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Waarschuwing: in dit rapport zijn vertrouwelijke gegevens opgenomen
(verspreidingsgegevens en resultaten genetisch onderzoek).
We raden aan dat deze gegevens niet aan derden worden doorgespeeld.
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1. Inleiding
De wilde hamster (Cricetus cricetus) is een soort die in het westelijke deel van zijn
verspreidingsgebied zwaar bedreigd is (zie oa. Backbier et al., 1998). In Vlaanderen
is de hamster opgenomen in de rode lijst van de zoogdieren in de categorie ‘met
uitsterven bedreigd’ (Criel et al., 1994).
Verschillende juridische bepalingen beschermen de hamster en zijn biotoop (Valck et
al., 2001). Zo is de hamster opgenomen in bijlage II van de Conventie van Bern als
streng beschermde diersoort en opgenomen in bijlage 4a van de habitatrichtlijn als
een soort van communautair belang.
Vlaanderen is verplicht om deze soort en zijn biotoop te beschermen. Het
soortbeschermingsplan hamster (Mercelis 2001, Valck et al., 2001) reikt hiervoor
concrete actieplannen aan, die de noodzakelijke acties bespreken op gemeentelijk,
provinciaal, Vlaams en internationaal niveau.
In 1998 werd in opdracht van AMINAL voor het eerst een vrij grootschalig onderzoek
verricht naar het voorkomen en de status van de hamster in Vlaanderen (Christiaens
& Verwaerde, 1998). Het onderzoek werd uitgevoerd door De Wielewaal,
Natuurvereniging
vzw,
in
samenwerking
met
vrijwilligers
van
de
zoogdierenwerkgroep van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
(JNM). In Vlaams-Brabant werd 472 ha onderzocht, verspreid over Bertem en
Hoegaarden, en werden 83 hamsterburchten gevonden. In 1999 werd door De
Wielewaal 201 hectare onderzocht en werden 17 burchten gevonden (Valck, 1999,
2000a & b). In 2000 werd, in samenwerking met Brakona, 1036 ha akkergebied
grondig geïnventariseerd, wat in totaal 41 burchten opleverde (Mercelis & Valck,
2001).
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de twee gekende kernpopulaties klein en
gefragmenteerd zijn, en dat concrete soortbeschermingsmaatregelen noodzakelijk
zijn (Mercelis & Valck, 2001).
In 2001 werd in samenwerking met Brakona een nieuw project uitgevoerd. De
opdracht was drieledig:
* inventarisatie in de 2 kerngebieden (Bertem-Leefdaal en Hoegaarden) om een zicht
te krijgen op populatie veranderingen en om beschermingsmaatregelen te
ondersteunen
* inventarisatie van enkele blanco gebieden ten zuiden van de Bertem-Leefdaal, de
zone ten noorden en ten oosten van de populatie Hoegaarden en het grensgebied
met Waals-Brabant. Doel was om een vollediger beeld te krijgen op de verspreiding
van de hamster in Vlaams-Brabant en ev. bijkomende kerngebieden op te sporen.
* uitbouw van het lokaal draagvlak.
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2. Materiaal en methode
2.1. Berminventarisaties - lente 2001
Buitenlandse studies wijzen er op dat kleine landschapselementen (ruigten,
akkerranden, holle wegen, …) van wezenlijk belang zijn voor het overleven van de
hamster in het huidige akkerlandschap (o.a. Gubbels et al., 1994 a&b). Hamsters
kunnen er permanente burchten en tijdelijke winterburchten aanleggen (Gubbels et
al., 1994 a&b, Glas 1961, Grulich 1978, Karaseva 1962, Schröpfer 1973). De
berminventarisaties hadden tot doel om het belang van kleine landschapselementen
voor de Vlaamse hamsterpopulatie na te gaan. Alle kleine landschapselementen in
de kernpopulatie van Bertem werden systematisch afgezocht.
Het grote voordeel van het inventariseren van winterburchten, is dat er een duidelijke
relatie is tussen het aantal burchten en het aantal dieren, aangezien elke geopende
winterburcht ontegensprekelijk wijst op 1 dier dat de winterslaap overleefde (Wencel,
2000a&b). Tijdens de zomer is de relatie van het aantal dieren per burcht minder
duidelijk, aangezien mannetjes soms meerdere burchten gebruiken, of meerdere
individuen (moeder met jongen) 1 burcht bewonen.
De berminventarisaties werden uitgevoerd in de vroege lente (van 3 tot 11 april),
omdat de vegetatie op dat moment nog niet te hoog is (wat het zoeken
vergemakkelijkt) en de hamsters dan pas uit winterslaap komen (zodat vers
geopende burchten gevonden kunnen worden). Door de MKZ-crisis werd de
geplande veldwerkperiode ingekort.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, verwijzen we naar de cursus
Bermeninventarisatie (zie bijlage)
2.2. Zomerinventarisaties
In de zomer van 2001 werd, net als in de voorafgaande jaren, uitgebreid
geïnventariseerd in de kerngebieden. Daarnaast werden ook een aantal blanco
gebieden bezocht. Doel van de inventarisaties was om nieuwe populaties op te
sporen en de gekende kernpopulaties op te volgen.
Het onderzoeksgebied werd geselecteerd op basis van de volgende parameters (zie
fig. 1):
- onderzoeksopdracht Brakona 2001: op vraag van de provincie werd voornamelijk
gezocht in de twee kernpopulaties (Bertem-Leefdaal en Hoegaarden) en in de blanco
gebieden, met name de gebieden ten zuiden van de populatie Bertem-Leefdaal en
de zone ten noorden en ten oosten van de populatie in Hoegaarden. Ook het
grensgebied met Vlaams-Brabant kreeg extra aandacht.
- kerngebieden afgebakend in het soortbeschermingsplan (zie Valck et al. 2001)
- habitatkaart (Onkelinx, 2001): globale geschiktheid van een gebied op basis van
significante habitateigenschappen (bodem, biotoop) en de graad van connectiviteit.
Enkel gebieden met globale waardering (voor de hamster)> 0.25 worden als
‘hamstergebied’ beschouwd (zie 5.2).
- hamsterburchten gevonden in 2000, 1999 en/of 1998
Op basis van deze parameters werd het potentieel onderzoeksgebied uitgekozen. De
intensiteit waarmee dit gebied werd onderzocht, hing in grote mate af van de lokale
situatie. Binnen het potentieel onderzoeksgebied werden enkel gemaaide, niet-
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geploegde graanvelden en aangrenzende kleine landschapselementen (bermen,
graften, …) met niet te hoge vegetatie onderzocht.
Het veldwerk in Vlaams-Brabant werd bemoeilijkt doordat het maaien laat begon en
doordat, vanaf 20 augustus, de velden onmiddellijk na het maaien omgeploegd
werden.

Fig 1: Het onderzoeksgebied (blauwe afbakening), geselecteerd op basis van de afgebakende
kerngebieden, de habitatkaart hamster (Onkelinx, 2000) en de hamstergegevens van 1998 tem. 2001.

Voor de eerste keer werd er ook systematisch geïnventariseerd in Wallonië. Aves, de
Waalse collega van Natuurpunt vzw, organiseerde 2 inventarisatiedagen in WaalsBrabant.
Natuurpunt ondersteunde hun werk maximaal, zowel logistiek (haarvallen, franstalige
inventarisatieformulieren) als inhoudelijk (franstalige cursus hamsterinventarisatie,
veldbezoek).
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2.3. Zoekmethode
Voor de inventarisatie van de kerngebieden en de blanco gebieden werd gewerkt
volgens een standaardprocedure (Krekels & Gubbels 1996, Christiaens et al 1998,
Valck 1999). Gemaaide, ongeploegde graanvelden worden baansgewijs afgezocht
op zoek naar hamsterholen. Er werd een afstand van 3 meter tussen elke
medewerker gehouden.
Er werd voornamelijk gezocht in gemaaide graanvelden. Bijkomend werden ook
interessante kleine landschapselementen (bermen, graften, akkerranden, …)
onderzocht, indien ze niet te sterk overwoekerd waren.
De gegevens werden op standaard inventarisatieformulieren genoteerd (zie bijlage I).
Het aantal en het type pijpen werd genoteerd, alsook de diameter en diepte. Aan de
hand van haarvallen en visuele kenmerken (mosbegroeiing, staat van de gangen, …)
werd bepaald of de burcht al dan niet (recent) bewoond was.
In dit onderzoek werden alleen die burchten betrokken die met zekerheid aan
hamsters konden worden toegeschreven (karakteristieke hamsterbouw en/of
hamsterharen en/of zichtwaarneming).
2.4. Genetisch onderzoek
Het is van fundamenteel belang dat bedreigde populaties, zoals de Vlaamse
hamsterpopulatie, genetisch onderzocht worden (Valck et al., 2001). Genetisch
onderzoek kan een inzicht geven op de verwantschap met de andere Europese
hamsterpopulaties, wat van belang is met het oog op grensoverschrijdende
soortbeschermingsinitiatieven.
Bovendien geeft genetisch onderzoek een zicht op de leefbaarheid van de
resterende hamsterpopulatie. Indien de Vlaamse hamsterpopulatie kleine en
gefragmenteerde is en bovendien genetisch verarmd, dan hebben ze een grotere
kans op uitsterven (Princée, 1998) t.g.v.:
- toevalsprocessen (met name demografische en genetische toevalsprocessen,
random of onvoorspelbare veranderingen in milieuomstandigheden, natuurlijke
rampen)
- het Allee effect, een daling van de groeisnelheid van de populatie tgv.
dichtheidsafhankelijke processen (die pas optreden wanneer de populatie onder een
minimumwaarde gezakt is).
Sinds 2000 worden Vlaamse hamster haarstalen verzameld voor genetisch
onderzoek. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met Dr. Karsten Neumann van
het Zoologisch Instituut van de Martin-Luther Universiteit te Halle-Wittenberg
(Duitsland) en Dr. Rob Van Apeldoorn van Alterra (Nederland).
Elk potentieel hamsterhol werd voorzien van een haarval, een PVC ring met
aanpasbare diameter voorzien van dubbelzijdige kleefband. Wanneer het dier in/uit
het hol kruipt blijven enkele haren kleven aan de kleefband. De haarvallen worden na
2 of drie dagen verzameld. De haren worden met een pincet uit de haarval gehaald
en verstuurd voor analyse.
De genetische analyse werden uitgevoerd door Dr. Karsten Neumann van de MartinLuther-Universiteit te Halle-Wittenberg.
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De genetische variatie van de Vlaamse populatie werd nagegaan adhv.
microsatellieten, zeer polymorfe DNA merkers die snel veranderen en dus gebruikt
kunnen worden om diversiteit op populatieniveau na te gaan (Van Teeffelen, 2001).
Er werden 11 hamsterspecifieke primers gebruikt om de variatie in microsatellieten te
meten. De variatie is gemeten als aantal allelen voor een gen en het percentage
heterozygotie (aantal individuen in een monster dat over twee verschillende allelen
per gen beschikt, dus heterozygoot is) (van Apeldoorn, persoonlijke mededeling).
Daarnaast werd ook het mitochondriaal DNA (het DNA van de mitochondriën dat
voor een klein maar essentieel deel van de mitochondriale proteïnen codeert en voor
genen van het tRNA en rRNA) onderzocht. Mitochondriaal DNA verandert minder
snel, en is dus geschikt om verwantschap tussen populaties te onderzoeken (Van
Teeffelen, 2001). De variatie in mitochondriaal DNA is gemeten als het aantal
haplotypen in een monster. Het aantal dezelfde haplotypen dat in twee monsters
wordt gevonden bepaalt de verwantschap (van Apeldoorn, persoonlijke mededeling).
De resultaten van de DNA analyses werden nog niet gepubliceerd en dienen dus met
omzichtigheid gebruikt te worden.
2.5. Verwerking van de gegevens
De veldgegevens werden geanalyseerd in een GIS-systeem (Mapinfo versie 6.0,
Mapinfo Corporation).
Voor de verwerking werden verschillende basiskaarten gebruikt (zie schema 1 en fig.
2).
Als basisverwerkingseenheid werden 1km UTM hokken gebruikt. Deze eenheid werd
verkozen boven percelen, aangezien percelen een te variabele eenheid zijn.
Perceelsgrenzen kunnen namelijk veranderen, percelen kunnen in bepaalde jaren
niet geschikt zijn voor de hamster (onaantrekkelijk gewas) en kunnen in bepaalde
jaren niet onderzocht worden (nog niet gemaaid, reeds geploegd of tijdsgebrek).
Mbv. de habitatkaart hamster (Onkelincx, 2001) werd berekend hoeveel
geschikt hamstergebied er in elk km hok aanwezig is. De habitatkaart geeft de
geschiktheid van elke plek in volledig Vlaanderen weer in functie van - voor de
hamster belangrijke - habitatkenmerken (afgeleid uit de bodemkaart en de
biologische waarderingskaart; habitatwaardering), rekening houdend met de graad
van isolatie van het gebied (netwerkwaardering). Grote aaneengesloten
'hamstergebieden' krijgen een hogere netwerkwaardering en, bijgevolg, een hogere
globale habitatwaardering.
De globale waardering van een gebied (van 0 tot 1) is het product van de
habitatwaardering en de netwerkwaardering. (Onkelinx, 2001).
Geschikt hamstergebied wordt in deze studie gedefinieerd als percelen die
een globale waardering hebben>0.25. In bepaalde gevallen zal het geschikte
oppervlakte per UTM-hok daardoor onderschat zijn, aangezien het model niet
onfeilbaar is en hamsters zich in bepaalde gevallen zullen ophouden in suboptimale
gebieden. Aan de andere kant is het zo dat de hamster zeer strenge biotoopeisen
stelt, en dat hij voornamelijk zal kiezen voor gebieden met een hoge globale
waardering. Bovendien kunnen 'theoretisch' geschikte velden door specifieke
veldeigenschappen (onaantrekkelijk gewas, te intensieve bodembewerking, …)
gedurende bepaalde jaren ongeschikt zijn voor de hamster.
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In de toekomst zal het criterium voor 'geschikt hamstergebied' scherper gesteld
worden.
Voor elk UTM-hok werd berekend hoe groot het (theoretisch) geschikte
hamstergebied is, en welke proportie daarvan per jaar onderzocht werd.
Bovendien werd ook rekening gehouden met het historische verspreidingsgebied van
de hamster. Het gebied ten westen van Brussel werd niet in de analyses
opgenomen.
Het werkgebied geeft die gebieden weer met een hoge geschiktheid voor
hamsters (meer dan 50% van het hok bestaat uit geschikt hamstergebied). Hoewel
het veldwerk de voorbije jaren niet gebaseerd was op basis van de habitatkaart
hamster en UTM-hokken, werd op basis van veldkennis en ervaring, toch
voornamelijk gekozen voor gebieden met een hoge geschiktheid.
Het werkgebied in Vlaams-Brabant bestaat uit 403 UTM-hokken.
Het onderzocht gebied omvat alle hokken die gedurende een bepaald jaar
'grondig' geïnventariseerd werden. Een UTM-hok wordt als geïnventariseerd
beschouwd indien gedurende dat jaar (zomer) meer dan 5% van het geschikte
hamstergebied geïnventariseerd werd. Deze waarde werd gekozen om een
maximum aan gegevens in de analyses op te nemen en omdat er geen lineair
verband is tussen het % onderzocht gebied en het aantal gevonden burchten (zie
hoofdstuk 3.2.2.). Inventarisatie van 5% van het geschikte gebied geeft een goed
beeld op de aan- of afwezigheid van hamsters in een UTM-hok.
In totaal werden van 1998 t.e.m. 2001 102 UTM-hokken grondig (>5% van het
geschikte hamstergebied) geïnventariseerd gedurende 1 of meerdere jaren, dus
meer dan 25% van het werkgebied.

Habitat
kaart

Globale
waardering
> 0.25

Geschikt
gebied

Min 50%
geschikt

Schema 1: Overzicht van de analysemethodiek.
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Werkgebied

Min 5%
geïnvent

Onderzocht
gebied

Fig. 2: Overzicht van de basisverwerkingskaarten van Vlaams-Brabant: 1km UTM hokken, geschikt
hamstergebied (globale waardering > 0.25) en werkgebied (hokken met > 50% geschikt
hamstergebied)
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3. Resultaten
3.1. Berminventarisaties – lente 2001
In Bertem werden in totaal 28.3 km kleine landschapselementen (holle wegen,
akkerranden, wegbermen, graften) grondig onderzocht op de aanwezigheid van
hamsters (zie fig. 3). Er werden ook 5 braakliggende akkers onderzocht (totaal 6.6
ha).

Fig. 3: Overzicht van de onderzochte gebieden (kleine landschapselementen en percelen) en van de
potentieel interessante burchten in Vlaams-Brabant, lente 2001.

Het veldwerk werd bemoeilijkt door de opschietende vegetatie en door de
ingewikkelde identificatie van de pijpen (atypische bouw van winterburchten tov.
zomerburchten, verwarring met andere soorten mogelijk). Slechts 3 van de 13 pijpen
konden met zekerheid aan hamsters worden toegekend. De andere pijpen kunnen
eveneens gegraven en/of gebruikt zijn door woelratten, mollen, bruine rat, konijn,
hermelijn.
Winterburchten worden vaak kort na het openen verlaten (Backbier, ongepubliceerd).
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Aangezien er geen activiteit werd vastgesteld (hetzij doordat de holen verlaten
waren, hetzij doordat de dieren nog in winterslaap vertoefden), werden geen
haarvallen gebruikt.
Aangezien de lente-inventarisaties niet het verhoopte resultaat gaven, werd besloten
om niet meer met deze methode te werken.
Op figuur 4 staan eveneens de ‘zekere’ hamsterburchten van de zomer 2000 (groen)
en van zomer 2001 (rood) aangeduid.

Fig. 4: Overzicht van de onderzochte gebieden en van de potentieel interessante burchten in VlaamsBrabant, lente 2001 (roze), in combinatie met de burchten gevonden in de zomer 2000 (groen) en
zomer 2001 (rood).

Het is opmerkelijk dat er in de onmiddellijke omgeving van de zomerburchten (uit
2000 en 2001) maar weinig potentieel interessante holen in bermen werden
gevonden (met uitzondering van de burchten die dichtbij de drie zekere
hamsterburchten liggen). Bovendien werden de drie zekere burchten allen gevonden
in een (braakliggend) veld.
Dit zou er kunnen op wijzen dat een deel van de dieren hun winterburchten in de
velden heeft aangelegd (mogelijkerwijze aangepaste zomerburchten). Op basis van
deze zeer beperkte gegevensset is het echter gevaarlijk om conclusies te trekken.
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We blijven er dus van uit gaan dat kleine landschapselementen van wezenlijk belang
zijn voor het overleven van de hamster in het cultuurlandschap. Ze bieden namelijk
alternatieve voedsel en beschutting in het eerder monotone akkerlandschap (o.a.
Gubbels et al., 1994 a&b).
3.2 Inventarisaties - zomer 2001
3.2.1. Basisgegevens

In augustus 2001 werden in totaal 553 ha akkergebied en aanpalende kleine landschapselementen onderzocht. In fig. 5 wordt een overzicht gegeven van de
onderzochte gebieden.

Fig. 5: Overzicht van de onderzochte percelen (rood) in Vlaams-Brabant.

Er werden 6 prioritaire gebieden afgebakend.
De kernpopulatie van Bertem-Leefdaal (gebied 1) werd dit jaar zeer intensief
geïnventariseerd, aangezien het de belangrijkste Vlaamse populatie is.
Ook gebied 2 werd redelijk intensief bemonsterd, maar het aantal geschikte
graanakkers in dit gebied was eerder beperkt.
De populatie van Hoegaarden (Gebied 3, 4, 5 en 6) werd iets minder intensief
onderzocht.
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Wegens tijdsgebrek was het onmogelijk om in Landen te inventariseren (ten oosten
van Tienen).
In Wallonië werd geïnventariseerd door Aves. Zowel de dag in Racour (Lincent) als in
Chapeauvau (tussen Jodoigne en Hélécine) bracht geen resultaten op. Indien er
externe financiering wordt gevonden, zal Aves volgend jaar intensiever
inventariseren.
3.2.2. Relatie onderzocht gebied en aantal gevonden burchten

Er is geen significant verband tussen het aantal gevonden burchten en de
onderzochte oppervlakte in een km-hok, indien alle hokken (Vlaams-Brabant en
Limburg; periode 1998 - 2001) tezamen worden bekeken (zie fig. 5).
Het inventariseren van een beperkt gedeelte van het geschikte gebied in een UTMhok kan dus een betrouwbaar beeld geven op de aan- of afwezigheid van hamsters
in dat hok gedurende dat jaar. Om een maximum aan gegevens in de analyses te
betrekken, werd de grens gesteld op 5% van het geschikte hamstergebied.

Aantal burchten per % onderzocht (onderzocht/geschikt)
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Fig. 5: Relatie tussen het aantal gevonden burchten en de onderzochte oppervlakte voor alle bezochte
UTM hokken.

Om een duidelijker beeld te krijgen op de relatie tussen het aantal gevonden
burchten in een hok en de onderzochte oppervlakte, bekijken we in detail die paar
UTM hokken waar een groot aantal burchten werden gevonden en die vrij intensief
werden bestudeerd (fig. 6 en 7).
Het vaststellen van aanwezigheid (min 1 burcht gevonden) kan reeds na het
onderzoeken van <15% van het geschikte gebied. Om een betrouwbaar idee te
hebben over het aantal burchten in een hok, is het echter noodzakelijk om een veel
grotere proportie van het geschikte gebied systematisch te onderzoeken.
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Voor de 4 onderzochte hokken vlakt de curve (aantal burchten/onderzochte
oppervlakte) pas af als >20% van het geschikte gebied geïnventariseerd werd. Op
basis hiervan is het in de toekomst belangrijk om min 25% van het geschikte
leefgebied te investeren in die hokken die uitgekozen worden voor het monitoren in
de kerngebieden (zie onderzoeksprioriteiten).
Aantal burchten per %onderzocht oppervlakte
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3.2.3. Temporele trends

In totaal werden, van 1998 t.e.m. 2001, 102 UTM-hokken grondig (>5% van het
geschikte hamstergebied) geïnventariseerd. Daarvan werden er 71 slechts 1 jaar
onderzocht, 36 gedurende 2 jaar, 10 gedurende 3 jaar en 5 gedurende 4 jaar.
De hokken die gedurende 3 en 4 jaar werden geïnventariseerd, kunnen gebruikt
worden voor temporele analyses. Ook de hokken die slechts 2 jaar werden
geïnventariseerd, komen in aanmerking, maar geven slechts een indicatie. Het is
essentieel dat deze hokken de volgende jaren verder worden geïnventariseerd; zie
onderzoeksprioriteiten).
Er dient wel vermeld te worden dat 4 jaar een korte tijd is om een populatietrend vast
te stellen. De waargenomen veranderingen kunnen namelijk van voorbijgaande aard
zijn en een natuurlijk fenomeen zijn. De hamster en andere knaagdiersoorten zijn
ervoor bekend dat ze behoorlijke aantalsfluctuaties kunnen vertonen.
In Hoegaarden zijn er 4 hokken die gedurende 3 jaar werden onderzocht en 5
hokken die gedurende 4 jaar werden onderzocht (zie fig. 6). Er is geen duidelijke
trend in de gegevens, maar het valt wel op dat de weinige burchten die gevonden
werden voornamelijk in 1998 en 1999 werden gevonden en er nadien weinig/geen
hamsters meer werden gevonden. Het is belangrijk om de 4 hokken waar hamsters
werden gevonden in de toekomst op te volgen
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Fig. 6: Overzicht van de hokken in Hoegaarden die gedurende 3 of 4 jaar werden onderzocht.
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In Bertem-Leefdaal zijn er 6 hokken die gedurende 3 jaar werden gevolgd (zie fig. 7).
Ook hier merken we dat er een (voorzichtige) dalende trend is in de aantallen.
Uitzondering hierop is het groene hok waar dit jaar een ‘groot’ aantal burchten werd
gevonden, mogelijkerwijze van een moederdier met haar uitgezworven jongen.

Fig. 7: Overzicht van de hokken in Bertem-Leefdaal die gedurende 3 of 4 jaar werden onderzocht.
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3.2.4. Zoeksucces

Op basis van de gecumuleerde gegevensset, werd een (voorlopige) kaart gemaakt
met het zoeksucces (= aantal jaren met burchten/aantal jaren onderzocht) van de
hamster in Vlaams-Brabant (zie fig. 8). Op de kaart worden hotspots (UTM-hokken
met een hoog zoeksucces) en 'coldspots' aangeduid.
Vier categorieën worden onderscheiden.
UTM-hokken met zoeksucces 1, waar elk inventarisatiejaar burchten werden
gevonden. In totaal zijn er 17 hokken die hieraan voldoen, waarvan er 4 gedurende
meerdere jaren werden bezocht. Ze situeren zich voornamelijk in Bertem, ten zuiden
(Bertemveld) en ten noorden van de E40. De 3 UTM-hokken in Hoegaarden en het
éne hok in het grensgebied Vlaams-Brabant en Limburg werden allen slechts 1 jaar
onderzocht. Ze dienen dan ook de volgende jaren opgevolgd te worden om na te
gaan of ze effectief zo belangrijk zijn voor de hamster.
De 13 UTM-hokken met een hoog zoeksucces (0.5 < x <1) leunen grotendeels aan
tegen de rode hotspots.
Beide groepen hebben een hoog potentieel voor de hamster en dienen dus prioritaire
aandacht te krijgen zowel naar monitoring als naar soortbescherming.
In totaal zijn er 5 hokken met een laag zoeksucces (0-0.5).
Het zoeksucces in 86 (waarvan er 58 slechts 1 jaar werden onderzocht) hokken is 0.
372 hokken werden niet onderzocht. Zoals weergegeven op de kaart
‘onderzoeksprioriteiten’, dienen deze in de toekomst geïnventariseerd te worden.
Gebieden die slechts gedurende 1 jaar onderzocht werden (gearceerd; 71 hokken),
dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Deze hokken dienen de
komende jaren verder onderzocht te worden om een beter zicht te
krijgen (zie onderzoeksprioriteiten)

Fig. 8: Zoeksucces in het volledige werkgebied. De geselecteerde UTM hokken werden ofwel nog niet
geïnventariseerd (grijs), ofwel gedurende 1 (gearceerd) of meerdere jaren opgevolgd.
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3.2.5. Onderzoeksprioriteiten

Op basis van de gecumuleerde gegevens van 1998-2001 en de habitatkaart
hamster, werden onderzoeksprioriteiten voor de komende jaren vastgelegd (zie fig.
9).
De hoogste prioriteit (5) wordt toegekend aan UTM-hokken die inzicht kunnen geven
in de temporele trends van de hamster. Het betreft hokken die gedurende 3 of 4 jaar
onderzocht werden en waar (gedurende 1 of meer jaren) hamsterburchten werden
gevonden. In totaal zijn er 10 hokken, waarvan 6 in Bertem en 4 in Hoegaarden.
Deze hokken zijn uitstekend geschikt om populatieveranderingen in beide
subpopulaties te monitoren.
Eveneens belangrijk (prioriteit 4) zijn de hokken die gedurende 1 of 2 jaar
onderzocht werden en waar burchten gevonden werden. Deze hokken kunnen op
korte termijn bijdragen aan een vollediger beeld van de temporele dynamiek van de
hamster. Interessant is dat deze 36 hokken zowel in Hoegaarden (7 hokken), als in
Bertem (18 hokken) zijn gelegen. Zeer interessant zijn de 7 hokken die zich bevinden
ten noorden van de E40, en die sterk geïsoleerd zijn van het plateau van Bertem
(door een combinatie van de E40, dorpskernen Bertem en Leefdaal en de
Tervuursesteenweg). Deze subpopulatie dient extra opgevolgd te worden.
Prioriteit 3 werd toegekend aan de 327 hokken die tot nu toe nog nooit voldoende
(>5%) onderzocht werden, maar die wel deel uitmaken van het werkgebied (meer
dan 50% van het UTM-hok bestaat uit geschikt hamstergebied). In de regio Landen
(tot 1983) en in Erps-Kwerps (1987) werden reeds historische waarnemingen gedaan
(zie fig. 10), wat de noodzaak aantoont om hier te inventariseren. De historische
verspreidingskaart is gebaseerd op gegevens van Anonymus (19xx), Dupond (1932),
Guévorts (2001), Holsbeek (1983, 1986a&b), Lefevre (1983, 1984), Robijns (1977),
Staes (1898), Van Mourik (1962) en Vercoutere (19xx).
Prioriteit 2 wordt toegekend aan hokken die gedurende 1 jaar werden onderzocht,
maar waar geen hamsterburchten werden gevonden (58 in totaal).
UTM-hokken die gedurende 2 jaar zonder succes werden onderzocht (totaal 23
hokken), krijgen prioriteit 1.
Vijf hokken (allemaal in Hoegaarden gelegen) werden gedurende 3 of 4 jaar zonder
succes onderzocht, en krijgen dus de laagste prioriteit 0.
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Fig. 9: overzicht van de onderzoeksprioriteiten in Vlaams-Brabant.

Fig. 10: Historische waarnemingen (vóór 1998) van hamster in Vlaams- en Waals-Brabant. De paarse
punten geven zichtwaarnemingen en vangsten weer. De paarse lijn bakent het verspreidingsgebied
tot 1932 af.
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3.2.6. Burchteigenschappen

De beschrijving van de burchteigenschappen kan van pas komen bij de identificatie
van burchten in het veld. Voor deze analyses werden de gegevens van 1998-2001
(enkel Vlaams-Brabant) samengenomen.
Aantal pijpen per burcht

Het aantal pijpen per burcht kan sterk variëren en is mede afhankelijk van de sexe en
de leeftijd van het dier (Van Mourik 1962)
In Vlaams-Brabant werden gemiddeld 2,3 pijpen per burcht gevonden (n=146),
variërend tussen 1 en 10 pijpen per burcht.
Diepte van de pijpen

Schuine pijpen hebben een gemiddelde diepte van (52 + 29) cm (n= 98). De variatie
in diepte is zeer groot, en gaat van 15 tot 200 cm. De feitelijke diepte van de kamers
is waarschijnlijk veel groter, aangezien de pijpen na ombuiging nog verder kunnen
lopen of tijdelijk met een grondprop afgesloten kunnen zijn.
De verticale valpijpen (die niet toegestopt zijn met een grondprop) kunnen heel diep
rijken (van 10 tot 144 cm), met een gemiddelde diepte van 49 + 23 cm (n=64).
Diameter

De diameter van de pijpen geeft een indicatie van de grootte van het dier. De
gemiddelde pijpdiameter in Vlaams-Brabant bedraagt (6.1 + 0.9) cm (min: 4 cm; max:
9,9 cm)
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3.2.7. Gewasvoorkeur

In fig. 11 wordt een overzicht gegevens van het gewastype van de onderzochte
velden in Vlaams-Brabant in de zomer van 2001. Er werd voornamelijk in (gemaaide)
tarwe- en gerstvelden gezocht. Het grootste deel van de 11 hamsterburchten werd in
tarwevelden gevonden.
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Fig. 11: Procentueel aandeel van de verschillende gewastypes in het totaal bezochte areaal (VlaamsBrabant, 2001)
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Fig.12: Procentuele verdeling van de burchten over de verschillende gewastypes (Vlaams-Brabant,
2001)

Uitvoerige analyses van de gewasvoorkeur zullen uitgevoerd worden op de gepoolde
gegevensset (1998-2001, Vlaams-Brabant en Limburg) (Mercelis, in voorbereiding).
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3.3. Genetisch onderzoek
Gezien de beperkte staalgrootte, worden de gegevens van Vlaams-Brabant en
Limburg samen besproken.
In totaal werden in 2001 24 bruikbare haarstalen verzameld mbv de haarvallen. Tien
daarvan waren ontegensprekelijk ‘hamsterharen’. Drie hamsterstalen waren
afkomstig uit Bertem (locatie 1) en 5 uit Tongeren (2). Daarnaast kregen we ook een
dode Waalse hamster (gevonden in 1998; 3).

Fig. 10: Locatie van de drie genetisch geanalyseerde hamsterpopulaties: 1. Bertem, 2. Tongeren 3.
Wallonië.

Uit de voorlopige analyses blijkt dat de genetische diversiteit van de Vlaamse
hamsterpopulatie beperkt is (Van Apeldoorn, persoonlijke mededeling).
Dit bevestigt eerder onderzoek waaruit reeds bleek dat de recente Vlaamse populatie
genetisch armer is dan de ‘historische’ populatie (museumexemplaren uit begin
1900). Dit wijst er op dat de populatie afgenomen is. Dezelfde tendens werd
trouwens waargenomen in Nederland, Frankrijk en West-Duitsland (Van Apeldoorn &
Neumann, persoonlijke mededeling).
Tot slot bleek dat de Vlaamse en de Nederlandse hamsterpopulatie genetisch
vergelijkbaar zijn. Dit onderbouwt de theorie dat de Nederlandse, Vlaamse (en
waarschijnlijk ook de West-Duitse populatie uit NoordRijn-Westfalen) tot eenzelfde
subpopulatie (mogelijk ook een aparte ondersoort) (Van Apeldoorn & Neumann,
persoonlijke mededeling).
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3.4. Uitbouw lokaal draagvlak
De milieuambtenaren van de Vlaams-Brabantse gemeenten werden in maart 2001
gecontacteerd om het project voor te stellen. Ze werden uitgenodigd voor de
hamstercursus (31/03, Bilzen) en de hamsterwandeldag (16/04, Bilzen).
Via de milieu ambtenaren werd ook een eerste mailing naar de landbouwers gedaan,
om ze op de hoogte te brengen van de beschermde status van de hamster in
Vlaanderen en ze te informeren over het lopende onderzoek.
Daarnaast werden ook lokale natuurverenigingen intensiever betrokken bij het
project. Natuurpunt, afdeling Velpe Mene, Regionaal Landschap Dijleland en de
plaatselijke afdelingen van Natuurpunt werden geïnformeerd over het project.
Net als vorig jaar, werd er in nauwe samenwerking met NR, afdeling Velpe-Mene,
een hamsterwandeldag voor het grote publiek georganiseerd in Hoegaarden. Zowel
de voor- als namiddag activiteit werd voorafgegaan door een korte voordracht over
de hamster, zijn biotoop en de bedreigingen. De grote opkomst (om en bij 70
personen) bewijst dat het draagvlak voor bescherming van de hamster in de regio
groot is.
Op maandag 25 februari werd, i.s.m. het regionaal landschap Dijleland en
Natuurpunt, afdeling Bertem, een info avond georganiseerd over de hamster. Tijdens
deze info avond werd de hamster en zijn levenswijze besproken en kort ingegaan op
de situatie van de hamster in Vlaanderen. Via verschillende kanalen werd het grote
publiek voor deze avond uitgenodigd.
In Bertem groeit het idee om een lokale werkgroep op te richten, die de lokale
implementatie van het soortbeschermingsplan hamster opvolgt en tevens andere
akkersoorten opvolgt.
Geïnteresseerden konden zich eveneens opgeven voor de hamsternieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt in totaal aan 163 geïnteresseerden toegestuurd. Vanaf
januari 2002 wordt de hamsternieuwsbrief opgenomen in de zoogdierennieuwsbrief
die 3* per jaar naar een 800-tal geïnteresseerden wordt gestuurd.
Er werden ook voordrachten gegeven tijdens de Brakona (02/02/2002) en de Likona
(19/01/2002) studiedag, en tijdens het Internationale Hamstercongres te Bacharach
(20-21/10/2001).
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5. Bijlage: cursus bermeninventarisatie
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1. Hamster
De Wilde hamster (Cricetus cricetus) is een beschermde knaagdiersoort (opgenomen in
bijlage II van de Conventie van Bern als streng beschermde diersoort) die in het westelijke
deel van zijn verspreidingsgebied zwaar bedreigd is (met name in Duitsland, Frankrijk,
Nederland en België) (zie oa. Backbier et al., 1998).
Voor meer informatie over de Hamster, verwijzen we naar de eerste hamstercursus ('Cursus
hamsteren in Limburg').
2. Berminventarisaties
2.1. Wanneer inventariseren?
De berminventarisaties vinden plaats gedurende de lente en hebben tot doel om de
'winterburchten' van de hamsters op te sporen.
Het grote voordeel van inventarisaties gedurende de lente is dat er een duidelijke relatie is met
het aantal dieren, aangezien elke geopende burcht wijst op één Hamster die de winter
overleefde (Wencel, 2000). Gedurende de zomer maken de mannetjes soms meerdere
burchten, of bewonen meerdere individuen (moeder met jongen) één enkele burcht, zodat het
moeilijk is om af te leiden hoeveel individuen er zijn.
Bovendien geeft het bermonderzoek ons een idee over het belang van kleine
landschapselementen (wegbermen, holle wegen, graften, ...) voor het overleven van de
Hamster in cultuurlandschappen.
Het veldwerk gebeurt idealiter wanneer het overgrote deel van de hamsters uit winterslaap is.
De hamsters beginnen hun winterslaap in het najaar (oktober/november). Af en toe ontwaken
ze en voeden zich met de aangelegde wintervoorraad. De winterslaap duurt gemiddeld zes
maanden, afhankelijk van het jaar en de regio (Wencel, 1999). De dieren beëindigen hun
winterslaap wanneer de gemiddelde dagtemperatuur gedurende enkele dagen boven de 5° à
10°C komt (Ruzic 1976 in Krekels en Gubbels 1994). De mannetjes ontwaken het eerst
(Petzsch 1960 in Wencel, 1999). De vrouwtjes en jonge dieren openen de burchten vaak pas
een maand later (Niethammer 1982 en Weidling 1996 in Wencel, 1999).
In Frankrijk (Alsace), waar er een semi-continentaal klimaat is, worden de eerste burchten
vaak reeds rond half maart geopend (Wencel 1999). In Nederland varieert de ‘ontwaak
periode’ sterk van jaar tot jaar, en van dier tot dier (Backbier, persoonlijk mededeling). De
vroegste waarnemingen situeren zich rond eind januari tot maart. Soms wachten de dieren
echter tot eind mei/juni om uit te komen (persoonlijk mededeling). Onder goede
omstandigheden wordt de winterburcht enkele dagen na het ontwaken verlaten (Backbier,
ongepubliceerd). Het kan gebeuren dat geopende burchten terug afgesloten worden met een
grondpop (bijv. door verstoring tijdens het ploegen, tgv. slecht weer) (Backbier, persoonlijke
mededeling).
Het veldwerk mag niet te laat in de lente plaatsvinden omdat een deel van de dieren dan
mogelijkerwijze reeds verhuisd is naar de akkers (en er dus geen recente bewoning zal
vastgesteld worden) en omdat de vegetatiegroei het zoeken bemoeilijkt.
We raden dan ook aan om de bermen te inventariseren gedurende de vroege lente (april-mei),
na enkele warme lentedagen (> 8°C).
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2.2. Waar inventariseren?
Gedurende de lente zullen we voornamelijk in kleine landschapselementen inventariseren.
Onderzoek in het buitenland heeft er op gewezen dat verschillende soorten ruigten een
wezenlijk bestanddeel zijn voor de overleving van de Hamster in het akkerlandschap (Glas
1961, Grulich 1978). Zo bracht onderzoek in Slovakije aan het licht dat dergelijke ruigten
gebruikt worden als refugium (toevluchtsoord) wanneer de velden bewerkt worden en er geen
eetbare gewassen zijn (Grulich, 1978).
In Vlaanderen werden tot nu toe enkel akkers onderzocht en is het dan ook dringend tijd om
na te gaan hoe belangrijk deze landschapselementen zijn voor het overleven van de Hamster.
Wij gaan ervan uit dat de volgende landschapselementen mogelijkerwijze interessant zijn
voor de Hamster:
Wegbermen= alle terreinen die bestaan uit (zowel vlakke als hellende) overgangszones
tussen de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruikersterreinen (Zwaenepoel & Malfait,
1997). Deze ruime definitie omvat ook de stroken tussen rijbanen en taluds langs waterlopen
en spoorwegen.
Wegbermen vormen voor verschillende organismen een refugium voor het teloorgaan van hun
oorspronkelijk milieu (Zwaenepoel & Malfait, 1997).
Holle weg= een weg waarvan het wegdek lager ligt dan het omringende land (Hermans 2000,
Stevens 1997). Holle wegen vertonen sterke verwantschap met bermen, maar worden
bijkomend gekarakteriseerd door hun hellende taluds, hun besloten karakter met een apart
microklimaat, de ontsluiting en instabiliteit van het substraat met als gevolg een grote
dynamiek (Stevens, 1997).
Een holle weg heeft verschillende onderdelen (zie fig. 1; Hermans 2000, Stevens 1997):
Berm: overgang tussen wegdek en omgevende land. Onderaan bevindt zich een puinafzetting
Overgang van berm naar land: continue/bruusk/grenszone (= schouder)
Greppel: een kanaaltje (waterafvoer) tussen schouder en omliggende land (zelden aanwezig)
Topkam/kroonlijst

Fig.1: dwarsdoorsnede door een holle weg (uit Hermans, 2000)
Holle wegen hebben een bijzonder belangrijke functie als verbindingsgebied, nestgebied of
wijkplaats voor de natuur, zeker indien ze gelegen zijn in uitgestrekte cultuurlandschappen
(Hermans 2000, Stevens 1997). Er komen in holle wegen dan ook heel wat zoogdiersoorten
voor: konijnen, dassen, wezel, bunzing, hermelijn, vossen, .... (Hermans, 2000).
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Akkerranden= de buitenste paar meter van het akkerperceel, die naast landbouwgewassen
ook andere plantensoorten bevat (Hermy & Honnay, 1997).
Akkerranden bieden met hun min of meer permanente begroeiing een onderkomen aan heel
wat soorten (Hermy & Honnay, 1997).
Graften= begroeide steilranden die de afscheiding vormen tussen twee percelen. Graften
liggen vaak evenwijdig met de hoogtelijnen en beschermen de helling tegen erosie.
Andere: ook andere kleine landschapselementen, zoals struwelen, hagen en houtkanten,
kunnen mogelijkerwijze door de Hamster gebruikt worden.
Het is mogelijk dat er in de lente ook al burchten in de akkers te vinden zijn. In Frankrijk
(Wencel, 2000) worden er in de lente (15 april - 15 mei) heel wat burchten gevonden in
luzernevelden en in velden met wintergranen (Wencel, 2000). Er worden daar trouwens
weinig burchten gevonden in wegbermen en andere ruigtes, die eerder zeldzaam zijn in de
uitgestrekte akkervelden (Losingier, persoonlijke mededeling).
Het lijkt ons in de eerste plaats belangrijk om de inventarisaties in kleine
landschapselementen uit te voeren, alvorens de akkers op te gaan.
We raden aan om de lente-inventarisaties vnl. uit te voeren in kleine landschapselementen met
een potentieel hoge waarde voor de Hamster (wegbermen, holle wegen, akkerranden en
graften).
2.3. Hamstersporen
2.3.1. Hamster, Woelrat of ...... ?
Het herkennen van hamstersporen is niet eenvoudig.
Zo is er verwarring mogelijk met de Woelrat Arvicola terrestris, eveneens een soort van het
cultuurlandschap (Backbier, ongepubliceerd). Er bestaan verschillende ondersoorten die
onderling verschillen in morfologie, habitatsvoorkeur, sociaal gedrag en voortplanting
(Mitchell-Jones et al., 1999). De ondersoort Arvicola terrestris scherman (volksnaam: de
molmuis) komt, net als de Hamster, voor in droge gebieden (Backbier, ongepubliceerd). Deze
nachtactieve soort houdt zich op in tuinen, boomgaarden en akkers (vnl. bieten en maïs), waar
hij behoorlijk wat schade kan aanbrengen (Backbier, ongepubliceerd).
In mindere mate is er ook verwarring mogelijk met de Mol (Talpa europeae), die
tegenwoordig eerder zeldzaam is akkergebieden (Backbier, ongepubliceerd).
Daarnaast zou er soms verwarring kunnen optreden met de sporen van de Bruine rat (Rattus
norvegicus). Deze soort leeft voornamelijk op rivieroevers en riolen, maar ook in
akkergebieden nabij water (Mitchell-Jones et al., 1999).
Volgende kenmerken kunnen gebruikt worden om beide soorten te onderscheiden.
2.3.2. De holen
De burchten zijn het belangrijkste herkenningspunt (zie cursus 'Hamsteren in Limburg). Om
de gangdiepte na te gaan is het handig om een metalen rolmetertje mee te nemen. Deze
rolmeter dient voorzichtig in de holte gebracht te worden zodat hij niet kan dubbelplooien.
De hamsterburcht bestaat uit een complex ondergronds stelsel van kamers en gangen, die
via verticale valpijpen en schuine looppijpen in contact staan met de buitenwereld (zie cursus
'Hamsteren in Limburg'). Op fig. 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende
soorten gangen.
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Fig. 2: Burchtpijpen van de Hamster (uit Grulich, 1981). A & B: schuine looppijpen C-F:
verticale valpijpen. A: nieuw; B: oud; C: 'doodlopend', D: nieuw geopend E: in gebruik F:
regelmatig gebruik

Fig. 3: Burchtpijpen van de Hamster (uit Backbier, ongepubliceerd). Van links naar rechts:
pas geopende looppijp, oude looppijp, afgesloten valpijp, geopende valpijp, van binnen
geopende valpijp en een regelmatig gebruikte valpijp.
De burchten bevinden zich meestal tussen de 30 en 100cm diep, hoewel er sterkte variaties
optreden. De gangdiameter is ongeveer 7 cm (van Diepenbeek, 1999), maar kan eveneens
variëren van min. 4 cm (juveniel) tot 9 cm (adult) (Backbier, ongepubliceerd).
Op de akkers kunnen burchten redelijk gemakkelijk herkend worden, door de aanwezigheid
van één schuine (vaak met een duidelijke aardhoop) en één of meerdere rechte pijpen.
Herkenning van burchten buiten akkers is moeilijker, aangezien deze vaak een atypische
bouw hebben.
Specifiek voor de winterburcht is het ontbreken van een grote zandhoop voor de holen
(Backbier, ongepubliceerd). Na de winterslaap openen hamsters de winterburcht namelijk
naar binnen toe (de aarde wordt samengedrukt tegen de wanden van de pijpen).
Woelratten leven eveneens ondergronds. Woelratten houden zich voornamelijk op in de
vegetatierijke delen van het landschap (bos- en akkerranden, weiden, ...) (Backbier,
ongepubliceerd).
De woelratpijpen liggen ongeveer 30 cm diep, tot een max van ongeveer 40 cm (Backbier,
ongepubliceerd). In andere landen worden dieptes tot 1m opgegeven (zie Backbier,
ongepubliceerd). De grootte en complexiteit van de woelrattenburcht hangt af van
verschillende factoren zoals bodemkwaliteit, fysische eigenschappen, voedselaanbod,
vegetatiebedekking, leeftijd van de burcht, populatiesamenstelling, ... (Backbier,
ongepubliceerd). De pijpdiameter bedraagt ongeveer (3,5-10cm). De gang draait meestal na 515 cm af en loopt nadien ongeveer horizontaal onder de bodem.
Tijdens de lente (als de nachttemperatuur > 10° C) graven de woelratten hun burchten weer
uit en zijn er grote aardhopen, bestaande uit grove aardkluiten, te vinden naast de pijpen
(Backbier, ongepubliceerd). Vaak zijn er meerdere ingangen rond een aardhoop en is de
vegetatie in een kleine kring rondom de aardhoop weg gegeten (van Diepenbeek, 1999).
Molshopen zijn vrij gemakkelijk te onderscheiden van de burchten van Hamster en Woelrat.
De aardhopen zijn groter, regelmatiger en opvallender dan deze van de Woelrat (Backbier
ongepubliceerd, van Diepenbeek 1999). Kenmerkend is dat de holingang uitmondt in het
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midden van het naar buiten gewerkte bergje aarde (Backbier ongepubliceerd, van Diepenbeek
1999).
Tot slot zou er ook sporadisch verwarring kunnen zijn met de holen van de Bruine rat
(Rattus norvergicus). Bruine ratten graven holenstelsels, meestal in taluds van sloten en
greppels en onder boomwortels (van Diepenbeek, 1999). De holdiameter is 6-9 cm. De
uitgewerkte aarde ligt er in een waaiervorm voor
De burchten van de Bruine rat zijn te herkennen doordat ze heel veel gangen hebben (deze
soort leeft meestal in kolonies) en geen verticale valpijpen hebben (Backbier, persoonlijke
mededeling).
Verlaten hamsterburchten kunnen ook nog door andere dieren (vb. Steenmarter en de
Hermelijn) ingenomen worden (Backbier, ongepubliceerd). Determinatie van de haren (zie
verder) zal toelaten om deze krakers te herkennen.
De aanwezigheid van aardhopen kan een belangrijk determinatiekenmerk zijn voor de
herkenning van Hamster, Woelrat en Mol, maar het probleem is dat deze aardhopen kunnen
verweren en zelfs volledig verdwijnen (Backbier ongepubliceerd, van Diepenbeek 1999). Het
is dan ook belangrijk om te letten op andere sporen en haarvallen te gebruiken wanneer er een
vermoeden is dat het een hamsterburcht is.

Fig. 4: Burchten in een talud. 1. Hamster (Cricetus cricetus) 2. Mol (Talpa europaea) 3.
Woelmuis (Arvicola terrestris) 4. hol van een muis, niet tot op soortniveau te herkennen (uit
Backbier, ongepubliceerd)
2.3.3. Hamsterharen
Zoogdierharen zijn een bron van informatie. Ze kunnen gebruikt worden om de soort te
identificeren, om een DNA profiel op te stellen en om het geslacht van het dier vast te stellen
(Teerink 1991, Van Teeffelen et al. in druk). Bovendien laat het gebruik van haarvallen toe
om ondubbelzinnig vast te stellen of vermeende burchten nog bewoond zijn (Van Teeffelen et
al., in druk).
De Wielewaal heeft vorig jaar een eenvoudige 'haarval' ontdekt, die intensief gebruikt kan
worden op het veld om hamsterburchten te herkennen (zie 2.4. 'Haarvallen').
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Zoogdierharen determineren is specialistenwerk en zal daarom door De Wielewaal
gecoördineerd worden. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de cursus 'haardeterminatie'.
2.3.4. De prent
Identificatie op basis van sporen is bij kleine soorten vaak problematisch (te meer daar er een
grote interindividuele variatie is (zie oa Backbier, ongepubliceerd). De afdrukken zijn qua
vorm en formaat moeilijk te onderscheiden van ratteprenten (van Diepenbeek, 1999). We
bespreken dit dan ook enkel voor de volledigheid.
Een prent van een Hamster vertoont 4 tenen aan de voorvoet en meestal ook maar 4 tenen aan
de achtervoet, hoewel deze voet 5 tenen heeft (van Diepenbeek, 1999). De teenkussens zijn
meestal op enige afstand voor de middenvoetkussens zichtbaar, soms zijn ze met de
middenvoet verbonden. Er zijn duidelijke nagelafdrukken.

Fig. 5: de afdruk van de Hamster (uit van Diepenbeek, 1999)

2.3.5. Hamsterkeutels
Hamsterkeutels zijn ongeveer 5 mm dik en 10 mm lang (net iets langer dan woelratkeutels).
Ze hebben stompe uiteinden (van Diepenbeek, 1999). De structuur is korrelig en de inhoud
bestaat uit fijne plantenvezels. De kleur is geelbruin en vaak omgeven met een zeer dun
zandlaagje. Ze worden niet gemakkelijk bovengronds gevonden (van Diepenbeek, 1999).
2.3.6. Andere sporen
Afgebeten korenaren en gemorste graankorrels kunnen wijzen op de aanwezigheid van
hamsters (van Diepenbeek, 1999).
Jonge planten worden van bovenaf opgegeten; bij oudere planten worden zowel de bladeren
als de wortel opgegeten (Backbier, ongepubliceerd).
Vraatsporen zijn, net als de prenten en uitwerpselen, niet eenvoudig te herkennen en kunnen
dus enkel samen met andere overtuigende criteria gebruikt worden voor het identificeren van
hamsterburchten.
2.4. Haarvallen
De haarvallen bestaan uit een buis met daarin een dubbelzijdige tape. De ringen worden aan 1
zijde doorgezaagd, zodat de diameter van de ring aangepast kan worden aan de pijp.
Deze haarvallen werden vorig jaar met succes uitgetest in het veld en tevens bij dieren in
gevangenschap (Van Teeffelen et al., in druk). Enige nadeel is dat de gebruikte tape door
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vocht zijn kleefkracht verliest, waardoor wij ook aanraden om deze haarvallen vnl. te
gebruiken op droge dagen.
Van zodra het dier door de buis loopt, blijven er enkele haren hangen.
De haarvallen kunnen maximum twee dagen gebruikt worden (nadien verliezen ze hun
kleefkracht). Indien er na de eerste dag reeds haren inzitten, dient de haarval verwijderd te
worden. Na gebruik dient de gele beschermstrook terug op de tape aangebracht te worden en
dient elke haarval apart in een papieren enveloppe bewaard te worden. Een papieren
enveloppe is (in tegenstelling tot een plastieken zak) luchtdoorlatend en voorkomt
condensvorming waardoor het DNA-kwaliteit behouden blijft (Van Teeffelen et al., in druk)
2.5. Het inventarisatieformulier
Voor de berminventarisaties (lente) worden dezelfde inventarisatieformulieren gebruikt als
voor de akkerinventarisaties (zomer). We verwijzen dan ook naar de bijhorende handleiding
(zie cursus 'Hamsteren in Limburg').
Volgende zaken dienen in acht genomen te worden:
1. Er wordt voor elke onderzochte berm, akkerrand, .... een apart inventarisatieformulier
ingevuld, ook als er geen burchten werden gevonden.
2. Er wordt steeds een kopie van de stafkaart, met daarop de exacte plaatsaanduiding, gevoegd
bij het inventarisatieformulier.
3. Vergeet niet om alle gegevens in te vullen op het inventarisatieformulier!
4. Indien er ook maar enige twijfel is over de juistheid van de herkenning, is het noodzakelijk
dit ook duidelijk te melden op het formulier!
5. Elke gebruikte haarval (ook als er schijnbaar geen haren op kleven) dient afzonderlijk
bewaard te worden in een papieren enveloppe. Daarop wordt een uniek identificatienummer
geschreven dat eveneens op het bijhorende formulier geschreven wordt.
6. Benoem duidelijk het onderzochte biotoop (zie 2.2). Zie fig. 1 voor de verschillende
onderdelen van holle wegen.
7. Holle wegen dienen, gebruikmakend van de determinatiekaart, ingedeeld te worden in één
van de volgende types (Hermans, 2000).
Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam
ideale
ravijnbostype
korte ravijnbostype
bostype
korte bostype
lage bostype
diepe open type
open type
lang grazige type
grazige type
laag grazige type
dichtgegroeide type
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Hoogte berm
>6m

Lengte berm
> 200 m

Kruinen
gesloten

>6m
1,5 m < x < 6 m
1,5 m < x < 6 m
< 1,5 m
>6m
>6m
1,5 m < x < 6 m
1,5 m < x < 6 m
x < 1,5 m

< 200 m
> 200 m
< 200 m

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
open / geen
open / geen
open / geen
open / geen
open / geen

> 200 m
< 200 m
> 200 m
< 200 m

Andere

niet/slecht toegankelijk
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