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Foto: Erik Korsten

Vleermuis transect tellingen: 
NEM-VTT

Eric Jansen 
Neeltje Huizenga
Vita Hommersen                                      
Herman Limpens
Marcel Schillemans                              

Programma overzicht:

10:30 Ontvangst
11.00 Check laptops
11:15 Batexplorer (uitleg werking+ instellen)

12.00-12:30 koffie pauze/lunch

12:30 Batexplorer instellen/oefenen
14:00 Soortherkenning 
15.00 Zelf aan de slag met eigen opnamen
15:45 Forum+ Upload 

16.15-16:30 Evaluatie, einde

NEM VTT  (mei)
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NEM VTT 
Plek in proces:
• Route uitzetten
• proefrijden +materiaal testen
• Routetellingen 
• analyseren (Batexplorer)
• uploaden (Portal)
• valideren (via portal; Zv)
• CBS analyse (export uit portal; CBS)
• trend (Trim, Occupancy, ;CBS & ZV)

Foto: Erik Korsten

NEM VTT Batexplorer 1:11
Deel 1



6-6-2017

3

Correct verifiëren van vleermuisgeluiden:
• Leren herkennen van niet vleermuisgeluiden (visueel)
• Herkennen van vleermuisgedrag adhv geluid (visueel)
• Herkennen van kwaliteit van een opname (visueel)
• Zelf goed kunnen (na) meten (twee manieren) 

Essentieel:
• Het vinden van de functies in Batexplorer
• De verwerking van Batexplorer begrijpen 

Andere vereisten:
• Enige inzicht in geluidsvariatie, analysetechniek en termen in 

akoestiek Export van resultaten naar CSV

De leerprocessen:

http://www.batlogger.com/en/real-time-systems/software.html
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Een bijzonder programma: 
(Freeware  i.o.)

- Automatisch inlezen van geluidsfiles +metadatafiles
- Automatisch extraheren van vleermuisroepjes
- Automatisch meten van vleermuisroepjes (16 parameters)

- Geven van soortindicatie
- Afspelen van geluiden op diverse manieren
- Enkele overzichtsgrafieken/ opnameplek
- Vrij te kiezen export (als csv)

Manuele correctie op alle deelprocessen mogelijk !!

Discipline is een must

Volgorde van werken binnen Batexplorer:

1. NEM instellingen nemen (call extractie)
2. Persoonlijke instellingen (spectrogram)
3. Projectmap aanmaken
4. Kopieren geluidsbestanden +XML’s +Route.kml+GPX
5. Inlezen in batexplorer (laten rekenen= lang koffie drinken)

6. Scrubben/weggooien van rommel
7. Controleren van extractie calls/ manueel aanpassen
8. Manueel verificeren soortnaam
9. Compleetheids check (met tabel of filter)

10. Export van resultaten naar CSV



6-6-2017

5

Instellen 1: de referentie soortenlijst

• Kies: View bat species library
• Zet op globally enabled uit voor: 
• Savii, Schreibersii, Alcathoe, Blyhtii, Capacinii, 

Lasiopterus, Kuhlii, Kolumbatovici, Macrobularis, 
Euryale, Ferrumequinum, Hipposideros, Tenoinus.

• Onwaarschijnlijk is: Nilssonii, Emarginatus, Myotis, Barbastellus

Instellen 2: de referentie soortenlijst uitbreiden
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Instellen 3: Spectrogramsettings

Instellen 4: de extractie van calls
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Instellen 5: instellen van de data export

Lenght [s}

Kan je bestanden verplaatsen?
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Het programma heeft vier niveau’s:

Projectniveau; rondes/nachten

Project: sequenties/opnamen

sequenties /opname niveau

call/pulsniveau

Kopieer USB stick op laptop
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Open van een nieuw project (start analyse)

N.B. Het project is hierna niet meer te verplaatsen of naam te 
wijzigen zonder verlies van data of figuren!!!

Er worden diverse hulpbestandjes aangemaakt die niet direct mee verhuizen of 
aangepast worden bij naamsveranderingen.
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Goede path aangeven !!

• N.B. De juiste map wordt niet direct gevonden
• (laatste keuze wordt aangegeven)
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Startniveau

Batexplorer project results

Opname naam

Gemiddelden 
per opname

Geluidenplaatje

waarnemingen

Sonogram/Sonargram

Spectrogram

Oscilogram

Opname

Opname naam
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Wijzigen settings sonargram

Het afspelen van geluidsfiles
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Toevoegen/verwijderen calls

Handmatig meten van calls



6-6-2017

14

Voorbeelden van stoorgeluiden
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Sonogram Lampschakeling toevoegen

Het scrubben:
• Vogels + sprinkhanen uit project verwijderen, bewaren ?
• Stoorfiles verwijderen
• Wav bestand afluisteren op “verborgen 

vleermuizen”/meerdere soorten/individuen

Het soorten controleren:
• Call extractie controleren
• Valse call detecties  verwijderen, niet opgemerkte toevoegen
• Adhv ritmes/frequenties of het een of meer individuen zijn
• Kwaliteit opname beoordelen
• Soortsuggesties verifieren of aanpassen

• Files selecteren en export maken (CSV)
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Voorbeelden van vleermuisgeluiden

fm-l
Fm-a or cf-n

fm-d or cf-e

cf-n or fm-l
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Overstuurde opnamen

Zeer zachte opnamen
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opnamen met overlappende echo’s

Opnamen met knopen
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Ruis calls verwijderen

Ruis calls verwijderen
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calls toevoegen

calls met de hand meten
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twee soorten meten met visible range functie

het gebruik van filters
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•

Gericht op gebruik door vrijwilligers
Draait op normale computers
Redelijk snel door een nacht resultaten
Maakt geen onderscheid in tweede soort
Maakt geen slimme curvefit

Noodzaak voor handmatige controle op 
proces

Filosofie achter batexplorer

Nieuws over de meetnetten

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen
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http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen

Pauze !!
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Foto: Erik Korsten

Deel 2 soortherkenning 

Eric Jansen 

Herkenning van soorten
Met batexplorer 1.11
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Groep 1. De FM-soorten. Het geslacht Myotis
Watervleermuis

Franjestaart
Baardvleermuis
Meervleermuis

Het geslacht Plecotus (grootoren)
Gewone Grootoor
Grijze Grootoor

Groep 2. De FM-qcf / FM-QCF soorten. Het geslacht Pipistrellus
Fmax E>35 kHz Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis
Kleine dwergvleermuis

Groep 3. De fm-QCF / QCF soorten Het geslacht Eptesicus
Fmax E< 35 kHz Laatvlieger

Het geslacht Vespertillio
Tweekleurige vleermuis

Het geslacht Nyctalus
Rosse vleermuis

Bosvleermuis

Groep 4. De fm-CF-fm soorten. Het geslacht Rhinolophus
Hoefijzerneusvleermuizen

Prooidetectie/vangst

Twee processen maken herkennen lastiger

Aanpassing aan omgeving
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Zoek-vervolg en vangstfase

Alleen de geluiden uit de zoekfase zijn te analyseren

Pipistrellus groep:

Ruige dwerg
vleermuis

Gewone dwerg
vleermuis
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Vleermuizen stemmen roepfrequentie af op vleugelslag 
frequentie van 3:1 tot 1:3. 
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Laagvliegende grote 
vleermuizen zijn lastig 
te herkennen. 

Er is veel overlap in 
kenmerken.

Aanvullende kenmerken: 
pulsvorm 
het hoekig zijn 
het aantal doplershifts

BOSVLEERMUIS TWEEKLEURIGE
VLEERMUIS

LAATVLIEGER ROSSE 
VLEERMUIS

 ONREGELMATIGE EINDFREQUENTIE
(SHIFTS IN DOPLER)
ONREGELMATIG RITME

lLAGERE F-START

REGELMATIGE EINDFREQUENTIE
REGELMATIG RITME
( 1-2 SHIFTS IN DOPLER)

lHOGE  F-START

BIJ LANGE SEQUENTIES

BOSVLEERMUIS LAATVLIEGER
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Myoten:

FB >110 kHz= Mnat
Korte pulsen (1,2-3 ms): Mbech, Memar
Fend> 45 kHz: Memar

Haak 31-38 kHz=Mdas/ Mmyo
Haak >40 kHz andere soorten
- FB: 70-28 kHz meestal Mdaub Piek 45-50  of 55 Khz
- FB: 90-28 kHz meestal Mmyst Piek 45-70 

Sociale geluiden zijn soortspecifiek !

P.nathusii
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Soort Frequentiebereik
In kHz

Piek frequentie
In kHz

Pulsinterval
In ms

Kleine dwergvleermuis 50-90 53-58  (52-64) 50-60

Gewone dwergvleermuis 40-100 42-51  (42-55) 70-90

Ruige dwergvleermuis 32-70 34-41  (34-47) 100-205 *

Rosse vleermuis 16-40 18+27  (17-27) > 350

Bosvleermuis 23-54 23+26 (19-29) 200-300

Laatvlieger 23-70 25-29   (21-44) 120-200 *

Tweekleurige vleermuis 23-50 23-28   (22-30) 260-320

Meervleermuis 25-60 32-38 85-120

Watervleermuis 35-80 42-55 45-85

Baardvleermuizen 30-110 46-56 50-120

Franjestaart 18-120 - 50-130

Grootoorvleermuizen 25-85 35/55 35-195

Grenswaarden en dubbele 
Doppler

• Bij 41 kHz:  
auto 7 m/s en vliegsnelheid   10m/s   0,049 x 41 kHz= +/- 2,0 kHz.

• bij 21 kHz:  
auto 7m/s en vliegsnelheid   13m/s  0,058*21 kHz= +/-1,2 kHz
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3: Zelf importeren van geluidsdata

Nu oefenen met eigen data

Terug in zaal om 16:15  voor Tips & Tricks !!! 
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Gegevens bekijken via kladblok

Voor eigen gebruik: Gegevens importeren >van tekst> 
gescheiden door komma> voltooien

GEGEVENS EXPORTEREN

• Harde stoorgeluiden worden soms mee gemeten
( te verwijderen met rechtermuisknop)

• “Verstrooide” geluiden worden verkeerd gemeten
(zelf meten met markers en invullen op tabblad)

• Sociale geluiden worden gezien als 
echolocatiegeluiden

(twee verschillende piekwaarden bijv. 18 en 43 kHz)

• Een tweede soort wordt niet “opgemerkt”
(twee verschillende piekfrequenties)

Nadelen automatische metingen
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• Zelf opmeten bij verkeerde metingen

• Uitzetten van een van de criteria 
(bij species suggestions)

• Controle via species list = geen select’s 
overlaten !!
(Gemakkelijk te controleren door naar soortoverzicht te gaan)

• Snelle eindcontrole op determinaties 
(pulsvorm+ peak frequencies) via file listings

• Bij export maken eerst alle filters uitzetten 
(reset)

Laatste aanwijzingen

Referenties:
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DVD Batecho: 
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/produkte/software/batecho/index_EN

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/images/chiroptere/telecharger/these_pfalzer.pdf
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Nog toevoegen

Geluidenforum: www.vleermuis.net
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Geluidsbestand opladen

Geluidsbestand opladen
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Geluidsbestand bekijken

Geluidsbestand bekijken
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Discussie starten over een geluidsbestand
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Onderwerp

Bericht

Bijlagen

Abonneer

Discussie starten over een geluidsbestand



6-6-2017

40

• 1e soort en tweede soort aangeven?
Alles geverificeerd? 
GPX aanwezig?
Juiste exportkolommen? 
Geen eigen namen (check met notepad)
Alle data geselecteerd? (filters off)
Niet bekeken in Excel

Controleren van Uploaddata

NEM VTT Uploadportal
Proces van uploaden
1. registeren (http://vleermuistransecttellingen.ndff.nl/)

2. routenaam aanmaken en eerste telling 
uploaden

3. Juiste routenaam kiezen en tweede telling 
uploaden

N.B: De website is een portal, en enkel bedoeld voor upload en simpele 
checks en niet geschikt om daar nog wijzigingen in aan te brengen.
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NEM VTT Uploadportal
Proces van uploaden
1. registeren
2. route aanmaken en eerste telling uploaden
3. tweede telling uploaden

--Je kan een groepsemail gebruiken
--Je krijgt een email als registraties rond is. Dat  is een handmatig proces, en kan daarom 
even duren. Registreer op tijd. 

NEM VTT Uploadportal

Route aanmaken gaat via ‘telling’, tegelijkertijd met eerste telling. 
Bestanden nodig: route.kml, .gpx, .csv en de geluidsbestanden (.xml en .wav)
--csv bestand (export uit batexplorer): de waarnemingen
--GPX bestand : route –op kaart-

Logische naam gebruiken en doorgeven/afstemmen via 
NEMVTT@Zoogdiervereniging.nl. 

Proces van uploaden
1. registeren
2. route aanmaken en eerste telling 

uploaden
3. tweede telling uploaden
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NEM VTT Uploadportal

--Veel voorkomend probleem:
Naam geluidsbestand in exportbestand/csv <> naam geluidsbestand op schijf.
Batexplorer voegt timestamp toe achter bestanden na kopie en/of move.
--Oplossingen:
a) Laadt niet de gekopieerde bestanden op, maar de originele bestanden (op de sd-card)
b) Hernoem geluidsbestanden op schijf (allerlei programmaatjes voor)
c) Rename geluidsbestanden in export-file (liever niet)

Proces van uploaden
1. registeren
2. route aanmaken en eerste telling 

uploaden
3. tweede telling uploaden

--Later route wijzigen om bijvoorbeeld GPX toe te voegen kan (via routeoverzicht 
update).
--Later telling wijzigen bijvoorbeeld goede csv toe voegen kan (via tellingenoverzicht 
bewerken  telgegevens) 
NB: doe dit niet omdat er een paar verkeerde determinaties in zitten. Doe het eigenlijk 
enkel als je de totaal verkeerde csv hebt opgeladen of op aangeven BvdZV.

NEM VTT Uploadportal
Proces van uploaden
1. registeren
2. route aanmaken en eerste telling uploaden
3. tweede telling uploaden
Tweede telling aanmaken gaat via ‘tellingen’, en kies dan de aangemaakte
route. 
NB: maak geen nieuwe route aan!
Bestanden nodig: route.kml, .gpx, .csv en de geluidsbestanden (.xml en .wav)
--csv bestand (export uit batexplorer): de waarnemingen
--GPX bestand : route –op kaart-
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NEM VTT Uploadportal
Overzichten:
• Telling (wijzigen, detail info, validatie status)
• Route (wijzigen)
• Kaart (ligging plus waarnemingen)

Presentatie: Eric Jansen
Afbeeldingen: Elekon
Foto’s: Bernadette van Noort, Eric 
Jansen, Elekon
Geluiden: Eric Jansen
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maand Training Veldwerk Administratie ZV ZV CBS
jan Email aanmelden Nieuwsbrief Verificatie

febr verificatie

maart Nieuwsbrief route vaststellen

april
route+
Batlogger microfoontest microfoontest sturen Telganger check 1, check 4 levering

mei
Batexpl.+
upload

Testronden 
rijden

sturen 5 opnamen
Upload aanmelden check 2

juni

juli tellingen

aug tellingen Forum aanmelden Nieuwsbrief

sep
lastige 
opnamen analyse Telganger trends

okt analyse

nov opladen Nieuwsbrief

dec 15 dec deadline !! check 3

NEM VTT  (jaarcyclus)


