GPS-sporing av rødrev

Side 1

Hva: For sker e ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet har begynt et
viltforskningsprosjekt om rødrevens bevegelser og adferd. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og utføres i samarbeid med kommuner, viltforvaltere, grunneiere og jegere i
studieområdet. Pilotprosjektet avsluttes i 2019.

I prosjektet bruker vi bås (type Värmlandsk tunnelfelle). Rødrev
er vanskelig å fange, så i tillegg til NMBU sine feller (4), har vi
bedt grunneiere og jegere med bås om hjelp med fangst. De
første tre revene ble fanget
av en grunneier i Vestbyområdet. Deretter fanget vi to
rev i våre båser på NMBU sin
eiendom.
Båsene blir mer effektive når
de har stått ute en stund.
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Båsfeller er muligens ikke en
veldig effektiv fangstmetode for rødrev, men vi har fanget mår og
grevling mange ganger. Alle dyr som har blitt fanget, untatt rever, har
Photo: C. Milleret
blitt sluppet ut igjen uten merking.
Reven som skal merkes med GPS, hentes ut av båsen
med bruk av hendene (med hansker!) og revetang. Reven får øyene dekket til med et stykke mørkt tøy, hvilket
gjør at reven roer
seg ned. Vi vurderer
Photo: J.G. Gjevestad
revens generelle tilstand og setter på
GPS-halsbånd. Vi måler også revens halsomkrets og vekt. Håndteringen tar 10-15 minutter og reven slippes ut umiddelbart etterpå. Vi
bruker ikke anestesi, så dyrene er ikke påvirket av medikamenter
når de slippes.
GPS-halsbåndene har vi laget selv i samarbeid med ingeniører ved
NMBU. Halsbåndene veier mindre enn 140 gram; den siste versjoPhoto: N. Thorsen
nen veier ca.100 gram og har en 3d-printet boks til GPS-enheten.

GPS-sporing

Fangst

Hvorfor: Hensikten med pr osjektet er å identifiser e r ødr evens bevegelsesmønster og
habitatbruk i kulturlandskapet. Dette er et pilotprosjekt der vi skal forbedre metodikk for
overvåking av rev og andre predatorer.

GPS-merking

Om prosjektet

Desember 2017

Vi overvåker hver rev i en
kort periode (dager til noen
uker), men kan hente revens posisjon med en høy
frekvens (ett punkt hvert 1.
- 10. minutt). Dette gir detaljerte opplysninger om
bevegelser og habitatbruk
med en oppløsning som
trengs for å utforme nyttige
anbefalinger om forvaltning.
Forskjellen mellom GPSspørring med lav og høy
frekvens er vist til høyre.

Lav frekvens:
1 GPS-posisjon per time

Høy frekvens:
1 GPS-posisjon 1.5 minutt

Side 2
Fire hannrever og en tispe har blitt GPS-merket i 2017. Halsbåndene samlet over 3000 GPS-posisjoner. Tilsammen skal 40 rever
merkes med GPS i prosjektet. Selv om dette bare er begynnelsen
på prosjektet, har vi allerede fått noen spennende resultater. Les
videre for noen eksempler.
Revene beveger seg langs habitatkanter, kraftlinjer (), og andre lineære strukturer, men krysser også jorder og gårder (). Reven krysser
ofte mindre veier , men holder seg unna store veier (f.eks. E18, ).
Noen eksempler: Rev nr 5, fulgte en vei to netter på rad, og krysset
veien flere ganger for å besøke bebodde områder på begge sider av
veien . Rev nr. 1 følger kysten en stund (), sørover fra Drøbak.
Mens fire av de fem revene brukte relativt små områder i de få dagene de blir sporet, hadde rev nr 3 lengre vandringer (), men kommer
tilbake til samme sted flere ganger. Rev nr 4 brukte samme runde (fra
gård til gård) tre netter på rad ().
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Side 3
Små mørkeblå punkter på kartene under viser posisjoner til rev på nattetid, lysere punkter viser posisjoner på dagtid. Fra GPS-posisjonene kan vi identifisere «clustere»(): det vil si, et sted hvor reven tilbrakt lengre tid, eller et sted med gjentatte besøk. Clustere reven bruker på dagtid() pleier å være
dagleier eller hi, mens clustere om natten () er antageligvis områder hvor reven leter etter mat, for
eksempel når den er på jakt etter smågnagere. Dagleier er ofte i skog, men finnes også i områder som
er lett tilgjengelige og gir god oversikt, noen ganger i kort avstand fra bebodde områder. Reven besøker
gårder () og andre bebodde områder og er ofte i kort avstand fra mennesker. Rundt gårdene er
gjødselhauger, matavfall, og evt små husdyr spesielt interessant. Rev nr 4 tilbrakte mye tid ved siden
av fjøset til NMBU (). Habitatøyer (f. eks. treklynger) i kulturlandskapet er også «magneter» ().
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Hi til rev nr 1. Hiet er ca. 100
meter fra et hus.

Aktivitet

Rev 1

Rev 2

Rev nr 4 jakter smågnagere ved
denne gjødselhaugen.

Rev nr 1 gikk flere ganger på
toppen av felte trær.

Aktivitetsmønstrene varierer mellom de fem første revene, men alle er primært nattaktive, og er minst aktive midt på dagen. Rev nr. 5 er et unntak,
men mønstrene er basert på få dager med GPS-data. Linjene i aktivitetsgrafene er basert på bevegelsesavstand. Antageligvis forandrer aktiviteten
seg i sammenheng med daglengde.

Rev 3

Rev 4

Rev 5

Lokkemiddelstudie

Side 4
I tillegg til GPS-merking av rev, har vi gjennomført en studie for å finne ut hvilken effekt forskjellige luktstoffer har på rev og andre rovdyr. Målet med denne studien er å forbedre effektiviteten av fangst med
feller og viltkameraer. To masterstudenter i naturforvaltning — Ellen Brøste og Sigurd Bakken — har
satt ut luktstoffer (syntetisk fermentert egg, samt kjertelsekret fra rev, stinkdyr, og bever) foran 30 kamerafeller i Østfold og Akershus fylker fra september t.o.m. desember 2017. Denne studien er et samarbeidsprosjekt med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Dataene blir analysert og de første resultatene er forventet våren 2018.
En rev reagerer tydelig på stinkdyrlukt foran viltkamera.

3000 kr i belønning

Kan du hjelpe?

for levendefanget rødrev til GPS-merking
t.o.m. 15. april 2018!
Har du en frisk og uskadet rev i bås i
disse kommunene?
Send SMS til 94798041 med følgende informasjon:
«rev i bås» + din adresse + ditt navn.
Vi melder oss så straks vi kan og avtaler besøk hos deg/
båsen. Vi henter reven ut av båsen, tar noen målinger av reven, setter halsbånd på den og slipper den ut igjen.
Hvis du finner eller skyter en rev med GPS-halsbånd:
Ring eller send SMS til 94798041. Vi melder oss så snart vi
kan og kommer for å hente halsbåndet, ta noen prøver av reven, og for å få litt mer informasjon fra deg om forholdene
rundt funnet/jakten.

Kontakt: reveprosjekt@nmbu.no Richard Bischof, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Postboks 5003, 1432 Ås.

