Wildcamera’s
Het nachtleven in je tuin
zichtbaar gemaakt

Misschien denk je als
tuineigenaar heel goed
te weten wat er zich
allemaal in je tuin
afspeelt. Toch kan het
je nog verbazen welke
diersoorten zich regelmatig in tuinen laten
zien. Omdat dit veelal gaat om schuwe of
nachtactieve dieren,
is een wildcamera een
uiterst geschikte manier
om deze tuinbezoekers
op beeld te krijgen.
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Afgelopen jaren heeft veel natuur
in Nederland plaats moeten maken
voor woonwijken en nieuwbouw.
Diersoorten waarvan hun natuurlijke habitat op deze manier verdwijnt,
zoeken hun toevlucht in de enkele
natuurgebieden die nog over zijn.
Maar er zijn ook juist dieren die
zich proberen aan te passen aan een
stedelijke omgeving. Daardoor hoef
je tegenwoordig niet meer ver de
natuur in om wilde dieren te spotten, maar kun je ze zelfs tegenkomen in je eigen achtertuin.
Wat is een wildcamera?
Een wildcamera of cameraval is een
camera die geprogrammeerd kan
worden om automatisch een foto te
maken wanneer er een dier voorbijloopt. Deze beweging wordt geregistreerd door een bewegingssensor.

Zo kun je wilde dieren waarnemen
zonder ze te storen. Deze vorm van
waarnemen wordt al geruime tijd
gebruikt bij ecologisch onderzoek,
om bijvoorbeeld de aanwezigheid
van bepaalde diersoorten te bevestigen, of om inzicht te krijgen in hoe
dieren het terrein gebruiken.
Wat kun je tegenkomen?
Afhankelijk van de ligging en
inrichting van je tuin kun je voor
leuke verassingen komen te staan.
Met name marterachtigen, egels en
eekhoorns laten zich regelmatig in
tuinen zien. Het is zelfs mogelijk om
er vogels mee vast te leggen, als je
de camera op een strategische plek
in een boom hangt. Zo kun je een
uil op beeld krijgen, of bijvoorbeeld
het uitvliegen van een nestje jonge
merels.
Dan zijn er natuurlijk nog de écht
spectaculaire waarnemingen, zoals
een bever, die in toenemende mate
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tuinen en bebouwd gebied opzoekt.
Ook vossen worden steeds vaker in
stedelijke gebieden waargenomen
en er is zelfs al eens een wolf een
tuin in gelopen, zoals deze winter
in het Duitse Nordhorn, net over de
grens. De kans bestaat dat dit in de
toekomst vaker gaat gebeuren.
De meeste wildcamera’s kunnen
behalve foto’s, ook video’s maken.
Daarmee kun je dus niet alleen
de soort vastleggen, maar ook het
gedrag, of interactie tussen soorten.
De meeste bewegingssensors van
deze camera’s zijn warmtegevoelig,
om te voorkomen dat elk bewegend
grassprietje wordt vastgelegd en om
ook ’s nachts opnames te kunnen
maken. Dit betekent helaas ook dat
de camera’s minder geschikt zijn
om koudbloedige dieren als reptielen en amfibieën te fotograferen.
Informatie gebruiken
Natuurlijk kun je zo’n wildcamera het beste voor je eigen plezier
neerzetten, je hebt nooit de garantie om iets tegen te komen. Mocht
je bepaalde tuinbezoekers vaker
terugzien, bijvoorbeeld een egel die
zich aan het einde van de herfst
regelmatig in je tuin laat zien, dan
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Wildcamera (Foto: Machteld Klees)

kun je daar natuurlijk een plekje
voor inruimen. Zo kun je met een
egelkast of een bladerhoop in een
hoek van je tuin de egel een mooie
en veilig plek bieden om zijn winterslaap te houden.
Dieren die zich ook regelmatig
in tuinen in stedelijk gebied laten
zien, zijn marterachtigen. Ook voor
marters kun je een onderkomen
bouwen, hoewel dit iets meer moeite
kost dan bij een egel. Zo’n martertakkenhoop kan zelfs voorkomen

dat steenmarters zich in je huis
vestigen en daar schade aanrichten.
Burgerwetenschap
Verder kun je met je waarnemingen
ook nog bijdragen aan de wetenschap. Zo kun je natuurlijk je waarnemingen invoeren op de bekende website Waarneming.nl. Er is
ook nog de mogelijkheid om bij te
dragen aan het Burgerwetenschapsproject ‘Wildcamera - zoogdieren in
de achtertuin’, een samenwerkings-
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project van de Zoogdiervereniging,
Wageningen UR, Natuurpunt en
Silvavir*. Dit project is in 2016 van
start gegaan met als doel om te
onderzoeken hoe wilde zoogdieren
reageren op de verstedelijking van
hun omgeving. Gemeenten kunnen
zich aansluiten bij dit project, waarna er gedurende een jaar veertig
tuinen worden onderzocht op de
aanwezigheid van kleine zoogdieren
door er wildcamera’s te plaatsen.
Een groot aantal gemeenten heeft
hier al aan meegedaan, van Den
Haag tot Doetinchem. Helaas kun je
als particulier alleen bijdragen aan
het project als jouw gemeente zich
heeft aangesloten. Controleer daarom op de website van je gemeente of
zij hieraan deelneemt en of je jouw
tuin kunt aanmelden.
Een wildcamera aanschaffen
Wildcamera’s zijn er in vele soorten
en maten, met grote prijsverschillen en een even grote verscheidenheid aan opties. De prijsverschillen
zeggen niet altijd wat over de geleverde kwaliteit. Voor rond de 100
euro heb je al een simpel model in
huis, d makkelijk is in te stellen en
foto’s en video’s van redelijke kwaliteit produceert. Vaak hebben deze

Boommarter

camera’s ook een schermpje aan de
binnenkant waarop je de foto’s ter
plekke kunt terugkijken.
Vervolgens is het tijd om een kansrijke plek in de tuin te zoeken
om je wildcamera op te hangen.
Denk bijvoorbeeld aan een vijver
waar dieren uit kunnen drinken,
of aangelegde paadjes, aangezien
veel zoogdieren hier graag gebruik
van maken. Als je de camera langs
een paadje wilt plaatsen, kun je de
camera het beste schuin in de lengte van het pad richten. Zo heb je
en grotere kans om een dier vast te
leggen dan als je de camera dwars
langs een pad zet. Als de camera
overdag actief is, is het belangrijk
om te voorkomen dat de zon recht
op de lens schijnt. Je ziet niets op de
foto en de warmtesensor kan hierdoor onnodig geactiveerd worden.
De camera kun je vastmaken
aan een boom, maar je kunt ook
een paaltje in de grond zetten of
desnoods de camera los op een
baksteen zetten. Op ongeveer 20
centimeter vanaf de grond heb je
de beste hoek om kleine zoogdieren
vast te leggen.
Daarnaast kun je kiezen of de
camera als de bewegingssensor
wordt getriggerd één of meerdere

foto’s maakt, of een filmpje van een
aantal seconden. Hierbij moet je
rekening houden met de ruimte op
de SD-kaart (filmpjes kosten veel
geheugenruimte) en het batterijverbruik. De meeste camera’s kun je
gerust minstens een week of langer
in je tuin laten staan voordat de
batterijen leeg zijn. Ook zijn wildcamera’s in principe bestand tegen
een veelvuldigheid aan weersomstandigheden, het is daarom geen
probleem om hem in je vakantie
buiten te laten staan.
Tot slot
Met een wildcamera kun je inzicht
krijgen in de, vaak verrassende, rol
die jouw tuin speelt voor nachtdieren. Mogelijk kun je deze schuwe
bezoekers een handje helpen met
voedsel of een onderkomen voor in
de winter. Bovendien hoef je nooit
meer te missen wat er in je tuin
gebeurt!
* https://www.zoogdiervereniging.nl/
wat-we-doen/projecten/burgerwetenschapsproject-wildcamera-zoogdieren-de-achtertuin
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