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De Telganger

Kwartaalverslag  voor deelnemers Zoogdiermonitoring

kwartaal 1 mei 2004

In deze editie:

• Zoog dier in ee n nieu w jasje

• Verspreidingsonderzoek muizen en

spitsmuizen

• Wintertelling en vleerm uizen ga an doo r!

• De aan talsontw ikkeling van  de rode e ekhoo rn

in de periode 1995-2003

• Bever Biesbosch oproep

Zoogdier in een nieuw jasje

Voor velen is het misschien even wennen. Met ingang

van nummer 1 van 2004 is het uiterlijk van Zoogdier

vernieuwd:  iets breder, ietsje dunner én in kleur. De

inhoud is weinig veranderd, als vanouds bevat

Zoogdier verschillende lezenswaardige stukken: over

tellingen van bevers in De Biesbosch, onderzoek naar

reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen en

wasbeerhonden.  Daarnaast de vaste rubrieken met

waarnemingen, boekbesprekingen, de hyperlink (over

websites ), het interview  en veren igingsnieu ws. 

Voor iedereen die Zoogdier nog niet ontvangt, hebben

we een aanbieding. Wordt nu basislid van de VZZ en

ontva ng Zoogdier v ier ke er pe r jaar  me t €5,- k orting  in

het eerste jaar! 

Dus voor €10,- in plaats van €15, -. Of  word t volled ig lid

van de VZZ en ontvang Zoogdier en Lutra voor €20, - in

plaats van €25,-.

Deze  aanbieding geldt tot en met 31 juli 2004 voor

degen e die de T elgange r ontvang t.

Aanm elden k an bij het V ZZ-bu reau, 

Oude Kraan 8

6811 LJ Arnhem

Tel 026-3705318

E-m ail: Zoogdier@vzz.nl onder vermelding van

‘aanb ieding  telganger’ en ‘basis  lid’ of ‘vo lledig lid ’.

Verspreidingsonderzoek muizen en

spitsmuizen

In het kader van het NEM (Netwerk Ecologische

Monitoring) heeft de VZZ een aantal jaren het

‘Meetnet muizen en spitsmuizen’ (via braakballen)

gecoördineerd. Dit meetnet is destijds ingesteld om

aantalsontwikkelingen binnen muizenpopulaties

vast te legg en, aang ezien braa kballen ind irecte

informatie geven over de aanwezigheid van

muizensoorten. Uit analyses van het CBS bleek

echter dat het lastig is om op deze manier

betro uwb are tr ends te berek enen en d aaro m is  in

2002 besloten dit meetnet in te zetten in het kader

van verspreidingsonderzoek (verspreidings-

onderzoek m iddels braakbalanalyse).

Tot nu toe was de prioriteit het in stand houden van

het meetnet, dat gedragen wordt door een groot

aantal vrijwilligers. Nu lijkt er echter geld en dus

ruimte te komen om naast het blijven volgen en het

voorzichtig uitbreiden van het aantal locaties, ook

echt bezig te gaan de ‘witte vlekken’ in Nederland

aan  te pakke n. Me t witte v lekk en worde n die

plekken bedoeld waar nog geen of alleen zeer oude

gegeve ns van v oorhan den zijn. 

Braakbalgegevens van oudere onderzoeken

worden in 2004 gevalideerd en kunnen daarna

toegevoegd worden aan de database. Daarnaast

wordt er getracht naast het aantonen van soorten

ook aan te geven of een soort ergens niet voorkomt

(zogena amd e nul-wa arden). 

Het m eetnet pr obeert d e versp reiding in k aart te

bren gen  van a lle soo rten m uizen  en sp itsm uizen  in

Nederland, maar de prioriteit ligt bij een aantal

doelsoorten, te weten veldspitsmuis (Crocidura

leucodon), waterspitsmuis (Neomys fodiens) en

noordse woelmuis (Microtus oeconomus).
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Het vrijw illigersnetw erk

Het bestaande netwerk is grotendeels gebaseerd op

kerkuilen. In 2003 hebben de ‘bekende’

verzamelaars op een aantal nieuwe locaties

braakballen verzameld, maar er zijn ook een aantal

nieuwe verzamelaars bij gekomen.

Uit het braakbalonderzoek kunnen we op dit moment

beschikken over een kleine 18.000 gecontroleerde

verspreidingsgegevens: een soortwaarneming met

xy-coördinaat (kilometerhok-niveau), een seizoen en

een predator. Momenteel zijn er soortgegevens van

mee r dan 12 80 locaties , die bepa ald niet gelijke lijk

over Nederland verspreid liggen (zie kaart 1 met de

locaties; kerkuilen: zwart, ransuilen: open, veelal

oudere waarnem ingen)  

Van alle gegevens komt het grootste deel op het

conto van de kerkuil (77%), daarna ransuil (21%) en

kleine percentages voor bosuil (ongeveer 2%) en

klapekster, velduil, steenuil en torenvalk (met ieder

minder dan 0.1% ).

In 2003 is het bestaande netwerk  van pluizers

enigzins uitgebreid in vergelijking met de jaren

daarvoor. Anders dan voorheen wordt vanaf 2002 al

het geplozen materiaal door de pluizers naar de VZZ

terugge stuurd e n daar o pgeslag en; dit om  pluizers te

kun nen  cont roleren, m aar o ok o m o p een  later tijd stip

terug te kunnen grijpen op het basismateriaal. Al het

geretourneerde materiaal wordt bekeken en digitaal

verwerkt. Zowel de pluizers als de verzamelaars

krijgen een overzicht van datgene dat ze geplozen,

danwel verzameld hebben.

Verspreidingsgegevens van een aantal soorten

Van  zowe l de dr ie prio ritaire  (vanuit

beschermingsoogpunt voor Nederland belangrijke)

soorten, veldspitsmuis (Crocidura leucodon),

waterspitsmuis (Neomys fodiens) en noordse

woelmuis (Microtus oeconomus), als ook van de

ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) is

op een kaart zowel de verspreiding in het seizoen

2003, als daarvoor, de periode vanaf ± 1990

weergegeven.

Wate rspitsm uis

Op kaart 2 is aangegeven waar tot nu toe

waterspitsmuizen in braakballen zijn aangetroffen

(zwart); de open stippen geven aan waar

braakballen zijn verzameld.

Op een klein aantal vondsten na, worden resten

van w aters pitsm uizen  vooral gev onden in

kerkuilballen (94%), daarnaast nem en klapekster,

ransuil en bosuil respectievelijk 3.5, 1.6 en 0.8%

van d e pre datie  voor  hun r eke ning.  Het b eeld u it

braa kba lma teriaa l kom t over een  me t het b eeld u it

de ‘A tlas va n de N ederland se Z oogdiere n’.

Duidelijk is dat, in vergelijking met het Atlas-beeld,

er naast aanvullingen (zie met nam e Friesland),

nog  grote  gebie den  binne n het  vers preid ingsbee ld

van de waterspitsmuis onvoldoende gedekt

worden . 

Analoog aan de veldspitsmuis is uitbreiding van het

kerkuilnetwerk naar potentiële ‘waterspits-

muis gebiede n’ noodza kelijk, om  een bete r beeld te

krijgen van de werkelijke verspreiding. Een

probleem daarbij is vooral Zuid-Holland, dat voor

Nederlandse begrippen kerkuilarm is. Aangezien

bos- en ransuilen, die hier een veel sterkere

bezetting hebben, haast niet op waterspitsmuizen

pred eren , lijkt ee n oplo ssing voo r dit problee m in

eerste instantie middels braakbalanalyse niet

gegeven te kunnen worden.
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Velds pitsm uis

Op kaart 3 is aangegeven waar tot nu toe

veldspitsmuizen in braakballen zijn aangetroffen

(zwart); de open stippen geven aan waar braakballen

zijn verzameld.

Bij vergelijking van de verspreidingskaart in de ‘Atlas

van de Nederlandse zoogdieren’, blijken de

gegeve ns uit de A tlas beve stigd en a angevu ld te

worden  met b raakb algegev ens. 

Het gebied NO -Overijssel/ZO-Drenthe is zeer sterk

uitgebreid . De v eldspitsm uis is n iet aange troffe n in

bos- of r ansuilba llen. 

Uitbreiding van het kerkuilnetwerk naar de

omliggende gebieden van Z- en ZO-Drenthe/N- en

NO -Overijss el en h et zuid en va n Zeeland  is

noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de

actuele verspreiding van de veldspitsmuis.

Alle partijen uit he t oos ten va n Ne derla nd, w aarin

huisspitsmuizen zijn aangetroffen, zijn door een

nacontrole gegaan om de afwezigheid van de

veldspitsm uis te beve stigen. 

Noo rdse w oelm uis

Op kaart 4 is aangegeven waar tot nu toe noordse

woelmuizen in braakballen zijn aangetroffen

(zwart); de open stippen geven aan waar

braakballen zijn verzameld.

Uilen, anders dan de kerkuil, mijden over het

algemeen spitsmuizen, waardoor predatie van de

noordse woelm uis een comp leet ander beeld geeft

dan van de waterspitsmuis en de veldspitsmuis.

Kerkuil blijft met 53% de grootste predator, gevolgd

door rans uil (45 %); d aarn aas t nam en bo suil,

torenvalk en steenuil elk minder dan 1% voor hun

rekening. Gezien het geringe aandeel van de

ransuil (21%) op het totaal aantal

braakbalgegevens, betekent 45% van de noordse

woelmuisgegevens op conto van de ransuil, dat

deze soort een belangrijke predator is voor ons

verspreidingsonderzoek aangaande de noordse

woelm uis. 

Ond ergron dse w oelm uis

Op kaart 5 is aangegeven waar tot nu toe

onderg rondse  woelm uizen in braa kballen zijn

aangetroffen (zwart); de open stippen geven aan

waar braakballen zijn verzameld.

Naast de hierboven genoemde ‘prioritaire’ soorten

is ook de ondergrondse woelmuis een soort waar

we graa g me er over w illen weten. O ok van  deze

soort (met zijn zuidelijke verspreiding) is een kaart

geprint; veel van zijn potentieel verspreidingsgebied

is nog  niet do or he t netw erk g edekt. A lle par tijen u it

Noo rd-B raba nt en  Lim burg  zijn do or ee n nac ontro le

gegaan om zekerheid te krijgen omtrent de

aanwezigheid van aardmuis (Microtus  agre stis ),

veldmuis (Microtus  arva lis) en ondergrondse

woelmuis. In praktijk blijkt de ondergrondse
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woelm uis voor d e gem iddelde plu izer een las tig te

determineren (en daardoor relatief vaak gemiste)

soort te zijn.

Andere muizensoorten

 In bovenstaand verhaal ligt de nadruk vooral op de

zeldzamere soorten; algeheel zeldzaam (noordse

woelmuis en waterspitsmuis), of zeldzaam door een

beperkte verspreiding in Nederland (veldspitsmuis en

ondergrondse woelmuis). Waarnemingen van

algem ene  soor ten k unnen ec hter o ok e en be eld

geven van het voorkom en van bepaalde prioritaire

soorten. Zo wordt het voorkomen van de aard mu is in

het algemeen negatief gekoppeld aan het voorkomen

van de noordse woelmuis. In dit kader kunnen,

potentieel voor noordse woelmuis interessante,

locaties door de aanwezigheid van aardmuizen toch

interess ante inform atie geven . Deze ge gevens  zijn

dan van belang op het moment dat er ergens gericht

gezocht gaat worden naar noordse woelmuizen.

Plannen voor 2004

W e m oeten een  bete r bee ld krij gen  van d e actuele

verspreiding van met nam e de prioritaire

mu izens oorte n. Da arom  zal er in  2004  een b egin

gemaakt worden met het invullen van de ‘witte’

gebieden.

Voor de velds pitsm uis betekent dit een nauwere

samenwerking met kerkuilwerkgroepen in het oosten

van het land, naast een continuering van de

inspanningen in Zeeuws-Vlaanderen. In het oosten

(ZO-Drenthe, O-Overijssel en O-Gelderland) is het

zaak nieuwe gegevens te krijgen van de locaties

waar voorheen veldspitsmuizen zijn aangetroffen en

daarnaast om rond het bekende verspreidingsgebied

zo veel mogelijk nieuwe locaties te vinden.

Om  een b eter in zicht te  krijgen in d e actuele

verspreiding van de wate rspits mu is dient een

over zicht g em aak t te wo rden  van d e in N ederland  in

potentie g eschik te gebied en voor  deze so ort.

Gepro beerd za l moete n worde n om  rond de ze

gebieden kerkuillocaties te vinden. In een aantal

gevallen, in met name grotere, natte gebieden,

kunnen andere predatoren een rol gaan spelen. Te

denken valt bijvoorbeeld aan de klapeksters in de

Engbertdijksvenen in Overijssel. In de waterrijke

gebieden in het westen van het land zullen we wat

braakballen betreft vooral zijn aangewezen zijn op

een  incide ntele  vang st van  een r ansuil.

Om van de noo rdse  woe lmu is een be ter beeld te

krijgen van de actuele verspreiding, zullen er zowel

van meer roestplaatsen van ransuilen, als van meer

broedplaatsen van kerkuilen in en rond de tot nu toe

bekende gebieden, braakballen verzameld moeten

worden. Voor kerk uilen betekent dit dat er nauwere

contacten moeten komen met de betreffende

kerk uilwe rkgr oepen, vo or ran suilen  beteken t dit

nauwere contacten met natuurbeherende instanties

en daarnaast met natuurverenigingen, waarvan de

leden zich vaak in het veld begeven.

Voor de ondergrondse woelm uis  zal het ‘zuidelijke

netwerk’ verder ingevuld moeten worden.

Dick Bekker

Wintertellingen vleermuizen gaan door!

In de vorige Telganger werd aangegeven dat er

problemen waren rond het meetnet wintertellingen

vleermuizen. Een belangrijk deel van het probleem

was de grote hoeveelheid aan ontbrekende

gegeven s. He t zijn ge geve ns waar w e al en kele

jaren om vragen bij de proco’s en telleiders, maar

die maar niet binnenkwamen. Het gaat daarbij om

objecttypering, ligging, start/stop-gegevens en

daarnaast nog om het beheer van de

over winte rings obje cten . Via een ex tra ins panning is

getracht die ontbrekende gegevens te achterhalen.

De timing kon natuurlijk niet slechter, het viel

nam elijk sam en m et het veldw erk voo r dit mee tnet,

maar we hadden geen andere keus.

In tab el 1 vin d je een ov erzich t van h oe de  situa tie

was in oktober 2003 en hoe de situatie is eind

maart 2004. Da aruit blijkt dat er een enorme

verbetering heeft plaatsgevonden en ik wil dan ook 

Tabe l 1. Overzicht van de ontbrekende gegevens

(stand 29/03/2004). Van 1006 objecten worden

gegevens aangeleverd (inclusief objecten die niet

meer geteld (kunn en) worden).

# objecten zonderopgave in 10/2003# objecten zonderopgave 29/03/2004

verbetering 

ontbreekt van totaal
objecttype 29 13 55% 1%

kilometerhok 146 118 19% 12% 
atlasblok ? 40 ? 4%
startjaar 528 37 93% 4%

startreden 416 100 76% 10% 
stopjaar ? 47 ? 21%

stopreden 185 71 62% 32%

toegang sinds ? 91 ? 9%

beheer 1006 ca 300 ca 70% ca

30%
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iedereen die daar een steen(tje) aan heeft

bijgedragen hartelijk danken. Voor de

opdrachtgevers leverde het genoeg vertrouwen op

om dit jaar door te gaan.

We zijn er echter nog niet want van een aantal

categorieën ontbreken nog steeds teveel gegevens.

Daar mo et nog iets aan gedaan worde n anders

zullen de opdrachtgevers mogelijk toch maatregelen

nemen. De VZZ zal die gegevens aankomende

zomer nog willen achterhalen en we vragen iedereen

die nog geen gegevens heeft aangeleverd om dat

toch  te doen. D it is ook  wel zo  colleg iaal ric hting  die

personen die wel hun best hebben gedaan om de

gegevens te completeren. Als we de ontbrekende

gegevens uitsplitsen per provincie (tabel 2) dan wordt

al snel duidelijk waar nog veel winst is te behalen.

Van een aantal personen weet ik dat ze nog druk

bezig zijn om  de ontbr eken de geg evens  te

achterhalen. Aan de rest zal binnenkort nogmaals het

dringende verzoek worden gedaan om de gegevens

te leveren.

Tabel 2. Ontbrekende gegevens en de verdeling per

provincie

objtype

xy AB
Startjr

StartcodeStopcode
toegang

beheer

Gro 0 0 0 0 0 0 0 0

Fri 0 0 0 0 0 0 0 0

Dre 0 0 0 0 0 0 0 0

Ove 1 1 0 0 0 0 0 1

Gel 0 1 0 10 32 2 25 50

Utr 0 4 1 0 6 1 5 6

Nhol 6 7 7 0 7 8 7 50

Zhol 5 82* 26 0 11 0 9 16

Zee 1 2 1 0 2 0 1 0

Nbr 0 1 1 0 2 0 2 10

Lgr 0 0 0 0 1 12 14 80

Lrest 0 20 4 27 39 1 28 60

Fle 0 0 0 0 0 0 0 0

* met de zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland ligt er

een afspraak dat gegevens op atlasblok-niveau

worden aangeleverd.

Annemarieke van der Sluijs en Vilmar Dijkstra

De aantalsontwikkeling van de rode

eekhoorn in de periode 1995-2003

In 1995 is de Vereniging voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming (VZZ) gestart met het

monitoren van de rode eekhoorn (Sciu rus v ulgar is)

door middel van het tellen van nesten. Omdat er een

relatie bestaat tussen het aantal nesten en het aantal

eekhoorns, geeft de trend in het aantal nesten tevens

de tre nd in h et aantal eekh oorn  wee r. Dit

deelm eetnet w erd in 200 3 financ ieel gedee ltelijk

gedragen door de ASN-bank en valt onder het

VZZ -pro ject ‘Z oogdierm onito ring’.

Aantal telgebieden

In de loop van de jaren is het aantal telgebieden

waar in de juiste periode en de juiste wijze wordt

geteld toegenomen. De laatste jaren lijkt dit aantal

zich te stabiliseren. Inmiddels worden er ruim 100

telgebieden geteld (tabel 1). Ieder jaar worden er

over igens  me er telg ebied en ge teld dan in ta bel 1

wordt we ergege ven, m aar om dat ze niet in de  juiste

periode werden geteld of omdat het telgebied niet

volled ig we rd ge teld, zijn  deze  niet m eegenome n in

de analyses en in tabel 1.

Tabel 1. Het aantal telgebieden dat volledig in de juiste

periode is geteld in geheel Nederland, per regio en per

bostype in de periode 1995-2003.

1995 1996 1997 1998 1999

Geh. Ned.    9   25   35   41   73

Nrd. Ned.    1    3    5    4   14

Mid. Ned.    3    5    5   11   32

Zd. Ned.    5   17   25   26   27

Loofbos    5   13   19   19   24

Naaldbos    0    5    6    6   15

Gemengd

bos

   4    7   10   16   34

2000 2001 2002 2003

Geheel Nederland   82   93  103  99

Noord Nederland   18   28   32  32

Midden Nederland   39   39   46  42

Zuid Nederland   25   26   25  25

Loofbos   17   22   21  22

Naaldbos   17   19   26  22

Gemengd bos   48   52   56  55

Helaas vallen er ook telgebieden weg, omdat een

teller of telgroep er, om welke reden dan ook, mee

stopt. In tabel 2 staat per provincie weergegeven

hoeveel telgebieden er bekend zijn en hoeveel er

(officieel) niet meer geteld worden. In 2003 worden
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er in totaal 141 telgebieden onderscheiden. Een

toename van 2 telgebieden in vergelijking met 2002.

In vergelijking met 2002 werden er in 2003  echter 7

telgebieden minder geteld. Bij een deel van de

telgebieden waar niet meer geteld wordt, betreft het

telgebieden waar geen nesten (meer) werden

aangetroffen. Het is uiteraard niet echt inspirerend

om dergelijke gebieden jaarlijks door te lopen. Toch

zijn de ze ge biede n bela ngrijk  om  even tuele

uitbreiding/toename van de eekhoorn te kunnen

detecte ren. De rgelijke telge bieden k unnen  het beste

eens in de vijf jaar bezocht worden om een vinger

aan de pols te houden. Voor die gebieden waar

jaarlijks nesten werden gevonden, maar momenteel

niet meer geteld worden moeten we proberen

vervangende tellers te zoeken.

Tabel 2. De status van telgebieden per provincie en voor

heel Nederland.

Gr Fr Dr Ov Ge Ut Nh

Wordt geteld  0  9 20 15 15 12  9

Wordt niet

meer geteld

 1  2  1  1 10  2  3

Totaal  1 11 21 16 25 14 12

Zh Ze Nb Li Fl NL

Wordt geteld  2  1 14 17  2 116

Wordt niet

meer geteld

 0  0  4  1  0  25

Totaal  2  1 18 18  2 141

Verdeling en verspreiding van de telgebieden

De ligging van de telgebieden in Nederland wordt op

atlasblok niveau w eergeg even in figu ur 1. In deze

figuu r wordt ook de  begr enzin g van  de dr ie

onderscheiden regio’s weerge geven (Noord-,

Midden- en Zuid-Ned erland).

Rekening houdend met het areaal aan bos en het

verspreidingsgebied van de eekhoorn is de

verspre iding in ligging va n de telge bieden g oed te

noeme n. To ch blij ven e r enk ele st reke n/reg io’s die

enige versterking behoeven, zoals: Zuid-oost

Groningen (het dal van de R uiten Aa en omg eving),

het duingebied van Noord Holland ten noorden van

Egmond aan Zee, het duingebied van Zuid Holland,

Noord- en Midden Limburg en Zeeuws Vlaanderen.

In 2003 is er in Zeeuws Vlaanderen voor het eerst

een telgebied geteld. Enige versterking zou daar 

echter welkom zijn.

De verde ling ov er de  vers chillen de bo stype n is in

vergelijking met 2002 weinig veranderd (tabel 1).

Figuur 1. Ligging van telgebieden in 2003 (•  wordt nog

geteld, –  wordt niet meer geteld).

Trends in het aantal getelde eekhoornnesten

De trend voor heel Nederland (figuur 2) geeft aan

dat het aantal getelde eekhoornnesten na 1995

licht is afgen ome n. 

Figuur 2. Index aantalsontwikkeling eekhoornnesten

in Nederland en de drie regio’s, startjaar=100%. 

Deze afname is volgens de statistische analyses

echter niet significant, waarmee geconcludeerd kan

worden dat het aantal eekhoornnesten en

eekh oorns in N ederlan d stabiel is ge bleven. 

Splitsen we het op per regio (figuur 2), dan ontstaat

een ander beeld. In Midden- en Zuid-Nederland lijkt

de ee kho orn te  zijn afg enome n, m aar o ok h ier is

die afname niet significant. In Noord-Nederland lijkt

de eek hoorn d e laatste jar en juist te zijn
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toeg enome n. De  toenam e is ec hter e venm in

sign ifican t. Blijk baa r zijn er  tevee l telgebiede n in

Noord-Nederland die een afwijkende trend laten zien

om de trend significant te laten zijn. In Noord-Holland

lijkt het nog steeds slecht te gaan met de eekhoorn.

De trends in de verschillende bostypen laten

eveneens een afw isselende beeld zien (fig.3). 

Figuur 3. Index aantalsontwikkeling eekhoornnesten in

drie bos typen, startjaar=100%.

De trends in naaldbos en in gemengd bos zijn niet

significan t. In loofbos is de geconstateerde

afname echter significant (P=0,03). Het is voor het

eerst sinds de start van het meetnet dat een toe- of

afname significant is! Het lijkt echter geen reden voor

een feestje.

In hoever re he t mys terieu ze po kke nviru s hier bij een

rol heeft gespeeld is niet duidelijk. Je zou verwachten

dat in dat geval ook in de andere bostypen effecten

te zien zijn. Nu is het wel zo dat het loofbos voor

eek hoorns in  het a lgem een  kwa litatief m inder  goed  is

dan gemengd- en naaldbos. Dit vanwege een minder

constantere zaadproductie. Het kan zo zijn dat

daardoor een virusziekte in loofbos eerder een effect

te zien gee ft.

Vergelijking trends van dit meetnet met het

meetnet Dagactieve zoogdieren (DAZ)

Naast het meetnet eekhoornnesttellingen bestaat er

nog een m eetnet waarbij indexen voor de eekh oorn

worden bepaald. In samenwerking met SOVON, CBS

en VZZ verzamelen enkele honderden tellers van het

broedvogel monitorings project (BMP) vanaf 1994

naast vogelgegevens ook de waarnemingen van

zoogdieren (DAZ). In figuur 4 staan de indexen voor

Nederland en voor loofbos weergegeven over de

periode 1994-2002 (de indexen van 2003 zijn nog 

Figuur 4. Index aantalsontwikkeling eekhoorns in

Nederland en in  loofbos vanuit  het meetnet Dagactieve

Zoogdieren (DAZ), startjaar=100%.

niet bekend).

Het lijkt dat de indexen van DAZ een jaar eerder

zijn begonnen dan de indexen van de

nestentellingen, maar dat is onjuist. De tellingen

van d e eek hoorns v an de  DAZ  word en ve rrich t in

het voorjaar en de zomer. De tellingen van de

nesten worden aan het eind van de winter

uitgevoerd, maar geven weer hoeveel eekhoorns er

in de voorgaande zomer waren. De indexen van de

DAZ in 1994 zijn dus te vergelijken met de indexen

van de nesttellingen in 1995.

Beide tre nds van  de DA Z lopen  behoo rlijk gelijk

(figuur 4) en als we deze vergelijken met de

indexen van de nesttellingen (figuur 2 en figuur 3),

dan zijn er behoorlijke verschillen. Wel is het

opvallend dat de eekhoorns in loofbossen

significant achteruit zijn gegaan. Dat stemt dus

overeen met de trend die we vinden met het tellen

van eekhoornnesten. Bij de eerder geconstateerde

versch illen speelt he t versch il in de gebru ikte

methoden waarschijnlijk de grootste rol. In principe

is een methode nodig waarbij de kans op het

waarnemen van een eekhoorn(nest) door de jaren

heen gelijk blijft. Nu kan het zijn dat bij de tellingen

van de eekhoorns dit wordt verstoord door bv het

voedselaanbod. In jaren met weinig voedsel zullen

eekhoorns langer actief moeten zijn om dezelfde

hoeveelheid voedsel te vergaren. In dat geval is de

kans om bepaald individu te zien groter dan in jaren

dat er veel voedsel is. Daar staat echter tegenover

dat in goede voedseljaren er waarschijnlijk meer

individ uen  zijn om  te zien . De k ans  om  een b epaald

individu te zien n eem t af (het he eft eerde r zijn

kostje bij elkaar), maar de kans om een

willekeurige eekhoorn te zien neemt toe omdat er

me er ee kho orns  zijn. Daarn aas t kan  het weer b ij
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het waarnemen van eekhoorns een grotere rol

spelen dan bij het tellen van nesten. Onder goede

weersomstandigheden worden mogelijk meer

eek hoorns g ezien . Daa r staa t tege nove r dat in

naja ren m et vee l storm en ee n dee l van d e nes ten u it

de bomen waait. Als het aantal eekhoorns over een

langere periode blijft afnemen, dan mag verwacht

worden dat uit beide methoden zal blijken dat de

indexen afnemen.

Tot slot wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan het

uitvoeren, verzamelen en verwerken van de tellingen

van harte bedanken. Zonder jullie inspanning was en

is het niet mogelijk om de indexen te bepalen en het

wel en wee van de eekhoorn in Nederland te volgen.

Ik hoop dat jullie ook de aankomende jaren willen

blijven meewerken.

Vilmar Dijkstra 

Colofon. Ieder kwartaal maakte het team van

Zoogdiermonitoring een kort verslag van bestuurlijke

activiteiten en de voortgang van de deelmeetnetten:

“de telganger”.

Heb je opmerkingen, ideeën, mededelingen

met betrekking tot Zoogdiermonitoring? Geef ze door

voor 1 juli 2004 en ze komen in de Telganger. Tot

ziens! Vilmar Dijkstra, Annemarieke van der Sluijs 

Dennis W ansink en Dick B ekker.

Adres: VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ, Arnhem.

Bever Biesbosch oproep

Dit jaar is er v olop de m ogelijkhe id om b evers te

zien! 

Van me i t/m augustus zullen er simultaan

tellingen  plaatsvinden om de minimale aantallen

bevers in de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse

Biesbosch te bepalen, zoals ook in de jaren 1995 /

1999 is gebeurd. Door met een aantal mensen

tege lijk alle  dagr ustp laatsen in e en be paa ld

territo rium  te observ eren , kan  een g oed  beeld

verkregen worden van het minimum aantal dieren

dat zich in een territorium bevindt. Tegelijkertijd kan

zo een beeld worden verkregen van de

voortplan ting. 

De simultaan tellingen zullen voornamelijk in de

weekenden plaatsvinden (de vrijdag- en

zaterdagavond), maar waarschijnlijk is er ook de

mog elijkheid om  doorde week s te kun nen. 

Gedu rende d rie week enden  rondom  de langs te

dag, te weten de weekenden van 11/12, 18/19 en

25/26 juni zijn er weer de jaarlijkse transect

tellingen . Tijdens de transecttellingen worden

bevers geteld door per weekend een tiental

kanoroutes af te leggen in de Dordtse- (2)

Sliedrechtse (2)- en Brabantse Biesbos ch (6).

Iedere kanoroute is ongeveer 6 km lang en door

deze rou tes jaarlijks  rustig te ka noën e n goed  op te

letten of er bevers te zien zijn, krijgen we een

relatief beeld van het aantal bevers in de

Biesbosch.

Per weekend is er voor slechts een beperkt aantal

mensen plaats. Mocht je graag mee willen doen

met één van beide, of met beide projecten, neem

dan contact op met Annemarieke van der Slui js. Te

bereiken middels telefoonnummer 026 – 3705318

of e-m ail: a.vandersluijs@vzz.nl.

Ann ema rieke  van d er Slu ijs
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