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Reegeit met 2 jongen
2017 is al gestart en de temperaturen lopen al langzaam op. Tijd voor een
terugblik op 2016 voor onze zoogdieren.
Ook afgelopen jaar hebben we met de nodige pech te maken gehad. Gestart met 6
camera’s, zijn we het jaar beëindigd met 5. In september hebben vandalen één
van onze camera’s volledig vernield. Daarnaast zijn we ook nog geconfronteerd
met de ouderdom van onze camera’s. Langzaam aan beginnen hier en daar
camera’s, zonder aanwijsbare reden, uit te vallen. Dit brengt het gemiddeld
aantal camera’s in 2016 op 3,85, daar waar we in 2015 nog 5,54 camera’s actief
hadden.
Ik heb er het afgelopen jaar voor gekozen om de camera’s haast niet te
verplaatsen. Op deze manier krijgen we een volledig jaar in beeld. Slechts 7
locaties zijn bemonsterd (in 2015 nog 17 locaties). In totaal hebben we 1671
cameradagen (dagen van alle camera’s) genoteerd, tegen 2023 in 2015. Het
aantal registratiedagen lag op 939 en 957 in 2015, namelijk 627 in 2015 (in 2014
slechts 274). In totaal werden 2053 registraties (in 2015 2407) genoteerd en
waren er 3031 opnames, in 2015 3607 (exclusief de opnames zonder registraties
of ‘false triggers’). Vertaald betekent dit dat we in 2016 met al onze camera’s
haast 122,86% van de tijd dat een camera loopt er ook een registratie werd
genoteerd die dag (in 2015 was dit 118,98%). De cijfers voor 2015 zijn licht
afwijkend van de bespreking in het vorige overzicht omdat niet alle materiaal
reeds verwerkt was. Dat het aantal registraties dermate stijgt is een mogelijke
aanwijzing dat er meer dieren in het gebied voorkomen, later meer.

Ree – selfie met broer
Ook dit jaar hebben we 8 soorten zoogdieren geregistreerd (exclusief
rondlopende honden, runderen en mensen).
Hoe kan het anders dat de meerderheid van de waarneming opnieuw de Vos
betrof (1112 registraties en 1422 opnames, in 2015 nog 1260 registraties 1801
opnames). De Ree is naar de tweede plaats opgeschoven met 424 registraties en
923 opnames (in 2015 goed voor 250 registraties en 420 opnames), gevolgd
door de Steenmarter met 193 registraties en 234 opnames (in 2015 214
registraties en 265 opnames), het Konijn met 137 registraties en 213 opnames
(nog goed voor 427 registraties en 784 opnames in 2015). Daarna vinden we de
Bosmuis terug met 60 registraties en 72 opnames (slechts 50 registraties in
2015 met 77 opnames), Eekhoorn met 46 registraties en 53 opnames (slechts 1
registratie en 1 opname in 2015), Egel met 42 registraties en 53 opnames
(slechts 11 registraties en 13 opnames in 2015), Bruine rat met 39 registraties
en 61 opnames (nog 187 registraties en 238 opnames in 2015).

Vos bij zonsopkomst
Daar we het afgelopen jaar haast alle camera’s op dezelfde locatie hebben laten
hangen kunnen we niet zoveel afleiden over de spreiding van de waarnemingen,
maar des te meer naar de intensiteit en het gedrag over het hele jaar heen.
Verder is het opvallend dat zowel Eekhoorn als Egel veel meer dan voorheen
werden waargenomen. Dit is voornamelijk te wijten omdat we 1 cameraval
hebben verplaatst en in een meer bosachtige omgeving hebben geplaatst.
Klaarblijkelijk is dit biotoop echt de voorkeur voor deze 2 dieren.
De Steenmarter is haast constant gebleven tov 2015.
Ree Jonge bok – 1 jaar
Konijn
Bij het Konijn bemerken we een sterke achteruitgang in het aantal opnames en
registratie. Dit is opmerkelijk gezien de 2 plaatsen waar we deze dieren volgen,
niet zijn gewijzigd. Wel heeft 2016 een zeer lange en natte periode gekend
waardoor maaiwerkzaamheden ook pas laat op gang zijn kunnen komen.
Mogelijk heeft dit impact gehad op het voorkomen van deze lieve knagers.

Reebok – geboren 2014

De ‘oude’ reebok
Ree
Opvallend voor afgelopen jaar was de toename bij onder meer het Ree. Dit was te
wijten aan het feit dat voor de 2de maal in het gebied jonge reeën zijn geboren.
Opnieuw zijn er 2 kalfjes bijgekomen (evenals in 2014) en opnieuw zijn het 2
bokjes. Eén van onze bokken, geboren in 2014, heeft de oversteek gemaakt naar
Burcht, wat het totaal op 3 Reeën bracht voor het gebied. Echter tijdens de lente
werd naast de zwangere geit nog een andere geit waargenomen. Klaarblijkelijk
een exemplaar dat de oversteek in de omgekeerde richting heeft gemaakt. Dit
bracht het aantal opnieuw op 4. Met de geboorte van de 2 kalfjes, die momenteel
haast even groot zijn als de volwassene, lopen er 6 Reeën in het gebied rond.
.
Steenmarterkast
Over de Steenmarterkast is er geen nieuws. Het nieuws is eigenlijk dat er geen
nieuws is. We hadden gehoopt dat deze kast snel zou in gebruik genomen
worden. Echter bij nazicht tot in de zomer kon dit niet worden vastgesteld.
Daarom is besloten om voorlopig de camera hier te verwijderen om verstoring te
minimaliseren en in de loop van 2017 hier opnieuw te gaan registreren.

Vos

Vos – als het jeukt moet je krabben

Ree – als het jeukt moet je krabben

