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Voorwoord

Toen in de loop van 1998 plannen werden gemaakt om het zomerkamp 1999 van de
Veldwerkgroep VZZ te houden in noord Spanje, zijn Kees Mostert, Kamiel Spoelstra, Joost
Verbeek en Jan Piet Bekker ter plaatse gaan kijken welke voorbereidingen getroffen zouden
moeten worden. Ze kwamen in Huesca en namen contact op met Kees Woutersen.
Aanvankelijk werd gedacht aan het huren van een huis in Sipan; het werd uiteindelijk
Castilsabas.

Tijdens deze tocht zijn niet alleen vleermuizen gevonden, ook werden braakballen verzameld
en geplozen en, op zeer beperkte schaal, enkele malen vallen uitgezet. De resultaten van deze
waarnemingen staan eveneens opgenomen in dit verslag.

Het verslag van dit kamp is in twee delen gekomen: in 2001 verscheen Murcielagos del Alto
Aragon; Bats of High Aragon (N Spain) van Kees Woutersen & Juan Jose Bafaluy Zoriguel,
het deel over de vleermuizen in Noord Spanje. Hoewel het aandeel van de waarnemingen niet
tot in detail is weergegeven, wordt wel vermeld dat 9% van de waarnemingen in dit boek is
bijeengebracht door de deelnemers van dit kamp. Als dank voor de medewerking kregen aIle
kampdeelnemers een exemplaar van dit boekwerk. Om die reden staat er in dit verslag geen
apart hoofdstuk over vleermuizen; voor de waarnemingen wordt verwezen naar Murcielagos
del Alto Aragon; Bats of High Aragon (N Spain) en de bijlage I.

Voor de schrijfwijze van zoogdieren, dagvlinders, libellen en vogels hebben we ons gebaseerd
op resp. Mitchell-Jones et al. (1999), Tolman & Lewington (1999), Bos & Was scher (1997)
en Jonsson (1993).
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1. Inleiding
door Jan Boshamer

Voor veel planten en dieren zijn de Pyreneeen een vrijwel onneembare barriere; het gebergte
vormt een natuurlijke grens tussen Spanje en Frankrijk. De Spaanse kant verschilt enorm met
de Franse. Dit gegeven vormde de aanleiding om het VZZ veldwerkgroep zomerkamp van
1999 aan de Spaanse kant van de Pyreneeen te organiseren.

Bij de organisatie van elk zomerkamp proberen we personen die ter plaatse betrokken zijn bij
de zoogdierstudie (of natuurstudie in het algemeen) te betrekken. In dit jaar hadden we het
geluk in contact te komen met Kees Woutersen, een landgenoot die al enkele jaren natuur- en
in het bijzonder vogelreizen organiseert in Spanje. Kees Wouters en is goed bekend met de
omgeving; tevens is hij goed op de hoogte van wat er leeft en water tot nu toe uit deze streek
bekend was. Door de veel grotere oppervlakte van het land en het relatief geringe aantal
onderzoekers zijn van veel soorten zoogdieren geen sluitende verspreidingsgegevens bekend.
Via Kees Woutersen zijn we in contact gekomen met de Secem (Sociedad Espanola para la
Conservacion y Estudio de los Mamiferos), het Spaanse equivalent van de VZZ. Tijdens de
duur van het kamp zijn twee leden van deze werkgroep aanwezig geweest.

Ook voor wat betreft de keuze van de locatie heeft Kees Woutersen grote inbreng gehad. Er is
bewust gekozen voar een locatie waarvan de kennis omtrent het voorkomen van verschillende
zoogdieren nog grote hiaten vertoonde. Behalve het leren kennen van nieuwe zoogdiersoorten
is het voar de Veldwerkgroep van de VZZ belangrijk een bijdrage te leveren aan de ter plaatse
aanwezige kennis.

De kamplocatie bestond uit een Z.g. 'Refugio' in het dorpje Castilsabas, circa acht kilometer
ten oosten van Huesca. Huesca is een middelgrote plaats met circa 40.000 inwoners. De stad
vervult een belangrijke regionale centrumfunctie. Een en ander is goed merkbaar door de
grote hoeveelheid infrastructurele werkzaamheden die er rondom Huesca wordt uitgevoerd.
Veel dorpjes aan de zuidkant van de Pyreneeen hebben hun van oorsprong agrarische
achtergrond verloren. Veel huizen zijn in de loop der tijd in verval geraakt, maar worden juist
de laatste jaren hoe langer hoe meer opgeknapt om dienst te doen als tweede huis of als
vakantiewoning.

Het kamp werd gehouden in de periode van 31 juli tot en met 7 augustus. In deze week is er
met o.a. Longworth inloopvallen, en een grote hoeveelheid braakballen van de kerkuil (Tyto
alba) geprobeerd een goed beeld te krijgen van de hier voorkomende kleine zoogdieren. Het
vleermuisonderzoek richtte zich vooral onderzoeken van leegstaande huizen, schuren en
kerken in de omliggende dorpen. Op verschillende zolders werden zoveel braakballen geraapt
dat diverse kampdeelnemers tot ver in de nazomer konden pluizen. In de naaste omgeving
bleken verschillende secundaire wegen door tientallen tunneltjes te leiden, die uitermate
geschikt bleken voor vleermuizen om de dag doorbrengen. Diverse excursies hebben zich
toegelegd op het afzoeken van deze tunneltjes. Opvallend was dat het vaak erg moeilijk bleek
de slapende vleermuizen op naam te brengen. Eindeloze discussies en avontuurlijke excursies
met ladders op het dak van de auto van Jan Piet Bekker waren het gevolg. Gelukkig hebben
de ARBO inspecteurs de weg naar dit rustige deel van Spanje nog niet gevonden. In de
avonduren is er enkele malen met behulp van bat-detectors geYnventariseerd, maar gezien de
weersomstandigheden ('s nachts vaak hevige regenval en onweer), is dit onderdeel wat
onderbelicht gebleven.
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Andere inventarisatiemethoden zoals het zoeken naar (zoo g) diersporen, het verzamelen van
dode dieren, het doen van zichtwaarnemingen zijn tijdens de dagelijks gehouden excursies
toegepast.

Naast het verzamelen van zoogdiergegevens, zijn er terloops veel waarnemingen verzameld
van vlinders, libellen, amfibieen, reptielen en vogels. Vooral de grote aantallen vale gieren
trokken dagelijks veel bekijks.

Dat een kamplocatie aan de zuidrand van de Pyreneeen tot de verbeelding sprak mag blijken
aan het grote aantaldeelnemers. De belangstelling was dit jaar zelfs zo groot, dat een aantal
belangstellenden voor deze week teleurgesteld moest worden. De kampdeelnemers staan in
tabel I vermeld.

Tabel1. Deelnemers aan het VWG- VZZ kamp 1999 in Castilsabas-Arag6n

Joke Bakker Hendrik Erkenbosch Froukje Rienks
Arien Bekker Menno Haakma Kamiel Spoelstra
Hans Bekker Albin Hunia Eric Thomassen

Jan Piet Bekker Kees Kapteijn Joost Verbeek
Lize Bekker Dick Klees Ludy Verheggen
Paula Berkemeyer Jeroen van der Kooij Rollin Verlinde
Jan Boshamer Andre Krumperman Floor van der Vliet
Pieter Breugel Rogier Lange Anke van der Wal
Rita van der Broek Peter van der Linden Dennis Wansink
Jan Buys Kees Mostert Kees Wouters en
Annemarie van Diepenbeek Alexis Ribas Salvador Olaya Prieto del Val

Dankwoord

Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar Kees Woutersen voor het verzorgen van de
uitstekende kamplocatie en zijn voorbereidingen ter plaatse. Ook zijn diapresentatie over de
omgeving door het jaar heen gaf een goede indruk van de rijke flora en fauna. Omdat Spaans
voor de meesten van ons toch een lastige taal is, en je ter plekke de taal toch minder vaardig
blijkt te zijn dan dat je zelf altijd had gedacht, zijn we Kees ook veel dank verschuldigd voor
de functie van intermediair naar de plaatselijke overheid die hij vervuld heeft. Vooral het
verzorgen van een uitgebreide ontheffing van de geldende natuurbeschermingswet, die als
kopie bij elke chauffeur / excursieleider voorhanden was, heeft een paar keer problemen met
controlerende politieambtenaren kunnen voorkomen.
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2. Valvangsten
door Eric Thomassen

Gedurende het zomerkamp van de veldwerkgroep in de provincie Huesca Spanje in 1999
werden Longworth-vallen, houten inloopvallen en bekervallen uitgezet op verschillende
locaties in de omgeving van heet kamphuis. Gedurende zeven dagen werden de vallen
gecontroleerd. Gedurende het eerste deel van deze week werden de vallen bij de controle om
07:00 op safe gezet en om 17:00 weer op scherp vanwege het verwachte warme weer. Later
werd dit niet meer gedaan omdat het weer koel en nat was en werden de vallen ook om 17:00
gecontroleerd. ' s Avonds om 23 :00 yond de avondcontrole plaats. Vemit het talrijkst in de
vallen was de Algerijnse muis (Mus spretus). Daamaast werden huisspitmuis, bosmuis en
grote bosmuis aangetroffen. In fig. 1 staan de vallocaties afgebeeld.

Figuur 1. Castilsabas met de kamplocatie (*) en omgeving met de vallocaties resp. wallen,
akkers, beek en schuur.

Vallocatie Wallen

Vallen: 10 bekervallen, 50 Longworth vall en
Eerste controle: 1 augustus; laatste controle: 5 augustus

Vallocatie Akkers

Vallen: 60 Longworth, 25 bekervallen
Eerste controle: 1 augustus, laatste controle: 5 augustus
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Vallocatie Beek

Vallen: 70 Longworth, 15 bekervallen
Eerste controle: 1 augustus, laatste controle: 6 augustus

Vallocatie Schuur

Vall en: 10 hout, 40 Longworth, 10 Sherman
Eerste controle: 4 augustus, laatste controle: 6 augustus

Rond een naburig vervallen huis werden 10 houten inloopvallen (Tsjechische makelij)
uitgezet. In de aangrenzende olijfboomgaard werden 10 Longworthvallen aan de basis van de
stammen geplaats en 10 Sherman vall en op lage takken. In twee aangrenzende ruigteranden
werden respectievelijk 10 Longworth vallen en 10 paar Longworth vall en geplaatst. De laatste
20 vallen werden in paren geplaatst met de bedoeling er voor te zorgen dat de vallen niet
steeds bezet zouden worden door de makkelijker te vangen soorten.

Resultaten

Vier soorten kleine zoogdieren werden aangetroffen in de vallen: huisspitsmuis (Crocidura
russula), bosmuis (Apodemus sylvaticus), grote bosmuis (Apodemus jlavicollis) en Algerijnse
muis (Mus spretus). Hiervan was de Algerijnse muis veruit het algemeenst: van de 177
individuen die werden gevangen, waren 99 Algerijnse muis (56%). In 40 gevallen werd een
vangst niet tot op het niveau van de soort gedetermineerd. In twee gevallen gaat het om 'Mus
sp.' Deze werden genoteerd tijdens het begin van het kamp en het betreft vrijwel zeker Mus
spretus. In tabel 2 staat het overzicht van de vangsten per vallocatie vermeld.

Tabel 2. Overzicht van de vangsten. Per soort is aangegeven hoeveel individuen - dat wil
zeggen totaal aantal vangsten minus hervangsten - er gevangen werden en hoe groot het
aandeel is op het totale aantal individuen. Totaal aantal nieuwe vangsten per valcontrole is
berekend door het totaal aantal nieuwe vangsten te delen door het totaal aantal valcontroles.

akkerbeekwallenschuurtotaal
aantal vallen

85856060290
aantal controles

101310437
Croci dura russula individuen

731415

Crocidura russula proportioneel
0,150,050,020,200,08

Crocidura sp. individuen

5517330

Crocidura sp. proportioneel
0,110,080,350,150,17

Apodemus flavicollis individuen

01236

Apodemus flavicollis proportioneel
0,000,020,040,150,03

Apodemus sylvaticus individuen

480517

Apodemus sylvaticus proportioneel
0,090,130,000,250,10

Apodemus sp. individuen

01438

Apodemus sp. proportioneel
0,000,020,080,150,05

Mus spretus individuen

294522399

Mus spretus proportioneel
0,630,710,460,150,56

Mus sp. individuen

10102

Mus sp. proportioneel
0,020,000,020,000,01

Totaal aantal nieuwe vangsten

46634820177

Totaal aantal nieuwe vangsten per valcontrole
0,05410,0570 0,0800 0,08330,0633

loos alarm
22512847

totaal aantal valcontroles
85011056002402795
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3. Braakballen
door Jan Piet Bekker

Fig. 2. Kaart van de provincie Huesca met de plaatsen waar braakballen zijn verzameld; 1: La
Violada, 2: Aerdisa, 3: Boltana, 4: Bailo, 5: Torres, 6: Aguas, 7: Lienas, 8: La Granja, 9:

Olariada Ara, 10: Loarre, 11: Alcala del Obispo, 12: San Urbesl, 13: Aquila, 14: Bandalies,
15: Yebra de Basa, 16: Abenilla.

lOnder nummer '12' staat San Urbez vermeld; in het verzamelde materiaal was een zakje met deze naam. Hierin
zaten zes schedels: een huisspitsmuis, een Proven9aalse woelmuis, een zwarte rat, een eikelmuis, een wezel en
een vogel. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat deze zes schedel een hele braakbal partij vormde. Daarom zijn deze
vondsten wel opgenomen in het totaal overzicht (tabel 5) en in kwalitatieve zin besproken onder 'Resultaten',
maar niet opgenomen in de tabel in bijlage 2.
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In de omgeving van Castilsabas werden tijdens de dag - excursies kerkzolders en oude
gebouwen bezocht. Op kerkzolders waren deze excursies vooral gericht op het vinden van
braakballen van kerkuilen. Behalve deze partijen zijn voor deze analyse ook de
braakbalpartijen betrokken die werden verzameld gedurende een orienterend kamp in oktober
1998. Voor het kamp had Kees Woutersen ook een aantal partijen verzameld uit de omgeving
en tezamen aangeduid met 1 tot en met 16. In fig. 2 staan de plaatsen vermeld waar de
braakballen en andere prooiresten zijn verzameld, terwijl in de bijlage behalve deze plaatsen
ook de verzameldatum geeft en de geografische ligging. Steeds is getracht zoveel mogelijk
materiaal te verzamelen. Soms waren dit afzonderlijke braakballen, geregeld was er vooral
veel debris aanwezig.

Fig. 3. Kerkuil en uilskuiken.

In totaal zijn er 18 braakbalpartijen bijeengebracht; van Olariada Ara en Lienas werden twee
partijen verzameld. Op het kamp zelf kon niet alles worden geplozen. Daarom namen enkelen
braakbalpartijen mee naar huis om thuis te pluizen. Ter afronding van deze periode werd in
maart 2000 een pluisweekend georganiseerd in Amersfoort om de laatste partijen afte pluizen
en moeilijke determinaties op te lossen. In tabel 3 staat aangegeven welke kampdeelnemers
op het kamp en thuis hebben geplozen.
Voor de determinatie van de geplozen dieren is voor het grootste gedeelte gebruik gemaakt
van de tabellen van Lange e.a. (1986 en 1994). Nieuw in het braakbalmateriaal waren voor de
kampdeelnemers: Cabrera woelmuis (Microtus cabrera) en de Algerijnse muis (Mus spretus).
Daarom worden de meest belangrijke schedelkenmerken van deze soorten hieronder kort
besproken.

Tabe13. Pluizers van het braakbalmateriaal van het VWG-VZZ kamp 1999 te Castilsabas
Aragon

Hans Bekker
Jan Piet Bekker
Jan Boshamer

Jan Buys

Menno Haakma
Albin Hunia

Kees Kapteijn
Kees Mostert

Froukje Rienks
Kamiel Spoelstra
Eric Thomassen
Joost Verbeek
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Fig. 4. Twee heren aan de braakballen.

De woelrnuizen van het lberisch schiereiland zijn te verdelen in twee groepen: de Microtus
groep i.s.s. en de voorrnalige Pitymys-groep. De Microtus-groep i.s.s. bestaat uit M arvalis,
M cabrerae en M agrestis, en hebben gerneen het ontbreken van de ruitvorrn op de eerste en
tweede onderkies (tabel 4). De kenrnerken van de eerste en laatste soort staan verder
uitgebreid beschreven in Lange e.a. (1986 en 1994).

Microtus-groep i.s.s.Voormalige Pitymys-groep
M. arvalis M. cabrerae M. agrestis M. pyrenaicus M. duodecimcostatus M. lusitanicusSchedel profiel

convexconvexconvexconvexconvex recht

Aard gebit

orthodont orthodontorthodontorthodontproodont ++proodont +
Diastema

> 7.5 mm< 7.5 mm
M2 agrestislus

negnegposnegneg neg
M3 normaalvorm posposposnegneg neg
M3 simplex savii

negnegnegposneg neg
M3 simplex ibericus

negnegnegnegpos pos
Foramen ovale

ongedeeld ?ongedeeldongedeeld//smal
Foramen mandibulae voor

achterachter voor
Kop MJlabiaal

gedeeldongedeeldgedeeldgedeeldgedeeldgedeeld
MJ ruit

negnegnegpospos pos
M2 ruit

negnegnegpospos pos

Tabe14. Enkele schedelkenrnerken die van belang zijn bij het onderscheid tussen
verschillende woelrnuissoorten op het noordwestelijk deel van het lberisch schiereiland.
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Enkele opvallende schedelkenmerken van M cabrerae staan opgesomd in tabel 4: de
'ongedeukte kop' van de eerste onderkies en het ver vaar achter gelegen foramen mandibulare
(zoals bij M agrestis).
De Pitymys-groep heeft de ruitvorm gemeen op de eerste en tweede onderkies. Kenmerken
van M duodecimcostatus is de proodontie: het naar voren uitsteken van de snijtanden. Verder
is een lengte van het diastema van meer dan 7.5 mm een belangrijk kenmerk. Een recht
schedelprofiel, een geringe proodontie gecombineerd met een diastema lengte van minder dan
7.5 mm zijn kenmerkend voor M lusitanicus. Het ontbreken van proodontie in deze groep
leidt tot M pyrenaicus. Verder vertoont de middelste uitstulping van de derde bovenkies aan
de wangzijde een duidelijk ontwikkelde driehoek.

Hoewel ook de wimperspitsmuis (Suncus etruscus) voor het eerst tijdens dit kamp werd
gevonden, leverde deze soort geen moeilijkheden op: de geringe afmetingen en de vier
unicuspiden in de bovenkaak zorgden steeds voor een juiste determinatie.

De Algerijnse muis (Mus spretus) is bij de laatste Mammal Species of the World (1993)
afgesplitst van de huismuis (Mus domesticus) en wordt om die reden apart besproken. Het
verschil tussen deze twee soorten in het braakbalmateriaal berust op de voorzijde en de
aanhechting van de processus zygomaticus en het aantal lobben op M! (zie fig. 5). De
kenmerkende inkeping van rSupp. ontbreekt.

{
!
\

!
3

A 4

.!..ivf'MM' 'o~"

l f'B::=>, ~\.,

\

\

I
3

Fig. 5. Schedelfragment en voorste kies onderzijde (M! links) van Mus domesticus (A) en M
spretus (B) vanaf de bovenzijde gezien. Bij M domesticus is de aanzet (1) van de

jukbeenboog half zo breed als de boog zelf (2). Verder is het profiel van het voorste deel van
de jukbeenboog (3) bij M domestic us bijna recht en bij M spretus rondo Aan de voorste kies

onderzijde (M! links) is bij M domesticus alleen een aanzet van 4-lobbigheid (4); bij M
spretus is de 4-lobbigheid meer uitgesproken.
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Resultaten

In totaal werden tenminste 1767 gewervelde prooidieren geplozen (1759 zoogdieren) verdeeld
over 15 zoogdiersoorten en vogels (tabel 5). Bij de verdere analyse zijn de resultaten in twee
groepen verdeeld: kleine partijen met minder dan vijftig prooidieren en de grotere partijen. In
de bijlage staan de pluisresultaten van alle partijen. In de analyse van de extremen is alleen
rekening gehouden met de tien grote partijen. De aantallen van de zes kleine partijen zijn wel
meegeteld bij het berekenen van de gemiddelden. De top vier van meest gevonden
prooidieren in de grote partijen zijn: Proven<;:aalsewoelmuis, Algerijnse muis, huisspitsmuis
en bosmuis. Deze vier zoogdiersoorten zijn goed voor 91% van het totaal aantal prooidieren.
Het aandeel insectivora voor alle partijen bedroeg 24.6%, het aandeel microtidae 31.5% en
het aandeel muridae 43.5%. Bijzondere vondsten betroffen twee schedelresten van
franjestaart, een eikelmuis en een wezel. De volledige resultaten per vindplaats staan vermeld
in de bijlage.

Tabel 5. Samenvattend overzicht van de resultaten van het pluizen van de braakballen2.

Soort lndividuen (%) locatiesWoutersen 1985

tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

17 (1.0)3
huisspitsmuis

Crocidura russula369 (20.9)17132 (17.6)
wimperspitsmuis

Suncus etruscus26 (1.5)711 (1.5)
franjestaart

Myotis nattereri2 (0.1)2
rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus1 (0.1)1

West-Europese woelrat
Arvicola sapidus3 (0.2)2

woelrat spec.
Arvicola terrestris2(0.1)2

Proven9aalse woelmuis
Microtus duodecimcostatus505 (28.7)17270 (36.0)

Cabrera woelmuis
Microus cabrerae3 (0.2)11 (0.1)

aardmuis
Microtus agrestis18 (1.0)6

woelmuis indet.
Microtus spec.25 (1.4)1 (0.1)

grote bosmuis
Apodemus flavicollis19 (Ll)2

bosmuis
Apodemus sylvaticus250 (14.2)16

bosmuis indet.
Apodemus spec.30 (1.7)

zwarte rat
Rattus rattus1 (0.1)1

rat indet.
Rattus spec.5(0.3) 3

Algerijnse muis
Mus spretus474 (26.8)15

huismuis indet.
Mus spec.5 (0.3)197 (26.3)*

eikelmuis
E/iomys quercinus1 (0.1)1

wezel
Mustela niva/is1 (0.1)1

vogel
Aves 7 (0.4)35 (0.7)

reptiel
1 (0.1)I

totaal gewervelden
176726749

•
In 1985 alle Mus spec. beschreven als Mus musculus

Bosspitsmuizen (Sorex coronatus)
Het aandeel tweekleurige bosspitsmuizen So rex. coronatus bedraagt met 17 exemplaren 1.0%
en bezet in aantallen prooidieren de 9de plaats. De vondsten betroffen drie plaatsen: Bailo,
Aquila en Lienas (gebergte). Door Wouters (1985) en Vericad-Corominas (1970) werden
geen exemplaren van deze soort vastgesteld.

2 Zie ook voetnoot 1.
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Huisspitsmuis (Crocidura russula)
Het aantal huisspitsmuizen bedraagt 369 en is daarmee en de derde in de ranglijst; dit is
gemiddeld 20.9%, in de grote partijen varierend tussen 4.2 en 33.9%. In aIle 17 partijen werd
de soort vastgeste1d. Daarmee is deze spitsmuissoort in het braakba1materiaa1 een soort met
een grote spreiding.

Wimperspitsmuis (Suncus etruscus)
Van deze k1einste spitsmuissoort werden in totaa1 26 (1.5%) exemp1aren geplozen. Dit
percentage is gelijk als dat is gevonden door Wouters (1985). In zeven van de twaalf grote
braakbalpartijen werd de soort aangetroffen.

Franjestaart (Myotis natteren)
De twee v1eermuizen in deze partijen betreffen beide deze1fde soort. De vondsten werden
gedaan in braakba1materiaal van Aguas en Loarre.

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Slechts een rosse woelmuis werd in aIle partijen aangetroffen: Lienas. Met deze vindplaats
vormt deze vondst een aanvulling op het bekende verspreidingsgebied.

West-Europese woelrat (Arvicola sapidus)
De West-Europese woelrat is op twee plaatsen vastgesteld (Lienas en Loarre) met drie
exemplaren.

Woelrat (Arvicola spec.)
De woelrat (ongedetermineerd) werd in twee partijen aangetroffen, met in totaa1 twee
exemplaren. Het is niet onmoge1ijk dat deze twee woelratten ook gerekend moeten worden tot
de West-Europese woelrat; het materiaal werd (helaas) niet bewaard.

Microtidae (M. duodecimcostatus, M. cabrerae, M. agrestis en M. arvalis)
De Provenc;aa1se woe1muis is met 28.7% (506 exemplaren) veruit de meest aanwezige soort in
het braakbal materiaal, met percentages varierend tussen 4.3 en 56.3. In aIle 17 partijen werd
de soort vastgesteld. Deze woelmuissoort vormt, gelet op de relatieve grootte het belangrijkste
stape1voedse1 voor de kerkuil.
De Cabrera woelmuis werd met drie exemplaren (0.2% van het totaal) op slechts een 10catie
gep1ozen. Deze locatie (Bailo) betreft een hooggelegen plaats en geeft de binding van de soort
aan met hoger ge1egen streken.

De aardmuis, met 18 exemplaren, was in zes van de twaalf grote braakba1partijen aanwezig.
De percentages varieren tussen 1.8 en 3.7 terwijl het gemiddelde 1.0% van het totaal aanta1
prooidieren bedraagt.

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) en grote bosmuis (Apodemus jlavicollis)
De bosmuis was met gemiddeld 14.2% (250 exemp1aren) de vierde voorkomende soort in het
braakba1 materiaal en in 16 partijen aanwezig. Het aandeel van deze prooisoort in de partijen
beliep van 4% tot 42.5%).

De grote bosmuis vormt in totaa1 met 19 exemp1aren (1.1%) een bescheiden p1aats in het
totaal van het spectrum van prooidieren. De soort werd alleen vastgeste1d in Bailo en Olariada
Ara, de twee meest Noordelijk gelegen vindplaatsen. Dit geeft zijn binding met de hoger
gelegen streken van de Pyreneeen aan .
Het percentage niet te determineren bosmuizen bedroeg 2.4 en zal voor het overgrote dee1, zo
niet geheel, bestaan uit bosmuizen.
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Bruine rat (Rattus norvegicus) en zwarte rat (Rattus rattus)
Beide rattensoorten vormen slechts een zeer gering aandeel in het percentage prooidieren; dit
aandeel bedraagt 0.2%. De aantallen zijn te gering om zinvolle uitspraken te doen over de
verspreiding. In het geplozen materiaal van Aquila (en van San Urbez) bleek het om R.. rattus
te gaan.

Algerijnse muis (Mus spretus)
Het percentage Algerijnse muizen (zie afbeelding op de omslag) in het braakbalmateriaal nam
een kwart van het aantal prooidieren in beslag (gemiddeld 26.8%), en was daarmee de tweede
meest gevonden prooidiersoort. In 16 van de 17 partijen werd de soort vastgesteld (minimum
4.7% en maximum 69.1 %).

Eikelmuis (Eliomys quercinus)
Met de vondst van een enkel exemplaar in braakbalmateriaal van San Urbez (zie voetnoot bIz.
8) is deze soort bevestigd voor deze plaats. Het percentage van 0.1 geeft aan dat deze soort
een grote uitzondering betreft.

Wezel (Mustela nivalis)
Ook de vondst van deze soort in braakbalmateriaal van San Urbez (zie voetnoot bIz. 8) was
bijzonder, maar gelet op zijn verspreidingsgebied, niet ongewoon. Het percentage van 0.1
geeft aan dat ook deze soort een grote uitzondering betreft.
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4. Dagvlinders
door Kees Mostert

In de Spaanse Pyreneeen werden in totaal 65 soorten dagvlinders waargenomen (tabeI6). Tot de
meest opvallende waamemingen behoren de Bonte Heremiet, Grote boswachter, Kleine
boswachter, Cleopatra en Geraniumblauwtje.

Een klein aantal soorten komt vrijwel alleen voor ten zuiden van de Pyreneeen voor, zoals:
Cleopatra, Zuidelijk dwergblauwtje, Witstreepblauwtje, Groot tragantblauwtje, Kwartsblauwtje,
Spaans dambordje, Zuidelijk dambordje, Getreepte heivlinder, Bonte heremiet, Kleine
saterzandoog, Grauwe zandoog, Zuidelijke oranje zandoog, Spaanse oranje zandoog en Bleek
hooibeestje.

Tabe16. Waamemingen van dagvlinders in de Sierra de Guara.

Waarnemingslijst van dagvlinders

Koninginnepage Papilio machaon Keizersmantel Argynnis paphia
Koningspage Iphiclides podalirius Akkerparelmoervlinder Boloria dia

Groot koolwitje Pieris brassicae Dambordje Melanargia galathea
Klein koolwitje Pieris rapae Spaans dambordje Melanargia lachesis
Scheefbloemwitje Pieris mannii Zuidelijk dambordje Melanargia russiae

Resedawitje Ponti a daplidice Grote boswachter Hipparchia fagi

Gele luzemevlinder Colias hyale Kleine boswachter Hipparchia alcyone
Zuidelijke luzemevlinder Colias alfacariensis Heivlinder Hipparchia semele

Oranje luzemevlinder Colias erate Kleine heivlinder Hipparchia statilinus
Citroentje Gonepteryx rhamni Gestreepte heivlinder Hipparchia fidia
Cleopatra Gonepteryx cleopatra Bonte heremiet Chazara briseis

Boswitje Leptidea sinapis Kleine saterzandoog Satyrus actaea
Geraniumblauwtje Cacyreus marshalli Grote saterzandoog Satyrus ferula
Klein tijgerblauwtje Leptotes pirithous Witbandzandoog Brintesia circe
Dwergblauwtje Cupido minimus Oranje steppevlinder Arethusana arethusa

Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris Bruin zandoogje Maniolajurtina

Boomblauwtje Celastrina argiolus Grauw zandoogje Hyponephele lycaon
Bruin blauwtje Aricia agestis Oranje zandoogje Pyronia tithonus
Witstreepblauwtje Polyommatus damon Zuidelijke oranje zandoogje Pyronia cecilia

Groot tragantblauwtje Polyommatus escheri Spaanse oranje zandoogje Pyronia bathseba

Wikkeblauwtje Polyommatus amandus Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Kwartsblauwtje Polyommatus albicans Bleek hooibeestje Coenonympha dorus
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus Bont zandoogje Parage aegeria

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Argusvlinder Lasiommata megera
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Rotsvlinder Lasiommata maera

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla Rood spikkeldikkopje Pyrgus cirsii
Blauwe ijsvogelvlinder Limenitis reducta Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius
Rouwmantel Nymphalis antopa Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae

Grote vos Nymphalis polychloros Bruin dikkopje Erynnis tages
Atalanta Vanessa atalanta Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris

Distelvinder Vanessa cardui Kommavlinder Hesperia comma
Kleine vos Aglais urticae Groot dikkopje Ochlodes venata
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album
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5. Libellen
door Kees Mostert

Er werden in totaal 27 soorten libellen aangetroffen (tabel 7). Boven de riviertjes en beken met
grind en vele stenen werden regelmatig beide soorten tanglibellen aangetroffen, evenals
zuidelijke oeverlibel. Plaatselijk vloog hier ook de schemerlibel, vaak enige dm langs de oever.
Langs helder meer begroeide beekjes werden drie soorten beekjuffers aan te treffen. Ook de
vuurlibel, zwervende heidelibel, kanaaljuffer, witte breedscheenjuffer, iberisch lantaarntje en
zuidelijke waterjuffer kwamen hier veel voor. Af en toe doken zuidelijke heidelibellen en
koraaljuffers op.

Boven de warme open vlaktes van bijvoorbeeld de Los Monegros waren vele honderden
Zwervende heidelibellen aanwezig. Boven de regenplasjes vlogen hier zowel Grote keizer- als
Zuidelijke keizerlibel. Ver van enig water verwijderd vlogen verspreid enige Zadellibellen rondo
Glanslibellen werden niet gezien, evenals Witsnuitlibellen.

Tabel7. Waarnemingen van libellen in de Sierra de Guara.

Bosbeekjuffer
Koperen beekjuffer
lberisehe weidejuffer
Houtpantserjuffer

Bruine winterjuffer

Blauwe breenseheenjuffer
Witte breenseheenjuffer
Koraaljuffer
Iberiseh lantaamtje

Zuidelijke waterjuffer
Gaffelwaterjuffer
Kanaaljuffer
Grote keizerlibel

Anax parthenope

Waamemingslijst van libellen

Calopteryx virgo Zadellibel

Calopteryx heamorrhoidalis Paardenbijter
Calopteryx xanthostoma Sehemerlibel

Lestes viridis Kleine tanglibel
Sympeea fuse a Grote tanglibel
Platyenemis pennipes Gewone bronlibel
Platyenemis latipes Gewone oeverlibel

Ceriagrion tenellum Zuidelijke oeverlibel
Isehnura graellsii Beekoeveribel
Coenagrion eaeruleseens Vuurlibel
Coenagrion seitulum Zwervende heidelibel

Cereion lindeni Zuidelijke he ide libel
Anax imperator Bruinrode heidelibel
Zuidelijke keizerlibel

Hemianax ephippiger
Aeshna mixta

Boyeria irene

Onyehogomphus foreipatus
Onyehogomphus uneatus

Cordeulegaster boltoni
Orthetrum eaneellatum
Orthetrum eoeruleseens

Orthetrum brunneum

Croeothemis erythraea

Sympetrum fonseolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum striolatum
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6. Vogels
door Kees Mostert (met aanvullingen in kaders van AvD, PvB & lPB)

Er werden in totaal 98 soorten vogels aangetroffen (tabel 8).

Om en nabij huizen zijn kleine groepjes zwarte spreeuwen te zien. In een aantal esdooms
in het centrum van Reinosa verzamelen zich enkele duizenden zwarte spreeuwen in een
slaapplaats; het valt op dat ook de klanken van deze soort licht verschillen van zijn noord
Europese evenknie.

Op een unieke manier 'beleven' we de zichtwaameming van een koppellammergieren
(door de telescoop fraai de zwarte snavelaanhangsels te zien), enige tijd zittend op een
rots aan de overzijde van de kloof en even later wegvliegend en later nogmaals te
bewonderen.

Op 31.7. in de omgeving van het refugium: nesttunnels bijeneters (Merops apiaster), met
uiteengevallen braakballetjes (fragmenten glanzende houtbij (Xylocopa spec.). Diameter
nestholtes: 55 breed, 60 mm hoog, in steilrand 75 cm hoog.

Bij de Sierra de Ona huist, tegen de hoge klippen, een kolonie vale gieren van ca. 20
stuks; er is grote opwinding wanneer op geringe hoogte een havikarend overvliegt.

Tijdens een dagexcursie op 3-8-1999 naar Los Monegros werden in een ruine in de
omgeving van Candasnos de niet nader te determineren resten gevonden van een
kraaiachtige; de vogel had een ring met het nummer ".6075922 icona". Na afloop van het
kamp werd vanuit Nederland het ringnummer en de overige gegevens doorgegeven aan
het Instituto par la Conservacion de la Naturaleza (lCONA). Van dit instituut werd bericht
gekregen met de vermelding dat het een alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax) betrof.
Het exemplaar, dat geringd was op 14-5-99 te Monte Ontinena te Navara had in xx dagen
een afstand afgelegd van 34 kilometer; de doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld.
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Tabel8. Waamemingen van vogels in de Sierra de Guara en elders in noord Spanje.

Fuut
Aalscholver

B lauwe reiger

Kleine zilverreiger
Ooievaar
Wilde eend

Krakeend

Pijlstaart
Wintertaling
Rode wouw
Zwarte wouw

Lammergier
Aasgier
Vale gier
Grauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Havik

Wespendief
Buizerd

Steenarend
Havikarend

Dwergarend

Slangearend
Boomvalk

Torenvalk
Kleine torenvalk

Slechtvalk

Rode patrijs
Griel
Steltkluut

Kemphaan
Tureluur
Zwarte ruiter

Groenpootruiter
Bosruiter

Oeverloper
Witgatje
Watersnip
Zwartbuikzandhoen
Witbuikzandhoen

Houtduif
Holenduif

Rotsduif
Turkse tortel
Tortelduif

Kerkuil
Steenuil

Nachtzwaluw

Alpengierzwaluw

Waarnemingslijst van vogels

Podiceps cristatus Gierzwaluw
Phalacrocorax carbo Bijeneter

Ardea cinerea Hop
Egretta garzetta Scharrelaar

Ciconia ciconia Groene specht
Anas platyrhynchos Kuifleeuwerik

Anas strepera Theklaleeuwerik
Arras acuta Kortteenleeuwerik
Anas crecca Kalanderleeuwerik
Milvus milvus Rotszwaluw

Milvus migrans Nachtegaal
Gypaetus barbatus Zwarte roodstaart
Neophron percnoterus Roodborsttapuit

Gyps fulvus Blonde tapuit
Circus pygargus Zwarte tapuit
Circus aeruginosus Blauwe rotslijster
Accipiter gentilis Graszanger

Pernis apivorus Cetti's zanger
Buteo buteo Grote karekiet

Aquila chrysaetos Kleine karekiet
Hieraaetus fasciatus Orpheusspotvogel

Hieraaetus pennatus Provenryaalse grasmus
Circaetus gallicus Zwartkop

Falco subbuteo Kleine zwartkop
Falco tinnunculus Vuurgoudhaantje
Falco naumanni Grauwe vliegenvanger
Falco peregrinus Buidelmees
Alectoris rufa Staartmees

Burhinus oedicnemus Pimpelmees
Himantopus himantopus Koolmees
Philomachus pugnax Grauwe klauwier

Tringa totanus Klapekster
Tringa erythropus Roodkopklauwier

Tringa nebularia Zwarte spreeuw
Tringa glareola Wielewaal
Actitis hypoleucos Vlaamse gaai
Tringa ochropus Ekster

Gallinago gallinago Alpenkraai
Pterocles orientalis Raaf
Pterocles alchata Kauw

Colomba palumbus Huismus
Colomba oenas Rotsmus

Colomba livia Vink

Streptopelia decaocto Europese kanarie

Streptopelia turtur Groenling
Tyto alba Putter
Athene noctua Kneu

Caprimulgus europaeus Grauwe gors
Apus melba Cirlgors

Apus apus
Merops apiaster

Upupa epops

Coracias garrulus
Picus viridis
Galerida cristata
Galerida theklae

Calandrella brachydactyla

Melanocorypha calandra
Ptyonoprogne rupestris

Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros

Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius

Cisticola juncidis
Cettia cetti

Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta

Sylvia undata
Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Remiz pendulinus

Aegithalos caudatus
Parus caeruleus

Parus major
Lanius collurio
Lanius excubitor

Lanius senator
Sturnus unicolor
Oriolus oriolus

Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax

Corvus monedula
Passer domesticus

Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus

Carduelis chloris

Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Miliaria calandra
Emberiza cirlus
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7. SporeD
door Annemarie van Diepenbeek

Gedurende dit kamp hebben we geen grote aantallen sporen gevonden, maar wel enkele heel
interessante. Voor een belangrijk deel is door veroorzaakt door het substraat. Hoewel er niet
echt sprake was van een rotsachtige bodem, leende zich de grond door de droogte niet goed
voor het registreren van sporen. Vooral op de diverse akkers (olijf- en amandelgaarden) en
veldwegen was de bodem zeer droog, brokkelig en hard. Het hemelwater dat met de diverse
onweersbuien omlaag kwam, spoelde zeer snel weg en had slechts hier en daar een zacht
slijkbed (gunstig voor sporen) tot gevolg.
Qua sporen zijn de latrines van genetkatten, die in de omgeving van ons onderkomen moeten
voorkomen (3 zichtwaamemingen!) de meest interessante. Vermeldenswaard is ook een
marterdrol met de schubben van een slang erin. De vraag dringt zich op hoe een marter een
slang vangt - ofwerd die als aas gegeten?
Verder zijn er sporen gevonden van o.a. waterspitsmuis, bruine en/of zwarte rat, das en vos.

Werkwijze

Tijdens de excursies en vallencontroles is er gericht gelet op sporen. Welke sporen men
tegenkomt, berust vaak voor een groot deel op toeval, omdat de excursies en vallenlocaties
zijn gekozen en geselecteerd op grond van habitattype en niet op basis van geschikt terrein
voor sporen. De sporen die we wel zijn tegengekomen, zijn vanwege het bovenstaande wel
aardig verdeeld over de diverse habitattypes. Verder is er tijdens de dagexcursies gericht
gezocht op kerkzolders en wenteltrappen van klokkentorens, zolders van oude, onbewoonde
huizen en in veldschuurtjes, voorzover deze toegankelijk waren.
In de directe omgeving van ons onderkomen, de refugio, hebben we op 3-5 plaatsen op
plekken met een zachte ondergrond 'sporenbedjes' gemaakt door het zand met water aan te
lengen en zo glad mogelijk te maken. Met name om genetkatten (waarvan de eerste avonden
door enkele kampdeelnemers al zichtwaamemingen waren gedaan) te lokken, werden deze
sporenbedjes geaasd met vis.

Door de auteur zijn de waargenomen sporen systematisch genoteerd, maar dit wil geenszins
zeggen, dat niets door haar of door andere kampdeelnemers over het hoofd kan zijn gezien.

Resultaten en soortbesprekingen

Een ,*, achter het genoemde spoortypen geeft aan, dat het betreffende spoor is bewaard of dat
er dialfotomateriaal aanwezig is (althans voorlopig; niet alle sporen zullen uiteindelijk in de
diersporencollectie van de auteur van dit hoofdstuk worden opgenomen).

Mol Talpa europaea
• Op 4-8-'99 omgeving vonden we in de omgeving van EI Punt6n en Pefias de Carlos hier

en daar een molshoop (naar onze begrippen zeer weinig voor een akkerbouwgebied).

Neomys spec.

• Op locatie 721/4696 werden op 2-8-'99 prentjes van een waterspitsmuis gevonden. (Op
het registratieformulier staat geen habitattype vermeld.)
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Fig. 6. Prent van genetkat (Genetta genetta).

Plecotus spec.
• Op 5-8-'99. vond men onder spleten tussen de muur en losgelaten stucwerk van de kerk

van San Vicente keutels van dwergvleermuizen. Die zelfde dag onder spleten tussen het
gewelf van een ruine ten oosten van Gerue werden keuteltjes gevonden die vermoedelijk
van grootoorvleermuizen atkomstig waren.

Konijn Oryctolagus cuniculus
• Op 31-7-' 99 vonden we konijnenprenten van een adult en een juveniel in de omgeving

van de refugio.
• Op 4-8-'99 stonden op een veldweg in de omgeving van El Punton en Pefias de Carlos

enkele konijnenprenten. Voor een landbouwgebied met verspreide daar bosschages en
hellingen met struiken zijn er slechts weinig sporen van konijnen aangetroffen.

• Op 5-8-'99 werd een konijn waargenomen bij de N330 (707/4661); dezelfde dag ook een
in de omgeving van de refugio.

twij felgevallen
Op 4-8-'99 vonden enkelen van ons in Lasaosa (25 km noordoostelijk van Huesca)
graafsporen, die mogelijk van de proven9aalse woelmuis (Microtus duodecimcostatus) waren.
Op een grasveld tussen twee schuurtjes werden uitgewerkte aardhopen gevonden met een
diameter van ± 15 em. Getwijfeld werd of het hier molshopen of hopen van de woelrat
(Arvicola terrestris) eventueel zuidelijke waterrat, (A. sapidus) betrof.

Eekhoorn Sciurus vulgaris
Afgekloven dennenappels zijn op de volgende data en locaties gevonden:
• Op 1-8-'99 bij een riviertje dichtbij het Embalse de Vadiello

• Op 5-8-'99 in een dennenbos bij Rio Isulea, ter hoogte van Abiego
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• Op 6-8-'99 in een dennenbosje bij het Embalsa de Sotonera

Rattus spec. - bruine of zwarte rat
• Op 5-8-'99 werden in de kerk van Arto rattenkeutels gevonden.
• Op de drassige oever van de Rio Flumen ter hoogte van de kruising met het kanaal

stonden rattenprentjes.

Rattus norvogicus - bruine rat

• Op 3-8-'99 vonden we in een leegstaand huis in Alcala des Ovispo op een vermolmde
vloer een enorme hoeveelheid rattenkeutels en aangevreten amandel- en walnootdoppen.
Naar het formaat te oordelen, betrofhet keutels van bruine ratten.

Das Meles meles

• Op 30.7. en op 5-8-'99 vonden we dassenprenten op een veldweggetje nabij de refugio.
• Op 4-8-'99 werden in de omgeving van EI Punton en Pefias de Carlos dassenprenten

gevonden op een veldweggetje.
• Op de 'vanglocatie beek' zijn op 5-8-'99 dassenprenten genoteerd.

Martes spec. - boom- of steenmarter
• Op 2-8-'99 werd op locatie 721/4696 mest van een marter spec. gevonden.
• Op 4-8-'99 omgeving EI Punton en Pefias de Carlos vonden we in de berm van een

veldweg een marteruitwerpsel * met slangenschubben erin.

Boommarter Martes martes

Uitwerpselen van de boommarter werden gevonden op 3-8-'99, locatie 745/4708.

Steenmarter Martes foina
• Op de borstwering bij de tunnels bij het Embalse de Vadiello op 1-8-'99 diverse

uitwerpselen* gevonden.
• Op 3-8-'99 troffen we op de wenteltrap naar de klokkentoren van het kerkje van Alcala

del Ovispo in aIle grotere hoekjes steenmarterlatrines aan, hier en daar ook braakballen
van een kerkuil. De eerste van ons die op het zoldergewelf aankwam (Alexis), zag een
steenmarter wegschieten.

• Op 4-8-'99 werd op locatie 724/4679 een uitwerpsel gevonden dat aan een steenmarter
werd toegeschreven.

• Op 5-8-'99 yond een groepje steenmarteruitwerpselen in een huis bij de kerk van San
Vicente en in de kerk van Nevasa. Die dag werd bij Castillo de Toron (locatie 709/4663)
een uitwerpsel gevonden dat aan een steenmarter werd toegeschreven.

• Op 6-8-'99 werd in het station van Ortilla-Maracos een steenmarterlatrine gevonden.

Vos Vulpes vulpes
• Op 31-7-' 99 vonden we prenten en uitwerpselen van de vos in de omgeving van de

refugio.
• Op 2-8-'99 werd aan de oever van de Rio Isuela (richting Huesca) een vossendrol

gevonden bij een prooirest, die bestond uit schaalfragmenten van de Amerikaanse
rivierkreeft.

• Op 3-8-'99 werd in Loarre een dode vos in een verlaten huis aangetroffen.
• Eveneens op 3-8-'99 yond men diverse uitwerpse1en met kersenpitten erin.
• Op 4-8-'99 werden in de omgeving van EI Punton en Pefias de Carlos vossenprenten

gevonden op een veldweggetje. Eveneens die dag zijn er vossendrollen gevonden op
locatie 724/4679.

• Vlakbij de refugio was op 5.8. een vossenprent op het veldweggetje te zien.
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Genetkat Genetta genetta

• Op een van de eerste dagen werd ' s nachts een genetkat waargenomen die de weg
overstak; van deze waameming werd geen datum genoteerd.

• Op 2-8-'99 troffen we in een volksstraatje een aan een houten gevel opgespijkerde huid
van een genetkat*. Aan de bewoners van het pand (een kinderrijke zigeunerfamilie)
hebben we naar de herkomst gei'nformeerd. De genetkat was door de zoon des huizes 6-7
maanden geleden geschoten in de heuvels bij Heusca. De huid werd ons te koop
aangeboden. Ook die dag op locatie nummer 721/4696 een latrine en een prent van een
genetkat.

• Bij het ochtendkrieken (vallencontrole) stonden in een van de avond tevoren gemaakte
sporenbedden van zand de prent van een genetkat. Het 5e teentje had zwak afgedrukt en er
was een lichte nagelafdruk te zien. Omdat het nog erg donker was, werd besloten deze
later te fotograferen. Het betrof het sporenbed op het paadje direct naast de refugio. Toen
het na anderhalf uur (8.30 uur) licht geworden was, was de lichte afdruk van teen nr. 1
door het in de ochtendzon opgedroogde zand echter al onzichtbaar geworden, waarmee
het overtuigende bewij s voor genetkat verloren was!

• Op 3-8-'99 werden te Lisa (25 km ten noordwesten van Huesca) diverse uitwerpselen van
een genetkat gevonden. Die dag ook op de rand van een dienstweg over de brug over de
Rio Flumen (waar deze het kanaal kruist) werd een enorme latrine* (± 30 uitwerpselen)
van de genetkat gevonden. De wegrand waarop de latrine lag eindigde abrupt en bevond
zich zeker een meter of twaalf boven de rivier. Met andere woorden: een uiterst riskant

plekje om steeds in het hoIst van de nacht zijn behoefte te moeten doen.

• Op 5-8-'99 vonden we op locatie nummer 716/4694 mest van een genetkat.

Wild zwijn Sus scrofa

• Op 3-8-'99 werden nabij locatie 745/4708 de wroetsporen en prenten van een wild zwijn
gevonden.

Latrines van genetkatten zijn direct van die van bijvoorbeeld vossendrollen te onderscheiden door de grote
lengte van de uitwerpselen (tot wel20 cm). Verder lijken ze qua kleur, samenstelling en diameter sterk hierop.
Meestal zijn ze iets dikker en grijzer dan martemitwerpselen. Vindplaatsen zijn vaak stapelmuurtjes, steenhopen
of -hellingen, vloeren of zolders van mInes of oude veldschuurtjes. Meerdere individuen kunnen van een latrine
gebruik maken en deze kunnen dan ook grote aantallen (tientallen) uitwerpselen bevatten.
Een aanvullend kenmerk is dat een der uiteinden vaak een toefjes grasstengels of -halmen bevat.

Prenten van een genetkat lijken qua vorm en formaat sterk op die van een kat, maar soms kan de 5e teen (teen
nr. 1) licht afdrukken, bij een kat nooit. Katten lopen met volledige ingetrokken nagels; genetkatten hebben half
intrekbare nagels en bij hen kunnen dus bij een of meer tenen lichte nageafdrukken te zien zijn.
Driemaal zijn er 3-5 stuks sporenbedden uitgezet op het veldweggetje langs de refugio. Er werden
hondenprenten in gevonden, kattenpretten en eenmaal de prenten van de genetkat. De sporenbedden bestonden
uit met water gladgemaakte zandplekjes en werden met vis beaasd.

In verhouding tot de lichaamsgrootte zijn paddenuitwerpselen zeer groot. Ze zijn langwerpig of spoelvormig en
hebben aan beide uiteinden afgeronde polen. Vooral als ze veel mieren gegeten hebben is het oppervlak vrij glad,
de zeer klein gefragmenteerde insectenresten zijn er gemakkelijk in te herkennen. Na het eten van kevers
bevatten ze vaak ook dekschilden. De structuur lijkt enigszins op vleermuis-uitwerpselen ('kruimelig'). De kleur
is zwart en vers ruiken ze naar modder. Op het eerste oog zou men een paddenkeutel kunnen verwarren met een
uitwerpsel van een (kleine) egel, maar hij is veel homogener van inhoud, de insectenfragmenten zijn veel kleiner
en regelmatiger en de polen zijn stomp.



ZOOGDlERINVENTARISATIE SIERRA DE GUARA 1999

8. OVERIGE WAARNEMINGEN
door Annemarie van Diepenbeek en Pieter van Breugel

31-7-'99. omgeving refugium:

• Argiope lobata (enorm grote en opvallende spin) in web met net gevangen prom
(roofvlieg), die ze in no time (enkele seconden) tot een compact pakketje inspon.

• Klein vliegend hert (Dorcus parallelipipedus)

• Scolia flavifrons (een zeer grote dolkwesp, parasiet van de neushoornkever), vliegend in
een olijfgaard

1-8-'99 Richting Embalse de Vadiello: dode hazel worm (verkeersslachtoffer, op
zandweggetj e)

1-8-'99 In riviertje richting Embalse de Vadiello: Europese rivierkreeft (in vergelijking met
Amerikaanse soort klein, beige van kleur). Veel Spaanse groene kikkers (Rana perezi)
2-8-'99 Bij Rio Isuela, richting Heusca

• diverse exx. Amerikaanse rivierkreeft* (Orconectus limosus)
• diverse exx. Spaanse groene kikker (Rana perezi)
• larve spinnende watertor* (Hydrous spec.)
2-8-'99. bij Rio Guarga.

• juveniele en adulte Spaanse groene kikker (Rana perezi)

• loopspoor pad* (Bufo bufo spinozis), moet vanwege het enorme formaat een vrouwtje
geweest zijn.

• uitwerpsel Bufo bufo spinozis*

• zichtwaameming: juveniele Iberische berghagedis (Lacerta monticola). Blauwe vlekjes op
romp, staart blauw.

4-8-'99 rondwandeling El Punt6n, Pei'ias de Carlos, dorpje Ayera en landbouwgebied ten
westen van San Fertus, Castilsabas.
• grote boswachter (Hipparchia fagi)

• smaragdhagedis (Lacerta viridus), die in een hol* verdween, vermoedelijk een oud
bosmuizenhol (0 hol 30 mm), waarbij een afgeworpen huidflard* van de hagedis lag.
(A vD)

• meekrapvlinder* (Macroglossum stellatarum), diverse exx.

• zeer grote wolfspin* bij haar hol (midden op een omgeploegde akker).

Op 7-8-'99, na afloop van het zoogdierenkamp, maar nog in de Spaanse Pyreneeen, dicht bij
de Franse grens, deden we nog een interessante waameming.

• Op het grasveldje van een camping ving ik (AvD) een juveniele muurhagedis (Podarcis
muralis of P. hispanica?). Ondanks mijn grote voorzichtigheid en het absoluut niet
aanraken van de staart, verloor het hagedisje zijn staartpunt door spontane zelfamputatie.
Even later, terwijl het diertje in een glazen pot zat om goed te worden bekeken, verloor
het nogmaals een stukje staart, een smal stukje nu. Voor ons was dit nieuw: blijkbaar
kunnen hagedissen meer dan een spontane zelfamputatie kort na elkaar verrichten. Het is
duidelijk dat de hagedis zelfhet gebeuren vooral onaangenaam yond.

(Naschrift (AvD) d.d. mei 2002: inmiddels heb ik vemomen dat hagedissen hun staart op elke
willekeurige plek kunnen afbreken, en op meerdere plaatsen tegelijk (zoals in het onder
havige geval; mond. med. H. Strijbosch, oud-docent Universiteit van Nijmegen,
gespecialiseerd in herpetologie).
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9. Samenvatting zoogdieren
door Jan Piet Bekker

Tijdens het kamp 1999 werden in totaal 42 soorten zoogdieren waargenomen. De totaallijst
met zoogdierwaarnemingen tijdens het kamp in de Sierra di Guara zijn in tabel 9 samengevat.
De vleermuiswaarnemingen tijdens dit kamp staan beschreven in Murcielagos del Alto
Aragon; Bats of High Aragon (N Spain) van Kees Woutersen & Juan Jose Bafaluy Zoriguel.
Het aandeel van de waarnemingen is niet tot in detail weergegeven, maar wel wordt vermeld
dat (in ruim een week) negen procent van de waarnemingen in dit boek is bijeengebracht door
de deelnemers van dit kamp. Dit betrof zichtwaamemingen in grotten, tunnels, onder bruggen
en in ruines, verder werden gedurende de avonden batdetector-waarnemingen verricht en
werden handvangsten gedaan; deze waamemingen staan samengevat in bij lage 1.
Met valvangsten werden vier soorten vastgesteld: huisspitsmuis, bosmuis, grote bosmuis en
Algerijnse muis.
Het pluizen van braakballen, in hoofdzaak van kerkuil, leverde aan kleine zoogdieren 15
soorten op (samengevat in tabel 5 en bijlage 2), waarvan sommigen alleen tot op genus niveau
bepaald konden worden.
Zoals gewoonlijk werd uitgebreid aandacht besteed aan dagvlinders, libellen, vogels, sporen
en overige waarnemingen; al deze waarnemingen staan samengevat in de verschillende
hoofdstukken.

10. Summary mammals
by Jan Piet Bekker

During the summercamp 1999 a total of 42 different species of mammals have been observed.
The list with mammal observations during the camp in the Sierra di Guara are summarized in
table 9.

The bat observations during the camp have been described by Kees Woutersen & Juan Jose
Bafaluy Zoriguel in Murcielagos del Alto Aragon; Bats of High Aragon (N Spain). Although
the number of observations has not been described but in one week the camp participants
noted nine percent of those in this book. These observations consisted of sightings in caves,
tunnels, under bridges and in ruins, also bat detector recordings and hand caughts have been
made and are summarized in appendix 1.
With live-traps four species have been caught: greater white-toothed shrew, wood mouse,
Yellow-necked mouse and the Algerian mouse.
Analyzing owl pellets, merely from the barn owl, showed 15 small mammal species
(summarized in table 5 and appendix 2), of which several only could be determined onto
genus level.
As usual extended attention has been given on butterflies, dragonflies, birds, tracks and
observations of other animals; all these observations are summarized in different chapters.

Tabel 9. Overzicht van de soorten waargenomen zoogdieren en de wijze waarop de
waarneming werd gedaan. Betekenis van de afkortingen: det = bat-detector, zicht =
zichtwaarneming, vangst = valvangst of handvangst, prent = loopspoor of enkele prent, won:
nest, burcht of gang, brbl = braakbal, mest = keutel of mest, dood = doodvondst of
verkeersslachtoffer, vraat = etensrest of knaagschade; *: waarneming tijdens voorkamp,
buiten de provincie Huesca., **: tijdens het kamp is ook de kleine dwergvleermuis
Pipistrellus pygmeae op 55 kHz gehoord; er zijn geen opnames gemaakt ofbewaard.
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Soort Wetenschappelijke naamdet zieht vangst prent won brbl mest dood vraat

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

+

Waterspitsmuis

Neomys spec. +

Huisspitsmuis

Crocidura russula++

Wimperspitsmuis

Suncus etruscus +

Mol
Talpa europaea +

Grote hoefijzemeus
Rhinolophus ferumequinum++*

Kleine hoefijzemeus

Rhinolophus hipposideros+

Paarse hoefijzemeus
Rhinolophus euryale+

Baardvleermuis cf.
Myotis mystacinus cf+

Watervleermuis cf.
Myotis daubentonii cf+

Franj estaart

Myotis nattereri++

Ingekorven vleermuis

Myotis emarginatus+

Bechsteins vleermuis
Myotis bechsteinii+

Vale vleermuis cf.
Myotis myotis cf+

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

+?

Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus+?

Gewone dwergvleermuis** Pipistrellus pipistrellus

+

Savi's dwergvleermuis

Pipistrellus savii+

Kuhls dwergvleermuis

Pipistrellus kuhlii++

Laatvlieger

Eptesicus serotinus+

Bosvleermuis
Nyctalus leisleri+

Mopsvleermuis

Barbastella barbastellus+

Bulvleermuis

Tadarida teniotis+

Konijn

Oryctolagus cuniculus++

Eekhoom

Sciurus vulgaris +

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus +

West-Europese woelrat

Arvicola sapidus +

Woelrat spec.

Arvicola spec. +

Proven9aalse woelmuis

Microtus duodecimcostatus ++

Cabrera woelmuis

Microtus cabrerae +

Aardmuis

Microtus agrestis +

Bosmuis

Apodemus sylvaticus++

Grote bosmuis

Apodemus flavicollis++

Bosmuis spec.

Apodemus spec. +

Zwarte rat

Rattus rattus +

Bruine rat

Rattus norvegicus ?+

Algerijnse muis

Mus spretus ++

Huismuis indet

Mus spec. +

Wezel

Mustela nivalis +

Steenmarter

Martes foina++

Das

Meles meles +

Vos

Vulpes vulpes +++

Genetkat

Genetta genetta++ +

Wild zwijn

Sus scrofa
+
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Bijlage 1 datum locatie nummer soort locatie

soortaantal methode waarnemers

724/680

R.
okt '98 stuwmeer

Stuwmeerferrumequinum1vangstJPB/KM/JV /KS

31-jul 724/678/679/680 tunnel

M myotis6zicht HB/FR/JB/KS

31-jul724/679

tunnelM emaginatus1zicht HB/FR/JB/KS

31-jul722/675

kampgebouwP. pipistrelus2detector kampgebouw

725/673 brug 31-jul Sipan
brugP. pipistrelus1detector JPB/KK/FR

724/680 l-aug stuwmeer

tunnelM mystacinus1zicht JPB/KMIKS/JB/HB

724/680 l-aug stuwmeer

tunnelM myotis2zicht JPB/KM/KS/JB/HB

724/680 l-aug stuwmeer

tunnelP. austriacus2zicht JPB/KMIKS/JB/HB

l-aug719/670

kloosterP. auritus1zicht HB/JB/FR/ AB/KS

l-aug 723/671

kerkzolderChiroptera1mest RL

l-aug675/722

jagendMyotis spec.1detector LV

l-aug 675/722

jagendP. kuhlilsavii1detector LV

spleten onder 2-aug 72114696
brugM emaginatus3zicht JB/HBI AB/JBu

2-aug 725/4692

bakoven huisR. hipposideros2zicht JB/HBI AB/JBu

peiler R. 3-aug 716/660

FlumenR. hipposideros3zicht JK/G IFV I

3-aug 716/660

LascascasM daubentonii50detector AD/PB

3-aug 724/680

tunnelP. pipistrelus15detector JB/FV lAW lET

3-aug Vadiello

parkeerplaatsN leisleri1detector JB/FV lAW lET

3-aug745/4708

huizen Campoll R. hipposideros6zicht HBI AB/JBu

3-aug2 km Z Riglos

schuurR. hipposideros2zicht RL/RV

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

M daubentonii3zicht RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

M nattereri4zicht RL/RV/KMIKWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

M mystacinus4zicht RL/RV IKM/KW e.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

M myotis1zicht RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

P. austriacus1zicht RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

P. pipistrelus1zicht RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

M emaginatus350 zichtRL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

R. hipposideros?zicht RL/RV/KMIKWe.a.
R.3-aug stuwdam Riglos stuwdam

ferrumequinum?zicht RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

E. serotinus3detector RL/RV/KMIKWe.a.

3-aug stuwdam Riglos stuwdam

T teniotus3detector RL/RV/KM/KWe.a.

3-aug745/4708

CampollR. hipposideros>1mestJBu/HB/AB

4-aug Aguero

tunnelM daubentonii1zicht PLIAK/LH/JPB

4-aug Salinas de Jaca

schuurR. hipposideros6zicht PLIAK/LH/JPB

4-aug Bailo

schuurR. hipposideros14zichtPLiAK/LH/JPB

4-aug Bailo

schuurM nattereri3zicht PLIAK/LH/JPB



ZOOGDIERINVENTARISATIE SIERRA DE GUARA 1999

tunnel oude
Pipistrellus.

4-aug 712/4684

N330spec.1zicht JV/KM/HB/KW/JBu

tunnel oude

M

4-aug 712/4684

N330myst/brandtii1zicht JV/KM/HB/KW IJBu

tunnel oude

M

4-aug 712/4686

N331myst/brandtii1zicht JV/KM/HB/KW IJBu

tunnel oude
M

4-aug 712/4685

N332myst/brandtii1zicht JV/KM/HB/KW/JBu

tunnel oude 4-aug 712/4685

N333B. barbastellus1zicht JV/KM/HB/KW/JBu

tunnel oude 4-aug 712/4685

N334P. austriacus1zicht JV/KM/HB/KW IJBu

tunnel oude
M

4-aug 712/4685

N335myst/brandtii1zicht JV/KM/HB/KW/JBu

tunnel oude

M

4-aug 712/4685

N336myst/brandtii1zicht JV/KM/HB/KW IJBu

tunnel oude 4-aug 712/4685

N337M myotis2zicht JV /KM/HB/KW IJBu

4-aug 711/4686

grotB. barbastellus1zicht JV/KM/HB/KW IJBu

4-aug 724/4677

tunnel jagendP. pipistrelus1detector JBu/HB

4-aug 724/4680

tunnel jagendPlecotus spec.1detector JBu/HB

4-aug 724/4680

tunnel jagendP. pipistrelus1detector JBu/HB

4-aug 00° 09'/42° 12' Ainsa

M bechsteini6zicht LV/LB/JPB/DW

5-augAZZ14 gr

tunnelP. kuhli1vangstKM/ AK/LH/JPB

5-aug Eltormillo

spoortunnelP. auritus1zicht KM/ AK/LH/JPB

5-aug 716/4664

La GranjaR. hipposideros8zicht JV/FV IJBu

Pipistrellus.5-aug 716/4664
La Granjaspec.3zicht JV/FV/JBu

5-aug707/4661

watertunnelM daubentonii4zicht JV IFV IJBu

5-aug 712/4687

stuwdam Aquis N. leisleri1detector JBo/KM/JPB

5-aug 712/4687

stuwdam Aquis M daubentonii1detector JBo/KM/JPB

5-aug 712/4687

stuwdam Aquis Myotis spec.1detector JBo/KM/JPB

5-aug 712/4687

stuwdam Aquis P. kuhli1detector JBo/KM/JPB

5-aug712/4687

stuwdam Aquis P. savii1detector JBo/KM/JPB

5-aug 712/4687

stuwdam Aquis E. serotinus1detector JBo/KM/JPB

datum? 00° 06'1 42° 26' Bohana

R. euryale1zicht KM/KW le.a.



Bijlage 2

La LaOlariada Ale. d. Olariada Yebra
partijnr

Violada Aerdisa Boltana BailoTorreAguas Lienas GranjaAraLoarre ObispoAraLienas Aquila Bandalies de Basa Abenilla Totaal
coordinaten

WO°WO°WO°WO°WO°WO° WO° WO"WO°
westerlengte

WO° 35'45'o 00 06'50'32'12'23'23'W 0" 03'38'W 0° 18' W 0° 03'23'30'W 0° 18' W 0" I 7' W 00 18'
coordinaten

420
noorderbreedte

42° 02'420 12'42° 26'35'42° 05' 42° 12' 42° 13' 42° 06'42° 28' 42° 18' 42" 05'42" 28' 42° 13' 42° 23'42° 09'42° 28'42025'
datum

juni 97aug 98sept 98 okt 98 okt 98okt 98985-6-99]-7-993-8-99 3-8-993-8-994-8-99 5-8-998-'998-'99?
S'orex eoronatus

73 7]7
Croeeidura russula

3345156II6520540I2933112646368
Sl/lleUS etruseus

1 4I I133 3 26

i\'~}'o/is nal/erreri

I] 2
Cle/hrionomys glareolus

I 1

Arvieola sapidus

2I 3
Arvieola /errestris

1 12

Micro/us agres/is

473 I2118
:\1icro/us eabrerae

3 3
,\Iicrotus duodecimeostalis

640575227617523566717217464505

Micro/us ",pee.

18[ 14] [2] 725
_4pode/lIIIS jlavicollis

15 419
.'lpodel1IUS .\ylvatieus

75I]2589425 1351457143023250

Apodemus .\pes.

242 3 130
Ral/us ral/us

I1

Ral/us .spec.

]3 ]5

\1us spretus

38236286249914 691275232243 1474

Mus spec.

3]] 5

Vogel
I3] ] 6

Reptiel
11

I'otaal
557]27]6420010]19211571672420913478186]4171761


