronderstellingendie tengrondslagliggen
aandevang-merk-terugvangmethode.

^.6.1 Vooronderstellingenbydevang-merk-terugvangmethode

Alle schattingsmethoden voor populatiegrootte,endetoe-ofafname
hiervan,dieberusten opdegegevensvande terugvangstenvangemerktedieren,zijngebaseerd opeenaantalvooronderstellingen (naar
Begon 1979):
1 Deeerste,by'natriviale,vooronderstelling isdatallemerken
permanent zijn(ditgeldtnatuurlijkallen,voordeperiodewaarinhet onderzoek plaatsvindt),endat zecorrect genoteerd
wordenby'de terugvangsten.
2 Het één ofmeerkerengevangen--'behandeld-engemerktworden
heeft geeninvloed opdekansdateenindividunogmaalsgevangenwordt.Dithoudt indatde "vangbaarheid" (catchability)
vaneenindividunietwordtbeïnvloed dooreenvangst,endat
de positie vangemerktedierenineenpopulatienietandersis,
danwanneer zenooitgevangen zoudenzijn.
5 Het één ofmeerkerengevangen-,behandeld-engemerktworden
heeftgeeninvloed opsterfteofemigratievaneenindividu.
Implicietwordthierinverondersteld datalle emigratiepermanent is,endaardoornietteonderscheidenvandood.
4 Alle individuen,gemerkte enongemerkte,hebbeneengelykekans
omgevangen teworden.Dithoudtindatdepopulatie willekeurig
bemonsterd wordt,endat individuenvanverschillende klassen
binnen eenpopulatie indezelfdeverhoudinggevangenwordenals
waarin zevoorkomen.
5 Alle individuen,gemerkte enongemerkte,hebbeneengelijkekans
opsterfte ofemigratie.
6 De eigenlijkebemonsteringsperiode (=tydsduurvaneencontroleronde)moet inverhouding totdetotale tydkort zijn.Eigenlijk
wordtveronderstelddateenbemonsteringeenpuntinde tijdis:
ophet tijdstipvanbemonsteringverandertdepopulatiegrootte,
beïnvloed doordeprocessenvangeboorte,sterfte,emigratie en
immigratie,niet.
(Dezevooronderstelling geldtalleenvoormodellendie aannemen
datergeboorte,sterfte,emigratie enimmigratie mogelijkis)
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7 Sommige modellenveronderstellen datergeengeboorte of
immigratie is,en/ofdatergeensterfte enemigratieis.
De populatieheetdangeslotentezijn.

Verderheeftelk schattingsmodel nogzijneigenspecifieke aannamentenaanzienvanhetverdwijnenvangemarkte individuenuit
depopulatie door sterfte enemigratie,hetopendanwel gesloten
zijnvandepopulatie,e.d. (Zie ooktabel7?/5")

*f.6.2 Toetsingvandevooronderstellingen (voornamelijk gebaseerd
opBegon1979)
ad.1 Dezevooronderstellingkannietgetoetstworden.Devoorwaarde wordtdaardoornoodzakelijkerwijsverondersteld waar
tezijn.Hoogstenskanvermeldwordendatde onderzoekers
getrachthebbenonderalle omstandigheden (regen!)zogoed
enzonauwkeurigmogelijktewerken.

ad.2 Devooronderstellingdatgevangen-engemerktwordengeeninvloed opdevangbaarheid vaneenindividuheeft,kanintweeën
gesplitstworden:-datgemerkteenongemerkte individuenals
equivalentenbehandeld kunnenworden,en
- datallegemerkte individuen,hoevaakze
ookgevangen zijn,zelfookalsgelijkenbeschouwd kunnenworden.
Denuvolgende testbetreft alleendetweedevooronderstelling,
omdatervoordeeerstegeengoede toetsbestaat.Het lijktechterredelijkomteveronderstellendat,alsde tweedevooronderstelling standhoudt,deeerste ookgeldigis.

Testopheteffectvanhetmerken
Hetmeestvoorspelbare effectvangevangenengemerktwordenis
dat individuendievaakgevangenwordenófmeer,ofminderkans
hebbenomteruggevangen teworden,danmindervaak gevangenindividuen.
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•Methode

Denulhypothese luidt:erisgeenverschil indekans op (terug)
vangst tussenindividuendienognooitgevangenengemerktzyn,
enindividuendie1,2,...jmaalgevangenzyn.

Uitdenulhypothesevolgtdatbinnendeverschillende subgroepen
(gebaseerd ophetaantalmalendatdedaartoebehorende individuen
gevangen zijn)deverhouding tussenhetaantal later teruggevangen
individuenenhetaantalniet teruggevangenindividuengely'kis.
Hierbijwordtwelveronderstelddatdeoverlevingvandeverschillende subgroepen eenconstanteis.
Pervangstrondekandevolgende tabelwordenopgesteld:

aantalmalen
dateenind.eerdergevangenis
rondei

totaal

aantalteruggey

vangenind.

y

0i

1i

y

y

i,i-1

i

aantalnietter

ruggevangenind.

0i "y 0i

r

1i"y 1i ri,i-1 "yi,i-1

r

aantallosgelar

tenind.

0i

r

1i

r

i,i-1

waarbijr. =aantalindividuenlosgelaten oprondei
y. =aantal teruggevangen individuenvanr.
aantalindividuendatx-maaleerdergevangenis
XI

xi

aantalteruggevangenindividuenvanr.

Bovenstaande hypothese iseigenlykvandevolgendevorm:

V e pa=V V

qxpf
^•x x

waarbijq «=overleving
over] van subgroep-x
kans opterugvangenvan subgroep-x
Wanneerde overlevingvandeverschillende subgroepenconstantis,
kunnenverschillenindekansopterugvangstengetestworden.

i"yi
r.
i
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Dekans opterugvangst is: i/r.
Hetverwachte aantal terugvangsten insubgroep-x is:r ..i/r.

Resultaten

Bovenstaande toegepast opdevangstenuitde

perioden II,IIIen
o

/

. Hetbleeknietmogelijkdechi perrondete

bepalen,omdatmeerdan20$vanhetverwachte aantalwaarnemingen
kleiner dan5is.Doorderesultatenvanalleronden (perperiode)
2
bijelkaar tevoegeniseentabelverkregen,waarvandechi welberekend magworden (zie tabel'/?/''onder "totaalper periode").Om
echteraandegestelde eistevoldoen,moetenookindeze tabelde
resultatenvanenkele subgroepenbijelkaargenomenworden.Voor
periode IIzijnditde subgroepenvandierendie4»5en6maalgevangen zijn,envoor periode IIIenIVde subgroepen 3,4,5e n 6.
Uiteindelijkleidtdit totdevolgenderesultaten:
periode

chi

df

II
III

12,87

IV

1,21

4
3
3

4,81

0,01

0,1
0,7

p
P
P
p

significantie
0,02

0,2
0,8

Conclusie

Detoetsingsgrootheid voorde perioden U i e n IVisnietsignifikant.Denulhypothesewordtnietverworpen engeconcludeerd mag
wordendat indeze periodenhet aantalmalendateendiergevangen
isgeenmeetbare invloed heeft opdekansdatdatdier teruggevangen
wordt.
2
Inperiode IIisdechi wel significant.Ditwordtvooralveroorzaaktdoordevangstenvanindividuendiereedstweemaal eerder
gevangenwaren (dechi-waardevandeze subgroepbedraagtmeerdan
l/jvande totalechi ;zietabel'P/^,totaalvanperiode II).Van
deze individuenwordenerrelatiefveel teruggevangen:
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aantalmalendat

verhouding terugvangst.

eendiereerder
gevangenis

/niet
terugvangst,

periode II periode III periodeIV

0

1,8

3,5

1

2

2,4

2

14

1,4

2,2

3
4
5
6

5
1,6

1,4

I5.7

1,5
;-2

1

Hetismoeilijkomhiereenverklaringvoor tegeven,temeerdaar
dezegroepvantweemaal eerdergevangenindividuenzichindeandere
periodenwel "normaal"gedraagt.
Hoewel de testtoegepast opperiode IItwijfelaangaandedenulhypothese opwerpt,lijkthet tochnietonverantwoord omdedichtheidsberekeningen ookopdeze periodetoetepassen,omdat:
-denulhypothese inbeide andere periodenwelgehandhaafd kanblyven,energeen(voordehand liggende)redenisomaantenemen
datdedierengedurende periode IIgeheelandersophetvangen
gereageerd zoudenhebben,en
- deafwykingindeze tweedeperiodeveroorzaaktwordtdoordeterugvangstenvan slechts één subgroep,die zichinde overige perioden
nietafwykend gedraagt.

ad.3De invloed vanhetgevangen,behandeld engemerktwordenopde
sterfte isalleenbekekenaandehand vandegevallendateen
individuvoordeeerstemaalgevangen envoordeeerste enénige
keer gemerktwordt.Hetismogelykdatdeze ervaringvangevangenengemerktwordenvooreenindividueenverhoogdekansop
sterfte totgevolgheeft.

-Nulhypothese:hetvoordeeerstemaalgevangenengemerktworden
heeft geeninvloed opdesterfte.

Statistische toets:chi.
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Methode

Pervangstronde kandevolgende 2x2tabelwordenopgesteld:

teruggevangen
Rondei

nietteruggevangen narondei

naronde i

totaal

B

1 vangst oprondei
••

enlosgelaten

••

r.-m.
i

i

teruggevangen opronm.

deienlosgelaten

i

gevangen oprondei
V.
J

enlosgelaten

r.-y.
i Ji

i

r.
i

Vanwege detelageverwachtewaardenishetnietmogelijkdechi voor
elkeronde afzonderlijk toe tepassen.Daarom zijnperperiode deresultatenvanderonden2t/m 7byelkaargevoegd.Ditgeefteentabel
waaropde test toegepastmagworden.Perperiodekannugetoetstwordenofdenulhypothese standhoudt.

Resultaten

Bovenstaande toegepast opdevangstenvandeverschillende perioden
levert tabel'P./^,engeeftdevolgende resultaten:

p

periode

chi

II

2,32

0,1

III

2,30

0,1

IV

0,51

0,3

p
p
p

significantie

0,2
0,2
0,5

Conclusie
Geenvandedrie chi waardenwijktsignificant af,zodatdenulhypothesegehandhaafd kanblijven.Ofwel:hetvoordeeerstemaal gevangen
engemerktwordenheeft geeninvloed opdesterfte.
ad.4 Test opwillekeurige ("random")bemonstering.

e
Deze test,ontwikkeld doorLeslie (1958),heeftallèribetrekking
opdevangbaarheidvangemerkteindividuen.

2
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- Nulhypothese:de populatie vangemerkte individuen is willekeurig
bemonsterd.
- Statistische toets:Leslie (1958).
Methode
Beschouwd wordt eengroep-G-individuenwaarvan zeker isdat ze
gedurende eenbepaalde tijd (t)levend is,envangbaarjd.w.z.gevangenby de eerste bemonstering(ronde j)éngevangenbijde laatste
bernonstering(ronde j+t).
Bepaald worden:g. =aantal dieren gevangen opronde i
f(x)=aantal dieren inhet laatste monster dat
x-maal gevangenis.
=gemiddeld aantalvangsten perdier: C i
u
G
2
(j-

=verwachte variantie wanneer~de bemonstering
willekeurig zou zyn:u -C g i (Leslie 1958)
G2
^f(x).(x-u)2
. ,,
— n*
— =waargenomen variantie.
Alser inderdaad willekeurigbemonsterd is,dangeldtdatdeverwachte variantie gely'kisaandewaargenomenvariantie.Hieruit
volgt :toetsingsgrootheid(T)=— * — \ ~
=G-1

er
2
Leslie toont aandatTbenaderd wordt door chi by G-1 vrijheidsgraden.Aanbevolenwordt daarbijdatGgroter isdan20,endat erminimaal driebemonsteringen liggen tussenronde jen j+t.
Resultaten
Genoemde test is toegepast opdevangstenvande perioden II,III
en IV,(zie tabel 9.iS ) .Ditgeeft devolgende resultaten:
Periode

significantie

G

T

df

II

12

9,11

11

0,5

p

0,7

III

11 16,92

1,0

0,1

p

0,2

IV

11

10

0,5

p

0,7

7,30

p
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Conclusie

Hoewelde toetsingsgrootheid inperiode IIIhet significantiegebied
nadert,isingeenenkele periodeTsignificant afwijkend.Denulhypothesekanvoorallebemonsteringsperioden gehandhaafdblijven.
Geccreludeerdkanwordendat,hoewelGaandekleinekant is(kleinerdan 20), de toetsdehypothese ondersteuntdatdegemerktepopulatiewillekeurigbemonsterd is.

ad.5 Ofgemerkteenongemerkte diereneengelykekansop sterfte
ofemigratie hebbenisniet tetoetsen,aangezienhetniet.
mogelyk isomoverhetongemerkte gedeelte vandepopulatie
informatie teverkry'gen.

ad.6 De tydsduurvaneencontroleronde varieerdevan1^-tot2guur.De tijdtussen tweecontrolerondenbedroegminimaal92"
uur.Dezeverhoudingintydsduur tussendevangstrondesen
deintervallenlijktvoldoende grootomaandegesteldevoorwaarde tevoldoen.

ad.7 Devooronderstelling dat eenpopulatie gedurende hetonderzoekgeslotenis,houdtindat:
a.geboorteensterfte =0
b. immigratie enemigratie =0.

ad a.Ditkanalleengeldenalsdeperiodewaarindepopulatiebemonsterd wordt,kort isinrelatie totdelevensduurvandedieren.
Inelke periodewerd gedurende 4dagenbemonsterd.Aangeziendegemiddelde levensduurvaneendiergeschat
wordt op7-12maanden (Niethammer 1972)ishetaannemelijkdatgeboorte ensterftegedurende debemonsteringsperiodennagenoeggely'kaannulzyn.
Eenbetrouwbare schattingvandeoverlevingskans kan
g

verkrgenwordendoordeberekeningvanhet.overlevingspercentage gedurende de tyd tussentweebemonsteringsperioden (46of51dagen,zie tabel7?12 ) ,Nadeze on- 'blr.v6
geveeranderhalvemaandblijktdehelftvanhetaantal
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eerder gevangenindividuennog?.nlevente zijn(zie
tabelR19)« De overleving(q)overdeze periodebedraagt dus0,5»Degemiddelde overleving overeenperiodevan4dagen (ongeveereen twaalfde gedeelte vaneen
anderhalve maand)isdan+

v0,5 B 0,94» Dezehoge

waarde voorde overlevinggeeftaandathet inderdaad
verantwoord isomdevooronderstelling,datbinneneen
bemonsteringsperiode desterftenihil is (d.w.z. q=1),
toe tepassen.
Alsmaatvoordeaanwas tussentweeopeenvolgendebemonsteringsperioden kanhetpercentage nieuw gevangen
individuen genomenworden,datinde laatstevandetwee
perioden isvastgesteld.Gemiddeld bedraagthetaantal
nieuwe exemplaren overeenperiodevananderhalvemaand
ongeveer 50$v a n het totaalaantalgevangen individuen
(zie tabel V.[0^). Dithoudtindatovereenbemonsteringsperiode(4dagen)deaanwas+4>2fo(50:12)vandepopulatiebedraagt.
Dezewaarde ligtruimbinnendeindit onderzoekgehanteerdenauwkeurigheidsmarge van10-25%(zieblz.6 0 e.V.)
Dilhoudtindatdeinvloed vandegeboorte opdepopulatiegrootte,binneneenbemonsteringsperiode,dermategeringis,dat ookdevooronderstellingdatdeaanwasnihil
isvantoepassingis.

adb. Immigratie enemigratie =0.
Vanbelanginditverband isdeliggingenuitgestrektheidvanhet onderzoeksgebied.Isdituitgestrektenis
het gebied datdepopulatiebestryktnietgoed bekend,
dan zyndegrenzenvandeonderzochte populatiekunst-

*

Hierbijwordt ervanuit gegaan,datindividuenvanverschillende
klassenbinneneenpopulatie indezelfdeverhoudinggevangenworden,alswaarinzevoorkomen.Deaanwasbinnenhet-eventueleongevangendeelvande populatie enhetwel gevangen deelvande
populatiemoetdusgely'kzyn(zieookvooronderstelling 4,blz. L/5 ),
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matigeneveneens slechtbekend.Hetisineendergelijke
situatie danook zeeronaannemelijkdat genoemdevoorwaardevantoepassingis.
Ditintegenstellingtotde situatiewaarinhetgebied
datdoorde populatiebestrekenwordtgoedbekendis,
degrenzenvandepopulatie duidelykaftebakenenzijn
endeliggingvanhetonderzoeksgebied zodanigis,dat
aannemelijkgemaaktkanwordendatimmigratie enemigratie
van zeergeringebetekeniszijn.
Deze laatst genoemde omstandighedennu,zynzeergoed van
toepassingopdesituatie inhet proefgebied:debiotoop
van_P.subterraneus-een smalledichtbegroeide grasrandwordtbegrensd doorhooiland,akkerland enbos.Indergelijketerreintypenwordtde soort zeldenaangetroffen.
Slechtsaande zuidwest zijdevanhet onderzoeksterrein
ishetgebied datdoordepopulatiebestrekenwordtniet
preciesaftegrenzen (devallenryhoudthier indebiotoopvande soortop,ziefig.P.25).

Samenvattend kunnenwe stellendat,aangezienbovenstaande toetsen
geenaanleidinggevendegeldigheid vandevooronderstellingen in
twyfel tetrekken,devangstgegevens^zoalsdezemetdevang-merkterugvangmethode verzameld zijn,eenredelijktotgoed beeld zullen
gevenvandebemonsterde populatie.

4.7

Primaire populatiekarakteristieken..

^f.7.1

P o p u l a t i e g r o o t t e en p o p u l a t i e d i c h t h e i d .

^.7.1.1

Inleiding

Zoalsreedsinhoofdstuk Lj.l vermeld,isdepopulatiegrootteen
-dichtheid eenbelangrijkekarakteristiekvaneennatuurlijke populatie.Gegevens overdezekarakteristiekenvanpopulatiesvan
P_.subterraneus ontbrekenvrijwelgeheel.Inslechtseenonderzoek
wordtdepopulatiedichtheid gegeven:Yaldene.a. (1973)vondenop
CapGrizNez(Frankryk),bijeengeschatte populatiegroottevan14
individuen,eendichtheid vanongeveer45individuenperhectare.
Het doelvanditdeel(H L\.~}.\)vanhetverslagis:
a. hetbepalenvande
grootteen dichtheidvaneenpopulatievan_P.subterraneusopvier verschillende tijdstippenin
het jaar (:bemonsteringsperiodenI,II,IIIenIV).
b. inzichttekrygenindebetrouwbaarheid vandevangstgegevens
zoalsverkregenmetdevang-merk-terugvangmethode.
lf.7.1.2 Methode
ada. Depopulatiegrootte isbepaald metbehulpvaneenaantal
schattingsmodellen,diegebruikmakenvandeterugvangstenvan
gemerkte dieren.
-Standard minimum method (afkorting: SMM),Grodzinskietal. 1966
- RegressiemethodevanMarten (afk.:RM),Marten1970
-Weighted meanmethod (afk.:WM),Seber1973«
-..Methodevolgens Craig (afk.:Cr),Craig1953«
-Jolly-Sebermethod (afk.:JS),Seber1973.
-Manley-Parrmethod (afk.:MP),Manley,Parr1968.
Hierbyworltuitgegaanvandeaannamedat gemerkte enongemerkte diereneengely'kevangkanshebben(zie ook
vooronderstelling 4,blz.^5").Indatgevalzalineenmonster
develdverhouding gemerkte/ongemerkte individuenvoorkomen.Om
uitdeze gely'keverhoudingendepopulatiegrootte (N)tekunnen
schatten,moet eersthetaantalgemerkte dierenindepopulatie
berekend worden.Demeeste methodenwerkendanookvolgenshet
principedateersthetaantalgemerkte dieren(M)tijdensdebemon-
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steringwordtbepaald.Voorhet schattenvanMwordenbijelke
methode eenaantalvooronderstellingen gemaakt t.a.v.hetverdwijnenvangemerkte dierenuitdepopulatie door sterfte enemigratie. Inheteenvoudigste gevalwordtverondersteld,dathetaantalgemerkte dierenconstant,endussteedsbekend is (SMM,RM,Cr,WM);
indienerwel eenbepaald verliesaangemerkte dierenwordtverondersteld,wordt ofuitgegaanvaneenconstante afnamesnelheid,ofvan
een stochastische afnamekans (JS,MP).Eenoverzichtvandebelangrijkstevoorwaardenbijelk schattingsmodelwordtgegevenintabel

T.15.

adb.Ominzicht tekrijgenindebetrouwbaarheid vandevangstgegevens is,naasthet toetsenvandevooronderstellingen dieaan
devang-merk-terugvangmethode tengrondslagliggen (zieHl{.6.,blz.^5
e.v.)> depopulatiegrootte berekend metbehulpvan zes,volgens
verschillende principenwerkende.schattingsmodellen.Doordeuitkomstenvandezemodellenmetelkaar tevergelijken,enna tegaan
ofeventuele verschillen teverklaren zijnaandehand vandevooronderstellingendieby iedermodelgemaaktworden,kunnendevangstgegevensandermaal getoetstwordenophunbetrouwbaarheid.
Deaandacht gaathierbijvooraluitnaarde-eventuele-verschillen
tussendemodellendie eengesloten(SMM,RM,Cr,WM)-endieeenopen
(JS,MP)populatie veronderstellen.Gebleken isdatdepopulatie,
zoalshybemonsterd is,goed voldoet aandevoorwaardenvaneen
gesloten populatie (zieH4.£.2,blz. 5Z ) .Hieruit isafteleiden
datde schattingenvandeJSenMPmethodevoorde overleving(q)
hoog (d.w.z.q=.+1)zullenmoetenuitvallen,envoordeaanwas (B)
laag (d.w.z.B=+0).
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i+.7•1-3 Nauwkeurigheid vandeschattingen
RobsonenRegier (1964)hebbenvoorverschillende soortenonderzoek,
watbetreftdebenodigde nauwkeurigheid,devolgende aanbevelingen
gedaan:
-voor inleidende studiesengrofinventarisatie werk (b.v.tenbehoevevannatuurbeheer)iseenonnauwkeurigheidsmargevan509°voldoende (d.w.z.dat0,5N^wareN\1,5*0»
- voornauwkeurigerbeheersinventarisaties iseenmaximale onnauwkeurigheid van25$gewenst,en
- voorpopulatiedynamischonderzoekmaximaal 10$.
Voorditonderzoek,waarinuitspraken gedaanwordenoverdepopulatiegrootteinverschillende tydenvanhetjaar,lijkteenonnauwkeurigheidsmargevan10-25$voldoende.
Metdemeestvoordehand liggendemethode omdeze nauwkeurigheid
tebepalen (nl.hetgebruikvandestandaarddeviaties)moetvoorzichtigwordenomgesprongen.Uitcomputersimulaties isnamelijkgeblekendata.veelvandestandaarddeviatie-formulesopzichalonbetrouwbaar zijn,enb.datschattingenenstandaardafwijkingensterk
gecorreleerd zijn,zodatonderschattingennauwkeuriger lijkendanze
inwerkelijkheid zyn,enoverschattingenmindernauwkeurig (Manley
1970).
Eenanderemethodeomeenindrukvandenauwkeurigheid tekrijgen
is,ombijeenpopulatievanbekende grootte tebepalenhoegroot
demonstersmoetenzijnomeenbepaalde graad vannauwkeurigheid
tebereiken.RobsonenRegier (1964)hebbenditbekekenaandehand
vandePetersenestimate (eenschattingsmodelvoorgeslotenpopulaties).Hiertoe isvooreenidealepopulatie,metbehulpvancomputersimulaties,nagegaanwelkemonstergroottes,bijeen95$waarschijnlijkheid,eenbepaaldenauwkeurigheid opleverden.Ditisuitgevoerd
voor drie,watbetreftdeverhoudingtussenmonstergrootte(n.)en
aantal gemerkte dieren(M.),verschillende situaties:n.=M.,n.=1,5M.
en1,5n.=M..Hoewelderesultatenvanditonderzoek gebaseerdzijn

Ditduidt opeenmultiplicatief karaktervandeprocessen,inplaats
vaneenadditiefkarakter,zoalsindemodellenwordtverondersteld.
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opde Petersenestimate,mogendeze ookgebruiktwordenvoordevan
ditmodelafgeleide schattingsmodellen,tewetendeWM-,JS-enMP
methode.

BijdeWMenJS,waarinhetaantalmerken

normaal gesprokenaccumuleert,isoverhetalgemeenM.^?-n.;byMP
ishet equivalentvanM.
kleiner dann..

meestal

1

Deexacte relatie tussenM.enn.hangt echter sterkafvandeoverlevingskans(q).Hoehogerdezeis,des testerkerneemthetaantal
gemerktedierenindepopulatie toe,endestekleinerkandientengevolgehetmonster,vereistvooreenbepaaldenauwkeurigheid zijn.
Voorde overige schattingsmodellen (SMM,RM,Cr),die nietvande
Petersenestimate zijnaf teleiden,ishetnietmogelijkomopbovenstaandewyzede onnauwkeurigheid vast testellen.Hierkanalleen
viade standaardafwyking,metinachtnemingvanreedsgenoemdebezwaren,eenindrukverkregenwordenaangaande denauwkeurigheid.

Behaalde nauwkeurigheid
Debehaalde nauwkeurigheid,vande schattingenvandepopulatiegrootte,
bijdeverschillende modellenstaanvermeld intabel"R22 (berekend met
behulpvandeformulesvoordestandaardafwyking)entabelP.2,3(bepaald aandehand vandemonstergrootte,volgensRobsonenRegier1964)
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Jolly-Seber-, Manley-Parr- enWeighted Mean methode.

Allereerst blijkt uit tabel P.23dat bijJS enMP de nauwkeurigheid
van de schattingen per dag over het algemeen groter is,dan van
de schattingen per ronde (allen in periode II is er geen verschil).
Deze grotere nauwkeurigheid per dagwas ook te verwachten, aangezien de schattingen per dag en per ronde elkaar niet veel ontlopen
en de gemiddelde monstergrootte (waarop de graad van nauwkeurigheid gebaseerd is) per dag ongeveer 1,7 maal zo groot is,als per
ronde,(zie tabel T.201tl\). Verder lijkende schattingen in periode IV
iets minder nauwkeurig dan in de andere periodes.
De nauwkeurigheidmarge van de schattingen per ronde liggenbijde WM,
JS enMP in dezelfde orde van grootte: 50-25$.in periode III en IV,
25-10$in periode II.

De uitkomsten van de onnauwkeurigheid zoals bepaald aan de hand van
de monstergrootte,liggen duidelijkhoger dan de afwijkingen zoalsberekend met de schattingsmodellen. Vanwege de bezwaren die kleven aan
het gebruik van de standaardafwijkingen als maat voor de nauwkeurigheid (onbetrouwbaarheid van de formules, schattingen en standaarddeviaties gecorreleerd; zie ook blz. 5? ) ,worden deze hier verder
buiten beschouwing gelaten.

Omdat de schattingen van de populatiegrootte per ronde en per dag
niet veel van elkaar verschillen,kan de onnauwkeurigheidsmarge(25-10$
zoals bereikt met de grootste monsters als leidraad genomen worden.
Aangezien verder bijeen hoge overlevingskans, de voor een bepaalde
nauwkeurigheid vereiste monstergrootte kleiner mag zyn,dan die waarmee de onnauwkeurigheid vastgesteld is,lijkthet in dit geval (de overlevingskans binnen een bemonsteringsperiode is 0,94» zie klz.55 )
vschatbirvj
verantwoord om als uiteindelijkevde lagere waarde te nemen.
Dit resulteert in een gemiddelde foutenmarge van 50$ in periode I, en
10$ in de periodes II,III en IV.
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Standard minimummethod,regressiemethode vanMartenenCraig-methode

Bijdezemethodenkanalleenaandehand vandeberekende standaardafwijkingendenauwkeurigheid vande schattingenbepaald worden (zietabelP,11) .

Allereerstkanvastgesteld wordendatde standaardafwijkingen,zoals
berekend met deCraig-methode geenenkele informatie geven:inelke
vangstperiode isdeafwijkingnul.De oorzaakhiervanligtindeformule zelf.
-ii---,

1

Deze geeftdoordefaktor
-,

o

altijd zeerlagewaarden.

x.f(x)

e

Deuitkomstenvandeafwijkingenzullendaarombijde interpretatie
verderbuitenbeschouwingwordengelaten.
De SMMenRMmethode geven realistischerwaardenvoordenauwkeurigheid.Hierbijblijkende standaarddeviatiesvandeSMMgemiddeld wat
hoger teliggendandievandeRM (respectievelijk 35-43^en22-3!$)•
Dezewaardenkomenvrygoed overeenmetdenauwkeurighedenvande
schattingen perronde,zoalsbepaaldvolgensRobsonenRegier (zie
tabelP.13) ,waarbijopvaltdatdewaarden zoalsberekenémetdeSMM
en-vooral-metdeRMvoordeperioden II,IIIenIVaandelagekant
vandenauwkeurigheidsmargeliggen.
Overhet algemeenkangesteld wordendatde standaardafwijkingenzoalsmetbeide regressiemethodenberekend,naarhet zichlaataanzien,
eengoede indrukgevenvandenauwkeurigheid vandeschattingen.
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i

f.7«1«^ Resultatenenconclusies.
Inhetnuvolgende gedeelte zullenper schattingsmodel deresultaten
vande schattingen,eneventuele hakenenogendaaraan,besproken
worden.

Standard minimummethod.

Deregressielijnenwaaropdeaantalsschattingen gebaseerd zijn,hebben
alle eenhoge correlatiecoëfficiënt (variërend van-0,77 tot -0,96),
en zijnalle significant (zie tabelP. 15 ) .
Degeschatte populatiegrootte indeperiodenI,II,IIIenIVbedraagt
respectievelijk:N T = 21,NJT=79,N TTT = 102enN TV = 96.Deafwykingen
hiervan zijnachtereenvolgensvoor periode I43$> envoorperiodeII,
IIIen IV 35$.

DeSMMisoorspronkelijk ontwikkeld voorwegvangmethoden.Dezemethode
kanechter ooktoegepastworden opgegevensverkregenviaeenvangstterugvangst-techniek.Ditheeft zelfsalsvoordeelbovendewegvangmethodendaterminderverstoringdooreventuele immigratie teverwachtenis:byhetwegvangenvandierenisdekansgrootdatindividuen
vanbuitenheteigenlykebemonsteringsgebied deopengevallen plaatsen
innemen.
Aandevoorwaarde datdevangstenopdeeerste dag(en)hoogmoeten
zijnendaarnaregelmatigafnemen,isindemeestegevallenvoldaan.
Slechts inperiode Iwijkendevangstenvanronde7sterkaf (zie
fig.P. 1$) .

Uithetbovenstaande volgtdatdevangstgegevensvoldoendebetrouwbaarzijnomdezemethode toetepassen,endatdeaantal-schattingen,onderdevooronderstellingenvanditmodel,eengoede indruk
kunnengevenvandepopulatiegrootte tijdensdeverschillendebemonsteringsperioden.

Regressiemethode vanMarten.

De correlatiecoëfficiëntenvanderegressielijnen (ziefig.P.-2.3)
vande perioden II,IIIenIVliggenzeerhoog(respectievelijk-0,97»
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-0,99en -0,92), en>significant (zie tabelP. 16 ) .Depopulatiegroottewordt inperiode IIgeschat op77individuen,inperiode
IIIop97eninperiode IVop83dieren.De onnauwkeurigheid bedraagtvoordezeperiodenresp.22$,26/6en30$vandepopulatiegrootte.
Deregressielijnvanperiode Iheeft eenzeerlagecorrelatiecoëfficiënt (r=-0,24),enisniet significant.Ditwordtvoornamelijk
veroorzaakt doordevangstenuitronde 7 (ziefig.P.23) .Hierinwordenplotselingvijfnieuwe individuengevangen (watgezien
devangstenindevoorafgaande rondeneenflinkeuitschieter is)
enditheeft totgevolg,dathetaantal ongemerkte individuen
tentijdevanronde7veelhogergeschatwordt danindeeerdere
ronden (zie tabelP. 1H). Omeenindruk tekrijgenvandemate
waarindevangstenvanronde7afwijkenvanderest,eninhoeverre zedeschattingvandepopulatiegrootte beïnvloeden,iser
eveneens eenregressielijnbepaald waarindevangstenvanronde7
niet zijnopgenomen.Ditheeft totresultaat,eenveelhogere correlatiecoëfficiënt (r=-0,93 0 ensignificantie,zodatgeconcludeerd moetwordendatdeschattingaandehandvandegecorrigeerderegressielijn,eenbetrouwbaarderbeeld geeftvandepopulatiegrootte.Deuiteindelijke schattingvande populatiegrootte
inperiode Ibedraagt 20individuen.

Opgrond vande-zeer-hoge correlatiecoëfficiëntenvanderegressielijnen,enhunsignificantie,kangesteld wordendatdevangstgegevenswaarschijnlijkvoldoenaandevoorwaarden,waarbijditschattingsmodel gebruiktmagworden.
n

11

Weighted meanmethode.
De schattingenvandepopulatiegrootte indeperiodenI,II,IIIenIV
bedragenrespectievelijk 18,100,105en100individuen.Uitdezeuitkomstenblijktdatdepopulatie indeverschillende perioden (exclusief periode i)nauwelijksingrooteverschilt.
De standaardafwijkingbedraagt inperiode I16,7$vandepopulatiegrootte,enblijftinde overigedrie periodenbenedende10$(zie

tabelP.If ).
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Craig-methode.

Deuitkomsten zoalsberekend metde tweedemethodevanCraig
zullenalsmeest representatief beschouwd
worden,aangeziendezemethode overhetalgemeennauwkeurigerschattingengeeftdanmethode 1(Craig 1953)-

De populatiegrootte inperiode Ibedraagt 22individuen;inde
periodeden II,IIIenIVisditrespectievelijk:N TJ =80,N

=106en

N TV =103 individuën(zie ooktabelP.21 ) •
De standaarddeviaties bedragenvoorelke periode "nul".Dezewaarde
geeftechter -helaas-geengoede informatie,maarishet gevolgvan
deformule,diedoordefaktor

~r \altijd zeerlagewaardengeeft.
e
^

Modellendie.eehopenpopulatieveronderstellen.

Dezemodellen (Jolly-Seber-,Manley-Parr-methode)verschillen vande
voorgaandeviermodellen,doordatdegroottevandepopulatiegedurende debemonsteringsperiode nietconstantbehoeft tezijn,maarkan
veranderenalsgevolgvandeprocessenvan toename (geboorte enimmigratie)enafname (sterfteenemigratie).Indemodellenkangeenonderscheid gemaaktwordentussengeboorteenimmigratie,entussen
sterfte enemigratie.De processenvantoename zulleninhetvervolg
aangeduid wordenmetde term "aanwas" (B)J deprocessenvanafname
zullensamengevatwordenindeterm "overlevingskans" (Q).
Bijhetbeoordelenvande schattingenvande overlevingskans ende
aanwas isvanbelanghoeresultatendiebiologisch onmogelijkzijn
( Q ^ 1 , B < 0 )geïnterpreteerd worden.De juiste interpretatievaneen
'Q-waardegroterdan1is,datheteencombinatie isvandewareoverlevingskans (dienatuurlijkwelzeerdichtbij1kanliggen)eneenpositieve foutafwijking.Debeste schattingvanQisindatgeval1.
Ditgeldteveneensvoordeaanwas:alsdezenegatief is,moetde
interpretatie zyndatditeengevolgisvaneennegatieve fout.De
juiste schattingisdan:B=0.
"Deverleidingom 'negatievewinsten'alsverliezen te interpreteren
moetaltijdweerstaanworden!" (Begon 1979).
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Jolly-Seber-methode.

Deze methode istoegepast opdevangstgegevensvande periodenII,
IIIen IV.Degegevensvanperiodelwarenhiervoor tesummier.

Populatiegrootte(N):inperiode IIschommeltde schattingvande
populatiegrootte tussenN=50enN=86.Opgrond vandewaardevande
standaardafwijking(zie -hab&l1?2d)kangesteld wordendatdeschattingenvanronde 5enévermoedelijk telaag zijn.Debeste schattingzal
waarschijnlijk zijndatN tussende70en85ligt.
Inde perioden IIIenIVzijndeverschillen tussendeschattingenper
ronde mindergroot,metuitzonderingvanronde 2inperiode IV.Deze
uitzonderlijkhoge schattingisechterhetgevolgvanhet zeerkleine
aantaldierendat indezeronde isteruggevangen (m.=2,zietabel ~P.ZO)
enzalverderbuitenbeschouwinggelatenworden.
Debeste schattingvoorperiode IIIlijktN=110-115» envoor periode
IVN= 80-100 (xieverderVabetP. 2.8).
De standaardafwykingenvoorde periodenII,IIIenIVbedragengemiddeld perronde,respectievelijk 12,17en 21%vandepopulatiegrootte.
Overlevingskans(O.)enaanwas(B):deoverlevingskans overeenronde
ligt zeerhoog,enonderlingverschillendewaardenindedrieperiodennietveel:degemiddelde overlevingskans perronde (Qm)inperiode II isQm=0,93> inperiode IIIQm=0,96eninperiode IVQm=0,95«
Dit geeftvoorde overlevingskans overdebemonsteringsperiode van4
dagendevolgendewaarden:periode IIQp=0:Ö0 ,periode IIIQp=0,75
enperiode IVQp=0,70.
DeaanwasindeperiodenIIenIIIligtvrylaag:degemiddeldeaanwasperronde isrespectievelijkB=4,6en B-J>,6.(beideveelminderdan
10%vandepopulatie.Inperiode IVdaaentegenisereenrelatief
sterke groei:B=9|2(ongeveer 10%vandepopulatie).
Manley-Parr-methode.

Deze methode is,evenalsvoorgaande methode,alleen toegepast opde
vangstgegevensvandeperioden II,IIIenIV.
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Manley enParr (1968)gevenaandat,willendeschattingeneenzekere
matevanbetrouwbaarheid hebben,W.(i.e.eengroepindividuen,gevangen.optijdstipi,dieminimaaleenkeervoor 'énnatijdstipigevangen
zijn)

groterdan10moetzijn.

Inviergevallenisaandezevoorwaarde nietvoldaan:periode II,ronde
2;periodeIII,ronde7enperiodeIV,deronden2en7(zietabelP.Z^)
Deuitkomstenvandeze rondenwordenindebesprekingenvanderesultatendanookbuitenbeschouwinggelaten.
Inalle overige gevallenisde
ïï.
grootgenoegombetrouwbare schattingentekunnengeven.

Populatiegrootte(N):deschattingeninperiodeIIlopenperronde nogal
uiteen.Tijdensbemonstering 3en4schommeltdeschattingrondom N=70;
tijdensdebemonsteringen 5>6en7varieertdepopulatiegrootte vanN=50
totN=+60.IndeperiodenIIIenIVzijndeonderlingeverschillen tussenderondenrelatiefmindergroot,enliggendeschattingendichter
byelkaar.Alsgrove conclusiekangesteld wordendatdepopulatiein
periode IIhetkleinstis(variërend vanN=50totN=70),inperiodeIII
veel groter (vanN=+90totN=+_110)eninperiodeIVtussenbeide vorige
waardenin(N=+80),z/£ ook fabel T.18.

Overlevingskans(Q)enaanwas(B):deQ-waardenvandeverschillende
rondenbinnendeperiodenIIIenIVkomenonderlingredelijkovereen.
Inperiode IIvarieertQmvan0,69tot1,00metQp=0,78,inperiode
IIIvan0,66tot1,00eveneensmetQp=0,78.InperiodeIVechter
fluctueertdeQpzeer sterk,van0,14(ï)tot0,91metQp=0,25.Dit
wordtveroorzaakt doorhetindeze periode zeerkleine aantal dieren
datintwee opeenvolgende rondengevangenwordt (m.. zietabel T. 2^) .
l j l T I

Aangezien de overleving hiermee geschat wordt,
h e e f t d i t een onregelmatig verloop van de Q-waarden t o t gevolg.
Daar deze s t e r k f l u c t u e r e n d e overlevingskans geen zeer waarschijnlijke
a f s p i e g e l i n g van de werkelijkheid i s -de tijdsduur waarover Q berekend
wordt i s zo k o r t (een halve d a g ) , dat het vrijwel onmogelijk lijkt dat e r
op zo k o r t e termijn dergelijke f l u c t u a t i e s zouden optreden- moeten deze
Q-waarden a l s onbetrouwbaar beschouwd worden.
In periode I I zijn er s l e c h t s twee ronden gedurende welke er aanwas van
de p o p u l a t i e p l a a t s v o n d : ronde 3> B=21 en ronde 5» B=7. De gemiddelde
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aanwas (B)overdeperiode is:B =5»6.Indeperioden IIIenIVneemt
deaanwas sterk toe:periode IIIB =11,8 enperiode IVB =50,8.
Dithangt samenmethetf,eitdatdeQ-waardengeschatmetManley Parr
indeze perioden zeersterkfluktuerenenoverhetalgemeenerglaag
zijn,terwijldeschattingenvandepopulatiegrootte nietergveelschelenmetdievanJolly Seber.AangezienBberekend wordtmetbehulpvan
Q,enN,heeftdittotgevolgdateenlageQ,(tenopzichtevandeQvan
Jolly Seber)ineenhogeB-waarderesulteert.

Vergelijkingvandeoverlevingenaanwasgeschatmetbehulpvande"open"modellen (J.S.enM.P.)metdeveronderstelde overlevingskansen
aanwasvande"gesloten"modellen.
Aangezien tijdenshetbemonsterenredelijk goed voldaanisaandevoorwaardenvaneengeslotenpopulatie (zie "ad7",blz.52), kanmenverwachtendatdeoverlevingskans enaanwas,berekend metbehulpvanmodellendiewelveranderingenvandepopulatie endetijd toelaten,respectievelijk hoogenlaagzullenuitvallen.Wanneerdeoverlevingskans
perafzonderlijkerondebekekenwordt,kanhaastnietandersgesteld
worden,dandatdeJolly Sebermethode (onderdeomstandighedenvanhet

)
leswatbinnen zijnvermogenligtdoetomdezeerhoge "survival"te
M

halen.Datdehoge overlevingskans overdegehelemonsterperiode echter
tochnietbereiktwordtvindtmisschien zijnoorzaak inhetfeitdat
de tijd waaroverdeschattingsmodellendeoverlevingskansberekenen,
zeerkort is(eenhalvedag)invergelijkingmetdetijd tussende
vangstperioden (46-51 dagen).DithoudtindatdeQinheteerstegevalaanzienlijk meerbeïnvloed kanwordendoor toevalsprocessen.
Verdernemen eventuele,-toevallige afwijkingenperrondebinneneenperiode exponentieel toe,doordemanierwaaropdeoverlevingskans over
deze periodeberekend wordt.
Ditkanhetbestgeïllustreerd wordenaandehand vaneenvoorbeeld.
StelQoveréénronde =0,99«Ditgeeft overeenmonsterperiode van4
dagen(=7ronden)eenoverlevingskansvanQ =0,93«AlsdeQover
éé"nronde 0,96bedraagt,geeftditovervierdageneenoverlevingskans
vanQ=0,75.

«
al-
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Overigens lijkende schattingenvande overlevingskans tijgelijke
intensiteitvanbemonsteren,minderbetrouwbaar tezijndandeschattingenvande populatiegrootte (Begon 1979)•
Deaanwas,berekend overdegegevensperronde,benadert indeperiodenIIenIIIhetbestdeveronderstelde waarde (B=o ) .InperiodeIV
daarentegen ligtdeaanwasaanzienlijk hoger.DewaardenvoordeaanwasvandeJollySebermethodeblijkenookhierweerhetbest overeen
tekomenmetdie vandegeslotenmodellen.Hetlijkt echternietverantwoord omteproberenhierconclusies overdewerkelijke geboorte
enimmigratie uit afteleiden,omdatdeaanwas zoalsdieberekend is
geheelbepaald wordtdoordeschattingenvanpopulatiegrootteenoverlevingskans (B.=N. .-Q..N.), ende tijd waarover deQbinneneen
periodeberekend wordt zokortis,datflinke afwijkingenkunnenoptreden (zie boven).
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4.7*2 Migratie,nataliteit enmortaliteit.

Migratie

Verbreiding-immigratie enemigratie-wordtbypopulatieonderzoek
zeldengemeten.Meestalwordtverondersteld datdebeidecomponentenelkaaropheffen,ofanderswordthet onderzoekverricht ineen
geïsoleerd liggend("eilandachtig")terrein,waaraannemelijk isdat
migratie eenzeerondergeschikte rol speelt.Deze laatst genoemde
situatie isvantoepassing ophetgebied waarhet onderzoek aan
P. subterraneusheeft plaatsgevonden (zie fig.H. IX enbiz.52£V).
De invloed van immigratie enemigratie opdepopulatiegrootte ende
dichtheid zaldanookalsverwaarloosbaarbeschouwd worden.

Nataliteit

Populatiesgroeienalsgevolgvandenataliteit.Ditkanuitgedrukt
wordeninhetaantal individuendatdooreenvrouwelijkdier,per
tijdseenheid,wordtvoortgebracht.
Ditgegevenisechternietafteleidenuithetonderzoek,zoalshet
verricht is.Welishetmogelijkdeaanwas (resultantevannataliteit
enmortaliteit)vast te stellen.Deaanwas(B)tussentweeopeenvolgende perioden(p1 enp2)wordt geschatdoorgeschatte populatiegrootteopp2 (N2)teverminderenmet defractievandegeschatte populatiegrootte opp1 (Ni), die gedurende die tijdverdwenenis.Het aantalindividuendatverdwyntwordtberekend metdeoverlevingskans(Q)over
de tussenliggende periode,(ziemortaliteit).Deuiteindelijkeformule
voordeberekeningvandeaanwaswordtdan:B=N2-Q.N1 .

Volgenabovengenoemde methodekandeaanwasberekend worden gedurende
de tijdtussendebemonsteringsperioden IIenIII,enIIIenIV.(zie
tabelP.30) .

Uitdeze tabelblijktdatdeaanwas inde tyd tussendebemonsteringsperiodenIIenIII (juli-augustus)flinkwathogerligtdaninde
tijdtussendeperioden IIIenIV (augustus-oktober):inheteerste
gevalvarieertde schattingvan59-93individuen,in'het tweedegeval
van29-62individuen.
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Mortaliteit

Erkunnen twee typenlevensduur onderscheidenworden:defysiologische levensduur,endeoecologische levensduur.
Defysiologische levensduurkangedefinieerd wordenalsdsgemiddelde leeftijd die individuenvaneenpopulatie onderoptimale (b.v.
laboratorium-)omstandighedenbereiken.Dedierenstervenindat
gevalvanouderdom.De oecologische levensduur isdegemiddeldelevensduur vanindividuenvaneenpopulatie ondernatuurlijkeomstandigheden.Indeze situatie stervenmaarweinigdierenvanouderdom,
maarwordendemeestegedood door ziekte,predatoren e.d.
Bijdemeeste muizensoorten isdefysiologische levensduurvrijkort
enbedraagt plusminus 3jaar (Pj;_subterraneuskanonderlaboratoriumomstandigheden 34maandenoudworden.Niethammer 1982).Deoecologische levensduurbedraagt echtervaaknietmeerdan 1jaar (delevensduurvanP^_subterraneus ondernatuurlijke omstandighedenwórdt
op4-14 maandengeschat.Niethammer 1982).

Eenmaatvoordemortaliteit isdelevensverwachting.Delevensver-wachting iseenstatistische schattingvandetijdtotaandedood,
enismeestalafhankelijkvanleeftijd ensexe.Zykandirectgemeten
wordendooreengroeporganismen temerken,envast testellenhoeveel ergedurende eenbepaalde tijd(tussentijdstipt.ent„)overleven.De levensverwachting (ofoverlevingskans,Q)isdanhetaantalopt_gevangengemerkte individuen(M )gedeeld doorhetaantal
M
opt losgelatengemerktedieren(M ) :Q= 2.
M

1

Zoalsreedsvermeld,isde overlevingskans vaneenindividuafhankelijkvanleeftijdensexe.Inhetnuvolgende gedeelte zalbekeken
wordenóf,enzojaopwelkewijze,hiervan sprake isbijdeonderzochte populatievanI\_subterraneus.
Deconcrete vraagstellingenluiden:
a.iserverschil inoverlevingskans tussenindividuenvanverschillende sexe,en
b. iserverschil inoverlevingskans tussenindividuenvanverschillendeleeftijdsklassen.
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ad a. Erwordt alleenaandachtbesteed aandeadulte mannetjes
envrouwtjes,aangezien indeze leeftijdsklassedegeslachtsbepaling inhetveld hetmeestbetrouwbaarwas,enerinde
overige leeftijdsklassenslechtsweinigmannetjes envrouwtjes
onderscheiden zjjn(demeeste dierenindezeklassenbleken
niet te sexen,zietabelP.CJa).

Degemiddelde overlevingskans vandeadultemannetjesenvan
de adulte vrouwtjeswijkeninde perioden IenIIInauwelijks
vanelkaar af (zie tabelP.31 ) .Inperiode IIlijkendeoverlevingskansenvandevrouwtjes duidelijkhoger teliggendan
dievandemannetjes (Q=0,73versusQ=0,55)» Ditverschil
blijktechterniet significant (Chi=0,93» 0,5"NPK.0,7)»zodat
gesteld kanwordendatde overlevingskansenvandeadulte
mannetjes envrouwtjesnietvanelkaarverschillen.Inhet
vervolgzal,watbetreftde overlevingskansen,degroepadulte
dierendanookalshomogeenbeschouwd worden.

adb. IntabelP.32. staande overlevingskansenvandedierenuit
deverschillende leeftijdsklassenindeperioden1,11enIII
vermeld.

De overlevingskansenvandeadultenlijkeninde tweeeerste
periodenduidelijkhoger teliggendandievandeniet-adulten ( Q = + P , 5 7 versusQ=+0»33)« ^ nperiode IIIishetverschil
tussenadulteenniet-adultedierengeringer (Q=0,49versus
Q=+P,42).UitdeChi-toetstoegepast opdevangstenvan
periode 1,11enIIIblijktdat hetgeconstateerde verschil
inperiode Isignificant is (Chi=6,31;P\0,05), inperiode
IIbijnasignificant (Chi=4,31;0,05<(P<(0,1)eninperiode
IIIduidelijkniet significant is (Chi2=0,12; 0,7<P<0,8).

Opgrond vande toetsenkangesteld wordendatdeoverlevingskansenvroeginhet jaar (mei,periode i)bijdeadulten
hoger liggendanbijdeniet-adulten.Geleidelijkaanwordt
ditverschilminder,doordatde overlevingskansen vande
adultedierenafnemen (van+.0,57inmeienjuli,tot 0,49
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rond eind augustus)endievandeniet-adultedierenstijgen
(van+.0,33i nm e i enjuli,tot0,41 rond eind augustus).
Bovenstaande pastgoed inhetbeeld vandealgemene loop
van (woel)muizenpopulaties,waarin,wanneerhet winterseizoen
gaatnaderen,degroepadultedierengeleidelijkaanuitsterft
endegroep subadulten sterk toeneemt.Het zijnuiteindelijkook
de subadulte dierendiedewinter overleven;pasdaarnaworden
zijgeslachtsrypenvormen zohetbeginvandenieuwepopulatie,
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^•7«3 Samenvattende conclusies

Het uiteindelijke doelvanhet gebruik van de zesschattingsraodellen
was om aan dehand van deuitkomsten van deze op verschillende
principes gebaseerde methoden eennader inzicht tekrijgenin:
a)debetrouwbaarheid enkonsistentie van devangstgegevens waarop de
schattingen gebaseerd zijn,en
b)de 'ware' populatiegrootte; door-eventuele-verschillen in deschattingen van demodellen te interpreteren aan dehand van debijelke
methode gemaakte vooronderstellingen, en op dezewijzedebeste
schatting vast te stellen.

ad a)Wanneer de schattingen van depopulatiegrootte in deverschillendeperioden met elkaarvergelekenworden,valt allereerst opdat
overhet algemeen deresultaten van demodellen redelijkgoedmet elkaar
overeenstemmen. Dit geldt zowel voor deorde vangrootte van deschattingen alsvoor de tendens dat inperiode IIdepopulatie het kleinst
is, in periode III het grootst en inperiode IVhier tussenin.Periode
Iwordt hierniet in devergelijkingbetrokken» aangezien er indeze
periode aanzienlijk minder vallen opgesteld stonden dan in de overige
perioden (zietabelP.l<y)«
Deuitkomsten van deWeighted Mean zijnhet minst gedifferentieerd:hier
ligt de populatiegrootte in de drie perioden rondom de 100.Aangezien
deschattingsmodellen, dievolgens geheelverschillende principeswerken, goed overeenstemmende schattingen opleveren,mag geconcludeerd
worden dat degegevenswaarop zegebaseerd zijn,voldoende betrouwbaar
enkonsistent zijn.Ditbevestigt nogmaals de conclusies,getrokken op
grond van detoetsing van de vooronderstellingen.
adb)Voordat aan dehandvan deuitkomsten van deverschillende schattingsmodellen deuiteindelijke populatiegrootte bepaaldwordt,
lijkthet redelijkop grondvan dehogeoverleving tijdenseenmonsterperiode (Q=0,9^i zieblz. 53 )alsminimale waarde voor de populatiegrootte het aantal gemerkte individuen (gevangen in één periode)te
nemen. Voor perioden II,IIIen IVisdit aantal respectievelijk 77,97
en 89. Worden deminimale waarden vergeleken met deuitkomsten van de
schattingsraodellen, danblijkendezebijalle methoden binnen hetbetrouwbaarheidsinterval van deschatting tevallen.Het is echter nietaan"zie4-A.^I ? 33.
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nemelijk dattijdens debemonsteringen alle individuen uit de populatie
gevangen zijn('er blijftaltijdeen gedeelte van depopulatie ongevangen'
Begon 1979); als schatting vanhet minimale gedeelte dat niet gevangen
is, wordt dein periode II, III en IVmeest bereikte nauwkeurigheid
van 25% aangenomen; inperiodelis dit 50%.
Op grondvanhet bovenstaande lijkendevolgende schattingen eenredelijkeafspiegeling te geven van de populatiegrootte in devierperioden:
N in periode I (mei)

21 - 30 individuen

II (juli)

77 - 95

III (augustus)

105 - 130

"

IV (oktober)

89 - 110

"

Periode Iis doorhet geringer aantal vallen wat betreft de populatiegrootte moeilijkmet deandere perioden te vergelijken.Demeest voor de
hand liggende vergelijkende maat zou depopulatiedichtheid (aantal individuen per oppervlakte)zijn.Omdat echter inhet onderzoeksgebied de
vastgestelde bovengrondse aktiviteit uitsluitend in desmalle zoomvegetatie plaatsvindt (breedte:van eenhalve meter tot slechts enkele
meters), ishet moeilijkeen indruk tekrijgenvan de door de populatie
bestreken oppervlakte.Daarom is alsmaat voor de *dichtheid* het
aantal individuen perlengte-eenheid (100meter grasrand)genomen.
In onderstaande tabel staan de 'dichtheden'vermeld vanP. subterraneus
envan het totaal aantalwoelmuizen inhet gebied.
Periode

Aantal individuenvan:
Lengte
'Dichthei d'
grasrand P.subterraneus C.
* ) M.
*) (ind./lOO m)
(inm)
min. -max.
glare olus arval is P.subt. Totaal
21 - 30

-

-

10- ïk

10

II (juli)

205
680

77 - 95

25

-

11 - 'llt-

III (aug.)

680

105 - 130

6

IS -19

IV (okt.)

78O

89 - 110

^9
^3

15
2k

31

11 - Ik

21

I (mei)

x)aantal gevangen individuen
Uit deze tabelblijkt dat in de eerstetwee perioden de populatiegrootte
van P. subterraneus ongeveer gelijkblijft,in de Illetoe-en inde
laatste periode weer afneemt.Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat minder individuen geboren worden enniet door eentoename van
demortaliteit.Mogelijk speelt ookhet toenemende aantalvangstenvan
M.arvaliseenrol.
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^.8 Secundaire populatiekarakteristieken

Secundaire populatiekarakteristieken zijndemografische gegevens, zoals
leeftijdsopbouw,gewichtsverdeling ensexratio's, enhet verspreidingspatroon (ruimtelijke verdeling van de individuen).
InH.A-.8.1wordt van elke periode de demografische gegevens van de
populatie besproken aan dehandvan een vergelijkvan devijfleeftijdsklassen en de verdeling van de individuen naar gewicht ensexe,ook
wordt in dit gedeelte iets gezegd over devoortplantingscyclusvanP>
subterraneus.
InH.^.8.2wordt het verspreidingspatroon van depopulatie en eventuele
veranderingen in detijdhiervanbesproken aan dehand van drieverschillende parameters.Indit hoofdstuk isook debetrouwbaarheid van de
waarden van deze verspreidingspararaetersonderzocht (homerange-lengte,
range-lengte en centrum van aktiviteit).
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^.8.1 Demografische gegevens

4.8.1.1Inleiding

De tweebelangrijkstevariabelen waarmee individuen binnen een populatie
zichvanandere individuen onderscheiden zijnsexe enleeftijd.
Veelal wijkt de sexratio (mannetjes/vrouwtjes)sterk afvan de verwachte
1/1 verhouding.Desexratio van een populatie heeft bijveel gewervelde
dieren grote invloed op depotentiële reproductiesnelheid en de sociale
interacties (Wilson 1975)»
De positie van een individu ineensociaal georganiseerde populatie is
weer sterk afhankelijkvan leeftijden groottevanhet dier.
Wanneervan een populatie demortaliteit ennataliteit perleeftijdsklasse constant is,zaldie populatie ingrootte toenemen volgens een snelheid die gelijkisaan denatuurlijke groeicapaciteit (Krebs 1978).
De natuurlijke groeicapaciteit iseen statistische populatiekarakteristiek enhangt afvan de condities van de omgeving waarin een populatie
leeft.Omgekeerd zal een populatie met denatuurlijke groeicapaciteit een
stabiele leeftijdsopbouw aannemen en deze voor onbepaalde tijdhandhaven.
Deleeftijdsopbouw isintwee gevallen constant:als depopulatiegrootte
constant is (a)oftijdensdenatuurlijke groei (b)van eenpopulatie.In
situatie (b)zalhet aantal jonge individuenvan depopulatie groterzijn
dan insituatie(a).
In denatuur wordt echter zelden eenpopulatie gevonden met een constanteleeftijdsopbouw.Eenmanier om dit te onderzoeken ismomentopnamen van
deleeftijdsopbouw van eenzelfde populatie in detijdtevergelijken.
Welke invloed deleeftijdsopbouwheeft en doorwelke factoren deze weer
wordt beïnvloed,staat geïllustreerd inhet volgende schema (Krebs 1978):
Omgevingsfactoren,

Nataliteit

zoals;-weer
- voedsel

Snelheid van toe-of
LEEFTIJDSOPBOUW
1

- andere dieren
en pathogenen
- habitat

afnamevan de populatie.

Mortaliteit

Een aantal omgevingsfactoren komen in dit verslag uitvoerig aan de orde
(zie H.1).
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De demografische gegevens zijnhoofdzakelijk afkomstig van de populatie
opGoedenraad. Op deze locatie zijndrie woelmuissoorten gevangennamelijk:P.subterraneus,M. arvalis en£. glareolus.Een aantal geboorten
die invallen hebben plaatsgevonden, zijnniet afkomstig van depopulatie maar van de omgeving van het landgoed envanhetGerendal.

De concrete vraagstellingen van dit onderzoek luiden alsvolgt:
1)Hoe ziet de gewichtsverdeling eruit van P.subterraneus,M. arvalis
enC.glareolus,zoveel mogelijkonderverdeeld naar geslacht,leeftijden
periode.
2)Hoe is de leeftijdsopbouw van depopulatie van de drie genoemde woelmuissoorten in devier perioden enhoe verandert deze in deloop van
het seizoen.
3)Wat is degeslachtsverhoudingvan deadulte dieren van de drie
woelmuissoorten enwaarom wijkt deze afvan deteverwachte 1:1 verhouding.
k) Wat ishet gemiddeld aantal jongen perworpvan een vrouwtje van
P.subterraneus.

4.8.1.2Methode
Dewerkwijzevoorhet merken,wegen enhet bepalenvan leeftijd engeslacht van demuizen isreeds beschreven inhoofdstuk 2.Hier wordt
volstaan met enige opmerkingen enaanvullingen opdewerkwijze.
Het bepalen van desexe en deleeftijdaan levendewoelmuizen inhet
veld isniet makkelijk.Met namehet geslacht van jonge exemplaren
blijft,voor zover zelater niet teruggevangen zijn,onbepaald. Zowel de
leeftijdalshet geslacht wordt bijelke terugvangst opnieuw bepaald.Zo
kan hetbijtwijfelgevallen voorkomen, dat een individu gedurende één
periode eenaantal maal van geslacht en/ofleeftijdverandert.Van deze
individuen blijfthet geslacht onbepaald en ieder individukrijgtdeleeftijdsklasse die het hetmeest istoegekend.
De vijfleeftijdsklassen,van jong naar oud, zijn:-juveniel
- juv.-subadult
- subadult
- (sub-)adult
- adult
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4«8.1»3Kesultaten

Gewicht enleeftijd
Ta.bel'Pjit , "PJS

en TJ£ geven vanresp.P.subterraneus,£. glareolus en

M. arvalis de gemiddelde gewichten met standaardafwijkingen, de spreiding
met minima enmaxima van demannetjes,vrouwtjes en de 'onbekendesexegroep' (xx)per leeftijdsklasse enper periode.In de adultengroep zijnde
vrouwtjes nog onderverdeeld indrachtige vrouwtjes en de rest van de
adulten.
Een vergelijkvan P. subterraneus met de tweeandere woelmuissoorten
laat zien dat P. subterraneus delichtste en G. glareolus de zwaarste
woelmuis is.(resp.g=17,7 gram n=1^3adulten;g=22,0 gram n=88 adulten)
Delichtste juvenielen van beide soorten wegen zes gram,het lichtste
exemplaar vanM.arvaliswoog opGoedenraad acht gram.
OpGoedenraad isC.glareolus niet in periode IenM. arvalis niet in
periode Ien'IIgevangen.Wanneer we periode Ibuiten beschouwing
laten en de tevergelijken perioden bekijken,valt op dat de adulten van
alle driesoorten in periode III dezwaarste gemiddelden opleveren
(P.S.g=l8,5gr n=k7\ C.g.g=24,7grn=25;M.a.g=23,3grn=6)en inperiode IV delichtste (P.s.g=l6,1grn=50;G.g.g=19,2grn=27;M.a.g=20,5gr
n=12).
De drachtige vrouwtjes van de drie woelmuissoorten zijnin elke periode
dezwaarste muizen.
Eenvergelijktussen de leeftijdsklassen toont dat de gemiddelden van de
driesoorten inelke periode lager zijnnaarmate deleeftijd jonger
geschat wordt.Er iswel eengrote overlap.De spreiding van de adulten
isinelke periode het grootst.
DegrafiekenT3ot8i% ^Jz. en 7^3 laten deverdeling van de individuen over
degewichtsklassen per leeftijdsklasse zien.Vooral de gewichtsverdeling
van deadulten en juvenielen van P.subterraneus vertoont een 'positieve scheefheid', hetgeen inhoudt dat despreiding rechts van het
gemiddelde groter is (de zwaardere individuen)danlinks (de lichtere
individuen).

Degewichtsverdeling van deadulte mannetjes,vrouwtjes, drachtige
vrouwtjes en de 'onbekenden' isgegeven in degrafieken 'T'JOen0 4(vanwege dekleine aantallen is ditniet voor degroepen vanM. arvalis
gedaan).
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Deverdeling van deadulte mannetjes van P.subterraneus(fig.'^°.)
lijktongeveer op eennormaalverdeling. De individuen van de overige
groepen zijnveelgelijkmatiger over de gewichtsklassen verdeeld.
De drachtige vrouwtjes vanP. subterraneus enC.glareolus kunnen vier
gram zwaarderworden dan derest van deadulten.De individuen,waarvan
het geslacht nietbepaald konworden,komenvooral indelageregewichtsklassenvoor«
Tenslotte geven de figuren'P-SS'^ T^J^ en ' J ï

de gewichtsverdelingen van

elke soort perperiode.Het aantal individuen per gewichtsklasse isuitgedrukt in procenten vanhet totaal aantal individuen perperiode,dit
isgedaan om eenbeter onderling vergelijkmogelijktemaken.
Despreiding van de individuen van P. subterraneus en£.glareolus is
indeIlle periodehet grootst en in de IVehet kleinst.
Tabel"/^^en figuurTJS geven alleen de relaties aan tussen deleeftijdsklassen enhet aantal individuen in dieklassen.
Tabel"ft3 geeft,vanP. subterraneus,£. glareolus enM.arvalis,per
periode het aantal individuen indevijfleeftijdsklassen.De percentages
vanhet aantal individuen inelkeleeftijdsklasse staanuitgezet in
figuur 'P-ia,
Overhet algemeen bevat deadultklasse demeeste individuen;uitzonderingenzijn:
. inperiode I7adulten en 12subadulten van P.subterraneus en
. in

" III27

"

en31

"

vanC.glareolus.

Vanbeide soortenkomen veel juvenielen voor in deIlleperiode (£.£.15
ind.en£.£.22 ind.), M.arvalisheeft relatief veel juvenielen inde
IVeperiode (8van de intotaal 37 individuen).
De juv.-subadult- en de (sub)adultklasse bevatten in elke periode de
laagste aantallen.
sexratio
Intabel"PJ^staan deaantallen van devier onderscheiden adulte groepen
(mannetjes,vrouwtjes,drachtige vrouwtjes ende 'onbekenden')en desexratio van P. subterraneus,£.glareolus enM.arvalis perperiode.
P.subterraneus en£. glareolushebben inperiode IIIopvallend veel
drachtige vrouwtjes (resp.23en7ten opzichte van 7en0 niet-drachtige
vrouwtjes),in deIVe periodekon van relatief veel individuen vande
twee soorten het geslacht niet vastgesteld worden.
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DesexratiovanP.subterraneusisindeachtereenvolgendeperioden:
I 3/3,II5/6,III15/30enIV 1V23,
deratiovanC.glareolusisinperiodeII13/15,H I 1 V 7 enIV10/7
endatvanM.arvalisinperiodeIV5/6.
Nestgrootte
Tabel'Pjc?geeftenkelegegevensvanzesworpenvanP«subterraneusdiein
1980invallenhebbenplaatsgevonden.Hetgemiddeldaantaljongenper
worpishiervan2,7»
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4.8.14Conclusies endiscussie

Vandedrie gevangenwoelmuissoortenweegt:
P_.subterraneushetminst;g=15»3+3>8gram,spreiding= 6-26 g,n=277»
C.glareolushetmeest;

" 17,9+5,T

M.arvalis;

" 16,2+5,7

"

6-31
"

" 212,

8-28

" 46.

De adultenvandedriewoelmuissoortenhebben inhetnajaar (oktober,
periode IV)eenlagergemiddeld gewichtdaninhetvoorjaarendezomer.
De jongenvanalledriewoelmuissoortenverlatenhetnestvoorheteerst
wanneer ze ongeveer zesgramwegen,(inhetGerendal zynwel juvenielenvan
M.arvalismeteengewichtvan6gram gevangen.)
De sexratio (mannetjes/vrouwtjes)vandeadultenvanP_.subterraneus isin
hetvoorjaar ende zomer (periodenIen II)beduidend hogerdaninhet
najaar (perioden IIIen IV").
De sexratiovan_C.glareolus neemt totenmet september toeenwordtin
hetnajaarweerminder.
Devoortplantingsperiode vanP_.subterraneus duurt iniedergevalvanaf
mei totenmet oktober.Inoktoberwasaleenverminderingvandevoortplantingsaktiviteit waar tenemen.
Eenvrouwtje vanP_.subterraneuskry'gttwee totvierjongenperworp,met
eengemiddelde van2,7 (n=6).
Inaugustus-september (illeperiode)isdevoortplantingsaktiviteit van
P. subterraneus enÇ_^_glareolushetgrootst.Aanwijzingenhiervoor zynhet
relatief grote aantal juvenielenendrachtige vrouwtjes indieperiode.
Deverminderde sexuele aktiviteit vande twee soorteninoktober(iVe
periode)is tezien:
. aande dalingvanhetgemiddeld gewicht indie periode.De teruggangin
gewicht iswaarschijnlijkvoornamelijkhetgevolgvanhetgeringere aantal
drachtige vrouwtjes,echterhetdoodgaanvanveel oudere individuenin
die periode zal ookhiertoebijdragen.
. aanhet geringere aantal juvenieIeindividuen indieperiode.
. aanhet grote aantal individuenmet onbekend geslacht;deuitwendige
geslachtskenmerkenvanveeldierenzijnindie periodeniet (meer)
duidelijkwaarneembaar.
Devyfdoor onsgehanteerde leeftijdsklassenkomen ook totuitinginhet
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gemiddeld gewicht vanelke leeftijdsklasse.Hetverschil tussendeleeftijdsklassenbedraagt 0,5 tot6,0 gram,er isechter eengrotematevanoverlap.
Deleeftijdsklassenjuv.-subadulten(sub-)adultbezittenaltijdhetminst
aantal individuen.De oorzaakvandezekleine aantallenmoetvoornamelijk
gezochtwordeninde tendensvande onderzoekers,alleenbytwijfelgevallendeze twee tussenliggende klassen tegebruiken.Eenoverwaarderingvan
de adultenheeft gezorgd voordewaarschijnlijk onevenrediggrote aantallen
indezeklasse.Doordeuniformebepalingvandeleeftijdsklassenistoch
eenvergelijktussendedriewoelmuissoorten entussendeperiodenmogelijk.

De absolute waardenvandesexratio'skomenwaarschijnlijknietvolledig
overeenmet dewerkelijkegeslachtsverhoudinginhetveld,omdatdesexe
niet altijdmet 100?£zekerheid isvastgesteld.Vooralhetrelatief grote
aantal onbepaalde individuenindeIVeperiode kaneenfoutewaardeopleveren.Omdat demoeilijkheidsgraad vanhetbepalenvanhetgeslachtvan
dedriewoelmuissoortendezelfde is,zijndewaardentussendesoortenen
tussende periodenwel tevergelijken.
Een tweede beperking isdatalleendesexratiovandebovengrondse aktieve
populatie gemetenwordt:ditkomtmeestalniet overeenmetde sexratiovan
de totale populatie.Byvoorbeeld vrouwtjes dienestgebonden zijnwordenin
die periode nietgevangen,waardoordegemetengeslachtsverhouding inhet
voordeel vandemannetjesuitvalt.
M.arvalisvestigt inhetgebiedvanP_.subterraneusindeIlleenIVe
periode eenpopulatie.Het toenemenvandepopulatievanM.arvalisblijkt,
behalve uitdevermeerderingvanhetaantal individuen,ookuithetrelatiefgrote aantal juvenielen.Deze aantalsvermeerdering gaatvoornamelijk
tenkostevanC_.glareolus.£.glareolustrekt zichteruguithet gebied,
dit leidt inde IVeperiode toteenhalveringvandeaantallen (III104
ind.,IV48ind.)entothetvolledigontbrekenvanjuvenielenenjuv.subadultenvandeze soort.Waarschynly'kisdezeverminderingnietgeheel
tewijtenaanhetbinnendringenvanM.arvalis.Erisnamelijkeengedeelte
vandebosrand,waarlangsvallenstonden,tussendeIlle enIVeperiode
weggekapt,waardoor C_.glareolus.die eenvoorkeur heeftvoorbosachtige
vegetaties,zichgedeeltelyk vandieplaatsheeft teruggetrokken.P.subterraneusnamditweggekapte deelvandebiotoopin.

Wasilewski (i960)enYaldene.a. (1973)matengewichtenvanP.subterra-
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neusdie overeenkomenmet onzegegevens.
De spreiding,gemetendoorNendel& Schröpfer (1972),heeftbeduidend
hogere minimaenmaxima (ziede tabel opblz.30 ) :misschienbetrefthet
hieralleenadulteexemplaren.
Pelikan (1973)m at indeperiode oktober-december lichtere individuendan
inhetvoorjaar ende zomer:ditkomt overeenmetonzegegevens.Niethammer
(1972)verklaarde dezeresultatendoordathijsignaleerde datindeherfstperiode veel.oudere individuendoodgaan.

Myers&Krebs (1971)vondenvoorverschillende woelmuissoorten inhet
voorjaar eensexratio^1enindeherfst <^1.Hoeweldeabsolute getallen
nietdezelfde zijn,isbijP_.subterraneus de tendensweldezelfde:van
periode Inaar periode IVwordtderatiovan 1naar 14/23.

Devierperiodenvallenruimschootsbinnenhetvoortplantingsseizoen dat
doorGrummt (i960)enPelikan (1975)wordt genoemd (vanfebruaritot
november).
Hoewelhetmogelijkisdatdeworpen indevallennognietvolledigwaren,
sluithetgemiddeld aantal jongenperworp (2,7)volledigaanbijdewaardendiedoordeverschillende auteursvermeld zijn(ziede tabelopt/ï3él.

P_.subterraneus heeft tweevoortplantingspieken: inhetvoorjaareengrote
enindeherfst-winterperiode eenkleinere (Wasilewski i960).Devoorjaarspiekisook opGoedenraad aannemelijk,omdat inde Ieperiode (mei)relatief
veel juvenielen ensubadultengevangen zijn.De tweede opleving opGoedenraad vindt plaats inperiode III(augustus-september).Ditisminstenseen
maand vroegerdandeherfst-winterperiodewaaroverWasilewski (i960)
spreekt.De oorzakenvandezeverschillen zijnwaarschijnlijkdeklimaatsverschillen enverschillen invoedselaanbod.

83
4.8.2 Verspreidingspatroon binneneenpopulatie

4.8.2.1 Inleiding

De individuen van een populatie kunnen volgens één van de drie patronen
verspreid zijn:random, regelmatig of geclusterd.Eenverspreidingspatroon binnen een populatie wordt bepaald door intra-,interspecifieke relaties;het fourageergedrag van de individuen en de structuur
van dehabitat.Wanneer éénofmeer van deze factoren gedurende het
jaar verandert,kan daardoor ookhet verspreidingspatroon veranderen.
Deruimtelijke verdeling vankleine zoogdieren kan beschreven worden aan
dehand van home ranges,range lengtes en deligging van de centravan
aktiviteit (CvA).
Dehome range van een dier isgedefinieerd alshet gebied waarin het
gedurende zijnroutine-aktiviteiten aanwezig is (Jewell 1966). Onder
routine-aktiviteiten wordt verstaan: voedselzoeken,paren, jongenverzorgen en nestaktiviteiten.
Derange lengte is deafstand tussen deuiterste vallen waarin demuis
gevangen is.
Een centrum van aktiviteit van een dierwordt bepaald door degemiddeldecoördinaten van devallen,waarin het gevangen is,teberekenen.
Home ranges vanverschillende dieren kunnen overlappen.Een duidelijk
verschil met eenterritorium is dat dehome range niet verdedigd wordt
(Delany 197*0.Om eenhome range tekunnen bepalen dient men een dier
direct of indirect inzijnroutine-aktiviteiten tevolgen.
Het direct volgen wordt bijkleine zoogdieren veelal met radioaktieve
isotopen gedaan:bijeen gevangen dier brengt menbijvoorbeeld
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het lichaam ennahet diervrijgelaten tehebben,wordt metGeigertellers de aktiviteit gemeten.
Het indirect bepalen van eenhome range gebeurt doormiddel van vangsten enterugvangsten: levend vangende vallen zet menop regelmatige
afstanden van elkaar,meestal in een raster ('grid'). Wanneer men individueel gemerkte dieren eenaantalmaal gevangen heeft,ishet mogelijk
viaverschillende methoden dehome rangesteschatten (Delany 197*0.
Gebleken is echter dat dehome ranges bepaald met behulpvan terugvangsten vaak kleiner zijndan dewerkelijkehome ranges (Flowerdew
1976).Om een indruk te krijgenvan dewerkelijkehome range is gebruik
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gemaakt van een statistischemethode vanCalhoun&Casby (1958).

Eenbijhet bepalen van de drie genoemde verdelingsparameters bijkomend
probleem is,dat denauwkeurigheid afhangt vanhet aantal vangsten van
een individu: deschattingwordt betrouwbaarder bymeer terugvangsten.
Stickel (195*0 meende dat een ideaal aantal vangsten van eenmuis 15
moet zijn.Calhoun &Casby (1958)enFlowerdew (1976)stelden minstens
10vangsten per individu voor.Wierzbowska (1975)vond bijeen simulaonderzoek (met theoretische home ranges), waarinhijvierberekeningsmethoden en drie verschillende vangstaantallen vergeleek, dat de
methode vanTanaka (1972)en Wierzbowska (1972)debeste resultaten
gaven.Zijstelden eenminimaal aantal vangsten per individu vanresp.
zesentweevoor.Hamar & Sutova-Hamar (1969)hebbenhome ranges van
P. subterraneus bepaald, zijvondenvijftot zevenvangsten perindividuvoldoende.

Het doelvan dit gedeelte vanhet onderzoek is,doormiddelvan de drie
genoemdeverspreidingsparameters,inzicht tekrijgen in deruimtelijke
structuur binnen eenpopulatie vanP.subterraneus en in eventuele
veranderingen van diestructuur gedurende hetseizoen.
Dit leidde tot devolgende vier vraagstellingen:
- Isdegrootte van dehome rangelengte en derange lengte afhankelijk
vanhet aantal vangsten per individu en zo ja,hoe?
- Hoe groot is degemiddelde homerange lengte enrangelengte van P.
subterraneus,uitgesplitst naargeslacht enleeftijdsklasse enhoe
veranderen dezeparameters inhet seizoen?
- Zijnerverschillen tussen deverspreidingsparameters vanP. subterraneus endievan deandere inhet gebied levendewoelmuizen:£.
glareolus enM.arvalis en zo ja,hoe verschillen ze?
- Hoe isderuimtelijke verdeling van de individuen vanP. subterraneus
binnen een populatie enhoe verandert dieverdeling ineen seizoen?
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Jf.8.2.2 Methode

Calhoun &Gasby (1958)beschouwden dehome ranges als cirkels.Zijbeschreven deze cirkelsals een waarschijnlvjkheidsfunctie.Menheeft de
grootste kans het dier inhet centrum van decirkel aan tetreffen,
naar derand toe wordt de kans minder volgens de normaalverdeling.
Wanneer een dier voornamelijk zijnaktiviteiten ineen smalle strook
vegetatie vertoont,iseen analoge één-dimensionale normaalverdeling
aan tenemen.Een strook waarin een diermet 95%zekerheid aanwezig is,
heeft dan eenlengte van 2x 1,960 .

0 =standaardafwijking (zie fig.)

-home range lengte

i,j6<r

/(T

icr

i.yïcr

CvA
De range lengte is deafstand tussen deuiterste vallen van devallenrijwaarin demuis gevangen is.
Tenslotte ishet centrum van aktiviteit (CvA)van ieder individu
berekend.De afstanden tussen devallen wordenvoorgesteld doorXwaarden,zodat van ieder dier eengemiddelde X-waarde (=CvA)berekend
kanworden.
Het berekenen van dehome range lengte heeft tot doel zogoedmogelijk
dewerkelyk afgelegde afstand tebenaderen.Dezeparameter is echter
afhankelijk vanhet aantal vangsten per individu (zie inleiding 11.^.8.
2.1).
Uiteindelijk is dearbitraire keuze gemaakt vanminimaal vijfvangsten
per individu..
Een tweede voorwaarde is dat demuizen niet indeuiterste vallen van
een vallenrijgevangenmogenzijn.
Tenslottezijnindividuen vanC. glareolus die aan derandvanhetaaneengesloten bosgevangen zijn,ookniet bijdeberekeningen betrokken.
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^.8.2.3 Resultaten
Allereerst zullen degrafieken entabellen besprokenworden die iets
zeggen over deafhankelijkheid van dehome rangelengte en de range
lengte enhet aantal vangsten per individu.
Vervolgens degrafieken en tabellenwaarin degrootte van detweeverspreidingsparameters gegeven zijnentenslotte degrafieken entabellen
die iets zeggen overhet verspreidingspatroon.
Figuur'/3-^ entabel 7*3$ laten zienhoeveel individuen vanP.subterraneus (per periode en intotaal)1x,2x,3x,etc.gevangen zijn,een
muis kanmaximaal 8xworden gevangen.Deverdeling toont een afname
van het aantal individuen bijeen oplopend aantal vangsten per individu:
Sk individuen zijn1xgevangen enslechts *f8x.
Tabel"T?t,ogeefthet gemiddeld aantal vangsten perindividu vanP. subterraneus,£. glareolus enM.arvalisper periode.De individuen van
de driewoelmuissoorten worden gemiddeld tweeàdriemaal gevangen.
Een volgende stap ishet aantal vangsten per individu te relateren aan
deafstanden die demuizen afgelegd hebben.
FiguurP^°A'-entabelP^/. geven degemiddelde home range lengte van
P. subterraneus bijeenoplopend aantalvangsten per individu,uitgesplitst naar geslacht enperiode.Wanneer bijmeer dan éénvangst per
individu (bijéénmaal vangen wordt uiteraard geen afstand gemeten)
dehome range lengte tochnul bleef,isdat niet in de figuuropgenomen.
Dehome rangelengte verandert sterkbijdeverschillende aantallen
vangsten per individu.Degemiddelde home range lengte per periode van
demannetjes isaltijdgroter dan dievan devrouwtjes (76m in II,V7ra
in III en50m in IVvan demannetjes en43m in II,32m in IIIen31m in
IVvan devrouwtjes).Voor alle drie categorieën (mannetjes,vrouwtjes
entotaal)geldt dat dehome range lengte en despreiding daarvan in
periode IIveel groter isdan in periode III enIV,dewaarden inde
laatste twee perioden verschillen niet veel van elkaar.
Deverdeling van de individuen over dehome range lengte-klassen, uitgedrukt in percentages,staat vermeld in figuurP^/«,*,^
(eenhrl-klasse omvat 10meter,bijvoorbeeld klasse20isvan 11tot en
met 20meter). Deze verdeling isongeacht het aantalvangsten,behalve
dan dat demuizen die éénmaal gevangen zijn,niet zijnmeegerekend. De
meeste individuen zijntevinden in dehrl-klasse ko en50 (periodeII),
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30 (periode III)èn0 en30 (periode IV).De spreiding van demannetjes
over deklassen is groter dan dievan devrouwtjes.
Analoog aan de figuren P<-<? en P<•/ en detabel
de figuren P « en P4-J

en detabel

. P<y*

P^,/

zijn

voor de range

lengte.Deze figuren dienen om de statistische maten (home range lengte)
tekunnen vergelijkenmet degemeten afgelegde afstanden (range lengte).
De gemiddelde range lengte,in devergelijkbare categorie,is ongeveer
twee maal zoklein als degemiddelde home range lengte (bijvoorbeeld
^4-Omin II,25m in III en23m in IVvan demannetjes en21m in II,l6m
in III en 17m in IV van devrouwtjes:zievoor dehome range lengte de
vorige blz.). De spreidingvan de individuen over derange lengteklassen isdrie tot viermaal zoklein als de spreiding over dehrlklassen.Demuizen zijnhet meest vertegenwoordigd inderl-klassevan
10.
In figuurPt,^en tabel^jen/S,«,zijnde drieperiodenbijelkaar genomen.
Deresultaten van deze totalen gevenhetzelfde beeld als die perperiode: grote verschillen in derange lengtes en eengemiddelde range
lengte van demannetjes dieveel groter isdan dievan devrouwtjes
(resp.32m en 19m).
De figurenP/,3 en Ptf1* lieten de frequentieverdelingen over de rlklassen zien,ongeacht het aantal vangsten per individu;in figuurP4rjr
zijndeverdelingen van deindividuen die2x,3x,etc.gevangenzijn,
apart getekend.(Exclusief deindividuen die eenrange lengte vannul
hebben.)Ook is in figuur P/-,Ç

eenpercentuele verdeling gemaakt

van de individuen met eenrange lengte vannul,waarbijop de abscis
het aantal vangsten per individu staat (zie ooktabelP4J ) .
Figuur P Lf é geeft de frequentieverdeling van alle individuen van P.
subterraneus die 2x,3x,etc.gevangen zijn.Een dierdat bijvoorbeeld
kx gevangen is,komt voor in deverdelingen met het aantal vangsten van
2, 3 en *t.Er is dangekeken naarwat voor eenafstand het dierbij
2xvangen,3xvangen en kx vangenheeft afgelegd.Wanneer de twee figuren (P.Af en ~9L,é>)nietvan elkaarverschillen, isde range lengte
alleen afhankelijk vanhet aantalvangsten per individu,maar wanneer
zewel verschillen,kan dit inhouden dat demuizenmet deverschillendeterugvangsten ookverschillende groepen in depopulatie zijn:bijvoorbeeld vrouwtjes die ineenbepaalde periode minder aktiefzijn,
leggen kleinere afstanden afenworden minder teruggevangen dande
mannetjes.
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De frequentieverdeling vanhet totaal in figuurP^4 lijkthet meest op
deverdelingen van 2vangsten en 3vangsten per individu in de figuren
Pi,5"enP ^

.Deverdelingen van de figurenP^-T enP ^

verschil-

lenweinig,behalve deverdelingvan 5vangsten per individu: in figuur
P itf zit het grootste aantalmuizen inklasse 10,in figuur P^

in

klasse 30.Zoalsal eerder isopgemerkt leggen demannetjes grotere
afstanden af dan devrouwtjes.De oorzaak van deverschuiving inde
verdeling naar dehogere rl-klassen (fig. ?L,é )isdan ook het relatiefgrote aantal mannetjes (13en 16adulte vrouwtjes); in figuurV/,s~
heeft deze verdeling k adultemannetjes en8adultevrouwtjes.Inde
overige verdelingen van detwee figuren verschillen deverhoudingen
mannetjes/vrouwtjesniet zoveel.Muizen die 2en3x zijngevangen,zijn
het best vertegenwoordigd inklasse 10,4xgevangen inklasse 20, 5
en6x inklasse 30 entenslotte bij7vangsten inklasse20.
Wanneer degemiddelde range lengte vanalle individuen (bijelkaar
genomen zoals in figuurP4<^ )uitgezet wordt tegenhet aantal vangsten per individu,blijkteenlineair verband tebestaan (zie fig. P4?
en tabelP L,ST ) .Derange lengtewordt groter naarmate de individuen
meer gevangenworden:vanongeveer 15mbijtwee vangsten tot A-Ombij
acht vangsten per individu.
Om een zobetrouwbaar mogelijkewaarde tekrijgenvandewerkelijkafgelegde afstand isalscriterium minimaal vijfvangsten per individu
genomen (zievoor verdere criteria H.A.8.2.2).
TabelP^/,Pi,^ &*\Ptfâ

geven dehome range lengte ende

range lengte per periode van muizenvan resp.P.subterraneus
i O.-glareolus enM.arvalis-.Denummering van dedieren isvermeld om tekunnen zien of zeinmeer danéén periode mettenminste vijfvangsten teruggevangen zijn:ditbleekmaarweinigvoorte
komen.
Dehome rangelengte van demannetjesvan P. subterraneus zijnineenzelfde periode altijdgroter dan dievan devrouwtjes (mannetjes en
vrouwtjes:68m enA8m inperiode I,62m en 33m inII,A8m en29m in III
èn^3m en22m inI V ) .
Hoewelmetminder groteverschillen geldt dit ookvoor de categorieën
adulten enniet-adulten (resp.58m en53m inperiode I,A8m enAlm in
II, 30m en 2km.in IIIèn36m en.22m inIV).
De range lengtesvan deverschillende categorieën geven met kleinere
waarden (tussen 10m en50m)hetzelfde beeld als dat van dehome range
lengtes.
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In deeerste periode zijngeen individuen vanC.glareolus gevangen (zie
tabel Pi(> ) .Dehome rangelengte (en derange lengte)isvan demannetjesvan deze soort groter inde H e periode enkleiner in de IVe
periode dan die van devrouwtjes (home rangelengte van demannetjes
envrouwtjes resp.:*f9nien 38m inperiode II,4lm en 39m in III èn
27m en56m inIV).
Deadulten hebbenvel in elke periode grotere home range lengtes (en
range lengtes)dandeniet-adulten (resp.:^1m en36m inperiode II,
kkm en36m in IIIèn52m en35m inIV).
In periode IIzijntweevrouwtjes en inperiode III tweemannetjes gevangen, die uitzonderlijk grote afstanden hebben afgelegd (range lengte
is groter ofgelijkaan 65m). Het ismogelijk dat twee dieren hetzelfde
gecodeerd zijnof dat decode verkeerd isafgelezen.Het isonwaarschijnlijkdat deze afstanden tot deroutine-aktiviteiten behoren; zezijn
daarom voor eenvergelijktussen de categorieën en de woelmuissoorten
niet meegerekend.
M.arvalis isalleen in deIlleen de IVeperiode gevangen (tabel Pv*).
Er zijnweinig individuen van dezesoort minimaal vijfmaal gevangen:de
tweewaarden van degemiddelde home rangelengte die gegeven kunnen
worden,zijndievandemannetjes (21m)inperiode IV en dievan de
adulten (29m)in dezelfde periode.
Teneinde P. subterraneus met C.glareolus enM. arvalis tekunnen vergelijken,zijndegemiddelde waarden van dehome range lengte en de
rangelengte en despreiding van detwee parameters,onderverdeeld in
geslacht en leeftijdsklasse,intabelP^«>bijelkaar gezet.De spreiding
wordt gegeven doormiddel van dekleinste engrootste afgelegde (home)
range lengte en iseenmaat voor degrootte-verschillen die in een
bepaalde categorie mogelijkzijn.
Dehome range lengtes en derangelengtes van demannetjes van J?.subterraneus zijn,ineenzelfde periode,groter dan die van C. glareolus
en dieweer groter dan die vanM.arvalis
(totale gemiddeldehome range lengte:P.s_60m,£.£ kim enM.a 21m,
"

"

"

" : " 39m, » 28m en " l4m) .

Daarentegen hebben devrouwtjesvanJ?.subterraneus lagere waarden
dan devrouwtjesvanC. glareolus
(totale gemiddelde home range lengte:P.s 35m,£•£^2m enM.a 31m (van 1ind.)
"

"

"

" : " 22m, " 25m en " 20m) .
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Dewaarden van deadulten en deniet-adultenvan P. subterraneuszijn
in de H e periodehoger en in deIlle en IVeperiode lager dan dievan
£. glareolus
(totale gem.hrl adulten
t.

P.s45m,C.g45m enM.a27m

M

M

"

" hrl niet-ad.

" 38m, " 36m en " 11m

Il

M

11

r l

j>2.

"

" 28m, " 29m en " l8m
26m, " 21m en " 7 m ) .

Despreiding in dewaarden vanP.subterraneus isoverhet algemeen
groter dan despreiding in dewaarden van£.glareolus enM,arvalis.
Despreiding isin deeerstetwee perioden (evenals de (home)range
lengte)groter danin delaatstetwee.
Deruimtelijke verdeling van de individuen vanP.subterraneus,£.
glareolus enM.arvalis isgegeven in figuurPi^S(£•£•)en ¥.i*ß(£•.£•en
M.a.). In deze figuren staan,ongeacht hetaantal vangsten per individu
de centravan aktiviteit (CvA)en derangelengtes getekend.De rand
langshet weiland endeakker isvoorgesteld als een rechtelijn:de
ruigte in deakker en een stukjelangshetboszijndaarbijweggelaten.
Derangelengtesvanbeide geslachten vanP.subterraneus,£. glareolus
enM.arvalis overlappen inhogemate.
Tabel Vfo geeft eennauwkeuriger analyse vanderuimtelijke verdeling:
daarin staat demate waarin derange lengtesvan de mannetjes envrouwtjesvan de driewoelmuissoorten elkaar overlappen.Van elk individu is
nagegaan hoeveel meter overlappende range lengte isgemeten, daarbijis
een onderscheid gemaakt inoverlappende rangelengte met individuen van
hetzelfde geslacht enmet individuen vanhet andere geslacht.De muizen
diemaar in éénval gevangen zijnenwaarvan dusgeen afstand gemetenis,
zijnniet in deberekeningen betrokken.Derange lengtesvan deindividuen van P. subterraneus overlappen in deH e periode het meest (61%
bijdemannetjes, 27%bijdevrouwtjes en 59%tussen mannetjes envrouwtjes): detotale range lengte isin die periode dan ook veel groter
dan indelatere perioden (l230m in II,725m in III en 420m in IV).In
deIlle en IVe periode overlappen de rangelengtes van demannetjes
minder dan die van devrouwtjes (mannetjes resp.10%en7%en vrouwtjes
resp. 11%en 36%). Derange lengtes van demannetjes van£. glareolus
overlappen in deIlleen IVe periode veelmeer dan die van de vrouwtjes
(mannetjes resp.24% en 34% envrouwtjes resp.0%en8%).
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Een wat duidelijkerbeeld dan figuur P<<<* en P i<g over eventuele intraen interspecifieke.beïnvloeding ende gebondenheid aan de 'vegetatieeenheden', geven de figuren Prei, PJTÖ.A enPro.c(resp.periode II,III
en IV).Daarin staan inklassen van 10meterlengte het aantal CvA van
de driewoelmuissoorten genoteerd.In elkeperiode worden"de 'lege.
stukken' op de lijnbijéén soort opgevuld door individuen van één van
de twee andere soorten.In periode IVkunnen acht clustersvan P.subterraneus onderscheiden worden,variërend van4muizen tot enmet 26
muizen per cluster.
TabelP 5~i geeft het aantal CvAvanP. subterraneus,C. glareolus en
M. arvalis per 'vegetatie-eenheid'.De onderscheiden eenhedenzijn:
loofbos,tarwe,bieten enmaislangs hetweiland enmaislangshet
2
loofbos.Met deChi -toets isgetoetst of erafgeweken wordt van een
evenredige verdeling van deCvA langs devegetatie-eenheden. DeCvA
van P.subterraneus enM. arvalis (in periode IIIen IV)zittenvoornamelijktussen deakker enhetweiland. P.subterraneus blijkt een
lichte voorkeur voor de rand langshet tarwe tehebben.DeCvA van £.
glareolus liggen in de drie periodenhoofdzakelijk langshetloofbos.
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^.8.2.^ Conclusies en discussie

Dehome range lengte en de rangelengte zijnparameters die afhankelijk
zijnvanhet aantalmaal dat eenwoelmuisgevangen is.De gegevens van
depopulatie vanP.subterraneus leveren eenlineair verband op:de
range lengte loopt opvan ongeveer 15meter (bijtwee vangsten per individu)tot kOmeter (bijacht vangsten per individu).
Devolgende waarden zijnafkomstig van individuen die minstens vijfmaal
gevangenzijn.
Demannetjes vanP. subterraneus leggen gemiddeld grotere afstanden af
dan devrouwtjes (mannetjes;hrl=59m rl=39m,vrouwtjes;hrl=35m rl=22m)
Deadulten vanP_.subterraneus leggen gemiddeld grotere afstanden af
dan deniet-adulten (adulten;hrl=Vjnirl=28m,niet-adulten;hrl=38ra
rl=26m).
Deafstanden die deindividuen vanP.subterraneus afleggen,worden
kleinernaarmate depopulatie-dichtheid toeneemt (van periode Inaar
periode IV:mannetjeshrl van 68m naar hj>m,rlvan 50mnaar 25m en
vrouwtjeshrl van kSm naar 22m,rlvan 31mnaar10m).
Demannetjes van P.subterraneusleggen gemiddeld grotere afstanden af
dan demannetjes vanC. glareolus en dieweergrotere afstanden dan
demannetjes vanM.arvalis (C.£.hrl= M m rl=28raènM.a.hrl=21ra
rl= 1^m).
^afgelegd^
De gemiddelcTVafstand van devrouwtjesvanP.subterraneus iskleiner
dan dievan devrouwtjes vanC.glareolus (C.JQJ.hrl= 42mrl= 25m).
De gemiddeld afgelegde afstand van deadulten en de niet-adulten van
P. subterraneus isongeveer even groot als dievan detweeleeftijdsklassen van C. glareolus (C.g.;adultenhrl= k^m rl= 29m ènnietadultenhrl= 36m rl=21m).
De ruimtelijke verdeling van de individuen vanP. subterraneus op
Goedenraad wordt inde eerste plaats door dezoomvegetatie langs het
weiland, deakker enhet loofbosbepaald.Vallen die inhet weiland,
deakker enhet loofbos geplaatst werden,leverden nooit een vangst
van deze soort op.
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P. subterraneus enM.arvalis zitten voornamelijk in de rand tussen het
weiland en de akker,C. glareolus zit hoofdzakelijk in enlangs de rand
vanhetloofbos.
Individuenbinnen een populatie vanP. subterraneuskomen geclusterd
voor,waarbijderangelengtesvan demannetjes overhet algemeen
minder overlappen dan die van devrouwtjes.Inhet najaar (periode IV)
isdeclustering het sterkst,opGoedenraad werd in die periode acht
clusters onderscheiden met h tot 26muizen percluster.
De range lengtes van individuen van de driewoelmuissoorten overlappen
bijindividuen van eenzelfde soort inhogemate.
Hoewel derange lengte van eenindividuvanP.subterraneus gedurende
een seizoen sterk in grootte kanverschillen,verplaatst het centrum
vanaktiviteit zich zelden meer dan 10meter.
Bijhet interpreteren van de gegevens blijftvoorzichtigheid geboden,er
zijnveel ongewenste factoren die de resultaten hebben beïnvloed.
Deval,deopstelling enhet aashebben invloed ophet gedragvan de
muis.De (home)range lengtes en deCvA zijnwaarschijnlijkbij'valverslaafde' en 'valschuwe' muizen tijdensdebemonsteringsperiode anders
danvlakvoor ofna die periode.
Devaakhoge vangstpercentages (meer dan80%)kunnen ook een verkeerd
beeld geven van deverschillende parameters.Een dier dat veelvuldig
eengesloten val tegenkomt geeft andere gemeten afstanden dan een
dierwaarvoor deval meestal open is.Devaaktehoge vangstpercentages
(dusteweinig vallen)was éénvan deoorzaken dat in de Ille periode
gemiddeldminderwerd teruggevangen.
Watbetreft het weerlijktnoch overvloedige regenval (inperiodeIII),
noch flinke kou opvallende invloed opdevangsten tehebben.Hierbij
speelt waarschijnlijk devegetatiestructuur vanhet monsterpunt een
grote rol.Debiotopen waarin P.subterraneuswordt aangetroffen,hebben een zeer dichte bodembedekkende (gras-)vegetatie,wat eenbufferendewerking heeft bijslechteweersomstandigheden. Inbiotopen met een
openstructuur isde invloed vanhet weeropdevangstresultaten waarschijnlijkaanzienlijkgroter.
Dekeuze om alsmaat van dewerkelijk afgelegde afstand, alleen deafstanden tenemen van die individuen die tenminste vijfmaal gevangen
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zijn,istamelijkwillekeurig. Debetrouwbaarste schattingen zijnnatuurlijkonafhankelijk vanhet aantalvangsten perindividu,dit zoubetekenen dathet aantalvangsten per individu opGoedenraad inieder geval
groter dan acht hadmoeten zijn(zie fig. P.^^-).Minimaal vijfvangsten
per individu is een compromistussen een zohoogmogelijkaantal vangsten enhet aantalmuizen datnahet toepassen van dit criterium nog
overblijft.

Eenvergelijkingmet literatuurgegevens isalleen zinvol,wanneer
naast degrootte van deverschillende verspreidingsparameters ook de
factoren bekend zijndie deze parametersbeïnvloeden (o.a.biotoop en
bereikbaarheid vanhet voedsel): dit ismeestal niet hetgeval.
Een tweede probleem is dat erhome ranges (oppervlakten)gemetenzijn
met behulp van eenraster vanvallen: ditwasin de zoomvegetaties op
Goedenraad niet mogelijk.
Twee auteursvermelden rangelengtes:
Langenstein-Issel (1950)vond eenmaximaal afgelegde afstand van een
individu van P. subterraneus vanA-Om,opGoedenraad vondenwijeen
afstand van 80m.
Yalden e.a. (1973)maten een gemiddelde range lengtevan l6m (n=9en
2 vangsten per individu), ditkomt overeenmet onzeresultaten;bij
2 vangsten perindividu isde gemiddelde range lengte 17m.
Langenstein-Issel (1950)meende dat P.subterraneusmeestal infamilieverband leeft,waarbijzelden uitwisseling tussen de familiesplaatsvindt. Dit zou de clustering binnen depopulatie kunnen verklaren: de
gevonden clusters zijndan die families.
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H5 AKTIVITETTSRITME
5«1 Inleiding
Onderaktiviteitwordtinhetalgemeenverstaan;voedsel
zoeken,paren,jongenverzorgenenhetverzorgenvaneennest.
Aktiviteitis,naast(onderandere)microverspreiding,interspecifiek gedrag envoedsel,éénvan debelangrijke faktoren
dieinzichtkangevenindeoecologievaneensoort (Delany
1976).
Hetpatroonvanaktiviteitenperetmaal (21+uursritme)wordt
vooreenbelangrijk deeldoorhetdaglichtendetemperatuur
bepaald.Verderishet 21+uursritmevaneenindividuafhankelijk vanzijnleefwijze,metabolisme enlichaamstemperatuur.
Terbepalingvanhet 21+uursritmevanP.subterraneuswerd
erop 18t/m20september 19803xper 21+uurachterelkaar
gevangen.Ditvondplaatsindebermenlangs2onverharde
padeninhetGerendalvlakbijValkenburg (Zuid-Limburg)
(ziefig./?5"/).
BehalveP.subterraneuszijnopdezelfdemonsterpuntenook
C.glarBolus.M.arvalis.M.agrestis,S.araneus,A.sylvaticusenM.minutusgevangen.
Hetdoelvanditonderzoekis:
hetbepalenvandeaktiviteitvanP.subterraneusendein
hetgebiedvoorkomendeandereknaagdiersoorten.
Ditleidde totdevolgendevraagstellingen:
1)Hoe ziethet2/+uursritmevanP.subterraneuseruit,zoveel
mogelijkonderverdeeld naargeslacht enleeftijd?
2)Verschilthet 21+uursritmevanP.subterraneusmetdat
vandeandereinhetgebiedlevendeknaagdiersoorten enzo
ja,hoe?
3)Verschilthet 21+uursritmevanP.subterraneus opmonsterpuntAmetdatvanP.subterraneusopmonsterpuntBen
zoja,hoe?
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5.2 Literatuurgegevens
HetaktiviteitsritmevanP.subterraneusisopverschillende
manierenbestudeerd.
Onderlaboratoriumomstandigheden bepaaldeGebczynski (196^)
aandehandvanhetzuurstofverbruikhet TLh,uursritmevan
P.subterraneus!daarbijvarieerdehijdedaglengte ende
temperatuur.
Deconclusiesdieuithetonderzoek getrokkenwerden,zijn:
1)P.subterraneusiseennachtdiermeteenbimodaleaktiviteit.Wanneerdenachtenkortzijn ('s zomers),valtdegrootstepiekindenachtendekleinerepiekoverdag.
2)Het24uursritmevanP.ssubterraneusisergconstant^
zelfswanneerdeomstandighedeninhetmilieuergvariëren.
3)Lichtheeftenigeinvloedophet 2k uursritme.
/f)Deaktiviteitisafhankelijkvanlichtentemperatuur.
Hamar,Suteu,SutovaenTuta(1970)hebbenmeteenradio60
aktieve"tracer"(Co )en4à5Geigertellerskontinude
bewegingenvanenkeleindividuenvanP.subterraneusgevolgd:
ditgebeurdeindezomervan 1965«P.subterraneusbleek
zowel 'snachtsalsoverdagaktieftezijneneenpolyfasisch
aritmischaktiviteitspatroon tevertonen.Dithoudtin,dat
deaktiviteit tenopzichtevanhetdag-ennachtritmebinneneenetmaalgéénbepaalderegelmaatvertoont.Uitdeze
methodebleekdatdebovengrondseaktiviteitergbelangrijk
is.
In1964hebbenYalden,MorrisenHarper (1973)inFrankrijk
(CapGrisNez)onderanderegekekennaardeaktiviteitvan
P.subterraneusdoormiddelvandeC.M.R.-methode(zie"MateriaalenMethode"blz. 3 ).Metbehulpvaneenraamwerk
(7vallenlijnenmet8vallenopeenonderlingeafstandvan
8meter)werdinjulienaugustusachtereenvolgens3dagen
'snachtsen3dagenoverdaggevangen.Devallen,dieineen
ruiggrasland stonden,werdenomde2uurgecontroleerd.Ook
hieruitbleekdatdesoortvoornamelijk 'snachtsaktiefisen
meerdanéénaktiviteitspiekheeft.
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Hamare.a.(1970)hebbenhelaasnietvermeldwatdeverhoudingondergrondse-enbovengrondseaktiviteitvanP.subterraneusis.InhetalgemeensteldeKahmannalin 1950dat
P.subterraneusminstenszoveelbovendegrondleeftalsin
degangenstelsels.
LeLouarnénSaintGirons(1977, pag.lof-uó)geveneengenuanceerderbeeld;zijstellennamelijk datdebovengrondse-en
ondergrondseaktiviteitvanP.subterraneusafhankelijkis
vanhetbeschikbarevoedsel.(Granene.d.zorgenvooreen
groterebovengrondseaktiviteit danknollen,aardappelen e.d.).
Erkunnengroteverschilleninhet2ffuursritmeoptredenwat
betrefthettijdstipvanaktiviteit endelengtevandeaktieveperiode.
Niethammer (1972)vondopgrondvandiversegegevensuitde
literatuur,datergéénonderscheid tussendagennachtis,
watbetrefthetaantalkerendateenindividuvanP.subterraneusaktiefis.Delengtevandeaktieveperiode(n)is
'snachtsechterveellangerdanoverdag.
5T3Gebiedsbeschrijving
HetStaatsnatuurreservaat Gerendal (gemeenteValkenburgHouthem)iseendroogdalinZuid-Limburg.Hetoorspronkelijk
bosgezelschapishetQuerco-Carpinetum(Stellaris-Carpinetum).
Hetdalendedirecteomgevingvormeneenkleinschalig,heterogeenlandschapmetweilanden,akkers,boomgaardenen
opdedehellingenloofbos.
Devallenzijnopdewesthellingvanhetdalgeplaatstinde
bermenlaogs2onverhardepaden.
MonsterpuntAiseengedeeltevaneenholleweg(richting
Sibbe)langseenmaïs-ensuikerbietenakker eneenakker
waartarweopgestaanheeft,(ziefig.P-J"-"»)
Monsterpunt Biseenvervolgvandezehollewegenloopt
evenwijdigaanhetdal (richtingOud-Valkenburg).Opdeakkerslangsditgedeeltestondenaandeenezijdevanhetpad
aardappel enaandeanderezijdetarwe (datindezeperiodeal
gemaaidwas)(ziefig.Ar/t).
Debegroeiingvanbeidemonsterpunten bestondvoornamelijk
uiteendichtegraslaagvanFransRaaigras (Arrhenatherum
elatius)enkropaar (Dactylisglomerata)onderbrokendoor
"eilandjes"van^brandnetel(Urtica dioica).Andereplantesoor-
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ten,dieveelvuldigvoorkwamen,warenkleefkruid (Galium
aparine)enakkerwinde (Convolvulusarvensis).
£.L( Materiaal enmethode
InhetGerendaliseenlokatieuitgezocht,waarvanbekendwas
dathetdoorP,subterraneuswerdbewoond.Tweebermenlangs
onverhardepadenvoldedenaandezeeis.
Omdatbekendwasdatmuizenpopulatiesinhetnajaarmaximaal
zijn,werderindeperiodevan 18,19en20septembergevangen.
OmdathetinH X (blz.-? e.v.)uitgebreid aandeordeisgeweest,wordthiervolstaanmeteenopsommingvanhetmateriaal
endemethoden.
Valtype:Longworthlive trap (zie fig. o ).
Aas:appeleneen.mengselvandiversegraansoorten zoalsmais,
tarwe e.d.
Opstellingvandevallen:Opmonsterpunt k aanelkekantvanhet
pad25vallen (ziefig. A-**),opmonsterpuntBaanelkekant10 vallen (f'3-"*y
Devallenzijnzoveelmogelijkopgelijkeafstandvanelkaargeplaatst (omde5meter);alleenwanneerdebermplaatselijkongeschiktwas,bijvoorbeeld doorteweinigvegetatie,werdhiervan
afgeweken.
Vangprocedure:2dagenen2nachten"prebaiten".Deeerstekeer
werdendevallenom8uur 'sochtendsscherpgezet.Vervolgens
werdendevallenineenvastevolgorde,gedurende J> x 2.kuur,om
de2uurgekontroleerd.
Merken:Dewoelrauissoortenzijnindividueelgemerktdoormiddel
van "toeclipping".Hierbijwordtvolgenseenbepaaldecode
hetuiterstekootjevaneenteenafgeknipt.Metmaximaal 1kootje
perpooten3kootjesperindividukunnen36Odierenindividueel
gemerktworden.
Opgenomengegevens:soort,sexeenleeftijdvandemuisenin
welkerondeenvalhetindividugevangenis.
Drie teamszijnsamengesteld vanelk2mensen;éénervarenenéén

99
onervarenmuizenvanger.Dezeteamsvingenafwisselend3x8uur.
Indeavond ennachtrondenwerdenvoordeverlichtingmijnwerkerslampengebruikt (vanhetSteenkolenmijnwerkersmuseumteValkenburg.)
5 ï Resultaten
Tabel/2«iseenoverzichtvandegevangenmuizensoorten,aantal
individuen enterugvangsten.Deaantallen zijnalleenvande4
woelmuissoorten gegeven,omdatdeandere soortennietgemerktzijn.
Degevangenmuizensoorten zijn:P.subterraneus.C.glareolus.M.
arvalis,M.agrestis,S.araneus.A.sylvaticus,M.minutus.
OpmonsterpuntA zijn32exemplarenvanP.subterraneus.15exemplarenvanM.arvalis. 14exemplarenvanM.agrestisen 14exemplarenvanC.glareolusgevangen.OpmonsterpuntBzijn32exemplaren
vanP.subterraneusen4exemplarenvanM.agrestisgevangen.
Degemiddeldevangstpercentagesoverderonden zijnvoormonsterpuntA439vangstenx 100=24,4 %envoormonsterpuntB
36x50controles
253vangstenx 100=35,1%
36x20controles
Devallenzijnperrondenooitvoormeerdan60 %vol.Detotalen
vandevangstenvantabelRnzijnintabelfisjgezet:ditomietste
kunnenzeggenoverdepercentueleverschillentussendesoortenen
tussende2monsterpunten.ZowelopmonsterpuntAalsBheeftP.
subterraneushethoogstepercentage (respectievelijk 26,88en
52,57 %)• Tenopzichte vanA.sylvaticus.S.araneusenM.minutusishetaantalgevangenwoelmuizenopmonsterpuntAmeerdan
2 maal,opmonsterpuntBietsminderdan2maal zohoog (A:72,21
tenopzichtevan27,79 %,B:62,06tenopzichtevan37,94 %).
Wanneerdemonsterpuntenonderlingvergelekenworden,waarbijhet
totaalaantalgevangendieren,ongeacht soort,opelkmonsterpunt
op 100%gesteld wordt,valtopdat:
1)Hetpercentage vangstenvanP.subterraneusopmonsterpuntB
verdubbeldis(van26,9naar52,6 %), devangstenvanA.sylvaticuaopB 12 %hogerzijnenhetpercentagevanM.arvalisgehalveerdis(van20,1naar 9,5 %).
2)0pmonsterpuntAnadeeerstedag 14 %mindergevangenwordt
(van42,4naar28,3 %), namelijkdoorhetkleineraantalwoelmuizen,terwijlopmonsterpuntBdevangstennagenoegconstant blijven (±33 %).
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Intabel^vis tezienhoeveelmaaleenindividupersoortgemiddeld
gevangenis.Ditiseenmaatvoordeaktiviteit:deindividuenvan
eensoor-fe,dieineenbepaaldepériodevakerworden teruggevangen
dandeindividuenvaneenanderesoort,zijnindieperiodeaktiever.
M.arvalis.heeft,opbeidemonsterpunten • hethoogstevangstgemiddelde perindividu (A:5,87;B: 6,00).DebovengrondseaktiviteitvanP.subterraneusligtnietlagerdandievandeoverige
woelmuizen (A:3,69;B:4,16);M.agrestisligtzelfsmet3,50(A>
watlager.
TabelArrgeeftvan de4woelmuissoortenhetgemiddeld aantalvangstenpermannetjeenpervrouwtje.DemannetjesvanP.subterraneus,M.arvalis enM.agrestis(A:respectievelijk3,56,8,00
en6,00;B:respectievelijk6,40,-,-)wordengemiddeldmeer t,eruggevangen.dan devrouwtjes(A:respectieyelijk 1,85,4,50,3,00;
B:respectievelijk 4,33,-, - ) . DevrouwtjesvanC.glareolus
wordenechtermeerteruggevangen (vrouwtjes:5,50;mannetjes:2,67).
Tabel/?5"<£laatdeverschilleningemiddeldevangstenperindividu
zientussen2leeftijdsklassen:adultenenniet-adulten.DeadultenvanP.subterraneusenM.agrestis(respectievelijkA:4,23
en4,50;B:5,00 en-)wordenvakerteruggevangen dandenietadulten (A:respectievelijk2,40en2,17;B:respectievelijk3,00
en - ) • BijM.arvalisenC.glareoluswordenjuistdeniet-adultenteruggevangen (adulten:respectievelijk5f11en3,80;nlet-adulten:respectievelijk6,60 en5,25).
Figuur#**en/?i7gevenaanwaardeindividuenvandeverschillende
soorteninrespectievelijkmonsterpuntA enBgevangen zijn.De
lengtesgevendeafstand tussendeuiterstevallenwaarindemuizen
gevangen zijnaan.
Wanneerdeindividuen dubbel
getekend zijn,houdtditindat
dezemuizenaanw é ë r s z ijden vanhetpadgevangen zijn.Voor
verschillendeindividuenvanP.subterraneus,M.agrestisenC.glareolusvormdehetpadgéénbarrière.OpmonsterpuntAisM.arvalisalleenaandekantvandekaleakker
gevangen,terwijlalleanderesoortenaanbeidekanten zijngevangen.Develdmuizen zittenmeeringroependandedierenvandeoverigesoorten.
Devangsten vanA.sylvaticus zijnaandekantvandesuikerbie-
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tenenhetmaismeer dantweemaal zohoogdanaande overzijde van
het pad. (Respectievelijk 54en25vangsten).
OpmonsterpuntB (fig. fls~J ) zijn slechts4exemplarenvanM.arvalis
indedrieuiterste vallenvaneenvallijngevangen.Deze vallen
staanvlakbijeenweiland.Waarschijnlijk zijnhetdierendie aande
rand vaneengrotere populatie inhetweiland leefden.OpmonsterpuntBontbrekenM.agrestisenC.glareolus.Deholleweg,met een
gemiddelde hoogtevandeberm tenopzichte vanhetpadvan2m,is
slechtsdoor één Ondergrondse woelmuis overgestoken.

Naditglobale overzichtvandevangstendringt zichnudevraagop:
wanneer isP.subterraneusaktief?
Infig. PliTL, staathetaktiviteitsritme vanP. subterraneus opde twee
monsterpuntenvandrieachtereenvolgende dagenaangegeven.Eenetmaal
isonderverdeeld in12ronden (omde 2uur)envanelkeronde ishet
aantalvangstenvermeld.Opbeide monsterpuntenvertonendeaktiviteitspiekeneen zekereregelmaat:inronde 1en4>monsterpuntAheeft nog
eenextraterugkerende piekrond middernacht inronde1.
Figuur fl.S? toonteenhistogramvandeverdelingvanhet totaal aantal
individuenenvangsten (vanbeide monsterpunten)in24uur (12ronden).
Elke rondebestaatuitde sommatie vanhetaantalvangsten (individu'_

en)die indedrie achtereenvolgende dagengedaanzijn.
P. subterraneus isvlakvoor zonsopgang (ronde 4)hetaktiefst.
Drie andere aktiviteitspieken zijn:tussen10en12uurs'nachts(ronde
1), vlakvoor zonsondergang (ronde 11)enmiddenopdedagtussen12
en2uur (ronde7)«
Wanneerhetaantalvangstenperrondevande 2monsterpuntenapartbekekenworden,(ziefig.n£~4)valt op,dat opmonsterpuntBdeaktiviteitspiek tussen 12en2uur s'nachtswegvalt (ronde 1 ) .Infig.ftf}

en /?/#

zijndehistogrammengegevenvandeaktiviteitvanrespectievelijkde
mannetjes endevrouwtjes.De4aktiviteitspiekenvanbeide geslachten
komengrotendeels overeenmetdievanhet totaal (fig.fl/T ) .Eenverschil is,datbijdemannetjes (fig. ß.*J )deaktiefste periode tussen
12en2uurs'nachtsis (ronde 2 ) .Ookbijdeadultenenniet-adulten
(fig. ßrj.

en ft.éo") verschilt hetaktiviteitsbeeld nauwelijksmetdat

vanhet totaal (fig. ftfS.) .
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Opvallend iswel,dat tussen12en2uurs'nachts(ronde2)deadulten
eenhoge aktiviteitspiek (22vangsten)hebben,terwijlindie periode
slechts één niet-adultgevangenis(fig.^°° ) .
Voor zoverhet informatief is,zijnerookhistogrammenvanhet24uursritmevandeoverigemuizensoorten gemaakt.(Fig. f)£i t/m

f).os-),

M.arvalis isvoornamelijk s'nachtsaktief (ronde 1en2 ) ;
overdagiseenkleine opleving tussen8en10uur s'ochtendsmerkbaar.

(Fig.4^').
M.agrestisheeftnetalsP. subterraneuspiekenvlakvoor zonsopgangenzonsondergang (fig. fl.6*) .
Hoewel C.glareolusdegrootste aktiviteitvlaknazonsondergangheeft
(ronde 12),isdeaktiviteit inhetalgemeenoverde 24uurverspreid
(fig./^J ) .
Fig. ft.ÙL,toonthet24-uursritme vanA.sylvaticus vanmonsterpuntA enB.
De nachtelijke aktiviteitvandeze soortisevident.MonsterpuntAheeft
eenpiek tussen2en4uur's1nachts(ronde 3)»monsterpuntBheeftdehoogsteaktiviteitvlakna zonsondergang (ronde12).
S.araneus (fig.fly? )isin zeergeringe aantallengevangen.Overdeeventuele piekenkunhendaarom geen uitspraken gedaanworden.Wel lijktdeaktiviteitvandeze soort,met eenlichtaccentopdenachtelijke uren,redelijk overde 24uurverspreid tezijn.
Intabel ßSJ

staat per soort de sommatievanhetaantalvangstenvande

dagrondenvermeld (ronde 5t/m 10)evenalshet aantalavond-ennachtronden.(Ronde 1t/m 4» 11en12).Hoewelde zonom8uur s
! avonds (+tussen
ronde 11en 12)ondergingenom6uurweer opkwam (tussenronde 4en 5)
(intotaalwashijdus8uur weg), is,ombeter tekunnenvergelijken,toch
gekozenvoor periodenvan2 x 1 2 uurvoordagennacht.
OpmonsterpuntA zijn77vangstenvanP.subterraneus indenachtelijke uren
gedaan,en44vangstenoverdag.OpmonsterpuntB zijndeaantallenrespectievelijk76en57«MonsterpuntAheeftongeveer8 °/omeernachtvangstendan
monsterpuntB (normaal 3 °I°verschil).VandeM.arvalislijkthetzwaartepuntvandeaktiviteit ietsmeer indeavond ennacht teliggendanvande
P. subterraneus.(AenBrespectievelijk53en20vangsten 'snachtsen35
en4vangsten overdag).Dit geldt eveneensvoorM.agrestis (35vangsten
'snachts en14overdag).
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In tabel ßsff zijn de aantallen en percentages van dé vangsten u i t g e s p l i t s t
naar geslacht en l e e f t i j d . De mannetjes van P. subterraneus zijn i e t s vaker
's nachts aktief dan de vrouwtjes. (A en B: mannetjes ' s nachts 43 en overdag 21 vangsten; vrouwtjes ' s nachts 71 en overdag 43 vangsten).
Op monsterpunt B zijn de niet-adulten ten opzichte van de adulten veel overdag aktief ( ' s nachts 114 adulten aktief, overdag 64; niet-adulten respect i e v e l i j k 22 en 20).
B i j M. a r v a ü s z i j n de v r o u w t j e s r e l a t i e f vaker overdag a k t i e f
(lif dagr en 13 n a c h t v a n g s t e n . B i j n a 3/^t van ce vangsten van dg
mannetjes en n i e t - a d u l t e n van de M. a r v a l i s z i j n i n de avond en
n a c h t gedaan.
Ook b i j de M. a g r e s t i s z i j n r e l a t i e f v e e l vangsten van v r o u w t j e s
overdag gedaan( 3 dag- en 7 n a c h t v a n g s t e n tegenover 5 dag- en 19
n a c h t v a n g s t e n van m a n n e t j e s ) .
D i t g e l d t ook voor de P . s u b t e r r a n e u s en C. g l a r e o l u s : op mons t e r p u n t B z i j n o p v a l l e n d v e e l n i e t - a d u l t e n van C. g l a r e o l u s o v e r dag gevangen (18 dag- en 2/+ n a c h t v a n g s t e n ) .
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5.6

Konklusiesendiskussie

OpbeidemonsterpuntenkomtP.subterraneushet talrijkstvoor
(zowelopmonsterpuntAalsBzijn3£individuengevangen,zie
tabel Ar*).

C.glareolusenM.agrestisontbrakenopmonsterpuntB.OpmonsterpuntAneemt.P.subterraneus26 %vandevangstenvoorhaar
rekening;opmonsterpuntBisdit52 %(tabelfl*~j), Hetaantal
vangstenperindividuvanP.subterraneusverschiltdaarbij(tussende2monsterpunten)zeerweinig (A;3»69e n B : ^»1&,z:i-e^ a ~
belAr^).Ditheefttotgevolgdatopditmonsterpuntrelatiefmeer
individuenvanP.subterraneustenopzichtevandeoverigeknaagdierengevangenworden.
P.subterraneusheeft3(opmonsterpuntB)tot k (opmonsterpuntA)aktiviteitspieken:desoortishetaktiefstvlakvoor
zonsopgang (ronde4)»daarnavlakvoorzonsondergang (ronde 11)
enmiddenopdedag(tussen 12en2uur,ronde7)»Tenslotteis
eenopleving 'snachts(tussen 10en12uur,ronde 1)mogelijk.
Dezeaktiviteitspiekenkomenzowelvoorbijdebeidegeslachten
alsbijdetweeleeftijdsklassen (adultenniet-adult).
OokdeM.arvalisheeft 'snachtsdegrootsteaktiviteit (vooral
tussen 10en2uur);overdagisereenkleineaktieveperiode tussen8en 10uur 'sochtends.
EvenalsbijP.subterraneuszijnookbijM.agrestistweeduidelijkeaktiviteitspiekenwaartenemen:vlakvoorzonsop-enondergang,
DeaktiviteitspiekenvanC.glareolusvallennazonsondergang,
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vlakvoorzonsopgang en,eenkleinere,rond 12uur.
A.sylvaticusisuitsluitend eennachtdier.
S.araneusheeft,meteenlichtepiekindenachtelijkeuren,
eenredelijke spreidingvanhaaraktiviteitoverde 21+uur.
Eenresumévandeaktiviteitspieken vande6soortenopbeide
monsterpuntenisgegevenintabel ftrj.Hoeweluitdezetabel
blijkt,datallesoorten eenvoorkeurhebbenvoordenacht,vallendepiekenbijdewoelmuizenenA.sylvaticusnooitindezelfde
periode.
Eenopvallend verschilindeaktiviteitopbeidemonsterpunten
ishetontbrekenvaneenpiekvanP.subterraneustussen 10en
2uur 'snachtsopmonsterpuntB(tabel fify). Deoorzaakhiervan
iswaarschijnlijkhetrelatiefgroteaantalvangstenvanA.sylvaticus(eennachtdier)opditmonsterpunt ( J O % ^ tet tot*.*!<*a„f«xi va^sle^).
Ditideewordtversterkt doorhet feit,datongeveer Q%vande
vangstenvanP.subterraneusopmonsterpuntB(tenopzichtevan
A)naardedagverschovenis (tabel^?*.).Deze Q%bestaatvoornamelijkuitdeonvolwassen exemplarenvanP.subterraneus.
Deinvloed van devangstmethodeopderesultatenvanditonderzoekisvrijwelonbekend;erisechterwelietsovertezeggen.
Allereerst dienthetbegripaktiviteitnadergedefinieerd teworden.Watimmersslechtsgemetenkanworden,isdebovengrondse
aktiviteit:deaktiviteitindegangenstelselsblijftonbekend.
Hetismogelijkdatdoordeopstellingvandevallen (inrijen)
nietalleaktievemuizengevangenzijn.MetnamemonsterpuntB
heeft eenvrijbrederand (± 1+meter)waardoordekansgrootis,
dateenvalwordtmisgelopen.Hierdoorkanhetaantalterugvangstenlageruitkomendanhetinwerkelijkheidis.
Sommigemuizenkunnen"valverslaafd"zijnofjuist,naeenkeer
gevangen tezijn,"valschuwj'waardoorhetwerkelijke2Zf-uursritme
verstoordwordt.
Veelindividuen zijnoverdag (ronde6e.v.)voorheteerstgevangen.Ditisveroorzaakt doorhetfeitdathetvangenopde1
dagmetronde6begonnenis.
OpmonsterpuntAis 72%vanhettotaalaantalvangstenafkomstig
vanwoelmuissoorten;opmonsterpuntBisdit62%.
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OpmonsterpuntBontbreken2vande 1+woelmuissoorten (namelijkC.glareolusenM.agrestis);dezenemenopmonsterpuntA
25%vandevangstenvoorhunrekening.BovendienisM.arvalis
opmonsterpunt.B M+%mindergevangen.Totaaldus 1+0%mindervangstenopB.Tochresulteert 1+0%mindervangstenopBtenopzichte
vanAuiteindelijkslechtsin ]0%mindervangstenvandewoelmuissoortenopmonsterpuntB.Hetlijktdaaromaannemelijk dat,wat
betrefthetbezettenvaneenbiotoopenhetinstandhoudenvan
aantallen,deinteraktie tussendewoelmuissoortenonderling
sterkerisdantussendewoelmuissoorten enerzijdsenA.sylvaticus,
S.araneusenM.minutusanderzijds.
Hetisbijknaagdiersoorten vaaknietmogelijkominalgemene
termenoverhet 21+uursritmevandesoorttespreken,omdatveel
faktorenditritmekunnenbeïnvloeden.Hetritmekanperindividu
(geslacht,leeftijd)verschillen enooksterkafhankelijkzijn
vandehabitat,hetvoedsel enallerleiseizoensinvloeden (bijvoorbeeld devoortplantingscycli e.d.). (Wasilewski i960,LeLouarn
& SaintGirons 1977).
Zoalsalindeinleidingisvermeld,spelenlichtentemperatuur
eenbelangrijkerolinhet 21+uursritme.Ditisvanbelangvoor
onsonderzoek.De3dagenennachtenwarenbijnaonbewolkt.Alleentijdensdelaatsterondenwasereenbewolktehemel.Detemperatuurwasvoorseptemberookuitzonderlijkhoogenbedroeg
overdagongeveer25C.Wellichtiseenverschuivingvan ebaktivit.eitvandemuizennaarëeschemer-ennachtperiodenontstaan,omdatzijdewarmteenhet fellezonlichtontliepen.

r
L

Wanneerhet 21+uursritmevaneensoorttocheenminofmeerintrinsiekewaardeheeft,metkleineaanpassingendoorinvloeden
vanhetmilieu (biotischeenabiotische),isdezeconstante
teschattendoorinzoveelmogelijkverschillendebiotopen,waar
desoortvoorkomt,tebemonsteren enopzoveelmogelijkverschillendetijdstippeninhetjaar.
VolgensGebczynski (196^)heeftP.subterraneuseenzeerkonstant
21+uursritmemet2pieken.Deaktiviteitspiekenvallenmeestal
'snachts,maärwanneerdenachtenkortzijn ('s zomers),vautde
kleinereoverdag.
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Yaldeiie.a.(1973)vondenook2aktiviteitspieken;rondzonsopgangen-ondergang.
Ditkomtovereenmetonzeresultaten.Dewatkleinerepieken
uitonsonderzoek (middenopdedagentussen 10en2uur's
nachts)staanechternietinbeideartikelenvermeld.
VolgensHamare.a. (1970)ishet2/fuursritmevanP.subterraneus
niet ergkonstant.DeresultatenvanhetonderzoekinhetGerendaltonenechterweleenregelmaataanindeaktiviteitsverhoudingenoverdagen 'snachts,(fig./?.^.)
IntabelAq-.bstaanenkeleliteratuurgegevensoverdeaktiviteitvai
M.arvalis.M.agrestis.C.
ftlareolus.
A.sylvaticusenS,araneus
vermeld.Degegevenskomeningrotelijnovereenmetdievanhet
Gerendal.
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H.6. VOEDSEL
6.1 Inleiding
Pitymyssubterraneusisvoornamelijkherbivoor.Hetdierlijkvoedsel,
dathoofdzakelijkuitinsektenbestaat,neemtinhetmenuslechtseen
bescheidenplaatsinjuitvoedselanalysesvandemaagvandierendiein
eenweide-biotoopleefden,bleekdatongeveer10 %vanhetvoedseluit
insektenbestond (Grodzinskie.a.1966).
Watbetreft desamenstellingvanhetplantaardigedeelvanhetmenu
valtop,datindeoudereliteratuur (totongeveeri960)deondergrondsedelenvandeplant (wortels,knollenenbollen)alshoofdbestanddeel
genoemdworden.Inrecentereliteratuurdaarentegen;valtdenadrukop
debovengrondsedelenvandeplant (stengel,blad,zaad,vruchtenen
bloemen)(DeRuiter197^).
Bovenstaandverschiliswaarschijnlijkterugtevoerenopdeverschillendehabitatswaarinhetonderzoekheeftplaatsgevonden;voori960
vondonderzoekvoornamelijkplaatsinsterkgecultiveerdelandbouwgebieden,terwijlrecenterestudiesgedaanzijninnatuurlijkergebieden
zoalsalpenweidenenkapvlaktesinbossen.
Blijkbaarhangthetmenusterkafvanhetvoedselaanbod.(ZieookLe
Louarn&SaintGirons1977).Dezeauteursstellenook,datzelfshet
alofnietbovendegrondkomenafhangtvanhetvoedsel;granen e.d.
zorgenvooreengroterebovengrondseaktiviteit danknollen,wortels
e.d.
InNederlandwordtP.subterraneusvaakaangetroffeninbiotopenmet
eenrijkegras-en/ofkruidenvegetatie,grenzendaan-ofindebuurt
vanakkers(zieHabitatenbiotoopblz.32.).Indezesituatieheeft
eensoortdusdekeuzetussencultuurgewassenenwildeplanten.
Deeerstevraagstellingvanditexperimentluidtdanook:
1)WanneerP.subterraneusdekeuzeheefttussencultuurgewassenen
wildeplanten,heeftdesoortdanvoorkeurenzoja,welke?
Detweedevraagstellingbetreftdeeventuelevoorkeurvoorboven-of
ondergrondsedelenvaneenplant:
2)WanneerP.subterraneusdekeuzeheefttussenboven-ofondergrondsedelenvaneenzelfdeplant,heeft desoortdanvoorkeurenzoja,
welke?
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Bovenstaandekonmaaraaneenbeperktaantalcultuurgewassen enplantensoortenonderzochtworden.Dekeuzevanhetvoedseldataangeboden
werd,wasgebaseerdopgegevensvandiversemaaganalyses (Holisova19Ô5
& Grodzinskie.a.1966),enwerdbepaalddoorwatophetmomentvanhet
experiment inhetveldaanwezigwas.
0.2 Materiaalenmethode
6.2.1.Opstellingderproefdi

eren

Bijhet experiment is"gebruikgemaakt"van9exemplarenvanP.subterraneus: hvolwassenmannetjes, hvolwassenvrouwtjeseneenjuvenielmannetje.Eénvandemannetjeswasbijdeaanvangvanhetonderzoekineen
slechteconditieenwaarschijnlijkziek;hetdierstierftijdensdelaatsteproef.
Hetjuvenieleexemplaargingvlaknadeproevendood;deoorzaakhiervan
isonbekend.
DedierenwarenverzameldinhetGerendal (gem.Valkenburg-Houthem)en
opdeRiesenberg (StaatsnatuurreservaatHetSavelsbosc a . ,gem.Gronsveld).Tijdenshet experimentwerdendeexemplarenafkomstigvandezelfdevangplaatsbijelkaargezet,(ziëtabel:W o ) , voorzoverdegroottevan
detijdelijkebehuizingenhetgedragvandedierendattoelieten.
Debehuizingbestonduit hmuizekooien(20x25x15cm)eneenemmer.
DekooienwarenafkomstigvandeafdelingEthologievandeR.U.teLeiden.Dekooienendeemmerwarengevuldmeteenlaagkranten,droogstro,
eenschaaltjeofflesjemetwaterenhetaangebodenvoedsel.

6.2. 2

AangebodenVoedsel

Degebruiktesoortenwildeplantenzijngebaseerdopresultatenvan
maaganalysesdoorHolisovaO965)&Grodzinski O966).Watbetreftde
cultuurgewassen isereenkeuzegemaaktuitdesoortendieinakkers
rondom debiotopenvandesoortaangetroffenzijn.
Cultuurgewassen:Tricitumaestivum (tarwe),dearen
Zeamays(maïs),stengelenwortel
Betaspec,(suikerbiet),wortel
Solanumtuberosum (aardappel),knol
Pyrusspec,(peer),devrucht.
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Wildeplanten:Urticadioica(brandnetel),stengel,bladenwortel
Achilleamillefolium (duizendblad),stengelenblad
Taraxacum spec,(paardebloem),stengel,bladenwortel
Ranunculusrepens(kruipendeboterbloem),stengelenblad
Dactylisglomerata(kropaar),stengel,bladenwortel
Hypericumperforatum (St.Janskruid),stengel,bladen
wortel
Rubusspec,(braam),devruchten.
0.2.3 Werkwijze
Hetexperimentisin5dagenuitgevoerd (van7/9tot12/9/79)»Eénproef
duurdeongeveereenetmaal; voordatdeeersteproefgestartwerdhaddendedierendevoorafgaande hurengeenetengekregen (zietabelV-6i).
Elketmaalwerdeenverschillendevoedselcombinatievancultuurgewassen
enwildeplantenaandemuizenaangeboden (zie tabel\/.6o).
Dehoeveelhedenvoedselwerdenaanhetbeginenheteindevandeproef
gewogen (blad,stengel,wortel,aren)ofgeteld(aantalvruchten).De
vraataanaardappel,suikerbiet enpeerwasgoedzichtbaarenkongemakkelijktussende5kooienvergelekenworden.Debeoordelingvandevraat
isdoormiddelvan k klassengebeurd:
++=veelgegeten
+ =matiggegeten
_+ - weiniggegeten
=nietgegeten
Decriteriavandezeklassenzijnnietduidelijkbegrensd;bijdebeoordelingvandevraat isvooralgeletopdeinhoudvanhetweggevreten
stukenhetaantalindividuendatvanhetvoedselkoneten,
6.3 Resultaten (tabelV X e~> \Z.ez)
Deresultatenwordenperdagbesproken(zietabelvé» ). TabelV.6zgeeft
alleresultatenweerineenordinaalschaal(semikwantitatiefsysteem);
A

ditisgedaanomeenbetervergelijktussendeverschillendesoorten
voedselmogelijktemaken.
Dag1;Voorkeurvoordetarwe'arenensuikerbiet.Brandnetelwerdinhet
—

A

^kool

geheelnietgegeten.Voorkropaarwasdit in\II,IIIenIVhet
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geval.
Dag2:Weerwarendetarwearenfavoriet;dewortelsvanTaraxacumspec,
werdenookveelgegeten.DestengelsenbladerenvanAchillea
millefoliumwerdennietgegeten.Aardappelendebladerenvan
Taraxacumwerdenweiniggegeten.
Dag3:Opdezedagkoneenkeuzegemaaktwordentussendiversecultuurgewassen:tarwe,aardappel,suikerbietenpeer.Behalvedoorde
mannetjesinkooiIIIwerdervanallegewassengegeten.
Tarwewerdweerhetmeestgegeten;hetstukjeaardappelwerdhet
minstaangeraakt.
Dag k: Taraxacumspec,enDactylusgloraerata werdenhetmeestaangevreten.Vandemaïswerdvoornamelijkdestengelgegeten;destengel
isveelsappigerdandewortel.
Dag5:Aanhetbeginvandezelaatsteproefzijn1mannetjeen1vrouwtjevanIbijdejuvenielinIVgezet.
VooralhetbladvanRanunculusrepenswerdveelgegeten;inIIen
IVwarenvandezeplantalleendestengelsnogovergebleven.In
allekooienwarenmeerbramenneegelegddanwerdenopgegeten.Het
aantalopgegetenbramenstaatvermeldintabel2.
Hypericum perforatum enUrticadioicawerdennauwelijksofniet
gegeten.
Evenalsopdag khadhetmannetje inIIIookopdezedagopvallendweiniggegeten;hijwerddanookdoodindeemmeraangetroffen.

é.k

Conclusiesendiscussie

Tarweblijkt favoriettezijn;in3dagenwordtzowelincombinatiemet
wildeplantenalsalleenmetanderecultuurgewassen,detarweuitdearenhetmeestgegeten.Vandecultuurgewassen zijnaardappelendewortelvanmaïshetminstintrek.
Taraxacumspec,enRanunculusrepens(stengelenblad)werdenvande
wildeplantenhetmeestgegeten.
Urticadioica,Achilleamillefolium (stengelenblad)ewHypericumperforatum (wortel)werdenhelemaalnietgegeten.
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Voordebeantwoordingvandeeerstevraagstelling:"heeftP.subterraneusvoorkeurvoorcultuurgewassenofwildeplantenindienereenkeuze
mogelijkis",zijndedagen1,2, hen5metbetrekkingtotdetweecategorieënendevierklassenopgeteld (zietabelV^.
2
UitdeX =15»05met3vrijheidsgraden,blijktdatdenulhypothese:"er
isgeenverschiltussendetweecategorieënwatbetreft deklasseninde-.
ling",verworpendientteworden.De+en-klassendragenhetmeestbij
2
totdeX .Bijdecultuurgewassen isde+klasseveelhogerendeklasseveellagerdandeverwachtewaarde;bijdewildeplantenisdit
netandersom.
Dag3versterktbovenstaandresultaat,omdatopdezedagallecultuurgewasseninallekooien,opsuikerbietinkooiIIIna,warenaangevreten.
Deconclusieluidtdanookdatereenvoorkeurisvoordeaangeboden
cultuurgewassen.
Detweedevraagstelling:"heeftP.subterraneusvoorkeurvoorbovengrondseofondergrondsedelenvandezelfdeplant",konalleenbeantwoordworden metbehulpvan Urticadioica,Taraxacum spec.,Hypericum
perforatum enhetcultuurgewasmais.Alleenvoordezeplantenkononderscheidindetweecategorieëngemaaktworden (zietabell/.^«)•
2
OmaandeeisenvandeX toetszonderverwachtingtekunnenvoldoen,
zijndeklassen++,+en+ samengevoegd,
2
DeX =0,89 (bij1vrijheidsgraad)bleeknietvoldoendetezijnomde
nulhypothese:"erisgeenverschiltussendetweecategorieën",tekunnenverwerpen.
Deconclusieisdatbijdevieraangebodenplantengeenonderscheidgemaaktwerdtussendestengelsendebladerenendewortels»
Dekeuzevanhetvoedselvanhet dierissterkafhankelijkvanhetjaargetijdeenvanhetwateraanbod.Indrogeperiodenzaldemuishetwater
uitsluitenddoormiddelvanhetetenvansappigeplantedelennaarbinnen
krijgen.Omdatindeexperimentenwateraanwezigwas,iseenverschuivingvanvoorkeurnaarhetdrogeeiwitrijketarwedenkbaar.
Hetiszeerwaarschijnlijkdatbovenstaandeconclusiesnietspecifiek
zijnvoordeOndergrondsewoelmuisen>datzevoorveelanderewoelmuisenniet-woelmuissoorten,dieeenoverwegendplantaardigmenuhebben,
gelden«
P.subterraneusiseen'ïcultuurvolger"(Langenstein-Issel1950,Nendel&Schröpfer1972enNiethammer 1972),watkaninhoudendatdesoort
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zijnvoedselvoornamelijkvandeakkersbetrekt.Langenstein-Iesel
groefgangenstelselsvandezesoortuitenveelgangopeningenwerden
indeakkersaangetroffen.Deakkerswordenechterniethetgehelejaar
doorverbouwd,waardoorP.subterraneusgedwongenwordtindeoverbruggingsperioden (herfstenwinter)uitsluitendwildeplantesoortenteeten.
HetisnognietgoedonderzochtofP.subterraneuswintervoorradenaanlegt (DeRuiter197*0.
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H.J. ALGEMEEN OECOLOGISCHBEELDVANPITYMYSSUBTERRANEüS INNEDERLAND.

Denoordelijke grensvanhetverspreidingsgebied vanP. subterraneus in
Europaligt ongeveer op52 NB;dedrie zuidelijkeprovincies inNederland waarde soortvoorkomt,wordenhierdoornogjuistinhetnoorden
begrensd.
Q

Hetisniet geheelduidelykwaaromdegrens opde52 noorderbreedte
graad ligt:geschiktebiotopen zijnogenschijnlijkooktennoordenhiervan
nogaanwezig.De inNederland doorMaasenWaal gevormdewaterbarrière,
diemogelijkerwijseenrolkanspelen,iselders inEuropanietaanwezig.
DeverspreidingvanP.subterraneus is,zyhet zwak,gecorreleerd met.
deneerslag (Niethammer, 1982);desoortbewoont inhoofdzaakmatig
vochtige biotopen.InNederland vertonendeverschillen inneerslag
echter eerder eenveranderinginoostelijke daninnoordelijke
richting.
Temperatuur enlicht zijnfaktorendiedeverborgenleefwijzevanP.subterraneusminderbeïnvloedendandeleefwyzevananderewoelmuissoorten
(Wasilewski,i960).Voordeverspreidingvande soortbinnenEuropazou
de temperatuurmisschieneenbeperkende faktorkunnen zijn.Detemperatuurvertoont (ookinNederland)eennoord-zuid gradiënt.Inhoeverre
ditvoor deverspreidingvanbelangis,isnogniet onderzocht:morfologisch enfysiologisch onderzoek zouhierwaarschijnlijklicht opkunnen
werpen (b.v.doorvergelijkingvansamenstellingendiktevandehuidlagenvandediverse woelmuissoorten.)
Ookdebodemstructuurblijkteenbelangrijke faktorvoordeaanwezigheid
vanP. subterraneus tezijn.Grummt (i960)steldedatP.subterraneuseen
rulle grond nodigheeft teneinde gangenstelsels tekunnenmaken.Deze
faktor isinNederland echternietbeperkend'.
Behalve abiotische faktorenkanookconcurrentiemetanderewoelmuissoortendeverspreidingvanP.subterraneusbeïnvloeden.De soortendiewat
betreft biotoopkeuze hetmeesthiervoor inaanmerkingkomen,zijnde
veldmuis (M,arvalis)endeaardmuis (M.agrestis).Gezienhetfeit
datdeverspreidingsgebieden vanM.arvalisenM.agrestisdatvan
P. subterraneusvrijwelgeheel overlappen,ishetnietaannemelijkdat
concurrentie alleeneenbeperkende faktor is.Mogelijk speeltconcurrentieincombinatie metabiotische faktorenhierbijweleenrol.
.HaloUa.1 e.\Abiotoop
TotdehabitatvanP. subterraneuskunnendevolgendebiotopengerekend
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worden: zoomvegetatieslangsloofbossen,cultuurland en(spoor-)dijken;
struwelen;houtwallen; taludsenbermenvanhollewegen.Deze biotopen
zijnkleinvanafmetingenliggennogalgeïsoleerd.EenbelangrijkkenmerkvandehabitatvanP.subterraneusiseendichtekruidlaagvan
voornamelijk grassenen twee-ofmeerjarige planten,diebeschermingbiedt
envoorvoedselzorgt.
Uitdegroteverscheidenheid aanbiotopenvaltaloptemakendatde
soorteengrote oecologische amplitudoheeft (Grummt,1960;Schröpfer,
1977»Knorre,1977» Niethammer, 1982).Hetvoedselvande soortis
daarmee inovereenstemming:zijeetwelvoornamelijk plantaardigmateriaal,
maar isdaarbyweinigkieskeurig (LeLouarn& SaintGirons,1977)«
Experimenten metP. subterraneusleverdeneenvoorkeur opvoorcultuurgewassen (o.a.tarwe enaardappel).Inde zomer-enherfstmaandenzal
desoortvooral opdeakkers fourageren,maarindewinter iszyaangewezenopdewildeplanten.

IndebiotopenwaarP. subterraneusvoorkomt,kunnenookalle andere in
hetgebied levendewoelmuissoortenwordenaangetroffen:inZuid-Limburg
zyndatderossewoelmuis (C.glareolus),M.arvalis,enM.agrestis.
Ookanderekleine zoogdieren zoalsdebosspitsmuis (S.araneus)ende
bosmuis (A.sylvaticus) zijninde 'P.subterraneus-biotopen'tevinden.
Indiener interspecifieke concurrentie bestaat,zaldezehet sterkstzijn
tussendie soortendiewatbetreft gedragenoecologische amplitudohet
meest opelkaar ly'ken.InNederland lijktM.arvalisdegrootste concurrentvanP. subterraneus te zyn.IngebiedenwaarP.subterraneusveel
voorkomt,wordtM.arvalisminderaangetroffen (Goedenraad,1980)en
wanneerM.arvalisveelvoorkomt,isP. subterraneusminder aanwezig
(Gerendal, 1980).Vooral inde topjarenvandedrie-jaarlykseaantalsfluctuatiesvanM.arvalis (Corbet&Southern,1977)zullenveelmogelijkeP.subterraneus-biotopen doorM.arvalisbezetworden.VanP.subterraneus zijnzulkegrote jaarlykseaantalsverschillen nietbekend.
Ofde scheiding tussende twee soorteneendirect gevolgvanconcurrentie is,isnognietaangetoond. Waarschijnlijk ishier sprakevaneen
verschil in habitatvoorkeurvanbeide soorten:M.arvalisvindt zijn
optimum ingrootschalige weidegebieden,terwijlP.subterraneus zijnoptimum indekleinschalige cultuurlandschappenvindt.
Deniche vanP.subterraneus overlaptmindermetdeniche vanC.glareolusdanmetdievanM.arvalis.DehabitatvanC.glareolusbestaat
hoofdzakelijkuit loofbossen enstruwelen,de soortklimt goed eneet
behalve plantaardigmateriaal ookwel insectenenwormen.C.glareolus
voelt zichminder thuis inde zoomvegetaties danP. subterraneus.Een
aanwijzinghiervoor ishet onderzoek opGoedenraad (198O).Naarmatehet
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aantal individuenvanM.arvalisverderinhetseizoen toenam, trok
C.glareolusuitdegrasrand inhetloofbosterug,terwijlP.subterraneus zichindegrasrand handhaafde.
F. 8ubterraneuswordtveelvuldig samenmetM.agrestisgevangen.De
habitatsvanbeide soortenkomensterkovereen.Verschillend zyn
echterdewatruigerebegroeiingenhetmindergebondenzijnvande
habitatvanM.agrestisaanantropogeenbeïnvloedegebieden.
Alleviergenoemdewoelmuissoortenhebbenmeerdan één aktiviteitspiek.
Deze pieken zynverspreid overeenetmaalmethetaccent opdenacht en
de schemering (zieH.5) •Deaktiviteitspiekenvandevier soorten
overlappen elkaarechternauwelijks:P. subterraneusisvoor zonsop-en
onderganghetmeestaktief,M.arvalis indeavond envroegenacht,
C.glareolusvlaknazonsondergang enM.agrestisvlakvoor zonsopgang.
P.subterraneus isdominant inkleinschalige,marginalebiotopen.Dit
betekent datde soorteigenschappenmoethebbendiedeze dominantie
moetbewerkstelligen.
Allereerst zaldeexploitatiesnelheid hoogmoetenzynom (nieuwe)
biotopen tekunnenbezetten.(Aanditaspectisdoor onsgeen onderzoek
verricht).Deexploitatiesnelheid wordtbepaald doorhet percentage
migrerende individuenvanreedsbestaande populaties.Voorveel
Microtus-soortenzyneraanwijzingengevondendatdegenetische samenstellingvanmigrerende individuennietdezelfde isalsdievan 'nietmigerende'individuen (Delany, 1976).Daardoorwerkenveeldemografischeveranderingeninpopulatieswaarschynlykselectief.Wanneerdit
ookvoorP. subterraneus geldt,zalhetpercentagemigrerende individueninvergelykingmetveelMicrotus-soortengroot zyn.Lelouarn&
SaintGirons (1977)schrevendat 'hetzwerven' (l'erratism)zonder
twy'felbelangrykvoorP. subterraneus isomzichtekunnenhandhavenen
datdit ookdegenetische verschillen indemicropopulaties ende snelle
kolonisatiesvangeschiktemilieu'skanverklaren.Hoedeze genetische
selectiewerkt isnogonbekend.
Ookdevoortplantingvande soortmoetindezestrategie passen.Een
vrouwtje vanP.subterraneus krijgtgemiddeld 23jongenin9worpen.
Hoewelhetgemiddeld aantal jongenperworp (2,6)lagerisdatvananderewoelmuissoorten,ishet aantalworpenpervrouwtjewelhoger.Het
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voortplantingscoëfficièntvaneenpopulatie vanP.subterraneus isdaardoor ongeveergelijkaandatvanpopulatiesvandeanderewoelmuissoorten. P.subterraneusiswatbetreftdevoortplantingsperiode welminder
afhankelijkvandeseizoenendandeandereMidden-Europesewoelmuissoorten (Niethammer, 1982).De soortkanzichindewintervoortplanten,
waardoor de populatie-grootte niet sterkafneemt.Ditis strategisch
gunstigdoordat depopulatiesvanP. subterraneus inhetvoorjaar al
relatief groot zijn,waardoordeconcurrerende positie tenopzichte van
de anderewoelmuissoortensterkeris,enindividuenvanP. subterraneus
eerderkunnenmigreren.Deresultatenvanhetonderzoek opGoedenraad
verstevigen dezegedachtengang.Depopulatiegrootte blijftindedrie
periodenredelijkconstant (injuli77,inaugustus 105eninoktober
89individuen;minimalewaarden,zieH.4. blz. ~f~b) enhoewelde
sexuele aktiviteit inoktoberminderwas,werdenindezemaand nogwel
zwangere vrouwtjes enrelatiefveel juveniele exemplarengevangen.

DeminofmeerverborgenleefwyzevanP.subterraneus zorgt ervoordat
de predatiedruk doorroofvogelsniet tegrootwordt.Derelatieflage
percentagesvanP. subterraneus-resteninbraakballeninvergelijking
metdievandeanderewoelmuissoorten zynwaarschijnlijkminderhetgevolgvandeveronderstelde lagedichtheden vanP.subterraneus inhet
veld danvandeverborgen leefwyze.Het isdaarbijzeeraannemelijkdat
veel individuenvandieexemplaren indebraakballenmigrantenwaren.
Dat de soortverborgen leeftwilnietpersé zeggendat zijzichmeerin
de gangenstelsels onderdegrond ophoudtdananderewoelmuissoorten.
Waarschynlyk isditveeleer tedankenaandedichtevegetatie diede
individuenbovengronds aanhetoogonttrekt.

Dedichtheid vaneenpopulatievanP.subterraneus ismoeilijkteschattenomdatdebiotopen smal (vanafeenhalve totslechts enkele meters)
enlangwerpig zyn (totenkelehonderden meters). Omdatdebovengrondseaktiviteitvoornamelijk indie smalle zoomvegetaties plaatsvindt,
zouhetaantal individuenper100metereeninformatieve dichtheidsmaat
kunnenzyn.OpGoedenraad varieerdede 'dichtheid'vanP. subterraneus
van10totenmet 15individuenper100meter (minimalewaarden,H.4.

blz.p ) .
Hetverspreidingspatroon vanP.subterraneusbinneneenpopulatielijkt
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nietanders te zijndandatvananderewoelmuissoorten.Deledenvaneen
populatie levenmeestalinfamilieverband, hetgeen tezienisaande
clustersvanongeveer4tot20individuen (Goedenraad,inoktober (4
periode)).
Alsgevolgvandelangwerpige biotopen zynookdehomeranges inlengteeenhedenuitgedrukt.Degemiddelde homerange-lengte vaneenmannetje
vanP. subterraneus is50meterendievaneenvrouwtje 40meter (zie
H. 4.'6

blz.9-0« Naarmate depopulatiedichtheid groterwordt,worden

dehomerange-lengteskleiner.Dehomerange-lengtes overlappenelkaarin
hogemate:dievandemannetjesminder dandievandevrouwtjes.OfschoonF« subterraneusdekleinstewoelmuissoortis,warenopGoedenraad
de gemiddelde homerange-lengtes vandeze soortgroterdandievanM.
arvalisenC.glareolus.

VolgensGrummt (i960)enWasilewski (i960)ishetvoedsel (hoeveelheid
enkwaliteit)debelangrijkstefaktordiedeaantallenvaneenpopulatie
vanP.subterraneusbepaalt.Wilson (1975)noemde emigratie deprimaire
aantalsregulerende faktorbinnenmuizen-(incl.woelmuis-)populaties in
hetalgemeen;daarnavolgtvolgensdeze auteurvoedselentenslotte
predatie enziekte.
InNederland isvoorP.subterraneus emigratie devoornaamste faktor,
omdatdevele akkersenovervloedige bemesting (waardooreenvoedselry'kevegetatie ontstaat)ervoor zorgendatvoedselnauwelijkseen
beperkende faktorkanzy'n.Dekleine biotopen zullenalvroeginhet
voorjaar eenhoge dichtheid hebben,waardoor gedurendehet jaarveelvuldigemigratie zaloptreden.
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BIJLAGE

Het t o e t s e n van de i n 1979 g e v o l g d e w e r k w i j z e .

Inleiding

Desocialeorganisatievanmuizensoortenbepaaltvooreenbelangrijkdeel
deverdelingvandeindividuenindehabitat.Deroutineaktiviteitenvan
demuizen (voedselzoeken,nestaktiviteiten e.d.)f vindenveelalplaats
ineen
rain
ofmeervastgebied (Jewell1966).Wanneermeneenbepaalde
biotoopophetvoorkomenvanmuizensoortenwilbemonsteren,danisdeopstellingvandevallenmedebepalendvoordevangstresultaten.
Degebruiktevangstmethodeisafhankelijkvanhetdoelvanhetonderzoek:
bijeeninventarisatiegebruiktmenmeestaleenanderevalopstellingof
andervaltypedanbijhetvaststellenvanpopulatiedichtheden.
Indienmeneengebiedwilinventariserenenmenheeftvoldoendeinformatieaanrelatievedichtheden,danwordendevallenvaakineenrechte
lijngeplaatst.BijgebruikvanvallijnensteltFlowerdew(1976)voor:
2tot3dagen"prebaiten",langerdan2*fuurvangen,eenrelatiefkleineafstandtussendevallengebruiken (5à10m)enzoveelmogelijkvallenpervalpuntplaatsen.
Hetaantalvalpuntenisafhankelijkvandegroottevandebiotoop;meestalneemtmen5tot10valpunten.Hetzouideaalzijnwanneerelkemuis
dieeenvaltegenkomtookinderdaadgevangenwordt.Ompraktischeredenengaatmenervanuit,datbijelkecontrole20 %vanhettotaalaantalvallenleegblijft (Flowerdew,1976).
Hetaantalvallendatmenmoetplaatsen,hangtondermeerafvandepopulatiedichtheid,degroottevandebiotoopendetijdwaarinmenvangt.
Debemonsteringsmethode diein1979gebruiktis,isafkomstigvanDienske
endeJonge (1978).Hetdoelvandezemethodewaszoefficientmogelijk
tevangen,d.w.z.datallemuizensoortendieineenbepaaldebiotoopleven,ineenzokortmogelijketijdgevangendiendentewordenendemethodemoesttoereikendzijnomrelatievedichthedentekunnenbepalen.
Indezebijlagewordtonderzocht inhoeverreeenverschillendaantal

126

vallen perpunt verschillende vangstresultaten geeft,zowelwat betreft
het vangstpercentage alshet aantal gevangen individuen ensoorten.
Het doelvan dit experiment dat in1980werd uitgevoerd,wasomuitsprakenmet grotere zekerheid tekunnen doen opbasisvan de in 1979 gevolgde
werkwijze enverkregen resultaten.
Ditleidde tot devolgende concrete vraagstellingen:
Is erverschil in vangsten en zoja,wat ishet
a verschil tussen debijelkaar geplaatste enkele en dubbele valpunten?
b verschil tussen dealternerend

„

„

„

„

„

?

c verschil tussen deinaenb genoemde methoden?
Deverschillen zijnuitgewerkt met betrekking tot
1het werkzaam zijn van de dubbele valpunten»
2 het aantalvangsten,individuen ensoorten,
3 desoortenverhouding Microtidae:overige soorten.
Methode
Het experiment is gebaseerd op k vanglokaties en9vallijnen (=monsterpunten).Zie tabel3 ^.
Er isgebruik gemaakt van devolgende valopstellingen:
- vallen om de5meter;één val perpunt.
„

„ ,,„

„;tweevallen perpunt.

„

,, „„

„ ;alternerend één entweevallen perpunt.

Zeven monsterpunten werden samengesteld uit een combinatie van de eerste
twee valopstellingen entweemonsterpunten met delaatste opstelling.
Dewerkwijze isverder bijna identiek aan dievan 1979 (zieHJ.J.'blz.//
e.V.); alleen demiddagronden zijnweggelaten.
Resultaten
Tabel88.en 8j geven eenoverzicht vanhet aantal vangpunten envangsten
permonsterpunt.Debelangrijkstesoorten zijnook in 198oweergevangen,
nl.: P.subterraneus,C. glareolus,M. arvalis,M. agrestis,A. sylvaticusenS.araneus.
2
Deresultaten zijngetoetst met deX-toets.Denulhypothese (H )isvoor

2

°

allehieronder uitgevoerde X-toetsen dezelfde nl.:
H :erisgeen verschil tussen deenkele endubbele valpunten.
H '•eriswel
"l

•*-

n

11

M

11

w

11

11

•
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Dever8chilparametersstaaninde3bovengenoemdepuntenbeschreven.
Tenzijandersvermeldisalsonbetrouwbaarheid (o<)5 %gekozenbij2zijdigetoetsing.
a.1 Legevallen
2
MetdeX-toetszonderverwachtingisvanhettotaalvande7monsterpuntengetestofdeverschilleninhetaantalvolleenlegevallen
tussendeenkeleendubbelevalpuntensignificantzijn(tabel22>/<0.
Alleenwanneerbeidevallengoedfunktioneerden(geenvalsalarm e.d.),
zijndedubbelevalpuntenmeegeteld.Ditgeldtookvoordeanderetoetsen.
Enkel
Vol

112

Dubbel
82

82=21+61
1vrijheidsgraad0,00098<X2<(5,02

-\9h

DeberekendeX 2=3,51
H wordtnietverworpen,d.w.z.:
metdezemethodezijnbijdedubbele
valpuntennietmeervallenaktiefdanbijdeenkele.

Leeg

82
19^

91
173

173
367

a.2 Vangsten
Hettotaalaantalvangstenvandeenkelevalpuntenisvergelekenmet
datvandedubbelevalpunten.Ookhierzijnalleendewerkzamevalpuntenvergeleken (tabel3<2)
Enkel
Werkzamevalpunten
Vangsten

19^
112
306

Dubbel

173
367
103
215
276
582

173=210-37
103
=(2x21)+61
^ ~220
-26

1vrijheidsgraad0,00098< X 2(5,02.DeberekendeX 2=0,0087.
H (totaal)blijftgehandhaafd;de2verschillendevalpuntengevendus
geenverschillendevangstresultaten.
Uittabel3tfblijktdatdevallenrijmetdubbelevalleninGerendalA
eenextreemhoogvangstpercentagehad.Toetsingmetdeenkelevallen
2
geefteenX =2,3^,waaruitblijktdatbijdezehogevangstpercentages
dedubbelevalpuntennietsignificantmeervangstenopleveren.
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Werkzamevalpunten
Vangsten

Enkel Dubbel
53
^7
100
31
k6
77_
8*f

93

177

-Individuen
AlleendeMicrotidaesoortenzijnindividueelgemerkt.
Eenvergelijkingvanhetaantalindividuenisdusalleenvandezesoortenmogelijk(tabel£<?).
Enkel Dubbel
Werkzamevalpunten 19^
173
367
Mior.individuen

k2
236

29
202

71_
V38

1Vrijheidsgraad0,00098<X2<^5,02.DeberekendeX 2=0,71.
H blijftgehandhaafd,d.w.z.:bijde2verschillendevalpuntenworden
geensignificantverschillendaantalindividuenvandeMicrotidaesoortengevangen.
-Soorten
Hetaantalsoortendatgevangenis,blijktbijdeenkelevalpuntenbij
5vande7monsterpuntenhogerteliggen(tabel3*).
a.3 VangstverhoudingMicrotidae:niet-Microtidae
Alslaatsteisgetoetstinhoeverre2vallenperpuntdevangkansvan
deMicrotidaesoortentenopzichtevandeoverigemuizensoortenbeïnvloeden (tabel5,9).
Enkel Dubbel
Microtidae
Niet-Microtidae

&k
28
112

83
28
111

167
5_6_
223

1Vrijheidsgraad0,00098< X 2<^5,02.DeberekendeX =0,01.
H blijftgehandhaafd,d.w.z.:erisgeensignificantverschilinhet
aantalvangstenvande2groepentussende2verschillendevalpunten.
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Bijdealternerendgeplaatstevalpuntenzijn2rijenbetrokken(tabel
3^enSic).Wanneerderesultatengeheelovereenstemmenmetdea-serie,
2
wordtvolstaanmet deX enhetresultaat.
b.1 Legevallen

Vol
Lee

S

Enkel Dubbel
30
31
16
13

k6

BerekendeX =0,09
H blijftgehandhaafd«

61
29
90

k6

b.2 Vangsten
BerekendeX =1,8o

Enkel Dubbel
Werkzamevalpunten kS
kk
Vangsten

3J3

90

kS_

76

H blijftgehandhaafd.

JL
166

90

-Individuen
Enkel Dubbel
Werkzamevalpunten k6
kk
Mier.individuen
18
28

6k

BerekendeX =1,31
H Q blijftgehandhaafd.

90
k6
136

72

-Soorten
Hoewelhc;ttotaalaantalgevangensoortenbijGoedenraad1meerinhet
voordeelvandedubbelevalpuntenwas,werdinbeidemonsterpunten êên
Microtidaesoortmeergevangenindeenkelevalpunten.
b.3 VangstverhoudingMicrotidae:niet-Microtidae

Microtidae
Niet-Microtidae

Enkel
28
2
30

Dubbel
k6
6
52

7k
8
82

BerekendeX =0,11
H blijftgehandhaafd.
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c Vergelijk ametb
Ta.bel.3ii laat eenoverzicht zienvan de resultaten voorhetvergelijken
van de2verschillende valopstellingen. De2opstellingen leverden geen
verschillende resultaten op.
Twee resultaten zijnnog vermeldenswaard:
1)In devallenrijenvan Gerendal A enC (tabeLß<?)werdenveelveldmuizen (H.arvalis)gevangen.De populatiedichthedenvan dezeöoort
vertonen een3-jarige cyclus (vanWijngaarden 1957)en 1980bleek
een optimaal jaarte zijn (mondelingemededeling vanvan Wijngaarden).
2)Op deCannerberg isin 1980de dwergmuis:Micromysminutus gevangen.
Deze soort isin 1979niet gevangen.
Conclusie en discussie
Tabel3/i.geeft een overzicht van de resultaten.Hieruit blijkt dat een
extra val, geplaatst bijde 10vallen perrijmet deIn1979uitgevoerdewerkwijze,niet meer informatie oplevert.Bij zeerhoge dichtheden
zullen de dubbele valpuntenwelmeer individuen vangen.De gemiddelde
vangstpercentages permonsterpunt bleven echter altijd onder de80%»
Wat betreft het aantal soorten,lijkt deverstoring doordubbele valpunten devangkans van dewat "zeldzamere"soorten inhet desbetreffendebiotoopnadelig tebeïnvloeden.

Men zou verschillende valopstellingen moeten proberen,omvoorhetinventariseren vanmuizensoorten,demesst efficiëntevangprocednrete
verkrijgen.Het isbijvoorbeeld mogelijk, deafstand tussen davallen
groter temaken (10of 15m)met 2ofmeervallen per punt.Devoornaamste reden datwe deafstand 5mhebben gehouden,ia dat debiotopenoverhet algemeen kleinschalig waren.In dewat grotere biotopen
werden meestal een aantalvallijnen geplaatst.Het ontbrak ons verder
aantijd ommeer experimenten

..metvalopstellingen uit tevoeren.

Opgrond van deresultatenvan dit vergelijkend experiment lijkthet
gerechtvaardigd te concluderen dat de gevolgde werkwijze in 1979toereikend isvoorhet beoogde doelvan het onderzoek.

