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Wim Ruitenbeek

Muizen Wange
Op stap met de NOZOS

• Vrüwilligers van de NOZOS. Foto: Bert Pis.

Eén à twee keer per jaar organiseert de
NOZOS een weekend voor het
inventariseren van kleine zoogdieren in
verschillende terreinen.
In het weekend van 24 en 25 september
2005 was de Eilandspolder aan de beurt.
De redactie mocht mee.

Als wij op zaterdagochtend rond
half negen bij stralend weer arriveren bij de werkschuur van Landschap
Noord-Holland worden wij begroet
door slaperige koppen die uit
slaapzakken steken. De nacht er
voor hadden de deelnemers aan het
weekend de eerste controle van de

vangsten uitgevoerd. Daarbij was
het plotseling hard gaan regenen.
Teruggaan had geen zin dus men
werkte ijverig door, maar omdat
niemand op regen had gerekend,
werd iedereen drijfnat. Pas rond
3 uur kon men de natte kleren uittrekken en in de slaapzakken glij-

den. En nu werden ze dus door ons
gewekt. De meeste deelnemers
hadden geen extra kleren mee, dus
voor hen zat er niets anders op dan
de natte kleren weer aan te trekken.
"Aan je lijf drogen kleren het
snelst`. luidde de schrale troost. Na
een snel ontbijt en warme kofﬁe
was iedereen weer kwiek en gemotiveerd voor de volgende controle

van de uitgezette vallen.

Op verzoek
De Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) ging deze keer
vangen onder Driehuizen in het
westelijk deel van de Eilandspolder.

Zij deed dat op verzoek van
Landschap Noord-Holland (LNH),
de beheerder van dit gebied. LNH
heeft hierom gevraagd, omdat zij
van plan is enkele bosjes in dit
veenweidegebied op te ruimen ten
behoeve van de weidevogels.
Weidevogels houden niet van bosschages en mijden die omdat ze het
uitzicht belemmeren en schuil- en

broedgelegenheid bieden aan roofvogels en kraaien die het op hun
kuikens voorzien hebben. Maar
voordat LNH overgaat tot het verwijderen van die bosjes, wil het
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Foto's: Bert Pis.

Zoogdieratlas
NOZOS-leden hebben in de afgelopen jaren al vele waarnemingen verzameld, zich twaarnemingen en verkeersslachtoffers, door het pluizen van
braakballen van uilen en gedurende van gweekenden als het hier beschrevene. Ook de provincie Noord-Holland heeft vanaf 1993 veel gegevens
verzameld over zoogdieren door veldonderzoek.
Al deze zo ogdierwa arnemingen staan b e e n in een databestand. De
NOZOS gaat namelijk samen met de Zoogdieren werkgroep Zuid-Holland
een Zoogdieratlas van Noord- en Zuid-Holland uitgeven. Om een zo goed
mogelijk overzicht te kunnen geven van het voorkomen en de verspreiding
van zoogdierso orten zen gegevens hierover noodzakelijk. In een eindsprint
wordt nu geprobeerd nog zoveel mogelijk waarnemingen binnen te krügen. Hierdoor hoopt de NOZOS dat de kaartjes en de kennis over de
zoogdieren in Noord-Holland zo volledig mogelijk wordt.
Op de web-site van de NOZOS (wwwcdewüdeblik.org/nozos/atlas.html)
worden enkele voorlopige kaartjes gepresenteerd. Vooral be de marterachtigen zen er nog veel witte plekken op de kaart zichtbaar. u kunt
helpen deze kaarten compleet te maken door uw waarnemingen via de
web-site door te geven of per post te sturen naar : NOZOS, Rosmolen 111,
1703 NG Heerhugowaard.

In de nacht van vrijdag op zaterdag
had dus de eerste controle plaats.
Daarna werden op zaterdag en zondag de vallen nog drie keer per dag
gecontroleerd, in de ochtend. aan
het eind van de middag en in il
nacht. Als er veel gevangen wordt,
heeft nog een vierde controle plaats.

Doelen
Uiteindelijk is de bedoeling van dit
soort onderzoek de verspreiding

lijk met behulp van de Gvang-terugvangmethodeﬁ Daarbij worden de
gevangen beesten gemerkt,
waardoor meer dan eens gevangen
dieren herkend worden. Vervolgens
kan op basis van de verhouding
nieuw gevangen - teruggevangen
dieren van een soort een beeld ontstaan over de dichtheid van een
populatie. Deze methode werkt

alleen bij grote populaties.

Op stap
Na het ontbijt gaan tien leden van

NOZOS onder de enthousiaste leiding van Peter van der Linden op
pad in twee subgroepen. De ene
groep gaat metsen om drie raaien te
controleren. De andere groep stapt

in een excursieboot van LNH voor
controle van de andere drie raaien.
Wij gaan met die laatste groep
mee. De raaien die wij controleren
staan op eilandjes die alleen per
boot bereikbaar zijn. De vangst valt
tegen, deze ochtend. We vangen
alleen bos ruizen en bosspitsmuizen. Ongeveer 10% van de vallen

zen is helaas niet mogelijk zonder
de dieren open te snijden en dat

van deze anders moeilijk waarneembare soorten in kaart te brengen. Een andere beproefde manier
om een beeld te krijgen van de verspreiding van muizen en spitsmuizen is het uitpluizen van braakballen. Maar het nadeel daarvan is, dat
het beeld dat hierdoor ontstaat ook
iets zegt over de voorkeur van de
betreffende uilen, waardoor geen
zuiver beeld ontstaat van de in het

Het weekend van 24 en 25 september heeft geen noordse woelmuis
opgeleverd, daarom is besloten om
nog een weekend te vangen, op
andere plekken in de Eilandspolder.
Uiteindelijk zijn op twee plekken
noordse woel muizen gevangen. In
de tabel staat een overzicht van alle
vangsten.

Gevangen dieren worden gedetermineerd, maar alleen de "echte"
muizen worden gesekst. Het bepalen van het geslacht van spitsmui-

gebeurt dus niet. Wel wordt van

betreffende terrein aanwezige mui-

alle gevangen dieren een stukje

zen en spitsmuizen. Zo is bijvoor-

vacht afgeknipt om ze te merken.

beeld bekend dat de meeste uilen

Daardoor is het mogelijk vast te

geen spitsmuizen eten. Alleen de

stellen of een dier al eerder gevan-

kerkuil is een uitzondering op die
regel.

gen is. De NOZOS vangt bijvoorkeur in het najaar, omdat de populaties dan het grootst zijn.
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heeft succes.

Wim Ruitenbeek

Bij de hier beschreven vangmetho-

Nasauplein 17
1815 GN Alkmaar

de zijn populatieschattingen moge-

wim.ruitenbeek@planet.nl

