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SAMENVATTING  
 
In de periode van 29 juli t/m 5 augustus 2000 werd door de Veldwerkgroep van de VZZ een zomer-
kamp georganiseerd in het Zempléngebied in het noordoosten van Hongarije. Door middel van ge-
bruik van diverse methoden werden gegevens over de ter plaatse voorkomende zoogdieren 
verzameld. Het zomerkamp werd samen met de lokale onderzoekers georganiseerd, zodat de onder-
zoeksresultaten ook gebruikt kunnen worden bij het opstellen van regionaal op te zetten bescher-
mingsplannen. 
Het kamp was gesitueerd in het dorpje Vágáshuta aan de noordrand van het Zemplén-gebergte, in het 
noordoosten van Hongarije, tamelijk dicht bij de grens met Slowakije en Oekraine. Het gebied heeft 
een zeer afwisselend landschap, laaggebergte met uitgestrekte oude loofbossen, zeer bloermijke 
hooilandjes, beekbegeleidende ruigtkruidenvegetaties, kleinschalig akkergebied, riviertjes en beken. 
Er kon uitgebreide ervaring worden opgedaan met verschillende methoden van zoeken en vinden van 
soorten die in Nederland nog maar op weinig plekken voorkomen. Zo werden oude gebouwen en 
kerkzolders afgespeurd, vallen geplaatst, naar sporen gezocht, mistnetten voor vleermuizen geplaatst, 
met bat-detectors gezocht en er werden een groot aantal nestkasten nagelopen. Door middel van een 
groot aantal batdetectors én een aantal vangploegen die elke avond met mistnetten diverse locaties 
bezochten, is geprobeerd hier invulling aan te geven. Het zoeken naar braakballen heeft dit jaar geen 
hoge prioriteit gehad, omdat vrijwel alle kerkzolders in de omgeving al door Zoltan Bihari en medewer-
kers waren afgezocht. 
Het vangen met Longworth inloopvallen en pitfalls blijkt altijd weer een efficiënte methode om binnen 
een kort tijdsbestek een grote hoeveelheid gegevens te verkrijgen. Met ruim 200 vallen, verspreid over 
vijf lokaties, werden elf soorten gevangen, waaronder gewone bosspitsmuis, Millers waterspitsmuis, 
rosse woelmuis, veldmuis, ondergrondse woelmuis, brandmuis, bosmuis, grote bosmuis, hazelmuis en 
wezel. Als ongewone bijvangst werden zandhagedis en koolmees gevangen. Een van de hoogtepun-
ten was het vangen van twee hamsters met grote inloopvallen in een maïsakker. Het uitgraven van 
een gangenstelsel, op uitdrukkelijk verzoek van een boer, leverde niets op. 
Door middel van een beperkt aantal braakballen werden 19 soorten kleine zoogdieren vastgesteld. 
Veldspitsmuis, tuinspitsmuis en steppenmuis werden op geen enkele andere wijze dan door braakbal-
vondsten vastgesteld. In braakballen van een schreeuwarend werden tientallen schedelresten van de 
hamster gevonden en zelfs een poot van een jonge ree 
Vrijwel iedere avond werden langs beekjes en riviertjes mistnetten geplaatst voor het vangen van 
vleermuizen, met wisselend succes. Uiteindelijk werden tien soorten vleermuizen op deze wijze vast-
gesteld, waaronder mopsvleernuis, Bechsteins vleermuis, kleine vale vleermuis, bosvleermuis en 
Brandts vleermuis. 
Daarnaast werden enige kerkzolders en enkele grotten bezocht. Dit leverde verblijfplaatsen op van de 
grijze grootoorvleermuis, de ingekorven vleermuis, de grote en kleine hoefijzerneus. In de avond en 
nacht werd, op verzoek van de Hongaren, speciale aandacht besteed aan foeragerende vleermuizen 
in bosgebieden. Op diverse plaatsen werden hier bosvleermuizen en vale vleermuizen gehoord. Vier 
soorten vleermuizen werden uitsluitend met de bat-detector waargenomen, namelijk meervleermuis, 
gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en grote rosse vleermuis. Boven het kampterrein 
werden iedere avond laagvliegende grote rosse vleermuizen waargenomen. 
De controle van vogelnestkasten in de bosgebieden leverden veel relmuizen en ook enkele groepjes 
Bechsteins- en Bosvleermuizen op. Op glooiende graslandjes aan de rand van het gebergte vonden 
we enkele populaties siersels. Al met al werden 52 soorten zoogdieren vastgesteld tijdens het kamp. 
Enkele doorgaans algemeen voorkomende soorten werd niet waargenomen, zoals aardmuis, dwerg-
muis, bunzing en hermelijn. 
Door middel van vondsten, verkeersslachtoffers en sporen werden ook nog soorten vastgesteld als 
steenmarter, boommarter, edelhert, das, en vos. Een bijzondere melding betrof een tamelijk verse 
verkeersslachtoffer van een otter. 
 
Tijdens dit zomerkamp is voor het eerst getracht vleermuizen stelselmatig met mistnetten te vangen. 
Omdat deze wijze van inventariseren in Nederland niet tot de mogelijkheden behoort, is het bijzonder 
waardevol om ervaring met deze techniek op te doen. Hoewel het vangresultaat per nacht nogal wis-
selde, waren de ervaringen zeer positief. Deze ervaringen hebben er toe bij gedragen dat er een 
werkgroep is opgericht die er voor gaat zorgen dat dergelijk onderzoek met  mistnetten ook in Neder-
land is toegestaan. Op het moment van het verschijnen van dit verslag wordt er een uitgebreid proto-
col opgezet waaraan het vangen met mistnetten moet voldoen. Tevens wordt er een aanvraag naar 
LNV gestuurd om toestemming te krijgen voor het opzetten van een experimentele fase.  
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Ook de overige fauna kreeg de nodige aandacht. Daarbij werden onder meer de volgende soorten 
waargenomen; zwarte ooievaar, grote zilverreiger, keizerarend, schreeuwarend, witrugspecht, grijs-
kopspecht, draaihals, oeraluil, gladde slang, springkikker, groene pad en vuursalamander. Het gebied 
was bijzonder goed voor dagvlinders, met onder meer tsarenmantel, blauwoogvlinder, sleutelbloem-
vlinder, grote vuurvlinder, kleine rotsvlinder en oostelijk staartblauwtje. 
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VOORWOORD Jan Boshamer 
 
Voor u ligt mededeling nummer 58 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. 
Het betreft het verslag van het zomerkamp dat gehouden werd in de zomer van 2000 in het Zemplén-
gebied in het noordoosten van Hongarije, tegen de Slowaakse grens. Mede door het uitstekende weer 
en de enthousiaste kampdeelnemers kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde inventari-
satie. 
 
Door een gedegen organisatie vooraf met Zoltan Bihari en Lajos Kozàk, biologen die goed bekend zijn 
met de omgeving, zijn er veel verschillende activiteiten ontplooid, die bij elkaar een goed beeld geven 
van de hier voorkomende zoogdieren. De gevarieerde omgeving van het plaatsje Vágáshuta bood 
overigens de excursiedeelnemers de mogelijkheid naar veel méér dan alleen naar zoogdieren te kij-
ken: planten, vlinders, amfibieën, reptielen en vogels zijn ruimschoots aan bod gekomen. 
 
Doordat vooraf verschillende benodigde ontheffingen van de ter plekke gehanteerde natuurbescher-
mingswet aangevraagd én verkregen zijn, konden tijdens deze inventarisatie verschillende activiteiten 
en opsporingsmethoden gebruikt worden die anders niet aan bod hadden kunnen komen. Bijvoor-
beeld kon het gebruik van een aantal mistnetten de vleermuiswaarnemingen zoals deze met de batde-
tector gedaan zijn bevestigen én aanvullen. Duidelijk is weer gebleken dat vooral de myotissoorten en 
de mopsvleermuis jagend of langsvliegend over een bospad met de detector nauwelijks op naam te 
brengen zijn. 
 
De korte uiteenzettingen van excursieleiders tijdens de avondmaaltijd boden steeds weer een basis 
voor discussie over de opzet van verdere activiteiten. Duidelijk is dat de week waarin ook dit zomer-
kamp werd gehouden eigenlijk te kort is om alle aspecten van het zoogdierleven in een bepaalde 
streek nauwgezet te kunnen bestuderen. 
 
 
Den Helder, oktober 2000  

 - 9 - 



INLEIDING Jan Boshamer  
 
De veldwerkgroep van de VZZ heeft in de periode van 29 juli t/m 5 augustus 2000 een zomerkamp 
georganiseerd in het Zempléngebied in het noordoosten van Hongarije. Hoewel het werkgebied van 
de vereniging eigenlijk vooral de Benelux behelst, wordt het zomerkamp jaarlijks ‘iets verder weg’ 
georganiseerd, om de deelnemers de kans te geven kennis te maken met zoogdieren die in onze 
omgeving niet of zeer zelden voorkomen. De bedoeling is doormiddel van diverse methoden gege-
vens over de ter plaatse voorkomende zoogdieren te verzamelen. Doordat er wordt samengewerkt 
met lokale onderzoekers, kunnen de onderzoeksresultaten gebruikt worden bij het opstellen van regi-
onaal op te zetten beschermingsplannen. Dit jaar was vanuit de Hongaarse deelnemers duidelijk de 
vraag gesteld te proberen de in de uitgestrekte boscomplexen vliegende vleermuissoorten op naam te 
brengen. Doormiddel van een groot aantal batdetectors én een aantal vangploegen die elke avond 
met mistnetten diverse locaties bezochten, is geprobeerd hier invulling aan te geven. Verder lag de 
nadruk weer op het onderzoek met inloopvallen, het zoeken naar zoogdiersporen, het ‘bij toeval’ 
waarnemen van zoogdieren en het verzamelen van dode zoogdieren. Het zoeken naar braakballen 
heeft dit jaar geen hoge prioriteit gehad, omdat vrijwel alle kerkzolders in de omgeving al door Zoltan 
Bihari en medewerkers waren afgezocht. 
Het kamp werd gehouden in het dorpje Vágáshuta vlak onder de Slowaakse grens in het Zempléni - 
hegység. We konden beschikken over een tweetal naast elkaar gelegen onderkomens. De omgeving 
bestond uit een heuvelachtig bosgebied, doorsneden door verschillende beekjes. Ongeveer vijftien 
kilometer ten westen werd ons onderzoeksgebied begrensd door het nog vrij gave stroomdal van de 
Hernád. In dit stroomdal lagen akkers waarin met inloopvallen hamsters gevangen zijn. Hamsters 
komen in deze omgeving nog volop voor en iedereen was erg nieuwsgierig naar deze dieren. Behalve 
hamsters heeft iedereen hier ook siesels kunnen bekijken. 
Uiteindelijk zijn er tijdens de onderzoeksperiode een groot aantal soorten vastgesteld. Vanzelfspre-
kend heeft niet iedereen alle soorten ook daadwerkelijk kunnen zien, de verborgen levenswijze in acht 
nemend is dit ook eigenlijk onmogelijk en moet men zich vaak tevreden stellen met sporen of dood-
vondsten. 
 
De deelnemers aan het kamp in Vágáshuta waren: 
 
Chris Achterberg Chris Joosten Eric Thomassen 
Jan Piet Bekker Rob Koelman Joost Verbeek 
Hans Bekker Jeroen van der Kooij Petra Vlaming 
Jan Boshamer Peter van der Linden Anke van der Wal 
Jan Buys Kees Mostert  
Marijke Drees Paul van Oostveen Zoltan Bihari 
Ansje Gjaltema Janny Resoort Lajos Kozàk 
Menno Haakma Froukje Rienks Eva Háaz 
Albin Hunia Kamiel Spoelstra  
 
Tot slot een woord van dank aan Zoltan Bihari en Lajos Kozak die als aanvoerders van een vier zeer 
enthousiaste Hongaarse zoogdierliefhebbers, een groot aantal tips voor excursies, vanglocaties én 
niet te vergeten de vergunningen en ontheffingen hebben aangedragen.
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GEBIEDSBESCHRIJVING Jan Boshamer 
 
Het onderzoeksgebied van de Zempléni - hegység is zo’n 1800 vierkante kilometer groot en ligt tussen 
de rivieren Hernád in het Westen, de Bodrog (in het oosten) en de Slowaakse-grens in het noorden. 
Het landschap is heuvelachtig, met als hoogste top de Nagy – Milic (896 meter boven zeeniveau). 
Deze top ligt op de Slowaakse grens. De rivier Hernád stroomt door een betrekkelijk ongeschonden 
dal, in de tijd dat het zomerkamp plaats vond was het waterniveau vrij laag, maar in de winter treedt 
de rivier vrijwel altijd buiten zijn oevers. De Bodrog in het oosten werd al in de negentiende eeuw “ge-
temd” Verschillende meanders zijn rechtgetrokken om een versnelde waterafvoer te verwezenlijken. 
 
De Zemplen wordt in de volksmond ook wel het “tentgebergte” genoemd vanwege de karakteristieke 
vorm van de heuvels. Het gebergte heeft een vulkanische oorsprong en vormt een uitloper van de 
Karpaten. De meeste afzettingen zijn ontstaan in het Mioceen. De omgeving van Vágáshuta is rijk aan 
vulkanisch glas, zoals perliet. Het dorp Vágáshuta is van oorsprong een nederzetting waar de Slo-
waakse inwoners in hun levensonderhoud voorzagen door het branden van houtskool. 
 
De omgeving is bijzonder bosrijk; in de dalen wordt vooral beuk aangetroffen (Submontaan, Melliti 
Fagetum), op de hoger gelegen hellingen montane beukenbossen (Aconito Fagatum). De vochtige, 
laaggelegen beukenbossen zijn, hoewel er geen sprake is van oerbos, betrekkelijk ongestoord. Dode 
bomen blijven liggen. In deze bossen ontspringen diverse bronnen. De drogere hellingen bestaan 
vooral uit eikenbossen (Quercetum petraeaecerris en Querco petraeae Carpinetum). Verschillende 
hellingen zijn in het verleden van bos ontdaan en vormen nu bloemrijke graslandjes met een hoge 
soortenrijkdom.  
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VALLENONDERZOEK Jan Boshamer en Paul van Oostveen 
 
Tijdens het zomerkamp zijn kleine zoogdieren gevangen met behulp van livetraps. Doel van dit val-
lenonderzoek was een inventarisatie van de soortenrijkdom alsmede het verkrijgen van een (globale) 
indruk van talrijkheid van soorten. Er is geprobeerd om in zoveel mogelijk verschillende biotopen te 
vangen en om een indicatie te krijgen van biotoopvoorkeuren van soorten in dit gedeelte van Europa. 
 
Methode 
 
Tot onze beschikking stonden ruim tweehonderd Longworth vallen en een aantal vangbekers (pitfalls); 
grote yoghurtbekers die worden ingegraven, met een plankje erboven tegen het inregenen. Verder zijn 
tien Sherman vallen gebruikt. En tenslotte beschikten we over 15 vallen voor hamsters (van PVC en 
van gaas). 
De meeste vallen werden twee dagen voor het kamp uitgezet, om te prebaiten, en werden bij aanvang 
van het kamp op scherp gezet. In de loop van het kamp is één locatie opgeheven (vanglocatie E) en 
werden enkele nieuwe locaties toegevoegd (vanglocaties D, F, J, K, L, M, N, O). De Sherman vallen 
(vanglocatie H) zijn in bomen geplaatst, vastgemaakt met behulp van ijzerdraad, met als doel het pro-
beren te vangen van slaapmuizen. Controles vonden driemaal daags plaats, in principe om 7.00, om 
17.00 en om 23.00. Op locatie B werden de vallen een aantal malen overdag op safe gezet, om sterfte 
door oververhitting te voorkomen.  
Een overzicht wanneer welke vallocaties in gebruik waren, wordt gegeven in tabel 1. Vervolgens geeft 
tabel 2 weer het type vallen en aantal vangkansen per vallocatie. Een wat uitgebreider beschrijving en 
biotoopbeschrijving van de diverse vallocaties wordt gegeven in de volgende paragraaf. De vallen 
waren gevuld met standaard aas bestaande uit een havermout-pindakaasmengsel en een stukje ap-
pel. Ook is hooi in de vallen gedaan. 
De gevangen dieren werden gemerkt door een stukje van de vacht af te knippen; dit om te kunnen 
bepalen of dieren al eerder waren gevangen. Zo mogelijk is de sexe en leeftijd vastgesteld. Daarna 
werden de dieren weer losgelaten. Een enkel exemplaar werd meegenomen naar het kampterrein 
voor betere determinatie of om te kunnen fotograferen. 
 
De vallocaties 
 
De vallen werden uitgezet in raaien variërend tussen de 20 en 30 vallen. Als onderlinge afstand werd 
steeds circa 5 meter aangehouden. In struiken werd d.m.v. een stukje zilverpapier of gekleurd plak-
band aangegeven waar de vallen geplaatst waren. De vallen stonden langs akkerranden, in akkers, in 
bermen en langs beekjes. 
Het lokvoer bestond uit (vooraf bereid) havermout met pindakaas, stukjes wortel en appel. Per raai 
werd op de vallocatie steeds een serie Longworth- of een serie Pit-falls geplaatst. 
Om hamsters te vangen werd eerst met een aantal mensen geschikte akkers afgezocht op belopen 
hamsterburchten. Door interviews werd de locatie waar de hamsters gevangen werden bepaald. 
 
Locatie- en biotoopbeschrijvingen 
 
Per locatie is een beschrijving gemaakt van de dominant aanwezige planten en de vegetatiestructuur. 
Voor de locatie H met ‘boomvallen’ wordt per val een korte beschrijving gegeven. Locatie I is een 
gemaaide akker waar op hamster is gevangen (zie aldaar). 
 
Locatie A: ruigte naast dorp 
Plaats  Vagashuta 
Vallen  nrs. 131 – 160; Longworth (30x); slingerende raai met valafstand 5 m. 
Periode  28 juli t/m 4 augustus 
Omschrijving: 
• ruigte van (vrij) nat naar vrij droog, van beekje aan bosrand tot aan wegberm (ca. 60 x 30 m). 
• aan de rand boom- en struiklaag. Hoge kruiden dominant, met struikelementen, kleine delen 

'grazig'. 
• moslaag weinig, dood organisch materiaal en humus weinig ontwikkeld, geen holletjes en 

looppaadjes opgemerkt, wel sporen van mol (Talpa europaea). 
 
Vegetatie: 
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boomlaag: (aanliggend:) beuk, hazelaar, fijnspar 
struiklaag: bramen (w.o. framboos), hazelaar, boswilg. 
kruidlaag: dauwnetel, zevenblad, ruw walstro, grote brandnetel, heermoes, moerasspirea, gewone 

smeerwortel, grote wederik, wolfspoot, bosbies, zomerfijnstraal, bijvoet, pitrus, echt 
duizendguldenkruid, grote kattestaart, peen, koninginnekruid, bastaardwederik, bont 
kroonkruid, hertsmunt, kruipende boterbloem, herfstleeuwetand, ridderzuring, 
veldlathyrus, duizendblad, vijfvingerkruid, gewone rolklaver, ruig hertshooi, paardebloem  
+ diverse grassen. 

 
Locatie B: zuidhelling 
Plaats  Vagashuta 
Vallen nrs. 171 t/m 200; Longworth (30x); L-vormige raai met valafstand 5 m. 
Periode 28 juli t/m 4 augustus 
Omschrijving: 
• steile zuidhelling met struwelen en wijngaardje 
• kalkgraslandsoorten, naast de struwelen weinig dekking 
• geen mossen, weinig strooisel, geen paadjes of holen, wel vraatsporen aan noten en appels. 
 
Vegetatie: 
boomlaag: okkernoot, appel, zomereik, ratelpopulier. 
struiklaag: sleedoorn, braam, spaanse aak, kornoelje, wijnstok. 
kruidlaag: echt walstro, driedistel, zomerfijnstraal, grote bevernel, vlasbekje, bijvoet, klein warkruid, 

knoopkruid, Scabiosa ochroleuca, gele kamille, gegroefde veldsla, bosaardbei, wilde 
bertram, div. grassen (w.o. duinriet), bont kroonkruid, roos, duizendblad, blaassilene, 
gewone agrimonie, cichorei, kluwenklokje, wilde marjolein, herfstleeuwetand, speerdistel, 
havikskruid. 

 
Locaties C en D: vochtige ruigte 
Plaats  ten noorden van Vagashuta 
Vallen C nrs. 71 t/m 120 Longworth (50x) ,U-vormige raai met valafstand 5 m. 
Vallen D 17 pitfalls 
Periode C 28 juli t/m 4 augustus 
Periode D 30 juli t/m 4 augustus 
Omschrijving: 
• vochtige ruigte (minstens 50 x 200 m.) tussen boselementen, houtwal. 
• binnen 50 meter een beekje. 
• moslaag weinig ontwikkeld, strooisellaag aanwezig, geen holletjes & looppaadjes genoteerd. 
 
Vegetatie: 
boomlaag: (op minstens 20 m. van de vallen ) wilg, eik,  
struiklaag: wilg, vuilboom 
kruidlaag: zomerfijnstraal, wollige munt, veldlathyrus, grote wilde thijm, vlasbekje, grote brandnetel, 

blauw glidkruid, fluitenkruid, echt walstro, akkerdistel, moerasandoorn, krulzuring, 
veldzuring, scherpe zegge, moerasspirea, tormentil, knoopkruid, agrimonie, kleefkruid, 
grote pimpernel, bijvoet, grote morgenster, duizendblad. 

 
Locatie E: droge ruigte & bermvegetatie 
Plaats:  ten noorden van Vagashuta 
Vallen: nrs. 41 t/m 60 & 111 t/m 130 Longworth (40x) 
Periode: 28 juni t/m 2 augustus 
Omschrijving: 
• droge ruigte langs onverhard pad 
• directe nabijheid van boselementen, haag, beekje, hooiland 
• weinig strooisel, geen looppaadjes of holletjes opgemerkt 
 
Vegetatie 
boomlaag: sleedoorn, schietwilg. 
struiklaag: sleedoorn, roos, braam 
kruidlaag: echt walstro, boerenwormkruid, honingklaver, cichorei, grassen, duizendblad, akkerdistel, 

koekoeksbloem, scherpe boterbloem, smeerwortel, wilde peen, grote pimpernel, 
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wilgeroosje, bijvoet, valeriaan, kaardebol, knoopkruid, wollige munt, kattestaart, 
heermoes. 

 
Locatie F: akkerrand 
Plaats  ten noorden van Vagashuta 
Vallen: 1 t/m 40 Longworth (40x), raai met valafstand 5 m. 
Periode: 30 juli t/m 4 augustus 
Omschrijving: 
• akkerrand, vallen in houtwal langs graanakker 
• akker met zomergerst en akkeronkruiden (w.o. korenbloem) 
• hoog opgaande vegetatie met veel vruchtdragende struiken 
 
Vegetatie: 
boomlaag: wilg., wegedoorn, ratelpopulier, robinia. 
struiklaag: braam., sleedoorn, gele kornoelje, gewone vlier, meidoorn., hazelaar. 
kruidlaag: zomergerst, cichorei, bijvoet, braam, echt walstro, akkerdistel, zomerfijnstraal, 

boerenwormkruid, koninginnekruid, grote brandnetel, akkerwinde, heermoes, peen. 
 
Locatie G: boomvallen 
Plaats:  in Vagashuta 
Vallen: 211 t/m 218 Sherman 
Periode: 31 juli 
Omschrijving:  
• ruderale locatie, vallen deels in bomen, deels op de grond (geen vegetatieopname gemaakt). 
 
Locatie H: boomvallen 
Plaats : in buurt van Vagashuta 
Vallen:  211 t/m 218 Sherman 
Periode: 28 juni t/m 4 augustus 
De vallen zijn in fruitbomen geplaatst voor boombewonende knaagdieren. De vallen zijn op 
onregelmatige afstand van elkaar geplaatst. Daarom is een globale biotoopbeschrijving per val 
gegeven. De raai als geheel heeft een noord en westexpositie. Val nummer 211 is bovenaan de 
heuvel geplaatst en 218 onderaan. De helling is vrij steil en bedraagt vijftig meter hoogteverschil over 
420 meter. De hoogte van het struweel is ongeveer zeven meter. Door de raai loopt, in de lengte 
richting, een met gras en kruiden begroeid pad van ongeveer twee meter breed.  
 
Val 211 
Locatie:  0 meter van begin. 
Vegetatie:  pruim, appel, esdoorn, muur, kegelsilene en breedbladige grassen. 
 
Val 212 
Locatie:  20 meter van begin. 
Vegetatie:  pruim, appel, esdoorn, gewone agrimonie, kluwenklokje, grote bevernel, cichorei, 

bosaardbei, echt walstro, gewone rolklaver, roos., cypreswolfsmelk, weideklokje  
 
Val 213 
Locatie:  60 meter van begin. 
Vegetatie:  pruim, esdoorn, gewone agrimonie, kluwenklokje, grote bevernel, cichorei, bosaardbei, 

echt walstro, gewone rolkaver, roos, cypreswolfsmelk, weideklokje  
Opmerking:  deze locatie heeft meer structuur dan 212, de strook kruiden is breder. 
 
Val 214 
Locatie:  180 meter van begin. 
Vegetatie:  populier, meidoorn, ruwe berk, sleedoorn en een witbloeiende schermbloemige 
Opmerking:  deze locatie grenst aan kalkgrasland. 
 
Val 215 
Locatie:  320 meter van begin. 
Vegetatie:  eik, pruim, walnoot, bosbraam, appel, gewoon nagelkruid, heggedoornzaad, bermzuring  
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Val 216 
Locatie:  360 meter van begin. 
Vegetatie:  haagbeuk, hazelaar, pruim, appel, kornoelje, bosbraam, eik, beuk, roos kegelsilene  
Opmerking:  pruim is aspectbepalend, de kruidenvegetatie duidt op verstoring. 
 
Val 217 
Locatie:  390 meter van begin. 
Vegetatie:  bosbraam, kornoelje, brede brandnetel, roos, peer, kers, meidoorn, vlier, sleedoorn, 

esdoorn. 
Opmerking:  struweel slechts vier tot vijf meter hoog en één boom, de kruidenvegetatie duidt op 

verstoring.  
 
Val 218 
Locatie:  420 meter van begin. 
Vegetatie:  appel, noot, eik, akkermunt, duizendblad, bijvoet, wikke, echt walstro, vetkruid. 
Opmerking:  deze locatie is als ruderaal te kenschetsen.  
 
Locatie J: erf & schuur 
Plaats : Vagashuta (coördinaten 28,9 / 10,2) 
Vallen: Longworth (6x), vallen gericht geplaatst 
Periode: 1 t/m 4 augustus 
Omschrijving: 
• klein aantal vallen gericht neergezet in en rondom gebouwen in Vagashuta 
• vallen op erf, in tuin, schuur, tussen afval & rommel 
• weinig vegetatiedekking, dood organisch materiaal (tuin). Geen sporen van kleine zoogdieren 
 
Vegetatie (omgeving): 
boomlaag: -  
struiklaag: in omgeving met name vlier. 
kruidlaag: met name brandnetel. 
 
Locatie K: berm  
Plaats : in buurt van Vagashuta 
Vallen: nrs. 411 t/m 431 Longworth (20x) 
Periode: 3 t/m 4 augustus 
Omschrijving:  
• berm langs hoofdweg 
• vallen geplaatst langs strook gemaaid gras 
 
Vegetatie: 
boomlaag: sleedoorn, robinia  
struiklaag: sleedoorn, roos 
kruidlaag: paardebloem, geel walstro, akkerdistel, duizendblad, pitrus, zuring, blauwe kruisdistel, 

wilgeroosje, beemdkroon, lisdodde 
 
Locaties L, N en O: akker 
Plaats : in buurt van Vagashuta 
Vallen: Longworth (30, 30 resp. 20), op onderlinge afstand van 10 m. 
Periode: L: 3 augustus; N en O: 4 augustus 
Omschrijving:  
• algemeen: weinig vochtig, weinig humus, veel dood organisch materiaal, geen sporen. 
• L: akker na oogst 
• N: akker na oogst 
• O: akker na oogst, afgebrand 
 
Vegetatie: 
boomlaag: - 
struiklaag: - 
kruidlaag: L: varkensgras, kamille, breedbladige grassen, brede weegbree, guichelheil  
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 N: brede weegbree, kamille, guichelheil, klaverzuring 
 O: korenbloem, kamille, guichelheil, klaverzuring, akelei, naaldaar 
 
Locatie M: stort paardenmest 
Plaats : in buurt van Vagashuta 
Vallen: 401 t/m 410 Longworth (10x) 
Periode: 3 t/m 4 augustus 
Omschrijving:  
• stort van paardenmest 
• in de nabijheid van een akker (50 m) en een haag even dichtbij 
• veel dood organisch materiaal (mest), geen sporen. 
 
Vegetatie: 
boomlaag  - 
struiklaag  - 
kruidlaag: akkerdistel, brandnetel, braam, breedbladig grassen, cichorei, bijvoet, boerenwormkruid. 
 
Vangstresultaten 
 
De vangstresultaten voor de verschillende locaties worden weergegeven in tabel 3. Hierin wordt aan-
gegeven het aantal vangsten per soort, en het aantal individuen waarop dit betrekking had. Er werden 
twaalf soorten kleine zoogdieren gevangen, het totaal aantal vangsten was 216, waarvan 107 verschil-
lende individuen. Naast kleine zoogdieren werden enkele koolmezen, salamanders en slakken gevan-
gen, ook was een aantal malen een val dicht zonder dat er iets in zat; zogenoemd ‘loos alarm’. In 
tabel 3 staat tevens het bezettingspercentage voor de verschillende locaties. Gemiddeld is het bezet-
tingspercentage 6.35%. Tabel 4 geeft voor die soorten waarvan meer dan tien vangsten zijn gedaan, 
de leeftijdsverdeling en de sekseverhouding. 
 
Discussie 
 
De grootste soortdiversiteit is vastgesteld op de locaties A, C en E: vijf tot zes soorten. Dit zijn tevens 
de locaties waar het langst is gevangen, namelijk gedurende de gehele kampperiode, inclusief prebai-
ten. Een aantal vallocaties heeft weinig opgeleverd; maar in sommige gevallen is ook maar heel kort 
gevangen. Opvallend is dat in de pitfalls (locatie D) niets is gevangen; dit ondanks het feit dat de 
naastgelegen locatie (locatie C) aantoont dat in de omgeving spitsmuizen en woelmuizen zitten, die 
met pitfalls goed gevangen zouden moeten kunnen worden – ze kunnen er niet uitspringen, zoals bijv. 
bosmuizen. Deze ervaring geeft enigszins te denken over de effectiviteit van de pitfalls, echter in Ne-
derland zijn vaak met pitfalls goede resultaten behaald. 
Interessant (en jammer) is het ontbreken van de waterspitsmuis. Gezien de omgeving en vallocaties 
was deze soort wel te verwachten. De Millers waterspitsmuis die is gevangen, werd wat verder verwij-
derd van stromend water aangetroffen. De gevonden sekseverhoudingen en leeftijdsverhoudingen zijn 
niet gebaseerd op een zodanig aantal, dat hieraan duidelijke conclusies kunnen worden ontleend. 
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Table 1: Het gebruik van de verschillende vanglocaties. 
Table 1:  The operation of the verious trap sites. 

dag/ 
da
►

y 
 

za 
29/7 

Zo 
30/7 

ma 
31/7 

Di 
1/8 

wo 
2/8 

do 
3/8 

vr 
4/8 

tijd/ 
time 
► 

23.00 

7.00 

17.00 

23.00 

7.00 

17.00 

23.00 

7.00 

17.00 

23.00 

7.00 

17.00 

23.00 

7.00 

17.00 

23.00 

7.00 

locatie/location  
►

 

prebaiten/prebait ? 

nr. ► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A ●                  
B ●                  
C ● 

 

                 
D                    
E ●                  
F                   
G                   
H                   
I                   
J                   
K                   
L                   
M                   
N                   
O  

 

                 

 
Tabel 2: Karakteristieken van de vanglocaties 
Table 2: Characteristics of the trap sites 
locatie/ 
location  

aantal 
vallen/ 
number of 
traps 

type vallen 
type of traps 

aantal controles 
number of checks 

aantal vangstkansen  
number of trap chances 

A 30 longworth 17 509 1)

B 30 longworth 14 420 
C 50 longworth 17 850 
D 17 pitfalls 14 238 
E 40 longworth 11 422 2)

F 40 longworth 17 680 
G 8 sherman 1 8 
H 8 sherman 4 32 
I 15 grote PVC vallen / big PVC 

traps (4) 
zelfgem. grote vallen / big ho-
me-made traps (3) 
sieselvallen / siesel traps (8) 

1 15 

J 6 longworth 8 48 
K 20 longworth 4 80 
L 30 longworth 1 30 
M 10 longworth 2 20 
N 30 longworth 1 30 
O 20 longworth 1 20 
TOTAAL AANTAL VANGKANSEN / TOTAL NUMBER OF TRAP CHANCES: 3402 

1) 1 val was tijdens een controle defect / 1 trap was during one check out of order. 
2) 9 vallen werden gejat en deden daardoor twee controles minder mee / 9 traps were stolen and 

therefore were out during two checks. 
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Tabel 3: Vangstresultaten (tussen haakjes het aantal verschillende individuen) 
Table 3: Catches at the various locations (between brackets the number of different individu-

als). 
locatie/ 
location►  

A B C D E F G H I J K L M N O TOT  

aantal vallen/ 
number of traps 

30 30 50 17 40 40 8 8 15 6 20 30 10 30 30   

Aantal vangkansen/ num-
ber of trap chances 

509 420 850 238 422 680 8 32 15 48 80 30 20 30 20 3402  

Sorex araneus/coronatus 1 
(1) 

 20 
(7) 

 3 
(2) 

     6 
(6) 

 1 
(1) 

  31 
(17) 14% 

Sorex minutus   1 
(1) 

 1 
(1) 

          2 
(2) 1% 

Neomys anomalus 1 
(1) 

              1 
(1) 0.5% 

Cricetus cricetus         2 
(2) 

      2 
(2) 0.5% 

Clethrionomys glareolus        2 
(2) 

       2 
(2) 1% 

Microtus arvalis   18 
(4) 

 2 
(2) 

     2 
(2) 

2 
(2) 

 4 
(4) 

9 
(9) 

37 
(23) 17% 

Microtus subterraneus 2 
(1) 

 3 
(2) 

            5 
(3) 2% 

Apodemus agrarius  1 
(1) 

  19 
(8) 

34 
(11) 

         54 
(20) 25% 

Apodemus flavicollis 26 
(12) 

29 
(8) 

   6 
(4) 

         61 
(24) 28% 

Apodemus sylvaticus 8 
(3) 

1 
(1) 

  5 
(2) 

          14 
(6) 6% 

Apodemus spec. 3 
(3) 

1 
(1) 

             4 
(4) 2% 

Muscardimus avellanarius        1 
(1) 

       1 
(1) 0.5% 

Mustela nivalis   1 
(1) 

       1 
(1) 

    2 
(2)  

Parus major        3        3 1.5% 
Lacerta agilis   1        1     1 1% 
Slak/snail   1               
Loos alarm / false alarm 2 7 6  1         1  17 8% 
TOTAAL ZOOGDIEREN / 
TOTAL MAMMALS 

41 
(21) 

32 
(11) 

43 
(15) 

0 30 
(15) 

40 
(15) 

0 3 
(3) 

2 
(2) 

0 9 
(9) 

2 
(2) 

1 
(1) 

4 
(4) 

9 
(9) 

216 
(107)  

Bezettingsperc. / occupati-
on rate 8.1% 7.7% 5.1% - 7.0% 5.9% - 10% 13% - 11% 6.7% 5% 13% 45% 6.3%  

 
 
Tabel 4: Geslachts- en leeftijdsverdeling bij soorten met meer dan 10 vangsten. 
Table 4: Catches per sex and age for species with over 10 catches. 
soort/species aantal vangsten (ind.) / 

number of catches (ind.) Ad Juv ♂ ♀ 

Sorex araneus/coronatus 31 (17) 9 
(75%) 

3 
(25%) - - 

Microtus arvalis 37 (23) 10 
(53%) 

9 
(47%) 

6 
(26%) 

17 
(74%) 

Apodemus agrarius 14 (6) 2 
(100%) 

0 
(0%) 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

Apodemus flavicollis 61 (24) 10 
(77%) 

5 
(33%) 

10 
(50%) 

10 
(50%) 

Apodemus sylvaticus 54 (20) 10 
(83%) 

2 
(17%) 

14 
(74%) 

5 
(26%) 
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HAMSTERVANGSTEN Jan Piet Bekker 
 
Om de hamster Cricetus cricetus vast te stellen werd op beperkte schaal en op aanwijzing van plaat-
selijke agrariërs, op licht glooiende, pas gemaaide graanakkers gespeurd naar bewoningssporen: 
burchten. Een burcht is van buiten te herkennen aan een aantal holen van circa zeven centimeter 
doorsnede. Er bestaan twee soorten holen. Karakteristiek zijn de zogenaamde valpijpen die loodrecht 
naar beneden lopen; daarnaast zijn er gangen die schuin de grond in lopen met een hoop uitgegraven 
grond er voor. Bij een burcht zijn op enkele vierkante meters meestal drie tot vier (uitersten twee tot 
tien) holen te vinden. 
 
Op aanwijzing van een agrariër werd op een gemaaide akker een burcht gevonden. Pogingen om een 
hamster te vangen door de burcht af te graven, mislukten. Op 31-7-2000 werd met meerdere perso-
nen een nabijgelegen, geoogste graanakker op valpijpen afgespeurd. Ook werd in het naastgelegen 
maïsveld naar bewoningssporen gezocht. De gevonden valpijpen werden gemarkeerd door vastleg-
ging met het Global Positioning system (GPS) en burchten met de meest recente bewoningssporen 
werden geselecteerd voor het zetten van vallen. Grote inloopvallen (15 stuks) van diverse makelij 
werden geaasd met wortel en peen en alleen of in groepjes bij de meest kansrijk geachte uitgangen 
geplaatst. 
 
Bij de controle op 1-8-2000 bleken twee hamsters te zijn gevangen (tabel 5). Eén exemplaar (vrouw-
tje, 240 g) werd meegenomen naar het kamp, getoond aan de andere kampdeelnemers en enkele 
dagen in het terrarium gehouden ter observatie. Het andere exemplaar (vrouwtje, 210 g) werd in een 
stevige katoenen fuik-vangzak gemanoeuvreerd. Het bleek mogelijk de hamster met de hand in het 
nekvel te vatten. Na bepalen van sexe (vrouwtje) en gewicht (320 g; het gewicht werd berekend door 
de volle val te wegen en het gewicht van de lege er af te trekken) werd het dier in vrijheid gesteld. Eén 
van de vallen in het maïsveld bij burcht nummer 6 bleek gedeeltelijk gevuld te zijn met uitgeworpen 
aarde. 
 
Tabel 5. Overzicht van locaties van hamsterburchten, gebruikt aantal vallen, gebruik van de 
akker en vangsten. 
Nummer 
burcht 

GPS UTM X 
coördinaat 

GPS UTM Y 
coördinaat 

Aantal 
vallen 

Akker gebruik C. cricetus vangsten /  
opmerkingen 

1 1322042 0172634 1 Graanstoppel Geen 
2 1322011 0172638 2 Graanstoppel Geen 
3 1321964 0172634 1 Graanstoppel 1 (direct in vrijheid gesteld) 
4 1321966 0172657 2 Graanstoppel Geen 
5 1321928 0172623 4 Staande maïs 1 (meegenomen naar kamp) 
6 1322005 0172617 3 Staande maïs 1 val gevuld met aarde 
7 1322041 0172625 1 Graanstoppel Geen 
8 1322053 0172633 1 Graanstoppel Geen 

 
De overige waarnemingen van hamstersporen staan op kaart (fig. 1); het betreft twee burchten en 18 
schedelresten in braakballen van een schreeuwarend.  
 
Opmerkingen over gedrag van hamster  
 
De gevangen hamster van burcht 5 in de opengewerkte kooi werd bij confrontatie met de kampdeel-
nemers direct alert (heen en weer kruipen in de vangkooi) en bij naderen van circa 40 centimeter rea-
geerde het dier met klappertanden en uitvallen naar de uitgestoken hand. Enkele keren gooide de 
hamster zich op de rug/zij met het tonen van de zwarte buik en het van zich afbijten. Afdekken met 
maïsbladeren had een duidelijk rustgevend effect op het dier. In het terrarium op het kamp bleek de 
hamster overdag zich te verbergen onder en in hooi; ’s nachts bleek het dier actief en nam geregeld 
voedsel (appel en peen). Bij het loslaten van de hamster van burcht 3 viel het op dat dit dier enkele 
keren hoog op sprong waarbij het circa 30 centimeter van de grond kwam. Daarna zocht het dier dek-
king tussen en onder de akkeronkruiden. 
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Hamster (Cricetus cricetus) (foto Jan Boshamer).
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SLAAPMUIZEN IN VOGELKASTEN Jan Piet Bekker 
 
De slaapmuizen worden apart besproken vanwege de bijna geheel arborale leefwijze en de specifieke 
wijze van inventariseren. 
 
Hazelmuis Muscardinus avellanarius 
 
Hazelmuizen zijn te inventariseren door het opsporen van nesten, het pluizen van braakballen, het 
controleren van nestkasten en door middel van valvangsten. Het pluizen van braakballen van een 
bosuil leverde één hazelmuis op (zie braakbaal analyse). Door verschillende groepen werd op uiteen-
lopende plaatsen systematisch gezocht naar nesten in mantelzoom vegetaties. Het resultaat van de 
zoekacties staat vermeld in tabel 6.  
 
Tabel 6.  Overzicht van vondsten/vangsten van Hazelmuis Muscardinus avellanarius. 
datum X-coördinaat Y-coördinaat inventarisatie wijze  Aantal Waarnemers 
29-7-00 27.3 17.0 pluizen braakballen 1 ex. ZB 
30-7-00 22.2 11.3 zoeken van nesten Onbewoond: 1 

nest 
KS/JBo/RK 

1-8-00 30.1 10.6 zoeken van nesten Bewoond: 1 ex.  
1-8-00 30.1 10.6 zoeken van nesten Onbewoond: 1 

nest 
 

1-8-00 31.0 13.0 nestkast controle 3 (dood) ZB/LK/JV/KJ/JvdK/JBu/Avd 
2-8-00 30.2 10.4 zoeken van nesten Onbewoond: 2 

nest 
 

3-8-00 30.0 19.1 zoeken van nesten Onbewoond: >1 
nest 

 

3-8-00 24.8 11.7 zoeken van nesten Onbewoond: 1 
nest 

 

3-8-00 24.7 11.7 zoeken van nesten Onbewoond: 1 
nest 

 

   shermanval in boom 1 ex. JPB/KS/ZB/P 
6-8-00 28.3 9.0 zoeken van nesten Bewoond: 1 ex.  

 
Merkwaardig was dat op een potentieel goed plek voor hazelmuizen alleen lege nesten werden ge-
vonden en oude aangevreten hazelnoten. Het was opvallend dat in deze hele zoom hoegenaamd 
geen rijpe bramen aanwezig waren (op andere plekken wel). Mogelijk dat de bramen door de vooraf-
gaande periode van droogte op die bepaalde plaats tot slechte vruchtzetting kwam met als gevolg het 
wegtrekken van de aldaar aanwezige hazelmuispopulatie naar een meer geschikte locatie. Bij een 
nestkastcontrole werden drie (juveniele) gemummificeerde hazelmuizen aangetroffen. In één van de 
Shermanvallen, die op horizontale takken van fruitbomen stonden opgesteld om bosslaapmuizen 
Dryomys nitedula te vangen, werd een hazelmuis aangetroffen. Het dier was in hibernatie gegaan en 
leek in slechte conditie; daarom werd het dier niet naar het kamp meegenomen maar terplekke in 
vrijheid gesteld (fig. 2.). De waarnemingen en sporen van hazelmuizen staan op kaart 3. 
 
Relmuis Glis glis 
 
De belangrijkste inventarisatiemethoden van relmuizen bestaan uit controle van nestkasten, zicht- en 
geluidwaarnemingen in de buurt van fruitboomgaarden, vangsten met in bomen geplaatste Sherman-
vallen, en het peuren met stokjes in boomholten. Daarnaast zijn er mogelijkheden van doodvondsten 
en het vinden van braakbalresten. Tijdens dit kamp zijn alleen de eerste twee methoden benut (zie 
tabel 7). De zicht- en geluidwaarnemingen waren min of meer toevallig (behalve de zichtwaarnemin-
gen in wijnkelders); de controle van nestkasten met in totaal 29 exemplaren was zeer doelbewust en 
productief en daarmee een aparte bespreking waard. 
 
Tabel 7.  Overzicht van vondsten en waarnemingen Relmuizen Glis glis. 
Datum X-coördinaat Y-coördinaat inventarisatie wijze aantal Waarnemers 
30-7-2000 31.0 14.0 zicht 1  
31-7-2000 32.0 14.0 zicht 2  
1-8-2000 31.0 13.0 nestkast 17  
1-8-2000 32.0 14.0 zicht 1  
2-8-2000 33.0 10.5 nestkast 12  
3-8-2000 28.7 10.3 zicht 1  
3-8-2000 24.8 11.7 Geluid 2  
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Nestkastcontroles 
 
In twee bosgebieden (Közép-bérc en Brezsina) zijn nestkasten opgehangen voor broedvogels. Van 
deze nestkasten is bekend dat ze ook bezet worden door relmuizen en soms door bosslaapmuizen 
Dryomys netedula. De plaatselijke vogelaars houden de broedresultaten bij; zij onderhouden ook de 
nestkasten. De nestkasten worden, anders dan in Nederland, met een asymetrisch gevormde S-haak 
aangehaakt aan een tak. Hierdoor hangt de nestkast los aan de tak. Met een metalen gaffel, beves-
tigd op een lange, stevige stok, kan de vogelaar de nestkast op eenvoudige wijze van de tak halen, de 
inhoud controleren en nadien weer aanhaken (fig. 4). In Közép-bérc werden in de nestkasten 17 rel-
muizen  gevonden (in één kast bleken twee exemplaren aanwezig). 
In Brezsina werden 32 nestkasten teruggevonden: hierbij werden twaalf relmuizen (negen adult en 
drie juvuniel). vastgesteld (fig. 5). Toen de nestkasten voor het eerst werden gecontroleerd, bleken 
tien bosslaapmuizen aanwezig. Na vijf jaar bleek dit aantal slecht twee te zijn en bij de onderhavige  
controle bleken er geen aanwezig te zijn. Mogelijk dat bosslaapmuizen snelle kolonisatoren blijken te 
zijn van bosgebieden met nestkasten maar dat ze op de langere duur het onderspit delven tegenover 
de relmuis. Opmerkelijk was het gedrag vertoond door de relmuis in nestkast 19 die bij aanraking van 
deze kast een indringend zoemend geluid produceerde en aldus het geluid van uitzwermende wespen 
en hoornaars nabootste. De waarnemingen en sporen van hazelmuizen staan op kaart (fig. 6).   
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BRAAKBALLEN Joost Verbeek  
 
Braakballen verzamelen en uitpluizen is naast paddestoelen verzamelen de belangrijkste volkssport 
van de Hongaarse jeugd. Iedere kerkzolder wordt systematisch afgezocht op braakballen van vooral 
kerkuil (Tyto alba). Een goed opgezet netwerk zorgt er vervolgens voor dat de geplozen prooidier-
resten worden gedetermineerd en in een databestand terechtkomen. Dit door zoogdierdeskundige 
Zoltan Bihari opgezette en beheerde braakbaldatabestand omvat thans meer dan eenmiljoen prooidie-
ren! De kans op het vinden van braakballen leek voor de kampdeelnemers hierdoor op voorhand 
klein.  
 
Uiteindelijk zijn er door intensief speurwerk toch nog zes partijen braakballen afkomstig van vier soor-
ten uilen/roofvogels gevonden, te weten: bosuil (Strix aluco), schreeuwarend (Aquila pomarina), bui-
zerd (Buteo buteo) en oeraluil (Strix uralensis). Opmerkelijk was het grote aantal hamsters in de 
braakballen van de schreeuwarend (18). Gewoonlijk slaat ze kleine zoogdieren, zoals aardmuizen, 
rosse woelmuizen en andere woelmuizen. In mindere mate (afhankelijk van lokale mogelijkheden) 
worden soms ook grotere zoogdieren als hamster, siesel, jonge hazen en konijnen verorberd.  
 
Tabel 8: Prooidieren van de bosuil (Strix aluco), afkomstig van twee locaties. Braakbalpartij 1, 
gevonden op 28-07-2000 op een zolder van een 200 jaar oud gebouw in Hernádvécse TSZ-
Major. Braakbalpartij 2, gevonden op 29-07-2000 op zolder van kasteel Karolyl in Fùzérradvány. 
Beide partijen gevonden, geplozen  en gedetermineerd door Jeroen  van der Kooij, Joost Ver-
beek en Zoltan Bihari.  
Species Location Hernádvécse Location Fùzérradvány Total % 
Mammalia 
Sorex araneus 
Crocidura leucodon 
Crocidura suaveolens 
Clethrionomys glareolus 
Microtus arvalis 
Mus musculus 
Mus indet 
Apodemus sylvaticus 
Apodemus agrarius 
Apodemus flavicollis 
Apodemus indet 
Rattus norvegicus 
Muscardinus avellanarius 
Sciurus vulgaris 

 
4 
1 
2 
 

11 
2 
5 
3 
 
 
 
 
 

 
1 
 

3 
8 
2 
 
 
 

1 
3 
3 
2 
1 
1 

53 
5 
1 
5 
8 

13 
2 
5 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 

77 
 

Aves 
Passer domesticus 
Aves indet 

 
3 
2 

 
3 
7 

15 
6 
9 

22 

Arthropoda 
Lucanus cervus 

 
 

 
1 

1 
1 

1 

Totaal 33 36 69 100 
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Tabel 9: Prooidieren van schreeuwarend (Aquila pomarina). 40 braakballen gevonden onder 
een groepje wilgenbomen in een kale akker op 31 juli 2000. In één van de wilgenbomen bevond 
zich een horst. Onder de horst werd niets aangetroffen, ook geen mestresten. Het nest leek 
onbewoond. Onder een andere tak lagen de braakballen en voedselresten. De partij is gevon-
den door Jeroen van der Kooij. Jeroen van der Kooij, Joost Verbeek en Jan Piet Bekker plozen 
en determineerden de braakballen. Enkele schedels zijn opgenomen in de collecties van: Je-
roen van der Kooij, Kees Mostert, Kamiel Spoelstra, Jan Piet Bekker, Joost Verbeek en de 
Veldwerkgroep VZZ. Jeroen heeft als toegift de braakballen van de schreeuwarend (vóór het 
pluizen wel te verstaan) opgemeten: 
Braakbal 1: lengte 78, breedte 40, diameter 25 
Braakbal 2: lengte 88, breedte 43, diameter 24 
Braakbal 3: lengte 58, breedte 41, diameter 24 
Braakbal 4: lengte 49, breedte 31, diameter 25 
Braakbal 5: lengte 54, breedte 27, diameter 24 
Species Location NE of Hernádvecse UJ LU RU % 
Mammalia 22    96 
Microtus arvalis 4 2 4 4  
Critecus critecus 18 18 16 17  
Aves 1     
Postduif 1 (ring: HUNG 89-13-25532)    4 
Total 23    100 
 
Los erbij lagen een poot van een juveniele ree (Capreolus capreolus), enkele losse veren en een 
complete snavel van een raaf (Corvus corax).  
 
Tabel 10: Prooidieren van een buizerd (Buteo buteo). vier braakballen gevonden onder hetzelf-
de groepje wilgenbomen als tabel 9 op dezelfde dag. De braakballen zijn door Jeroen van der 
Kooij gevonden en geplozen en gedetermineerd door Jeroen van der Kooij en Joost Verbeek. 
Species Location NE of Hernádvecse UJ LU RU % 
Mammalia 4    100 
Microtus arvalis  1 2 1  
Mus spicilegus  1 1 1  
Mus indet  0 0 1  
Total 4    100 
 
Tabel 11: Prooidieren van een onbekende roofvogelsoort. Enkele braakballen op 31 juli 2000 
gevonden door Petra Vlaming in een vervallen, verlaten schuurtje. De braakballen zijn geplozen 
en gedetermineerd door Jeroen van der Kooij en Joost Verbeek. 
Species Location Fony UJ LU RU % 
Mammalia 3    100 
Apodemus agrarius  1 1 1  
Apodemus indet  0 1 0  
Rattus norvegicus  1 1 1  
Total 3    100 
 
Tabel 12: Prooidieren van een oeraluil (Strix uralensis) gevonden tijdens de vogelexcursie op 1 
augustus 2000. 10 braakballen gevonden op het pad langs een riviertje (Hideg-Patak). De 
braakballen zijn geplozen en gedetermineerd door Kees Mostert en Joost Verbeek. 
Species Location Tállya % 
Mammalia 9 90 
Talpa europaea 3  
Apodemus sylvaticus 1  
Clethrionomys glareolus 4  
Muscardinus avellanarius 1  
Insecta 1 10 
Lucanus cervus 1  
Total 10 100 
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Uitzoeken vleermuismest kerkzolder Kovacsvagas (foto: Peter van der Linden).
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BATS Jan Buys 
 
The objective of the bat part in our field study is rather straight forward: obtain a representative im-
pression of the Zemplén bat fauna. We tried to find answers to the following questions: 
1. Which species occur in the area? 
2. What is the status of occurrence? 
3. What is the abundance of the species found? 
4. What is the effectiveness of the survey methods applied? 
In addition, we tried to gather information of habitat use of the species present through transect count-
ing's. This we address in the next chapter. 
 
Material and methods 
 
We applied the next survey methods:  
• Bat detector: in general heterodyne bat detectors of a wide range of types. 
• Bat detector with time-expansion: two types: Pettersson D240 and Tranquillity. We recorded echo 

location sounds and analysed them afterward with the aid of a Bat Sound and Cool edit. We used 
Barataud (1996a, b) and Ahlén (1990) for reference.  

• Inspection of (potential) roosts: church attics, (wine) caves and nest boxes. This leads to sightings, 
catching (when handled)  of animals or observation of droppings. 

• Photography in flight: with an infra red trap. This we consider equivalent to a sighting. 
• Collection of dead animals: mainly in combination with inspection.  
• Netting: with a mist net on 10 locations (see map 7). 

Bechsteinsvleermuis (M. bechsteinii) (foto: Kamiel Spoelstra). 
 
In the following, we consider bat detector observations as rather accurate and the others as accurate. 
Of course, both presuming the observers applied the methods correctly. Map 7 gives an overview of 
the netting locations and the grid cells in which we collected bat data. This is including the data col-
lected during the transect counting's (see next chapter). 
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Results 
 
Table 13 gives an overview of the species observed in the Zemplén mountains. Maps 8: 21 present 
the locations where we observed the species. In total we observed 692 bats in 53 grid cells. 20 ‘spe-
cies’ were recorded. Six of these were only observed with the aid of a bat detector: Myotis 
mystacinus/brandtii, Myotis dasycneme, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, Nyctalus lasiopterus 
and Plecotus auristus/austriacus. As the region is rich in Myotis species, many bats observed with the 
aid of a bat detector remained unidentified (i.e. Myotis species): 47 in total. Due to a colony in the 
Kovacsvagas church (about 300 specimens), Myotis myotis is the most numerous species. 
 
Table 13 Overview of bat observations. 
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Chiroptera species 18 47 19 Droppings Roost 

Rhinolophus hipposideros 7 30 6 Sighting Colony 

Rhinolophus ferrequinum 1 10 1 Sighting Roost 

Myotis mystacinus/brandtii 1 3 1 Detector Fouraging / passing by 
Myotis mystacinus 2 3 2 Sighting Roost 

Myotis dasycneme 1 1 1 Detector (TE) Fouraging / passing by 

Myotis brandtii 1 3 1 Netting Fouraging / passing by 

Myotis nattereri 1 1 1 Detector (TE) fouraging / passing by 

Myotis bechsteinii 4 4 4 Catching Roost 

Myotis myotis 21 335 18 Netting Colony 
Myotis daubentonii 15 44 10 Netting colony (?) 

Myotis blythii 1 1 1 Sighting Roost 

Pipistrellus pipistrellus 14 31 12 Detector fouraging / passing by 

Pipistrellus pygmaeus 1 1 1 Detector fouraging / passing by 

Nyctalus noctula 14 41 11 Netting fouraging / passing by 

Nyctalus leisleri 16 78 11 Netting Colony 
Nyctalus lasiopterus 4 7 4 Detector (TE) fouraging / passing by 

Eptesicus serotinus 14 19 11 Netting Roost 

Barbastrella barbastellus 4 12 4 Netting fouraging / passing by 

Plecotus auritus/austriacus 2 2 2 Detector (TE) fouraging / passing by 

Plecotus auritus 1 1 1 Catching Roost 

Plecotus austriacus 5 29 3 Sighting Colony 
      
Total 146 692 53     
 
Rhinolophus 
Of the Rhinolophus genus we only observed Rhinolophus hipposideros. Exclusively in roosts: mainly 
wine cellars and a deserted mine. There is one exception: the sighting of a foraging or passing speci-
men during a netting session. 
 
Myotis 
In one occasion the echolocation of a specimen of ‘sibling’ species (as far as echo location is con-
cerned) Myotis mystacinus/brandtii was, after checking of time expansion recordings, identifiable. It is 
quite likely that a significant proportion of the ‘Myotis species’ belong to one of these species. With 
identification in a roost and with netting we could identify specimens of both species with certainty. 
 
Myotis myotis is the most numerous species found in this survey. This is largely due to the finding of a 
colony of about 300 animals in the attic of the Kovacsvagas church. This colony appears to be a 
mixed colony of M. myotis and M. blythii, as with a netting session we caught one specimen of the  
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latter species. Based on visual inspection of the group in the roost, the group mainly consists of M. 
myotis.  
Also in the observations of foraging and commuting bats M. myotis is quite abundant:  in 21 (15%) of 
the bat observations concerns this species, over all 35 animals. The species is also quite widespread: 
M. myotis was present in 18 (36%) of the grid cells where we observed bats. It occurred in all types of 
habitats: riverside, forest and cultivated areas. 
 
We found one male M. bechsteinii in a nest box in the forest south west of Szephalom. In one netting 
session in the forest south of Mikohaza a specimen was caught. The site was located in a open, de-
ciduous forest, near a little pool. Another specimen was caught whilst netting in the vicinity of Füzer-
radvany, in dense coniferous forest. We found the fourth specimen dead on a forest track in the 
neighbourhood of Fuzerkajata. Some of the ‘Myotis species’ observed with bat detectors will undoubt-
edly deal with M. bechteinii; but as far they were recorded, they could not be contributed to the spe-
cies with certainty. 
 
M. daubentonii was quite abundant over water bodies, where we observed it with bat detectors. It was 
present over as well ponds as brooks. We also observed it commuting in the forest. In two netting 
sessions over a brook and one on a forest track we caught M. daubentonii. One male was found roost-
ing under a bridge. A few specimen of M. dasycneme were heard above the riverside near Tocay. M. 
nattereri (at least two specimens) was flying over some small pools in a coniferous forest. The identifi-
cation is based on time-expansion recordings and analysis afterwards. 
 
Pipistrellus 
Pipistrellus pipistrellus appears to be rather widespread: in 12 grid cells 31 animals (when we disregard 
colonies, the second numerous species). We did not localise any colony or roost, but this is largely due 
to the fact that we hardly sought for these at dawn. 
Recently P. pygmaeus is distinguished from the latter species, in the field by its peak frequency: about 
55 kHz in stead of 45 kHz for P. pipistrellus. In one occasion a group of experienced observers came 
across a specimen of P. pygmaeus: flying over a forest road in a dense forest west of Bosva. 
 
Nyctalus  
The Nyctalus  genus is quite well represented in the Zemplén area. All three species are present, with 
N. noctula and N. leisleri being rather numerous. We caught the both species whilst netting. One in the 
forest west of Nagyhuta and one flying over a road in a valley north east of Gönc. Of Nyctalus leisleri 
we located a colony in a beech tree in the forest south of Mikohaza. Estimatedly, a group of 50 speci-
mens uses this roost. The bats were identified by means of a bat detector, with checking of time ex-
pansion recordings afterwards. 
In the early evening, from the diner table we could hear, with bare ears,  rather large Nyctalus bats 
passing over the village of Vagashuta.  In one occasion we managed to record some of the echoloca-
tion (see fig. 9). The peak frequency is about 16-18 kHz,  with long pulses (0,02 – 0,04 sec) at a slow 
rate: interval 0,3 – 0,5 sec. These characteristics indicate strongly N. lasiopterus. Based on this ex-
perience, on three more locations N. lasiopterus was observed by means of a bat detector and bare 
ear. 
 
Eptesicus 
In two church attics (Telkibanya and Vagashuta) we found roosts of Eptesicus serotinus. One of the 
netting sessions (near Füzerradvany) resulted in the catching a (ferious) male. Mainly in the north 
eastern part of our activity range the species was heard with bat detectors: 16 specimens in 9 grid 
cells.  
 
Barbastella 
Three of the netting sessions resulted in catching of Barbastella barbastellus: north east of Gönc, near 
Mikohaza and west of Nagyhuta. In the first mentioned, we caught no less than 9 specimens. On the 
Mikohaza location we also observed B. barbastellus with a bat detector (time expansion). 
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Figure 1. Time frequency plot of Nyctalus lasiopterus. 

 
Plecotus 
We recorded both Plecotus species: P. auritus and P. austriacus. The former we observed once: a 
male in a nest box in the (deciduous) forest south of Mikohaza. P. austriacus was found in church 
attics (Telkibanya, Füzer, Vagashuta) and in a wine cellar (Vagashuta). In the Füzer church we ob-
served only two animals, whereas in the previous evening we counted with a bat detector at least 12 
animals flying out of the church. 
 
Discussion 
 
The bat fauna of the Zemplen area is rather well known. Except for Pipistrellus pygmaeus, all species 
we observed during the week, were known from the area. 
The distribution of Pipistrellus pygmaeus in Europa is not yet well known. Therefore the status of this 
species in this area and even in Hungary  is not clear. Regarding this, it is a pity we did not manage to 
collect a recording of this observation. A more certain confirmation of the single observation, though 
made by experienced observers, would enlarge its validity. 
Nyctalus lasiopterus has previously been recorded in the area once (med. Z. Bihari). Its presence 
throughout the area (though in low numbers, obviously) therefore is little surprising. The observations 
over Vagashuta were clearly commuting animals, as they were only briefly present at dusk. A flight 
direction was not very clear, the animals mainly flew south west to north east, but some also flew in 
other directions or spent some time fouraging over the valley. 
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Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) (foto: Kamiel Spoelstra) 
 
 

 
Brandtsvleermuis (M. brandtii) (foto: Kamiel Spoelstra) 
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TRANSECT COUNTINGS Jan Buys 
 
The bat fauna of the Zemplén mountains is rather well known. Less information is available on the 
habitat use of the Zemplén bats, especially the importance of the vast forests in the area. From netting 
sessions we know bats frequent the forests. But which parts, which forest types do they prefer? In 
addition, the VZZ-people wanted to test a more systematic method of surveying bats. In the Dutch 
fauna monitoring program they have some experience with transect counting's. But is this method 
applicable in all areas? Is it a useful method to render information on habitat use? 
Therefore transect counting's were part of the program for the first time in VZZ-history. With these 
counting's we wanted to answer the following questions: 
1) Are there differences in habitat use (especially in forests): 

a) Can we assess habitat preferences of the several species? 
b) Can we assess the importance of several habitat types for bats in general? 

2) Is the method of transect counting's effective:  
a) In a species rich area? 
b) To assess habitat use of bats? 

  
Material and methods 
 
During the week, each evening a group of 4 to 6 persons performed a transect counting on passing or 
foraging bats. On two evenings two groups performed a counting. Table 15 gives an overview; map 10 
shows the location of the transects. The bats were observed with the aid of heterodyne bat detectors 
and torches. Identification was based on the echo location sounds of the bats. On some of the tran-
sects echo location sounds were recorded with a time-expansion bat detector. The transects counted 
differed in length and habitat. The observers noted the habitat type of each observed bat. In addition 
we estimated the percentage of each habitat type of the transects. We distinguish three habitat types 
(see table 14): 
• Open: few vertical vegetation structures: open agricultural land, urban areas with few trees. 
• Half open: Many vertical vegetation structures (forest edges, agricultural land, green urban areas) 
• Closed: Forest(road) 
Too little observers noted the forest type (deciduous, coniferous, mixed), so we do not distinguish 
these. As deciduous forests are most abundant in the area, it is likely that these are dominant in the 
transects counted. 
 
Table 14. Characteristics transects. 
Transect 
 

Locality 
 

Date 
Length (m)  

Habitat 
  

  Open (%) Half open (%) 
Closed (%) 

 
1 Semsey kastely 30-7-00 200 0 0 100 
2 Senyo-Volgy 30-7-00 4000 30 70 0 
3 Fuzerradvany 31-7-00 1750 0 0 100 
4 Bozsva 31-7-00 4000 50 50 0 
5 Tamas-hegy 1-8-00 11000 0 50 50 
6 Kokapu 2-8-00 9000 10 80 10 
7 Gonc 3-8-00 1750 25 50 25 
     
 Total 31700 14 58 28 
Length and percentage of habitat type determined from map 1:40.000 
 
Results 
 
In total we observed 10 ‘species’. In the Myotis-group most specimens remained unidentified (Myotis 
species). The Myotis myotis / blythii are usually easily identifiable and most therefore observers distin-
guished them. We confirmed some of these observations with time expansion recordings. Most ob-
servers are quite familiar with M. daubentonii and M. mystacinus/brandtii and therefore  
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Table 15. Results. 
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     42% 4% 25% 3% 17% 1% 1% 1% 4% 3% 

 
distinguished these species as well. The latter identification was confirmed with analysis of time-
expansions recordings. The time expansion recordings confirmed largely the identifications in the field. 
In one occasion (transect 3) two of the Myotis species could be identified as Myotis nattereri. In the 
follwoning we do not distinguish this and keep both specimens in the Myotis species group. This be-
cause most other specimens in this group were not recorded or could not be identified. 
 
The habitat type at each bat observation was noted. In table 16 we give an overview of the abundance 
of the observed species in each type. 
 
Table 16. Habitat use. 
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Open 8 3  2  2    1  
half-open 40 15  12  10   1 2  
closed 29 13 3 6 2 1 1 1   2 
            
Total 77 31 3 20 2 13 1 1 1 3 2 
            
open 10% 10% 0% 10% 0% 15% 0% 0% 0% 33% 0% 
half-open 52% 48% 0% 60% 0% 77% 0% 0% 100% 67% 0% 
closed 38% 42% 100% 30% 100% 8% 100% 100% 0% 0% 100% 

 
Discussion 
 
Species 
Myotis-species are most dominant: 70% of all observations. The unidentified Myotis specimens blur 
with their relative abundance (42%) the observations. Moreover, we cannot exclude that some of 
specimens the unidentified Myotis species belong to the species we did identify. The other species 
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occurred in low numbers (6 species in 30% of the observations). It is therefore hardly possible to draw 
conclusions on species level. 
The pattern in the habitat use in table 16 is for the not Myotis species little surprising: Pipistrellus pipis-
trellus, Eptesicus serotinus and Nyctalus leisleri in (half) open habitats, quite in accordance with the 
knowledge of these species. The N. noctula observation in the forest is quite likely an observation of 
an animal passing or foraging over the canopy. Plecotus auritus/austriacus in the forest is also a quite 
ordinary event. In the Myotis group, the M. daubentonii flew over water, as they use to in literature. M. 
myotis/blythii crossed our path in all habitat types, with an apparent preference for half open habitat. 
This is nevertheless quite uncertain, since this species is known to forage over the forest floor with a 
soft sonar as we observed during a netting session on the 1st of August where we caught M. myotis 
and recorded its very soft sonar as well. M. mystacinus/brandtii, finally, stuck to the manuals and met 
us in closed habitat. 
 
Habitat use 
When we compare the percentage of bat observations per habitat type (table x.3) with the percentage 
of each type in de transects (table 16), we see a large similarity: 10/52/38 versus14/58/28 respec-
tively. So in large there seems not to be a preference for one of the habitats. It is, however, likely that 
we underestimated the bat numbers in closed habitats. In dense vegetation most bats will use a rather 
soft sonar and hence the possibility of observing them with the aid of an bat detector is comparatively 
low.  
 
Effectiveness 
As we can deduce from the two previous paragraphs, the transect counting rendered limited informa-
tion. Conclusions on species level are hard to draw. Hence, the method alone for this purpose is of 
limited use in an area like the Zemplen mountains, where the Myotis-genus, known for its difficulty in 
bat detector work, is well represented. Combination with other methods (e.g. netting, tracking down 
roosts and netting at roosts) might render more insight at species level. Systematic recording and 
analysis afterwards can also improve the effectiveness, but still is likely to leave a part of the Myotis 
unidentified. The counting was hardly standardised: the lengths of the transects counted varies 
considerably. Not all observers noted starting and finishing time, so there is no good impression of t
speed. All though not all starting times were noted, we know they varied from dusk to later on in the 
evening. This might have affected the results. 

he 

 

Netvangst uit mistnet boven beek (foto: Kamiel Spoelstra). 
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Conclusions and recommendations 
 
Overlooking our experiences with this first effort of transect counting's, we draw the following conclu-
sions and formulate the following recommendations (in italics): 
1. Regarding all species, there seems to be little difference in habitat preference of bats in the Zem-

plen mountains. At species-level we acquired too little data to draw conclusions. Possibly the 
presence of bats in closed habitats was underestimated, due to the soft sonar most bats use in 
this type of habitat. 

2. The method of transect counting with bat detectors appeared not to be very effective on species 
level, mainly caused by the abundance of species in the Myotis-genus. 

3. The method might be effective in the latter respect, when combined with other methods like net-
ting (at roosts) and to a lesser extent with recording an analysing echo location systematically. 

4. As the counting was hardly standardised, differences in speed and starting moment may have 
affected the results 

5. Therefore, if the method is to be applied in future cases, we strongly recommend to standardise 
these aspects more, or, less recommended, note the times of start, observation and finish exactly. 
It is also quite likely that the quality of counting will improve when the counting is performed at 
regularly spread points along the transect and during fixed periods (e.g. 5 minutes). 
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DEAD FOUND ANIMALS Jeroen van der Kooij 
 
 
    Coordinates 

Species Type of observation Number Date Locality X Y 

Erinaceus concolor traffic casualty 1 29.07.00 1 km SE of Széphalon 35,7 10,9 
Erinaceus concolor traffic casualty 1 30.07.00 1 km SE of Mikóháza 33,8 14 

Erinaceus concolor traffic casualty 1 30.07.00 1,5 km W of Pálhaza 24,8 15,1 

Talpa europaea traffic casualty 1 30.07.00 1 km WNW of Vágáshuta 27,8 10,8 
Sorex minutus trap casualty 1 02.08.00 C   

Sorex araneus trap casualty 1 31.07.00 C   

Sorex araneus trap casualty 1 02.08.00 C   
Sorex araneus trap casualty 2 04.08.00 K   

Rhinolophus ferremequimum Found in a church attic 1 27.07.00 Bodrog – Kelsztùr ? ? 

Myotis emarginatus Found in a church attic 5 27.07.00 Bodrog – Kelsztùr ? ? 
Myotis bechsteinii Found on a path 1 03.08.00 1,5 km SE of Pusztafalu 25,5 22,4 

Myotis blythi Found in a mine 2 27.07.00 Ma'd Bomboly -Ba'nya ? ? 

Myotis myotis Found in a mine 3 27.07.00 Ma'd Bomboly -Ba'nya ? ? 
Myotis myotis Found in a church attic 1 ca. 

31.07.00
Telkibánya 15 17 

Myotis myotis Found in a church attic 1 ca. 
31.07.00

Bodrog – Kelsztùr ? ? 

Plecotus austriacus Found in a church attic 1 04.08.00 Fuzér 22,3 23,1 

Microtus arvalis Traffic casualty 1 30.07.00 1 km S of Kovácsvágág 27,6 12,4 

Microtus arvalis Trap casualty 2 04.08.00 O   
Apodemus flavicollis Trap casualty 1 01.08.00 E   

Apodemus flavicollis Trap casualty 1 03.08.00 B   

Apodemus agrarius Preyitem? 1 ? Bodrog – Kelsztùr Op stoep bij 
kerk, voorkam-
pen 

Apodeus agarius Trap casualty 2 01.08.00 D   

Apodemus agrarius Preyitem? 1 03.08.00 2 km E of Filkeháza 26,8 17,9 
Rattus norvegicus Traffic casualty 1 31.07.00 0,5 km SE of Vilmány 6,7 9 

Muscardinus avellanarius Found in a nestbox 3 01.08.00 1,5 SW of Mikóháza 31 13 

Mustela nivalis Trap casualty 1 01.08.00 C ? ? 
Lutra lutra Traffic casualty 1 29.07.00 ? ? ? 

Vulpes vulpes Traffic casualty 1 29.07.00 1,5 km SSW of Károlyfalva 32,1 2,7 

 
Measurements on dead animals 
 
Explanations of terms: 
 
W: weight in  gram 
HB: headbody length in mm, measured from nosetip to anus 
T: taillength in mm, measured from anus to tailtip, without hairtip 
T+: total taillength in mm, measured from anus to tailtip, with hairtip 
HF: hindfoodlength in mm, measured from heal to longest totip, without nail 
HF+: total hindfoodlength in mm, measured from heal to longest totip, with nail 
E: earlength in mm, measured from inner ear lobe to eartip 
Tragus: traguslength in mm, taken as described in Schober and Grimmberger 1998 
RFA: right underarmlength in mm, taken as described in Schober and Grimmberger 1998 
LFA: left underarmlength in mm, taken as described in Schober and Grimmberger 1998 
R5F: right fifth finger length in mm, taken as described in Schober and Grimmberger 1998 
 
Schober, W. & Grimmberger, E. 1998 Die Fledermäuse Europas. Kennen, bestimmen, schützen. 2. 
aktualisierte und erweiterte Auflage. Kosmos Verlag, Stuttgart. 265 p. 
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Collections 
 
Specimens were collected for:  
 
JV: Museum Naturalis, Leiden, Netherlands, temporary placed at Joost Verbeek, the Netherlands 
ANM: Agder Nature Museum, Kristiansand, Norway 
JvdK: private collection of Jeroen van der Kooij, Oslo, Norway 
 
Specimens without a collection number are not registrated proporly yet in the different collections. 
 
Sorex minutus (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T T+ HF HF+ Collection(nr) 

02.08.00 C Ad. ? 4,5 49 38 39 11 12 ANM 

 
Sorex araneus (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T T+ HF HF+ Collection(nr) 

31.07.00 C Subad. ? 9,5 57 40 46 12,5 13,5 ANM 

 Teeth not worn, brownish back, three-coloured animal, grey-brown side, yellow-grey belly, slightly to-
coloured tail 

02.08.00 C Ad. ♀ 12,5 76,5 40 40 12,5 14 ANM 1075 
 teeth worn, almost uni-coloured animal, almost hairless, red feed and tail, black back, with some 

sperse wite hair, brown side, light brown belly, lightgrey throat. 
04.08.00 K Subad. ? 7 64 45 49,5 13 14 ANM 

 Teeth not worn, to-coloured animal, brownish back, greybrown belly, almost unicoloured tail 

 
Rhinolophus ferrumequinum (measured after a period in alcohol). 
Date Location Age Sex RFA/LFA Collection(nr) 

27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ? 24,5/24 JV 

 
Myotis emarginatus (measured after a period in alcohol). 
Date Location Age Sex RFA/LFA Collection(nr) 

27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ? ? ANM 

27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ♂ 17/17 JvdK 
27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ♀ 34,5/34,5 JV 

27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ♀ 20,0/19,5 JV 

27.07.00 Bodrog - Kelsztùr Juv. ♂ 22/22 JV 

 
Myotis bechsteinii (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T E Tragus RFA R5F Collection(nr) 

03.08.00 Pusztafalu Ad. ♀ 5,5 43,5 31 22 9,2 42 52 JV 

 
Myotis myotis (measured after a period in alcohol). 
Date Location Age Sex RFA/LFA Collection(nr) 

27.07.00 Ma'd Bomboly -
Ba'nya 

? ? 58,5/59 JV 

 
Plecotus austriacus (measured in dry conditions). 
Date Location Age Sex W RFA/LFA R5F Collection(nr) 

04.08.00 Fuzér Juv. ♀ 5,5 41,6/42,0 52 JV 

 
Microtis arvalis (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T T+ HF HF+ E Comments Collection(nr) 

30.07.00 1 km south of Ko-
vácsvágas 

ad. ♂ 26 100 35 40 15 17 10,5  ANM 1073 

04.08.00 O Ad. ♀ 27 103 37 42 15 16 9 Lactating ANM 
04.08.00 O Juv. ♀ 7 63 21,5 23,5 13,5 14,5 9  ANM 1074 
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Apodemus flavicollis (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T T+ HF HF+ E Collection(nr) 

03.08.00 B Ad. ♂ 29,5 99 106 110 24 25 17 ANM 1072 

01.08.00 E Ad. ♂ 14,5 85 91 91 24 25 16 ANM 1071 

 
Apodemus agrarius (measured in fresh condition). 
Date Location Age Sex W HB T T+ HF HF+ E Collection(nr) 

01.08.00 D Ad. ♀ 16,5 91,5 70 70 ? 23,5 ? JV 
01.08.00 D Ad. ♂ 18,5 90 72 19 20 12 11,5 JvdK, ANM 1081 
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OVERIGE ZOOGDIERSOORTEN Kees Mostert 
 
Tijdens het zomerkamp werden in totaal 52 zoogdiersoorten waargenomen. De vleermuizen, waarvan 
maar liefst bijna 20 soorten, werden waargenomen zijn al in een eerder hoofdstuk aan bod gekomen. Dit 
geldt ook voor de muizensoorten, die grotendeels met het vallenonderzoek aan bod zijn gekomen. Voorts 
zijn nog een aantal zoogdiersoorten waargenomen die door middel van zichtwaarnemingen, sporen, 
vondsten van dode dieren, verkeersslachtoffers e.d. In geldt met name voor soorten als oostelijke egel, 
mol, haas, konijn, eekhoorn, siesel, bruine rat en vrijwel alle roofdieren en hoefdieren. Er werden enige 
bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er een tamelijk verse verkeersslachtoffer van een otter langs de 
doorgaande weg gevonden en werd er  een dode bechsteins vleermuis gevonden langs een bospad. In 
de totaaltabel is te zien op welke wijze deze diersoorten zijn vastgesteld. Op de verspreidingskaarten zijn 
de waarnemingen van deze diersoorten weergegeven. Het is opvallend dat de aardmuis, dwergmuis, 
hermelijn, en bunzing niet zijn waargenomen. 
 
Oostelijke egel (Erinaceus concolor) 
Gewone Bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 
Millers waterspitsmuis (Neomys anomalus) 
Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) 
Tuinspitsmuis (Crocidura saeveolens) 
Mol (Talpa europaea) 
Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) 
Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) 
Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) 
Kleine vale vleermuis (Myotis blythii) 
Meervleermuis (Myotis dasycneme) 
Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) 
Vale vleermuis (Myotis myotis) 
Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
Dwergvleermuis (Pipistrellus pygameus) 
Grote rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus) 
Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) 
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) 
Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) 
Schreibers vleermuis (Miniopterus schreibersii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haas (Lepus europaeus) 
Konijn (O cuniculus) 
Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 
Siesel (Spermophilus citellus) 
Hamster (Cricetus cricetus) 
Rosse woelmuis (Clethrionomnys glareolus) 
Woelrat (Arvicola terrestris) 
Veldmuis (Microtus arvalis) 
Ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus) 
Brandmuis (Apodemus agrarius) 
Grote bosmuis (Apodemus flavicollis) 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Bruine rat (Rattus norvegicus) 
Noordelijke huismuis (Mus musculus) 
Steppenmuis (Mus spicilegus) 
Relmuis (Glis glis) 
Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) 
Vos (Vulpes vulpes) 
Wezel (Mustela nivalis) 
Steenmarter (Martes foina) 
Boommarter (Martes martes) 
Das (Meles meles) 
Otter (Lutra lutra) 
Wild zwijn (Sus scrofa) 
Edelhert (Cervus elaphus) 
Ree (Capreolus capreolus)
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Other mammals (1) 

Lepus europaeus 

Erinaceus concolor 
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Other mammals (2) 
Vulpes vulpes 

C. capreolus 

Cervus elaphus 

Sus scrofa



Tabel 17. Waarnemingen van zoogdieren tijdens het zomerkamp. 
 
Zi = zichtwaarneming 
Vo = vondst 
Va = vangst (bij vleermuizen d.m.v. mistnetten) 
Br = braakballen 
Sp = sporen/keutels 
Bd = bat-detector 
Ne = vogelnestkasten 
Gr = grotten 
Ke = kerkzolders 
 
Soort Zi Vo Va Br Sp Bd Ne Gr Ke 
Erinaceus concolor X X   X     
Sorex araneus   X X      
Sorex minutus   X       
Neomys anomalus   X X      
Crocidura leucodon    X      
Crocidura saeveolens    X      
Talpa europaea  X  X X     
Rhinolophus hipposideros         X 
Rhinolophusferrumequinum         X 
Myotis bechsteinii  X X    X   
Myotis blythii   X      X 
Myotis dasycneme      X    
Myotis daubentonii   X   X    
Myotis emarginatus         X 
Myotis myotis   X   X  X X 
Myotis mystacinus   X       
Myotis brandtii   X       
Pipistrellus pipistrellus      X    
Pipistrellus pygameus      X    
Nyctalus lasiopterus      X    
Nyctalus leisleri   X   X X   
Nyctalus noctula   X   X    
Eptesicus serotinus   X   X    
Barbastella barbastellus   X   X    
Plecotus auritus         X 
Plecotus austriacus         X 
Miniopterus schreibersii        X  
Lepus europaeus X    X     
Oryctolagus cuniculus X    X     
Sciurus vulgaris X   X X     
Spermophiluscitellus X    X     
Cricetus cricetus   X X X     
Clethrionomnys glareolus  X X X      
Arvicola terrestris    X      
Microtus arvalis   X X X     
Microtus subterraneus   X X      
Apodemus agrarius  X X X      
Apodemus flavicollis   X X      
Apodemus sylvaticus   X X   X   
Rattus norvegicus  X  X X     
Mus musculus    X      
Mus spicilegus    X X     
Glis glis       X   
Muscardinus avellanarius  X X X      
Vulpes vulpes  X   X     
Mustela nivalis   X       
Martes foina     X     
Martes martes     X     
Meles meles     X     
Lutra lutra  X   X     
Sus scrofa     X     
Cervus elaphus     X     
Capreolus capreolus X    X     
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OVERIGE DIERSOORTEN Kees Mostert 
 
Op het zomerkamp wordt traditiegetrouw wel vooral, maar niet alleen maar naar zoogdieren gekeken. Zo 
werd ook enige aandacht besteed aan vogels, amfibieën en insecten. Tot leidde tot een indrukwekkende 
lijst aan waargenomen diersoorten, met onder meer: zwarte ooievaar, grote zilverreiger, keizerarend, 
schreeuwarend, witrugspecht, grijskopspecht, oeraluil. 
Bij vogels zijn alleen de meer bijzondere vogelwaarnemingen opgenomen. De lijsten van amfibieën, rep-
tielen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn wel compleet. Andere meer bijzondere waargenomen 
diersoorten betroffen onder meer gladde slang, springkikker, groene pad, vuursalamander, blauwoogvlin-
der, tsarenmantel, kleine rotsvlinder, vals heideblauwtje, morgenrood en lichtgroene sabelsprinkhaan. 
 
VOGELS 
 
In totaal werden 104 vogelsoorten waargenomen. Hieronder wordt een beknopte lijst gegeven van de 
meer bijzondere vogelsoorten. 
 
Woudaapje (Ixobrychus minutus) Grote zilverreiger (Egretta alba) 
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) Ooievaar (Ciconia ciconia) 
Zwarte ooievaar (Ciconia nigra) Wespenduif (Pernis apivorus) 
Keizerarend (Aquila heliaca) Schreeuwarend (Aquila pomarina) 
Grauwe kiekendief (Circus pygargus) Witwangstern (Chlidonias hybridus) 
Oeraluil (Strix uralensis) Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) 
Hop (Upupa epops) IJsvogel (Alcedo atthis) 
Bijeneter (Merops apiaster) Draaihals (Jynx torquilla) 
Grijskopspecht (Picus canus) Syrische bonte specht (Dendrocopos syriacus) 
Middelste bonte specht (Dendrocopos medius) Witrugspecht (Dendrocopos leucotos) 
Grauwe klawier (Lanius collurio) Klapekster (Lanius excubitor) 
Taigaboomkruiper (Certhia brachydactyla) 
  
AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
 
In de omgeving van het kamp werden op amfibieën vooral langs de riviertjes en beken waargenomen. Op 
allerlei verschillende plaatsen (ook in bossen) werden geelbuikvuurpadden waargenomen. Groene pad-
den bleken in de directe omgeving van het kampgebouw een gewone verschijning in de avonduren. Dit 
geldt in mindere mate ook voor de springkikker. 
 
Vuursalamander (Salamandra salamandra) Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) 
Gewone pad (Bufo bufo) Groene pad (Bufo viridis) 
Boomkikker (Hyla arborea) Heikikker (Rana arvalis) 
Bruine kikker (Rana temporaria) Springkikker (Rana dalmatina) 
Grote groene kikker (Rana ridibunda) Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) 
Muurhagedis (Podarcis muralis) Zandhagedis (Lacerta agilis) 
Ringslang (Natrix natrix) Gladde slang (Coronella austriaca) 
 
DAGVLINDERS 
 
De omgeving van het Zemplengebergte was bijzonder rijk aan dagvlinders. Zonder al te veel inspannin-
gen werden in een week tijd 54 soorten dagvlinders op naam gebracht. In de uiterwaarden van de rivier-
tjes werden in de pioneersvegetatie soorten als hooibeestje, bruine zandoog, woudparelmoervlinder, 
oostelijke resedawitje en luzernevlinder veel gezien. Op de weelderig begroeide hooilanden waren erg 
veel soorten aanwezig, zoals de opvallende blauwoogvlinder, veel tweekleurige parelmoervlinders, ak-
kerparel-moervlinder, zilveren maan, morgenrood, tijmblauwtjes, bruine dikkopjes, dambordjes, bleek 
blauwtjes, roodstreephooibeestjes, en plaatselijk diverse soorten spikkeldikkopjes. 
Langs de zoomvegetaties werden hier en daar keizermantel, gehakkelde aurelia en sleutelbloemvlinder 
gezien. In meer open landschappen werden hier en daar in modderplasjes kleine samenscholingen drin-
kende dagvlinders gezien met veel koolwitjes, blauwtjes en kommavlinders. Tot de meest bijzondere 
waarnemingen behoren de tsarenmantel, en andere oostelijke soorten als oostelijk staartblauwtje, kleine 
rotsvlinder en vals heideblauwtje. 
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Gelukkig wordt er ook nog naar andere levensvormen gekeken. 
 
Koninginnepage (Papilio machaon) Koningspage (Iphiclides podalirius) 
Groot koolwitje (Pieris brassicae) Klein geaderd witje (Pieris napi) 
Klein koolwitje (Pieris rapea) Oostelijk resedawitje (Pontia edusa) 
Gele luzernevlinder (Colias hyale) Zuidelijke luzernevlinder (Colias alfacariensis) 
Boswitje (Leptidea sinapis) Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 
Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) Morgenrood (Lycaena virgaureae) 
Boomblauwtje (Celastrina argiolus) Oostelijk staartblauwtje (Cupido decolorata) 
Tijmblauwtje (Maculinea arion) Heideblauwtje (Plebeius argus) 
Vals heideblauwtje (Plebeius idas) Kroonkruidblauwtje (Plebeius argyrognomon) 
Bleek blauwtje (Polyommatus coridon) Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 
Adonisblauwtje (Polyommatus bellargus) Sleutelbloemvlinder (Hamearis lucina) 
Landkaartje (Araschnia levana) Atalanta (Vanessa atalanta) 
Dagpauwoog (Inachis io) Distelvinder (Vanessa cardui) 
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) Keizersmantel (Argynnis paphia) 
Tsarenmantel (Argynnis laodice) Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) 
Akkerparelmoervlinder (Boloria dia) Tweekleurige parelmoervlinder (Melitaea didyma) 
Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina) Zilveren maan (Boloria selene) 
Dambordje (Melanargia galathea) Blauwoogvlinder (Minois dryas) 
Witbandzandoog (Brintesia circe Bruin zandoogje (Maniola jurtina) 
Koevinkje (Aphantopus hyperantus) Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) 
Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) Roodstreephooibeestje (Coenonympha glycerion) 
Bont zandoogje (Parage aegeria) Argusvlinder (Lasiommata megera) 
Kleine rotsvlinder (Lasiommata petropolitana) Groot spikkeldikkopje (Pyrgus alveus) 
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus) Witgezoomd spikkeldikkopje (Pyrgus carthami) 
Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius) Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) 
Kommavlinder (Hesperia comma) Groot dikkopje (Ochlodes venata) 
Andoorndikkopje (Carcharodus lavatherae) Bruin dikkopje (Erynnis tages)
 
LIBELLEN 
 
In totaal werden 19 soorten libellen waargenomen. Langs de beken en beekjes waren grote aantallen 
beek- en bosweidejuffers te zien. Op sommige plaatsen waren in de namiddag grote samenscholingen te 
zien van paardenbijters. Op de meeste plaatsen waren wel verschillende soorten heidelibellen te zien. 
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De meeste tijdens het kamp waargenomen soorten zijn overigens ook in Nederland te zien. Alleen de 
witpuntoeverlibel ontbreekt in West-Europa. Andere minder gewone soorten waren kempense heidelibel, 
bandheidelibel en beekoeverlibel. 
 
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) 
Tengere pantserjuffer (Lestes virens) Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) 
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) 
Lantaarntje (Ischura elegans) Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) 
Paardenbijter (Aeschna mixta) Blauwe glazenmaker (Aeschna cyanea) 
Grote keizerslibel (Anax imperator) Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) 
Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum) 
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanquineum) Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) 
Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) 
Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) 
 
SPRINKHANEN EN KREKELS 
 
Er werden in totaal 29 soorten sprinkhanen en krekels op naam gebracht. De bloemrijke gras- en hooi-
landen waren verreweg het rijkst met onder meer sikkelsprinkhaan, wrattenbijter, bidsprinkhaan, kalk-
doorntje, gouden sprinkhaan, kleine goudsprinkhaan, lichtgroene sabelsprinkhaan, negertje en zoemertje. 
In de avond en nacht was op veel plaatsen het mediterrane geluid van vele wijnhaantjes te horen, ver-
mengd met bramesprinkhaan, rietsprinkhaan en greppelsprinkhaan. 's Nachts was met de bat-detecor het 
getik van de oostelijke struiksprinkhaan plaatselijk te horen, die een iets langzamer geluid produceert dan 
zijn westelijke soortverwant. Er werd ook diverse malen een bidsprinkhaan gezien. 
 
Moerassprinkhaan (Stethopyma grossum) Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) 
Kleine goudsprinkhaan (Euthystira brachyptera) Zoemertje (Stenobothrus lineatus) 
Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) Negertje (Omocestus rufipes) 
Locomotiefje (Chorthippus apricarius)  
 
Bruine sprinkhaan (Chorthippus brunneus) Ratelaar (Chorthippus biguttulus) 
Snortikker (Chorthippus mollis) Weidesprinkhaan (Chorthippus dorsatus) 
Krasser (Chorthippus parallelus) Zompsprinkhaan (Chorthippus montanus) 
Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) 
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Egretta alba Birds 
Aquila heliaca 

Aquila pomarina 
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Riparia riparia 
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Reptiles and 
amphibians (1) 

Bombina variegata 

Nartix natrix 

Bufo bufo

Lacerta agilis 

Bufo viridis 
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Rana esculenta cf. 

Rana temporaria 
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DISCUSSIE EN CONCLUSIE Jan Boshamer 
 
Tijdens het VZZ Veldwerkgroep zomerkamp van 29 juli t/m 5 augustus 2000 in de Zemplen in het 
noordoosten van Hongarije is met zekerheid het voorkomen van 51 zoogdieren vastgesteld (zie tabel 
17). Dit voorkomen is met veel verschillende methoden onderzocht. Kleine zoogdieren zijn meestal 
gevangen met longworthvallen en pit-falls. Van grote (re) zoogdieren zijn veel zichtwaarnemingen 
gedaan, terwijl ook sporen (pootafdrukken en uitwerpselen) werden meegewogen. Diverse doodvond-
sten zorgden ervoor dat een aantal zoogdieren ook met het reukzintuig ervaren konden worden. 
Braakballen leverden diverse aanvullende gegevens op. 
 
Het vangen met Longworth inloopvallen en pitfalls blijkt altijd weer een efficiënte methode om binnen 
een kort tijdsbestek een grote hoeveelheid gegevens te verkrijgen. Opvallend is het feit dat de aard-
muis (Microtus agrestis), dwergmuis (Micromys minutus) niet zijn gevangen. 
Ondanks het schijnbaar ontbreken van deze soorten valt er over de keuze van de vangplaatsen op te 
merken dat de variatie in het gebied dermate groot is gebleken dat de waargenomen dieren een re-
presentatief beeld lijken te geven van wat er voor komt. Ook de zelfbouw hamstervallen werkten uit-
stekend en leverden al snel twee bijzonder aaibare hamsters op. Het in groepjes afzoeken van pas 
geoogste akkers heeft voor veel kampdeelnemers het zoekbeeld naar hamsterburchten verbeterd. 
Van de marterachtigen zijn de hermelijn (Mustela erminea) en de bunzing (Mustela putorius) niet 
waargenomen.  
Tijdens dit zomerkamp is voor het eerst getracht vleermuizen stelselmatig met mistnetten te vangen. 
Omdat deze wijze van inventariseren in Nederland tot op heden streng verboden is, was het bijzonder 
waardevol om deze techniek in Hongarije uit te proberen. Zoltan Bihari heeft een grote ervaring met 
het vangen van vleermuizen m.b.v. mistnetten en hij kon ons verschillende nuttige tips geven. Hoewel 
het vangresultaat per nacht nogal wisselde, waren de ervaringen zeer positief. Deze ervaringen heb-
ben er toe bij gedragen dat er een werkgroep is opgericht die er voor gaat pleiten het vangen van 
vleermuizen met mistnetten ook in Nederland toe te staan. Op het moment van het verschijnen van dit 
verslag wordt er een uitgebreid protocol opgezet waaraan het vangen met mistnetten moet voldoen. 
Tevens wordt er een aanvraag naar LNV gestuurd om toestemming te krijgen voor het opzetten van 
een experimentele fase.  
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