
Gebruik van camera’s bij zoogdierinventarisatie

Flits, ik heb je!
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Digitaal Jaap Mulder gebruikte voor zijn

zoektocht naar wilde katten analoge foto-

toestellen. De veldwerkgroep werkt met

digitale camera's, met als doel het vast-

stellen van de aanwezigheid van zoogdie-

ren en de soort. De kwaliteit van de foto's

is daarbij van ondergeschikt belang, zo-

lang de gefotografeerde soorten maar her-

kenbaar zijn. Op een geheugenkaart van 2

gigabyte kan één camera zo'n 2.000 foto's

van redelijke kwaliteit kwijt. Dat heeft als

voordeel dat een camera langere tijd kan

worden opgehangen zonder dat er iemand

naar toe hoeft om de geheugenkaart te

Camera's zijn prima te gebruiken bij het inventariseren van zoog-

dieren. Huiskatten, hazen, dassen, boommarters, reeën, vossen en

wilde zwijnen zijn allemaal al op de gevoelige plaat vastgelegd

met gebruik van moderne technieken. Hoe gaat dat in zijn werk?

In een eerder nummer van Zoogdier heeft

roofdierdeskundige, Jaap Mulder, verslag

gedaan van zijn geslaagde pogingen om in

Limburg waarnemingen van wilde katten

te verzamelen door middel van camera's

met een bewegingssensor. Naast wilde

katten heeft Jaap ook allerlei "bijvangsten"

gefotografeerd, waaronder een bijzonder

konijn. De Veldwerkgroep van Zoogdier-

vereniging VZZ zag, aangemoedigd door de

Limburgse ontdekkingen, nog meer mo-

gelijkheden: dassen en andere marterach-

tigen, vossen, lynxen, wolven, beren. In

2007 werd op het zomerkamp in Estland al

gebruik gemaakt van een TrailMaster, een

tamelijk ingewikkeld en prijzig systeem

dat wel erg mooie beelden kan opleveren

(zie Zoogdier, september 2007). Sinds kort

beschikt de Veldwerkgroep ook over een

aantal camera's die goedkoper en eenvou-

diger zijn te bedienen. Hiermee hebbenwij

voorafgaand aan het zomerkamp in april

en mei van dit jaar alvast wat geoefend in

het Voornes Duin en op de Veluwe. Hier

onze bevindingen.

De camera's worden

met een spanband aan

een boom gebonden.

Het formaat is ongeveer

gelijk aan een grote

broodtrommel. Op deze

foro: de Moultie D40.
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verwisselen of de beelden ter plekke op

een computer te uploaden. Ook gaan de

batterijen lang (tot vijf maanden) mee. Op

die manier wordt de mogelijke verstoring

door mensen tot een minimum terug ge-

bracht. De kwaliteit van de digitale foto's is

wel wat minder dan die van analoge foto's,

maar een opslagcapaciteit van 2.000 beel-

den is zeker te prefereren boven een ana-

loog filmrolletje met maximaal 36 foto's.

Dankzij het ter plekke direct zichtbare re-

sultaat kun je bovendien de opstelling tus-

sentijds aanpassen of verplaatsen als het

resultaat niet goed is. Het direct kunnen

bekijken van de beelden is verder een stuk

bevredigender dan een aantal dagen op

het ontwikkelen van je film wachten.

Infrarood De Veldwerkgroep gebruikt

camera's van het merk Moultrie (zie

kader). De afmetingen van de camera's

zijn 10 x 16,5 x 26 cm, ongeveer de grootte

van een brooddoos van een stevige bouw-

vakker met een gezonde trek. Deze came-

ra's hebben een ingebouwde

bewegingssensor en een vaste resolutie.

Van de Moultrie-camera's zijn zowel een

infraroodversie (l| als een versie met flits-

lamp (M) verkrijgbaar. Beide worden gele-

verd in een model van 4 en 6 megapixels.

De laatste geeft een betere beeldkwaliteit.

De camera met een flitslamp is goedkoper

en maakt plaatjes die duidelijker (scher-

per) zijn dan de infraroodcamera. Een na-

deel is dat flitsen verstorend kan werken

op de dieren die worden gefotografeerd.

Dit geldt niet voor boommarters, die tij-

dens experimenten van de boommarter-

werkgroep nauwelijks op flitslicht bleken

te reageren. Het flitslicht kan ook de on-

gewenste aandacht van mensen trekken,

met mogelijke verstoring of diefstal tot ge-

volg. De infrarood camera fotografeert

zonder flits, maar heeft als nadeel dat hij

bij het fotograferen overdag een zachte tik

maakt vanwege het wegschuiven van het

dan niet gebruikte infrarood filter. In het

donker is deze tik niet te horen, maar dan

is er gedurende een seconde een rode

gloed te zien van de infrarood verlichting.

Of dit verstorend op zoogdieren werkt, is

niet bekend.

Film Alle camera's kunnen zowel foto

graferen als filmen. De lengte van de

filmpjes is in te stellen. Ook het interval

waarmee de foto's worden gemaakt, is

instelbaar. Bij de door ons geteste ca-

mera's is de minimaal instelbare tus-

sentijd tien seconden. Bij andere

merken kan dit korter zijn. Tijdens de

proeven is gekozen voor een instelling

waarmee, nadat de sensor een bewe-

ging waarneemt, achter elkaar met een

tussentijd van tien seconden drie foto's

werden gemaakt. Vervolgens wacht de

camera één minuut, waarna de bewe-

gingssensor weer wordt geactiveerd.

Door drie foto's achter elkaar te maken,

kunnen de "slachtoffers" met een

beetje geluk van meerdere kanten wor-

den bekeken. De mogelijkheid film-

beelden op te nemen is nog niet

uitgetest.

Installeren De camera's worden met

behulp van een spanband aan een boom

gebonden. Het programmeren van de

camera is een eenvoudig klusje. Door

middelvan enkele knoppen wordt een

keuzemenu doorlopen waarmee bij-

voorbeeld het tijdsinterval tussen ver-

schillende foto's kan worden ingesteld.

Ook kunnen datum en tijd worden inge-

voerd. Deze worden dan standaard on-

deraan iedere opname afgedrukt,

samen met luchtdruk, maanstand, bui-

tentemperatuur en naam van de ca-

mera (door de gebruiker in te voeren en

vooral handig bij gebruik van meerdere ca-

mera's tegelijk). De camera kan worden

beveiligd met een wachtwoord zodat die-

ven de camera wel kunnen meenemen

maar hem dan vervolgens niet zelf kunnen

gebruiken. Het uitlezen van de camera kan

op twee eenvoudige manierengebeuren: of

je vervangt de geheugenkaart en leest de

meegenomen kaart thuis op je computer

met een geheugenkaartlezer uit, of je

neemt je laptop mee het veld in en haalt

via een USB-kabel de foto’s rechtstreeks

uit de camera. In het laatste geval zijn

eventuele resultaten direct zichtbaar en

Het installeren van de camera. Foto Jeroen Willemsen



kan er - als het nodig is - nog wat worden

veranderd aan de plaats of de instellingen

van de camera. Alleen de duurdere typen

camera’s hebben een beeldscherm en

daarmee de mogelijkheid via dit scherm

ter plekke de kwaliteit van de beelden te

controleren zonder tussenkomst van een

computer.

De resultaten In april en mei heeft de

Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging

VZZ een aantal camera's een week uitge-

probeerd in het Voornes Duin en een week-

end op de Veluwe. Tijdens de proeven is

gekeken of de camera's wel of niet ge-

schikt waren voor het waarnemen van

zoogdieren en voor soortherkenning. Er

zijn geen gegevens over aantallen verza-

meld. De camera's leverden meteen in de

eerste nacht al resultaat op. In het Voor-

nes Duin werden reeën, huiskatten, een

haas en een buizerd gefotografeerd en op

de Veluwe dassen, reeën, vossen en wilde

zwijnen. Vooral reebokken blijken nieuws-

gierig te zijn naar het nieuwe element in

hun omgeving en worden daardoor vaak

gefotografeerd. De dieren worden in hun

beweging ''bevroren". Als de stand op de

foto dan wat ongebruikelijk is, kan dat tot

enig gepuzzel leiden bij de determinatie.

Maar op de meeste foto's waren de soor-

ten goed te herkennen, alhoewel foto's van

marterachtigen tot enige discussie konden

leiden. De kwalitatief betere camera met 6

megapixels bevordert in zo'n geval het de-

terminatiegemak.

Tips Om verspreidingsgegevens te verza-

melen kunnen de camera's het beste op

een plek worden opgehangen waar veel

passerende zoogdieren zijn te verwachten,

zoals bij een frequent gebruikte wildwissel

of een drinkpoel met verse sporen. Omdat

alle camera's enige vertraging hebben voor

ze een toto maken (de precieze vertraging
is nog niet nagegaan], is het van belang de

dieren een reden te geven om even te blij-

ven staan bij de camera, bijvoorbeeld door

wat lokvoer (zoals kattenvoer] uit te leggen

of een lokstof te gebruiken.

Bij het opstellen van de camera is het van

belang dat de "achtergrond" niet te licht is:

bijvoorbeeld bij een bosrand kan de lucht

tussen de bomen teveel tegenlicht opleve-

ren. Bij het opstellen van de camera’s moet

goed worden nagegaan waar de zon in de

ochtend staat zodat ook dan geen sprake

is van tegenlicht. Op het noordelijk half-

rond is recht naar het noorden toe meestal

de beste optie. Ook kan het tegenlichtpro-

bleem grotendeels worden ondervangen

door de camera schuin naar beneden te

richten, naar de bodem of ondergrond toe.

Voor het goed kunnen fotograferen van

kleinere zoogdieren zoals marterachtigen

is het natuurlijk van groot belang dat er

geen takken of bladeren zijn die het zicht

blokkeren. Een ander aandachtspunt is de

hoogte waarop de camera wordt opgehan-

gen. Met name voor het determinerenvan

kleinere zoogdieren lijkt het zinvol om de

camera op maximaal dertig centimeter

boven de grond te hangen.

Op de twee foto's na de eerste foto blijkt

vaak niets of maar erg weinig te worden af-

gedeeld. Toch is het verstandig om de drie

foto's uit een serie wel steeds goed met el-

kaar te vergelijken. Een subtiel verschil le-

vert soms toch nog een uiterst vage maar

doorslaggevende aanwijzing op van een

neuspunt, snuit of oor.

Conclusie Het gebruik van digitale ca-

mera's met bewegingssensoren lijkt een

waardevolle aanvulling te zijn op de ge-

bruikelijke inventarisatiemethoden voor

zoogdieren en is wellicht de enige methode

om de verspreiding van kleinere zoogdie-

ren zoals marterachtigen vast te kunnen

stellen.

Jeroen Willemsen, Jan Piet Bekkenen Erlc

Thomassen.

jeroen.willemsenldhetnet.nl

Moultrie-camera’s

De camera’s van het merk Moultrie zijn

via internet te bestellen. Door middel van

Google of met behulp van prijsvergelij-

kings-sites zijn de goedkoopste aanbie-

ders eenvoudig op te sporen. De website

http://www.trailcampro.com geeft een

goed overzicht van een aantal merken,

waaronder Moultrie.

D- en M-serie: flitslicht;

l-serie: infrarood.

Vaste resolutie van U (de 60-serie)

of 6 megapixel (de 60 serie).

Prijsaanduiding:

Moultrie D60 (flitslicht, 6 megapixel):

$100,-

Moultrie M60 (flitslicht, U megapixel);

$ 180,-

Moultrie 160 (infraroodlicht, 6 megapixel):

$ 200,-

Moultrie M60 (flitslicht, 6 megapixel):

$250,-

Moultrie160 (infraroodlicht, 6 megapixel):

$ 300,-

De D40 is een oud model van de M60, dat

met enig geluk nog verkrijgbaar is. en

dan mogelijk tegen gereduceerd tarief

wordt verkocht. Het prijsverschil maakt

de aanschaf zeker de moeite waard.

Kom ook naar de Algemene

Ledenvergadering op

22 november met als thema:

zoogdierenonderzoek gaat high

tech. Onderdeel van het pro-

gramma is een presentatie over

cameravallen.
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