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De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Vrijwilligers
De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) is in 1952 opgericht als een platform voor allen met belangstel-
ling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk ontwikkelt de VZZ zich steeds meer als een vrijwilligersorganisatie
met als doel een structuur te bieden voor allen die zich actief met zoogdierbes-cherming bezighouden.

Zoogdierbescherming
De VZZ telt thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vooral de zoogdierbescherming
krijgt veel aandacht. Het standpunt daarbij is dat gestreefd moet worden naar het behoud van levensvatbare populaties. Dat bete-
kent dat maatschappelijke activiteiten als jacht, wegenaanleg, stadsuitbreiding en ontgrondingen getoetst moeten worden op hun
effekten op de zoogdierpopulaties, alvorens zij doorgang kunnen vinden.

Activiteiten en structuur
De VZZ geeft brochures uit en twee TIJDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift ‘Lutra’ en het populair wetenschappe-
lijk tijdschrift ‘Zoogdier’. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-leden zich abonneren.
Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMATISCHE WERKGROEPEN die min of meer zelfstandig ope-
reren. De Veldwerkgroep, de Werkgroep Kleine Marters, de Werkgroep Zeezoogdieren, de Vleermuiswerkgroep Nederland en de
Werkgroep Boommarter Nederland bestaan al geruime tijd. Jongere werkgroepen zijn de Werkgroep Zoogdierbescherming, de
Werkgroep Voorlich-ting, de Beverwerkgroep en de Werkgroep VZZ-Internationaal.
In Overijssel is een REGIONALE WERKGROEP opgericht om de contacten tussen de leden in de provincie te versterken. Naar
verwachting zal in andere provincies dit voorbeeld gevolg krijgen. De werkgroepen vormen de actieve kernen van de VZZ. Zij or-
ganiseren themadagen, excursies, inventarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit
met mededelingen en verslagen over hun activiteiten.

Inventarisaties
Veel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stellen aan het leefmilieu wordt door leden of
werkgroepen van de VZZ geïnitieerd. Zo loopt al een paar jaar het landelijke projekt ZOOGDIERMONITORING, waarvoor op
diverse plaatsen in Nederland systematisch tellingen van zoogdieren worden verricht. In het recente verleden is onderzoek verricht
naar het voorkomen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland en in Friesland.
De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in RAPPORTEN, uitgegeven door de vereniging, of in een van de tijdschriften. De
VZZ wordt ook steeds vaker ingeschakeld als uitvoerder van onderzoek naar de verspreiding van en het beheer van zoogdieren in
de regio.

Public Affairs
Aan de hand van de inventarisaties kunnen beheersadviezen gegeven worden aan de rijksoverheid en terreinbeherende instanties.
Veel leden van de VZZ die professioneel deelnemen in overleg- en adviesgroepen, met betrekking tot het natuurbeleid van hogere
en lagere overheden, gebruiken de VZZ als platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren.

Lidmaatschap
Wie ook zijn steentje wil bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in Nederland kan lid worden van de VZZ. Het lidmaat-
schap bedraagt f. 40,- per jaar (inclusief het tijdschrift Zoogdier). Het lidmaatschap met beide tijdschriften bedraagt ƒ 55,-. Een los
abonnement op het tijdschrift Zoogdier is ook mogelijk (zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost ƒ 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, e-mail
zoogdier@bigfoot.com



5

Inhoud

Inleiding 7
Gebiedsbeschrijving Kocevje Rog in Slovenië 8

Klimaat
Invloed van de mens op het gebied
Biologische aspecten

Over dolines en andere Sloveense aardverschijnselen 10
Vangsten in vallen 13

Resultaten
Enkele opmerkingen bij de vangsten

Vleermuizen 20
Overige Zoogdierwaarnemingen 23
Ontmoetingen met beren 31
Relmuizen (Glis glis & the Glis Brothers) 33
Amfibieën en reptielen 34

Methode
Resultaten
Amfibieë
Reptielen
Libellen
Methode
Resultaten
Bespreking

Literatuur 38
Samenvatting 39
Summary 40
De zoogdierfauna van Slovenië 41
Deelnemers 46
In Memoriam Franky Bonne 1971-1997 47

48



6 47

In Memoriam
Franky Bonne 1971-1997

Slechts enkele weken na het V.Z.Z.-zomerkamp in Slovenië werden zij die er aan deelnamen op-
geschrikt door het bericht dat Franky Bonne uit Beernem (Belgie) was overleden onder dramati-
sche omstandigheden. We waren verbijsterd en konden het niet geloven! Vrijwel een ieder die op
het kamp was heeft pas daar Franky leren kennen. Het was niet zo gemakkelijk tot hem door te
dringen, maar als je over dieren sprak, over soorten, gedrag of voorkomen, dan had je onmiddel-
lijk contact met hem. Franky’s enthousiasme voor de natuur was buitengewoon groot en aanste-
kelijk. Zoals hij als een berggeit over hellingen en rotsen sprong en klom en met een welgemikte
greep een zandadder ving. Of zoals hij op een nachtexcursie de weilanden inspurtte omdat hij op
grote afstand een paar zoogdierogen zag oplichten, zulke gebeurtenissen zullen in ons geheugen
blijven. Hij heeft zeer velen warm laten lopen voor de natuur maar ook voor zijn persoonlijkheid
zoals bleek bij zijn begrafenis, waar hij onder overweldigende belangstelling zijn laatste excursie
maakte. Onze deelneming gaat uit naar zijn familie en vrienden, wij zullen hem niet vergeten.

Namens de deelnemers aan het V.Z.Z.-zomerkamp in Slovenië,

André Krumperman
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Inleiding

Van 26 juli tot 2 augustus 1997 is een zomerkamp van de veldwerkgroep van de Vereniging voor
Zoogdierstudie en Zoogdierbescherming (VZZ) gehouden in Slovenië. Centrale uitvalsbasis tij-
dens het kamp was een blokhut van de universiteit van Slovenië te Podstene. Het kamp ligt op
ongeveer duizend meter hoogte. Er waren 26 deelnemers uit Nederland en België. Tijdens het
kamp is een aantal lezingen gegeven door Slovenen en zijn er excursies met een Sloveense
gids georganiseerd. Centraal stond een onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de
provincie Kocevsko en omgeving. Van Slovenië is een atlas verschenen met de globale ver-
spreiding van de inheemse zoogdieren. De provincie ligt volledig in het Karsgebergte.

Het onderzoek naar zoogdieren is op twee manieren uitgevoerd. Ten eerste is er een groot aan-
tal livetraps uitgezet en ten tweede zijn excursies gehouden waarbij ruïnes, verlaten huizen,
boerenschuren enz. werden onderzocht op de aanwezigheid van zoogdieren. De vallen ston-
den op drie plaatsen. Rondom Podstene (109 vallen en later 129 in 9 resp. 10 raaien), bij Raj-
henav (28 vallen in 3 raaien) en in een oerbos Pragord Rajhenavski Rog (30 vallen in drie
raaien). Halverwege het kamp zijn de raaien in het oerbos opgeheven en rondom Podstene
weer uitgezet. De reden voor het opgeven is van het totaal ontbreken van vangsten in het oer-
bos. Een raai van negen vallen bij Podstene is in bomen gehangen ten behoeve van het vangen
van Relmuizen. Van de raaien zijn structuuropnamen gemaakt van de vegetatie. De vallen zijn
drie maal per dag gecontroleerd. Voor het overige zijn beperkt waarnemingen van reptielen, am-
fibieën, dagvlinders en libellen opgeschreven.
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Gebiedsbeschrijving Kocevje Rog
in Slovenië

De heuvelrug “Kocevje Rog” ontleent zijn naam aan het stadje Kocevje dat in het dal ten westen
hiervan ligt. De Kocevje Rog, (max. 1099 meter hoog) is onderdeel van het laaggebergte Kraji-
na. De Krajina bestaat uit twee delen, de zuidelijk gelegen Bela Krajina en de meer noordweste-
lijk gelegen Suha Krajina. De Kocevje Rog behoort tot de Suha Krajina. De Suha- en Bela Kraji-
na maken deel uit van een omvangrijk karst-plateau. Riviertjes komen her en der aan de
oppervlakte, maar verdwijnen weer net zo snel onder de grond. Doordat veel water in onder-
grondse gangen en pijpen verdwijnt is er weinig stromend water in de vorm van beekjes en ri-
vieren te vinden. In sommige dalen bevinden zich riviertjes zoals de Rinza.
Het gebied is dunbevolkt en zeer bosrijk. Dit deel van Slovenië is voor meer dan 50 procent
met bos bedekt. In de lager gelegen delen is merendeels loofbos te vinden, afgewisseld met
naaldakkers. Na de Tweede Wereldoorlog werden alle bossen staatsbezit. De bossen vertonen
duidelijke sporen van ingrijpen door de mens; bosbouw is een belangrijk middel van bestaan,
maar toch zijn er vrijwel nergens sporen van roofbouw waarneembaar. Na de staatkundige om-
wenteling eind jaren tachtig lijken vroegere grondbezitters weer in beeld te komen om hun oude
bezittingen terug te krijgen. Hierin schuilt het gevaar dat de lange tijd door de staat als ‘een ge-
heel’ beheerde bossen versnipperd raken. Tevens bestaat de kans dat voor een snelle, gemak-
kelijke winst, ongecontroleerde houtkap plaats zal vinden. Ten oosten van Kocevje, in het ge-
bied waar de activiteiten van het VZZ zomerkamp geconcentreerd waren, ligt een ‘oerbos’
waarin de natuurlijke ontwikkelingen hun gang kunnen gaan. Toch laten stobben van omge-
zaagde bomen zien, dat ook in dit natuurreservaat niet zo volkomen ongerept is als de naam
doet voorkomen.

Klimaat
Slovenië ligt aan de zuidoostzijde van de Alpen. Dit gebergte schermt de Atlantische invloeden
uit het noordwesten af. Aan de westzijde (Istrië, Kroatië) grenst Slovenië aan de Adriatische
Zee en de Golf van Triëst waar een mediterraan klimaat met warme zomers en vrij zachte win-
ters heerst. Het zuiden van Slovenië, met onder meer het gewest Dolenjska met daarin de
Suha Krajina en dus ook de Kocevje Rog, heeft een continentaal klimaat. De hoeveelheid neer-
slag bedraagt gemiddeld 1000 mm per jaar. De gemiddelde temperatuur in juli bedraagt 21 oC
(waarbij het in de dalen behoorlijk warmer kan zijn en hoger in de bergen relatief koel).

Invloed van de mens op het gebied
Het stadje Kocevje (circa 8.000 inwoners) is in de 14e eeuw gesticht door Duitse landverhui-
zers. Het stadje maakte een snelle bloei door en verwierf al gauw stadsrechten. De bewoners
hadden de ondankbare taak te dienen als buffer tegen de steeds terugkerende aanvallen van
de Turken. De stad werd tot in de 18e eeuw beschermd door zware stadswallen en een kasteel.
Ook in de omgeving van Kocevje en op de Kocevje Rog bestonden de bewoners merendeels
uit etnische Duitsers. Ons onderkomen in Podstene staat op de plaats van een voormalig ge-
hucht van boerderijen dat door Duitsers bewoond werd. Het gebied is door Italianen ingenomen
en verwoest. De bevolking, voor zover van oorsprong Duits, werd overgeplaatst naar gebieden
die door Duitsland waren ingelijfd. Na de oorlog werden ze hier weer verdreven, maar konden
ook niet meer terug naar hun oorspronkelijk woongebied in Joegoslavië. In de jaren na 1945
nam het bos gaandeweg weer bezit van de kleine landbouwbedrijfjes. In het bosgebied zijn tien-
tallen ‘Gozdna Koca’, boshuizen, te vinden. Veelal zijn dit als jachthut, schuurtje voor bosbou-
wers of als zomerhuisje in gebruik zijnde overblijfselen van voormalige gehuchtjes van vóór de
oorlog. De zolders, meestal van buitenaf toegankelijk, bieden vrijwel zonder uitzondering onder-
dak aan vleermuizen als Grote- en Kleine hoefijzerneuzen en Relmuizen.
Andere overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog zijn de her en der verspreide ‘partizanen hut-
ten’. Dit zijn veelal zeer primitieve houten bouwsels in het bos, die onderdak boden aan verzet-
strijders uit deze streek. Deze hutten worden uit historisch oogpunt in stand gehouden.
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Wezel Mustela nivalis
In geheel Slovenië

Bunzing Mustela putorius
In geheel Slovenië

Boommarter Martes martes
In geheel Slovenië

Steenmarter Martes foina
In geheel Slovenië

Das Meles meles
In geheel Slovenië

Otter Lutra lutra
Verspreid door Slovenië, langs rivieren

Wilde kat Felis silvestris
Overal in zuidelijke helft Slovenië, in het noorden geen aaneengesloten areaal

Lynx Lynx lynx
Populatie in zuid-Slovenië, samenhang met populatie in Kroatië, uitbreiding naar noordwest-Slo-
venië, ook vanuit Alpen

Wild zwijn Sus scrofa
In geheel Slovenië. Eerder door jacht in groot deel uitgestorven, plaatselijk nog grote jachtdruk

Edelhert Cervus elaphus
Verspreid door Slovenië, in oosten onbevolkte gebieden

Damhert Cervus dama
Populaties in zuidwest- en oost-Slovenië

Ree Capreolus capreolus
In geheel Slovenië

Gems Rupricapra rupicapra
In Alpen en Dinarische Alpen

Steenbok Capra ibex
Vooral in de Alpen, noordwest Slovenië
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Verschillende keren bleek dat zich in deze hutten relmuizen schuilhielden. Ook bleken grote
hoefijzerneuzen deze bouwwerkjes als tijdelijk onderkomen te benutten. Aan de oostzijde van
de Kocevje Rog, richting Podthurn ligt een als openluchtmuseum ingericht Partizanenkamp
‘Basa 20’.
Momenteel worden de bossen en omliggende agrarische gebieden doorsneden door onverhar-
de paden. Ook tussen de vaak zeer kleine dorpjes zijn de wegen nog niet verhard. Wegwerk-
zaamheden tussen Cvislerii, Onek en Koprivnik laten zien dat deze situatie niet lang meer zal
duren. Voor een verdere ontsluiting moet dan ook gevreesd worden. Nadat Slovenië in 1991 na
enkele kleine schermutselingen definitief onafhankelijk werd van de Joegoslavische Federatie,
begon de opbouw tot een modern op Europa gericht land. Wat dit gaat betekenen voor dit ge-
weldig rijke gebied staat nog te bezien.

Biologische aspecten
Het ‘oerbos’ iets ten noorden van ‘Gozdna koca Podstene’ is het enige stuk bos dat als natuur-
bos bestempeld kan worden. In vrijwel alle andere percelen is de hand van de mens te herken-
nen. Aan de oppervlakte komende karstverschijnselen, zoals de vele dolines (zie geologie),
herbergen een rijke flora van varens. In de loofbossen is de Wilde cyclaam (Cyclamen euro-
paeum) een veel voorkomend knolgewas. Verder kunnen Boszegge (Carex sylvatica) Eenbloe-
mig parelgras (Melica uniflora), Lievevrouwebedstroo (Galium odoratum), en Heelkruid (Sani-
cula europaea) als opvallende soorten worden aangemerkt. De bossen zijn bijzonder
orchideeënrijk: tijdens onze aanwezigheid konden de volgende soorten nog op naam gebracht
worden, ondanks het feit dat de bloeitijd eigenlijk verstreken was. Vogelnestje (Neottia nidus-
avis), Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha) Bosvogeltje (Cephalanthera spec.) en
(bloeiend) de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine). Kleine, extensief beweide stukjes
grasland langs de bosrand bieden een grote soortenrijkdom. Knoopkruid (Centaurea jacea)
Knautia (Knautia avarensis), Kluwenklokje (Campanula glomerata), Kruisbladgentiaan (Gentia-
na cruciata), Wilde tijm (Thymus serphyllum), Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum),
Slangekruid (Echium vulgare), Agrimonie (Agrimonia eupatoria) en Geel walstro (Galium ver-
um) geven een lang niet complete indruk van deze soortenrijkdom. Ook deze graslandjes zijn
orchideeënrijk: de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) en de Grote keverorchis (Lis-
tera ovata) werden regelmatig aangetroffen. Er werden veel bremraapsoorten (Orobanche
spec.) gevonden, maar deze konden niet meer op naam gebracht worden vanwege het verge-
vorderde bloeistadium. Dit zelfde geldt voor de vele uitgebloeide sleutelbloemen (Primula spec.)
De beschut liggende bloemrijke graslandjes zijn rijk aan vlinders: Keizermantel, Boserebia,
Dambordje, Kleine ijsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder, Gehakkelde aurelia en Rouwmantel
zijn een paar voorbeelden uit een veel groter aantal soorten dat tijdens het kamp werden waar-
genomen.
Bijzondere amfibieën en reptielen die in het gebied voorkomen zijn o.a. de Boomkikker (Hyla ar-
borea) de Geelbuik vuurpad (Bombina variegata), de Alpenwatersalamander (Triturus al-
pestris), de Vuursalamander (Salamandra salamandra). In sommige karstgrotten komt de Grot-
tenolm (Proteus anguinus) voor. De Hazelworm (Anguis fragilis) is algemeen en plaatselijk
komt de Zandadder (Vipera ammodytes) voor. De Ringslang (Natrix natrix) is een vrij algemene
verschijning.
Langs de door houtwallen en bosranden omzoomde weilandjes komt de Grauwe Klauwier (La-
nius collurio) zeer algemeen voor. Van de waargenomen spechten is de Draaihals (Jynx torquil-
la) het vermelden waard. Door het ontbreken van de Kerkuil (Tyto alba) in dit gebied, konden er
dit jaar geen braakballen verzameld en geplozen worden. Jammer, want de vondsten uit braak-
ballen leveren altijd een grote bijdrage aan de soortenlijst van een gebied.
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Grote bosmuis Apodemus flavicollis
In geheel Slovenië

Bosmuis Apodemus sylvaticus
In geheel Slovenië

Brandmuis Apodemus agrarius
In het zuidwesten, midden, zuiden en de zuidoostelijke punt van Slovenië

Dwergmuis Micromys minutus
In de lagere delen van het land (zuidwesten en zuidoostelijk deel)

Zwarte rat Rattus rattus
In geheel Slovenië, voorkomen in noordoostpunt onbekend

Bruine rat Rattus norvegicus
In geheel Slovenië. Voorkomen in Alpen onbekend

Huismuis Mus musculus
In geheel Slovenië

Relmuis Glis glis
In geheel Slovenië, voorkomen in noordoostpunt onbekend

Bosslaapmuis Dryomys nitedula
In Alpen en Dinarische Alpen

Hazelmuis Muscardinus avellanarius
In geheel Slovenië

Beverrat Myocastor coypus
Verspreide waarnemingen sinds jaren dertig

Bruine beer Ursus arctos
Vooral in het beboste laaggebergte. Trekroutes tussen zuidoost- en noordwest-Slovenië

Wolf Canis lupus
In het grensgebied met Kroatië. Meer in het noorden incidentele waarnemingen

Jakhals Canis aureus
In uiterste zuidwesten, in de zuidwesthelft van Slovenië klein aantal waarnemingen van zwer-
vende exemplaren

Wasbeerhond Nyctereutes procyionoides
Zeer gering aantal waarnemingen

Vos Vulpes vulpes
In geheel Slovenië

Poolvos Alopex lagopus
In Alpen

Hermelijn Mustela erminea
In geheel Slovenië
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Over dolines en andere Sloveense
aardverschijnselen

Het gebied waar het zomerkamp van de VZZ werd gehouden is onder geologen uit de hele we-
reld bekend. Hier ligt het zogenaamde ‘Karstplateau’, de bakermat van alle kennis over karst-
verschijnselen. Dit is te danken aan de Sloveense geoloog Cvijic, die hier in het begin van de
eeuw de vele duizenden poljes, dolines en grotten bestudeerde en een verklaring zocht en
vond voor het bestaan en ontstaan er van.
De geologische geschiedenis begint al veel eerder; vele tientallen miljoenen jaren terug, als
zich uit de noordoever van Afrika, zo ongeveer waar nu Lybië ligt, een langgerekte strook land
losmaakt. Met een snelheid van ongeveer 1 cm per jaar beweegt de landmassa naar het noor-
den, onderwijl langzaam draaiend om haar as.
Deze beweging van grote aardmassa’s wordt de continentale drift genoemd. Alle continenten
zijn vrijwel altijd in beweging. De motor hiervoor vinden we zo’n 50 tot 100 km diep in de aard-
bodem. Er bevindt zich daar een vloeibare laag waarop de bovenliggende vaste laag, de korst
genaamd, heen en weer dobbert. Niet overal is de aardkorst even dik, onder de oceanen is ze
minder dan 5 km dik. In het centrale deel van de oceanen komt de vloeibare laag zelfs aan de
oppervlakte en er zijn daar veel onderzeese vulkanen.
Het stukje Afrika schoof dus langzaam naar het noorden. Na ongeveer 5 miljoen jaar, de vaart
zat er net lekker in, doemt aan de horizon een vage streep licht glooiend land op. Een botsing is
dan al niet meer te voorkomen. Er is zelfs sprake van een frontale botsing, waarbij zich een
kreukelzone vormt van honderden kilometers breed en tientallen kilometers hoog.
Het brok land dat vanaf Afrika is gekomen, is wat we nu Italië, het westelijkste deel van Slove-
nië, Kroatië (het zogenaamde Dalmatië) en Albanië noemen. Ten noorden en oosten van deze
landmassa bevindt zich een langgerekte bergrug: de Alpen en in Kroatië de Dinarische Alpen
genoemd.
Ter hoogte van Slovenië viel de botsing wel mee. Er lag hier een groot eiland voor de kust van
Europa en dat ving de klap op door zelf naar het noorden te gaan schuiven. Dit eiland is nu nog
op de kaart van Europa terug te vinden; het is de grote vlakte die zich uitstrekt over Hongarije,
het oosten van Slovenië en een groot deel van Servië. De gesteentes van het Europese eiland
en het aanstormende Afrika werden nabij de botsingszone ongeveer 1500 m omhoog geperst.
Deze botsingszone lag onder meer in het gebied waar het VZZ-kamp werd gehouden. Het
kampterrein lag ongeveer op de oude grens. Naar het oosten toe dalen we af naar het voormali-
ge eiland en komen we al snel in een vlakker gebied. Naar het westen blijft het vrij hoog tot aan
de Middellandse Zee. Hier liggen de oude Afrikaanse gesteenten die omhoog zijn gekomen.
Deze Afrikaanse gesteenten bestaan geheel uit kalk en daarom vinden we er de beroemde
karstverschijnselen. Kalkgesteente vormt zich in ondiepe, warme zeeën uit de skeletjes van
miljarden planktondiertjes, die na overlijden naar de bodem zakken. De massa aan skeletjes is
eerst een zachte brei, maar na duizenden jaren verhardt die door de druk van nieuwe lagen die
er bovenop terechtkomen.
Zeeën kunnen heel lang bestaan. Zo is de Atlantische Oceaan ongeveer 250 miljoen jaar oud.
De Noordzee is nog een jonkie met haar 70 miljoen jaar. De Middellandse Zee, waar de Afri-
kaanse kalk in is ontstaan, was een oude zee en de kalklagen zijn dan ook kilometers dik. De
bodem van heel Dalmatië bestaat daarom uit kalk. Nu ligt het echter als gevolg van de botsing
vaak honderden meters boven het zeeniveau.

Kalkgesteente is poreus en laat water makkelijk door. Beken en rivieren in kalksteengebieden
bevatten meestal maar korte tijd water en in de zomer is het land erg droog. Wanneer water
door de bodem wegzakt lost het altijd een beetje kalk op. Dieper in de bodem kunnen daardoor
grote holtes ontstaan. Deze grotten zijn een voorbeeld van de zogenaamde karstverschijnse-
len. Door het vanuit de zoldering druppelende water ontstaan er druipstenen.
Als in duizenden jaren de grot steeds groter wordt, kan het gebeuren dat de zoldering instort.
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Mopsvleermuis Barbastella barbastellus
Verspreid door Slovenië maar niet bekend uit gebergte en oostelijke grensstreek

Grootoorvleermuis Plecotus auritus
Gevonden in het midden en het zuidwesten

Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus
Verspreid door heel Slovenië

Schreiber’s vleermuis Miniopterus schreibersi
Verspreide waarnemingen in Slovenië, niet in gebergte

Haas Lepus europaeus
In heel Slovenië maar ontbrekend in bos en gebergte boven 1600 m.

Sneeuwhaas Lepus timidus
In de Alpen

Konijn Oryctolagus cuniculus
In het laagland

Rode eekhoorn Sciurus vulgaris
In heel Slovenië

Alpenmarmot Marmota marmota
In delen van de Alpen in het noordwesten van Slovenië

Hamster Cricetus cricetus
Alleen in het uiterste oosten

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
In geheel Slovenië

Muskusrat Ondrata zibethicus
Kolonisatie vanaf de jaren dertig, beginnend in het noordoosten, vanaf eind jaren vijftig overal be-
halve in gebergte

Woelrat Arvicola terrestris
In geheel Slovenië

Sneeuwmuis Microtus nivalis
In Alpen en Dinarische Alpen

Aardmuis Microtus agrestis
Ontbreekt in het zuidwesten bij de Middellandse Zee

Veldmuis Microtus arvalis
Waarschijnlijk in heel Slovenië, maar voorkomen in westen en zuidwesten onbekend

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
Niet bekend uit het westen en zuiden van Slovenië

Pitymys liechtensteini
Bekend uit het westelijk en zuidelijk deel van Slovenië. Ook een populatie aan de noordgrens ten
westen van Maribor
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Aan de oppervlakte is dat te zien omdat er een trechtervormige kuil ontstaat, de zogenaamde
doline. Dit karstverschijnsel is overal in de omgeving van het kampterrein te zien. De randen
van dolines zijn soms rotsachtig en de bodem is vaak lemig. Heel soms ligt er een klein meertje
op de bodem van een doline.
Soms is de zoldering slechts dun en valt er niet genoeg gesteente naar beneden om een grot
helemaal op te vullen. De doline heeft dan meer weg van de kraterpijp van een vulkaan. Tijdens
het kamp hebben we enkele van deze spectaculaire gaten bezocht. Omdat koude lucht onder
in het gat blijft hangen, is de temperatuur er ook midden in de zomer onder nul. De druipstenen
zijn er daarom van ijs en op sommige plaatsen ligt sneeuw die in de winter in het gat is ge-
waaid. Vanwege deze koude handhaven alleen alpine plantensoorten zich onder in de trechter.
In de Afrikaanse kalkzee mondden ook enkele rivieren uit. Zij voerden klei aan vanuit het bin-
nenland. Deze klei bezonk samen met de kalkskeletjes op de bodem van de zee. Zelfs in witte
kalk, zoals de beroemde Cap Blanc Nez in Frankrijk bevindt zich altijd nog een 3 - 5% klei. Als
het kleigehalte veel groter is, dan heet kalk geen kalk meer, maar mergel. Dit zal diegenen die
wel eens in Limburg zijn geweest bekend in de oren klinken, maar helaas, de Limburgse mergel
is geen mergel, het is gewoon kalk; het kleigehalte is net zo groot als in de Franse kalkrotsen.

In Slovenië was het kleigehalte in de kalk aanvankelijk ook niet groot. Wanneer echter regenwa-
ter de kalk oplost blijft de klei over. Op de bodems van veel grotten ligt daarom een decimeters
dikke laag klei. Diegenen die mee zijn geweest de grotten in hebben daar nog ‘goede’ herinne-
ringen aan. Bedenk echter wel dat dit klei is, die ooit vanuit Centraal Afrika naar de Middelland-
se Zee is gevoerd, daarna op een eiland is overgedreven naar Europa, om daar, na uitgespoeld
te zijn, in jouw kleren terecht te komen. Hopelijk heb je de kleren die je in de grot aan had nog
niet uitgewassen, ze kunnen zo het museum in. Overal waar de kalk uitspoelt blijft de klei ach-
ter. Daarom bestaan de bodems van veel dolines uit klei en is de vegetatie er verschillend van
het omliggende terrein.
Niet al het water zakt meteen in de bodem weg. Daar waar de bodem net iets meer klei bevat
kunnen beekjes ontstaan. Als zo’n beekje een andere aardlaag tegenkomt die minder klei bevat
zakt het water abrupt weg. Er ontstaan dan verdwijngaten, die als ze ouder worden soms een

Foto: Chris Achterberg.
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Paarse hoefijzerneus Rhinolophus euryale
Alleen bekend uit het zuidwesten en uiterste zuidoosten van Slovenië

Blasius’ hoefijzerneus Rhinolophus blasii
Incidentele vondsten, gebonden aan warmer klimaat

Vale vleermuis Myotis myotis
In geheel Slovenië

Kleine vale vleermuis Myotis blythi
Alleen in het zuidwesten

Watervleermuis Myotis daubentonii
Zeer weinig waarnemingen, bekend uit het midden, noorden en uiterste noordoosten van Slove-
nië

Capaccini-vleermuis Myotis capaccinii
Alleen in het zuidwesten

Baardvleermuis Myotis mystacinus
Verspreide waarnemingen door geheel Slovenië

Franjestaart Myotis nattereri
Alleen een waarneming aan de noordgrens

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus
Alleen een waarneming aan de noordgrens

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Alleen bekend uit de westelijke helft van Slovenië, niet in gebergte

Ruige Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
Verspreide waarnemingen uit het zuidwesten, midden en noorden

Kuhl-dwergvleermuis Pipistrellus kuhli
Waargenomen in zuidwest- en centraal Slovenië

Alpendwergvleermuis Pipistrellus savii
Zeer zeldzaam in Slovenië, zuidelijker in voormalig Joegoslavië talrijker

Laatvlieger Eptesicus serotinus
Verspreide waarnemingen in de lagere delen van Slovenië

Tweekleurige vleermuis Vespertilo murinus
Slechts enkele waarnemingen in Midden-Slovenië

Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Bekend uit het midden zuidoosten en noordoosten van Slovenië

Bosvleermuis Nyctalus leisleri
Alleen in Midden- en West-Slovenië aangetroffen

Grote rosse vleermuis Nyctalus lasiopterus
Alleen gevonden in het uiterste zuidwesten, bij de Middellandse Zee
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doorsnede van meer dan 10 meter hebben.
Het water dat in de bodem verdwijnt bereikt uiteindelijk het grondwater. Hier aangekomen
stroomt het zijdelings af naar de diepste dalen die het gebied doorsnijden. In deze dalen kwelt
het water op, veelal in prachtige diepblauwe bronnen. De Kupa-rivier op de grens van Slovenië
en Kroatië en de Krka-rivier langs de oostgrens van ons werkgebied, zijn zulke rivieren.
Het Meer van Cerknica wordt ook door karstbronnen gevoed. Water dat in de zuidelijke en oos-
telijke bergen in de bodem is weggezakt, borrelt in het meer op. In de winter is de aanvoer zo
groot dat de hele vlakte onderloopt en zich een meer vormt. In de zomer droogt het meer lang-
zaam uit en blijven er enkele rivieren over die het water van de bronnen over de vlakte afvoe-
ren. Iedere zomer als het meer weer droogvalt bezinkt de klei die in het water zweeft. Er ligt
daarom nu een dikke laag klei en het was indrukwekkend om te zien hoe de rivieren daar door-
heen meanderden. Extra bijzonder is dat de vlakte zelf ook weer ondergronds zijn water kwijt-
raakt. Langs de noordwestrand van het meer bevinden zich enkele grote verdwijngaten die als
het ware de afvoerputjes van het meer zijn. Toen wij het meer bezochten was het nog niet hele-
maal leeg en de verdwijngaten kregen we daarom niet te zien.

Kleine hoefijzerneus. Foto: Chris Achterberg.
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Bijlagen

De zoogdierfauna van Slovenië
Hoewel Slovenië een betrekkelijk klein land is, herbergt het een groot aantal zoogdieren, waar-
van 69 soorten inheems zijn en 25 door toedoen van de mens in het land terecht zijn gekomen.
De soortenrijkdom is een gevolg van de grote verscheidenheid aan landschappen en klimaat.
Zo zijn er de Alpen, een klein stuk Middellandse Zeekust en steppeachtig landschap in het
zuidoosten. Om de waarnemingen van zoogdieren tijdens het kamp van de veldwerkgroep in
een kader te kunnen plaatsen, volgt hieronder een lijst van de zoogdieren die in Slovenië voor-
komen met een korte aanduiding van de geografische verspreiding. De informatie is ontleend
aan het boek dat Boris Kryštufek over de Sloveense zoogdieren heeft geschreven (1991).

Egel Erinaceus europaeus
Alleen bekend uit het uiterste westen

Oostelijke egel Erinaceus concolor
Vermoedelijk in geheel Slovenië voorkomend

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus
Uit heel Slovenië bekend

Dwergspitsmuis Sorex minutus
Uit heel Slovenië bekend

Alpenspitsmuis Sorex alpinus
Beperkt tot Alpen, Dinarische Alpen en Karstgebergte

Waterspitsmuis Neomys fodiens
In de noordoostelijke helft van Slovenië voorkomend, in de zuidwestelijke helft van het land en-
kele kleine leefgebieden

Millers’ waterspitsmuis Neomys anomalus
Waarschijnlijk over heel Slovenië verspreid

Tuinspitsmuis Crocidura suaveolens
In geheel Slovenië, opvallend veel waarnemingen uit het zuidwestlijk deel van het land aan de
Middellandse Zee

Veldspitsmuis Crocidura leucodon
Vermoedelijk niet in de Alpen, uit een groot deel van het oosten van Slovenië ontbreken gege-
vens

Wimperspitsmuis Suncus etruscus
Alleen in het uiterste zuidwesten, bij de Middellandse Zee

Mol Talpa europaea
In geheel Slovenië

Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
Verspreid door heel Slovenië, waarnemingen uit het noordoosten van het land ontbreken

Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros
Als Grote hoefijzerneus
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Vangsten in vallen
Er werden in totaal 199 vallen geplaatst, 140 Longworthvallen, 29 Shermanvallen en 30 houten
vallen De meeste vallen werden uitgezet rond de kampplaats. Hier was een vrij grote afwisse-
ling aan biotopen te vinden, zoals bosranden, oud gemengd bos, restanten van oude
boomgaarden, rijkbegroeide hooilandjes en kruidenrijke singels of houtwallen tussen die land-
jes. Op verzoek van Boris Kryštufek werden vallen gezet in een bosgedeelte waar nog geen
houtkap heeft plaatsgevonden. In dit zogeheten oerbos, enkele kilometers westelijk van de
kampplaats, staan zeer oude bomen en wanneer bomen afsterven blijven zij staan tot ze van-
zelf omvallen. De derde locatie waar vallen werden gezet was de landbouwenclave Raihenav,
een paar kilometer zuidwestelijk van de kampplaats.

De vallen werden in rijen geplaatst. Meestal bedroeg het aantal vallen in een rij 10, maar er wa-
ren ook enkele rijen van 20 en 25 vallen. De onderlinge afstand tussen de vallen bedroeg ca. 5
meter. De prebaitperiode was 1-2 dagen. Twee vallenrijen (locaties 16 en 17) werden halverwe-
ge het kamp geplaatst en direct op scherp gezet. De vallen werden per etmaal drie keer gecon-
troleerd; de controles startten om 7, 16 en 23 uur en namen per keer enkele uren in beslag.
Als aas werd een mengsel van pindakaas en havermout gebruikt. In de Longworthvallen werd
hooi gestopt, waarin muizen een nest kunnen maken. In de houten vallen en Shermanvallen
werd geen hooi gedaan omdat respectievelijk de val te klein is en bovendien het hout voor vol-
doende isolatie zorgt, en omdat het valmechanisme erdoor onklaar raakt.
Gevangen muizen werden gedetermineerd en gesexed, en van een merk voorzien door op de
rug een stukje van de bovenvacht weg te knippen. Van de minder algemene soorten werd het
gewicht bepaald. Verder werd onderscheid gemaakt tussen jonge, halfwas en volwassen die-
ren.

Hierna volgt een korte omschrijving van de vangplaatsen. Tussen haakjes is het aantal vallen
aangegeven en het type val, waarbij de letters staan voor Longworthval, Shermanval en Hou-
ten val.

locaties 1-9,15,16 kampplaats Podstene
1 (10 L)

kruidenrijke ruigte aan weerszijde van voetpad, vlak bij kamphuis

2 (10 L)
steile helling van doline in hoog opgaand beuken/douglasbos, kruidenrijk, veel mos, booms-
tobben en dood hout

3 (10 L)
bosrand met dichte struiken grenzend aan kruidenrijk grasland

4 (10 L)
langs pad door grasland

5 (10 L)
beukenbos met stenige bodem, spaarzame ondergroei van kruiden en mos

6 (10 L)
houtwal met dichte kruidenbegroeiing, tussen hooilanden

7 (10 L)
boomgaard met kruidenrijke ondergroei

8 (10 S + 10 H)
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Summary

From July 26 to August 2 1997 a summer camp was organised in Slovenia. The camp was ba-
sed at a cottage owned by the University of Slovenia at Podstene. The camp was a thousand
meters above sea level. The 26 participants came from Belgium and the Netherlands. During
the camp readings and excursions with Slovenian Research about the occurrence of mam-
mals in the province of Kocevsko were the main activities.

Two methods were used to observe mammals: traps and excursions. The traps were set up
around Podstene (initially 109 traps and later on 129 in rows of 9 or 10 traps), at Rajhenav (28
traps in 3 rows) and at an old forest named Pragord Rajhenavski Rog (30 traps in 3 rows). The
traps in Pragord were moved halfway through the camp to Podstene because of the absence
of mice in the traps. One row of traps at Podstene was hung in trees to catch Glis glis. The
traps war checked trice daily. All houses, churches and ruins in the surroundings were inspec-
ted for bats during the excursions. Observations of reptiles, amphibians, butterflies, dragonflies
and mammals were written down.

At Podstene there are woods and meadows. The soil consists of lime. There are many holes,
rocks and cracks. Dolines are all over the place. In the forest we found higher number of spe-
cies than in the Netherlands. Beside that there is no bush and a sparse vegetation. Therefore
and from the exposition there is sunlight on the forest bottom. The meadow and the rough are
rich in species.

Pragord Rajhenavski Rog is a forest with beech and some pine. It is not cultivated. There are a
few species and no bush at all. It resembles the planted breech-woods in the Netherlands but
with some herbs and seedlings on the ground. There is 5% dead wood as trunk.

The catches were a little disappointing. There were few species and only a few mammals. We
caught Microtus arvalis (Rajhenav), Sorex araneus (Rajenav and Podstene), S. alpinus, Croci-
dura suaveolens, Apodemus flavicollis, M. subterraneus and Clethrionoys glareolus in Podste-
ne. In Pragord Rajhenavski Rog we caught nothing.

During the inspections of the buildings we have observed Rhinolophus ferrumequinum, R. hip-
posideros and Glis glis. In most of the houses we found some bats. Others bats are rare. Du-
ring the excursions we saw a scope of mammals: Erinaceus concolor, Talpa europaea, Martes
martes, Meles meles, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra and Ursus
arctos. Other common animals are Bombina varirgata, Lacerta agilis, and Vipera ammodytes.
There were many butterflies: Apatura iris, Clossiana selene, Coenonympha arcania, Argynnis
paphia and Aporia crataegi.
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Figuur 1. Locatie 1 (tekening Albin Hunia).

Figuur 2, Locatie 2 (tekening: Albin Hunia).
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Samenvatting
Van 26 juli tot 2 augustus 1997 is een zomerkamp van de Vereniging voor Zoogdierstudie en
Zoogdierbescherming (VZZ) gehouden in Slovenië. Centrale uitvalsbasis tijdens het kamp van
een blokhut van de universiteit van Slovenië te Podstene. Het kamp ligt op ongeveer duizend
meter hoogte. Er waren 26 deelnemers uit Nederland en België. Tijdens het kamp zijn een aan-
tal lezingen gegeven door Slovenen en zijn er excursie met een Sloveense gids georganiseerd.
Centraal stond een onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de provincie Kocevsko
en omgeving. Van Slovenië is een atlas verschenen met de globale verspreiding van de in-
heemse zoogdieren. De provincie ligt volledig in het Karsgebergte.
Het onderzoek naar zoogdieren is op twee manieren uitgevoerd. Ten eerste zijn er een groot
aantal lifetraps uitgezet en ten tweede zijn ‘struinexcursies’ georganiseerd. De vallen stonden
op drie plaatsen. Rondom Podstene (109 vallen en later 129 in 9 resp. 10 raaien), bij Rajhenav
(28 vallen in 3 raaien) en in een oerbos Pragord Rajhenavski Rog (30 vallen in drie raaien). Hal-
verwege het kamp zijn de raaien in het oerbos opgeheven en rondom Podstene weer uitgezet.
De reden voor het opgeven is van het totaal ontbreken van vangsten in het oerbos. Een raai
van negen vallen bij Podstene is in bomen opgehangen ten behoeve van het vangen van Rel-
muizen. Van de raaien zijn structuuropnamen gemaakt van de vegetatie. De vallen zijn drie
maal per dag gecontroleerd, telkens door een andere groep mensen. Op de struinexcursies zijn
alle toegankelijke schuren, bouwvallen en kerkjes onderzocht op vleermuizen. Voor het overige
zijn de losse waarnemingen van zoogdieren en beperkt van reptielen, amfibieën, dagvlinders,
libellen en andere diersoorten opgeschreven.

De omgeving van Podstene bestaat uit bossen met graslandjes. De bodem bestaat vrijwel ge-
heel uit kalk. De bodem is oneven met veel gaten, spleten en losliggende rotsblokken. Overal in
de wijde omgeving zijn dolines te vinden. Het bos is - voor Nederlandse begrippen - soortenrijk.
Toch ontbreekt de onderetage vrijwel, is de struiklaag schaars en is de bodem zeker niet overal
begroeit. De bossen zijn daardoor vrij open. Door de expositie komt er veel licht in het bos. Ook
de graslandjes en het ruigteterrein is soortenrijk.
Het oerbos Pragord Rajhenavski Rog is een beukenbos met enkele sparren. Echt soortenrijk
is het oerbos niet, een struiklaag ontbreekt vrijwel op enkele beuken in de onderetage na. In dit
opzicht wijkt het niet af van de Nederlandse aangeplante beukenbossen. De kruidlaag is - in af-
wijking van Nederland - spaarzaam begroeid met enkele kruiden en zaailingen. Er is ongeveer
5% dood hout in de vorm van boomstammen aanwezig.
De omgeving van Rajhenav is agrarisch. De weilanden hebben een verschillende bemestings-
intensiteit.

De resultaten van de vangsten vallen enigszins tegen. Niet alleen zijn er weinig soorten gevan-
gen, maar ook weinig individuen. De dieren zijn overigens niet individueel gemerkt. Gevangen
zijn: Veldmuis Microtus arvalis (Rajhenav), Bosspitsmuis Sorex araneus (Rajhenav en Podste-
ne), Alpenspitsmuis S. alpinus, Tuinspitsmuis Crocidura suaveolens, Grote bosmuis Apodemus
flavicollis, Ondergrondse woelmuis M. subterraneus, Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
alle in Podstene. In Pragord Rajhenavski Rog is niets gevangen.
De struinexcursies en het onderzoek naar de gebouwen in de wijde omgeving van Podstene
hebben vooral veel waarnemingen van Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum, Kleine
hoefijzerneus R. hipposideros en Relmuis Glis glis opgeleverd. In vrijwel alle toegankelijke ge-
bouwen zijn minstens enkele vleermuizen aangetroffen. Andere vleermuizen zijn in lagere aan-
tallen aangetroffen.
De losse waarnemingen hebben een allegaartje aan waarnemingen opgeleverd. Niet limitatief:
Oostelijke egel Erinaceus concolor, Mol Talpa europaea, Boommarter Martes martes, Das Me-
les meles, Ree Capreolus capreolus , Edelhert Cervus elaphus, Gems Rupicapra rupicapra en
Bruine beer Ursus arctos. Opvallende waarnemingen aan ‘niet-zoogdieren’ zijn: Geelbuikvuur-
pad Bombina variegata, Hazelworm Lacerta agilis en Zandadder Vipera ammodytes. Ze komen
algemeen in de wijde omgeving voor. Verder zijn veel dagvlinders gezien, waaronder Grote
weerschijnvlinder Apatura iris, Zilveren maan Clossiana selene, Tweekleurig hooibeestje
Coenonympha arcania, Keizersmantel Argynnis paphia en Groot geaderd witje Aporia crataegi.
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Figuur 3. Locatie 3 (tekening: Albin Hunia).

Figuur 4. Locatie 4 (tekening: Albin Hunia).
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figuur 5. Locatie 5 (tekening: Albin Hunia).

Figuur 6. Locatie 6 (tekening: Albin Hunia).
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Soms echter werden exemplaren met een net gevangen en gedetermineerd aan de hand van
het standaardwerk van R. Askew, Dragonflies of Europe. Vervolgens werden de libellen weer
vrijgelaten.

Resultaten
In totaal zijn dertien verschillende libellensoorten waargenomen. In onderstaande lijst wordt zo-
wel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam vermeld:

Calopteryx virgo Bosbeekjuffer
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer
Erythromma viridulum Kleine roodoogjuffer
Ischnura elegans Lantaarntje
Ischnura pumilio Tengere grasjuffer
Platycnemis pennipes Blauwe breedscheenjuffer
Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker
Cordulegaster bidentata Zuidelijke bronlibel
Cordulegaster heros Balkanbronlibel
Somatochlora meridionalis Zuidelijke glanslibel
Libellula depressa Platbuik
Orthetrum brunneum Zuidelijke oeverlibel
Orthetrum coerulescens Beekoeverlibel

Bespreking
Een waarnemingenlijst van dertien soorten libellen voor één week inventariseren in Zuid-Europa
is vrij laag. Wil men meer soorten zien, dan moet gericht gezocht worden naar geschikte wate-
ren en dat is behoorlijk intensief werk. Op het zoogdierenkamp is daar nu eenmaal niet genoeg
tijd voor. In de libellenatlas van Slovenië, welke in 1997 is verschenen, worden voor de omge-
ving van Kocevje meer dan 25 soorten gemeld. Veel van de waargenomen soorten zijn vrij al-
gemeen en komen in Nederland ook vrij algemeen voor. Een aantal soorten is echter gebonden
aan bepaalde (a)biotische omstandigheden.

De Beekoeverlibel en Zuidelijke bronlibel zijn beide gebonden aan plaatsen met kwel en bron-
beekjes. In een droog gebied zoals de bossen bij Zaga Rog zijn weinig geschikte wateren voor
deze dieren. Op plaatsen waar het geïnfiltreerde water echter weer als kwelwater aan de op-
pervlakte te voorschijn komt, ontstaan bijzondere omstandigheden. In een zijdal langs de Kolpa
werden boven kwelplasjes en bronbeekjes meerdere exemplaren van deze dieren vliegend
waargenomen. De beekoeverlibel vloog samen met exemplaren van de zuidelijke oeverlibel bo-
ven kleine plasjes die open regenpoeltjes leken, maar aan de planten was te zien dat het hier
om een kwelafhanklijke vegetatie ging. Vergelijken we deze observaties met de gegevens uit de
libellenatlas dan wordt dit beeld bevestigd. Overigens is deze vindplaats voor alledrie de soor-
ten nieuw.

Andere bijzondere waarnemingen die tijdens het kamp gedaan zijn, zijn afkomstig uit de omge-
ving van Rajndol. Hier werden in een bosgebied met beekjes meerdere exemplaren van de bal-
kanbronlibel waargenomen. Een soort waarvan in de libellenatlas wordt gezegd dat hij afwezig
is in het Karstgebied, vanwege het ontbreken van geschikte voortplantingswateren, zoals
beekjes. De ondergrond in het bos bij Rajndol heeft echter een afwijkende bodemopbouw,
waardoor het water niet direct wegzakt, maar beekjes vormt. Zodra de beekjes echter weer in
de kalkzone komen, verdwijnt het stromende water in de poreuze bodem.
Voor de gehele zuidoosthoek van Slovenië staan geen meldingen van de Balkanbronlibel in de
atlas. Ook bij Rajndol zijn geen waarnemingen bekend, hoogstwaarschijnlijk betreft het hier dan
ook nog onbekende vindplaatsen.
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Figuur 7. Locatie 7 (tekening: Albin Hunia).

Figuur 8. Locatie 8 (tekening: Albin Hunia).
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Muurhagedis Podarcis muralis
De muurhagedis is gebonden aan biotopen waar veel stenen en dergelijke aanwezig zijn. Hij kan
als een cultuurvolger gezien worden, want behalve in natuurgebieden komt de soort ook in ste-
den op muren voor. Op de grens tussen cultuur en natuur werd een vrouwtje van de muurhage-
dis gezien, een zonnend exemplaar in een steengroeve.

Hazelworm Anguis fragilis
De hazelworm is het meest waargenomen reptiel van het kamp. Op minimaal zes plaatsen werd
deze pootloze hagedis gevonden. De meeste exemplaren bevonden zich onder stenen, boom-
stammen en golfplaten. Tijdens een zoekronde op de kampplaats werden de eerste avond al elf
exemplaren binnen een half uur gevonden. Helaas werden ook enkele dieren dood gevonden
die vermoedelijk zijn overreden of zijn doodgeslagen door mensen die de dieren aanzagen voor
slangen.

Ringslang Natrix natrix
De ringslang is gebonden aan waterrijke gebieden. Twee van de drie waarnemingen tijdens het
kamp werde gedaan in het water. Ten zuidoosten van Rajndol werd een juveniel exemplaar ge-
zien in een modderpoel en bij het Meer van Cerknica werd een adult exemplaar gevonden. De
derde waarneming betreft in het dal van de Kolpa, boven in de heuvels, van een exemplaar dat
op het punt stond te vervellen.

Dobbelsteenslang
De dobbelsteenslang is net als de bovengenoemde soort gebonden aan waterrijke gebieden. Er
is één exemplaar gevangen in een bronpoel bij Jelsevnik.

Zandadder Vipera ammodytes
De zandadder heeft een voorkeur voor stenige zonbeschenen hellingen met enige vegetatie. Er
zijn op twee plaatsen in totaal drie exemplaren gevonden. Bij Gotenica werd een subadult ge-
vangen en in een beekdal bij Mirtovici werd een juveniel exemplaar en een volwassen vrouwtje
gevonden. Deze slang die zeer giftig is, is herkenbaar aan een hoorn voor op de snuit en een
zigzag tekening op de rug.

Bespreking
Een totaallijst van 16 herpetofauna-soorten voor een week inventariseren is behoorlijk. Niet alle
aanwezige soorten zijn echter gezien. De olm Proteus anguinus die in deze streken voorkomt
is niet waargenomen. Wel zijn tijdens vleermuisexcursies grotten bezocht, waarvan bekend is
dat deze bijzondere salamander in de aanwezige ondergrondse meren leeft. Maar om de olm te
zien, is enig duikmateriaal toch noodzakelijk. Een ander amfibie dat niet gezien is, maar wel in
de streek voorkomt is de groene pad Bufo viridis. Deze pad komt hoofdzakelijk voor in de ste-
delijke milieu’s en plant zich net als rugstreeppad in Nederland voort in veelal tijdelijke water-
tjes.
Vergelijken we de reptielenwaarnemingen met een artikel over de verspreiding van deze dier-
groep in Slovenië, dan kan er geconcludeerd worden dat de nodige aanvullingen zijn gedaan
met betrekking tot waarnemingen van de dobbelsteenslang, levendbarende hagedis en hazel-
worm. De dobbelsteenslang is zelfs niet eerder uit de omgeving gemeld.

LIBELLEN (ODONATA)

Libellen zijn tot de verbeelding sprekende dieren die door hun mooie kleuren en hun vliegkun-
sten bij veel mensen erg geliefd zijn. Tijdens het kamp werd door enkele deelnemers ook op
deze diergroep gelet.

Methode
Tijdens de excursies werd bij geschikte locaties voor libellen, zoals beekjes en poelen gekeken
of er libellen vlogen. Indien mogelijk dan werden de soorten in de vlucht op naam gebracht.
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kruidenrijk grasland tussen bos, bovenaan kalkhelling

9 (10 S)
op boomtakken bevestigde vallen, randzoom bos met veel hazelaars, nabij hooilanden

15 (20 L)
10 vallen in beukenbos met weinig ondergroei en stenige bodem en 10 vallen in doline met
vrij vochtige bodem en varens

16 (9 S)
vallen in bomen, vnl. hazelaars

locaties 10-12 oerbos
10 (10 H)

bij op de grond liggende boomstammen, op strooisellaag

11 (20 L)
langs voetpad, bij bomen en op de grond liggende stammen en takken

12 (10 S)
op bosgrond, spaarzame begroeiing van kruiden

locaties 13+14 Rajhenav
13 (20 L, 5 H)

langs halfopen struweel naar extensief beweid grasland

14 (20 L, 5 H)
langs dolinerand met struweel en in weiland

Resultaten
In de vallen werden acht soorten muizen gevangen, 91 individuen. In totaal waren er 190 vang-
sten. Het vangstpercentage was vrij laag, ongeveer 20%. In de tabel wordt het aantal gevangen
individuen per locatie weergegeven.

Enkele opmerkingen bij de vangsten
De grote bosmuis was de meest gevangen soort en ook op de meeste met vallen bemonsterde
locaties aanwezig.

De ondergrondse woelmuizen kunnen behoren tot twee soorten, Pitymys subterraneus en P.

Locatie bos- dwerg- tuin- ros. ond.gr. veld- gr.bos rel-
  nr. spits spits spits woel woel muis muis muis

  1 3 13 5
  2 1 3 1 3
  3 10 5 1 4
  4 geen vangsten
  5 1 3
  6 1 1 1 4
  7 1 15
  8 2
  9 geen vangsten
 10 geen vangsten
 11 1
 12 geen vangsten
 13 1 1 1 4
 14 1
 15 2 2
 16 1
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mander. De kleine watersalamander werd dan ook minder en hoofdzakelijk in meer open gebied
aangetroffen. In één poel in een vrij open landschap bij een boerderij werden larven van deze
soort gevonden.

Geelbuikvuurpad Bombina variegata
De geelbuikvuurpad is de ambassadeur van het Sloveense landschap. Deze pad is het meest
waargenomen amfibie. Het is een pionier die weinig eisen aan zijn biotoop stelt. Geelbuikvuur-
padden zijn aangetroffen in modderpoelen langs de weg, karrensporen, beekjes, regenplassen
in groeven, greppels in beekdalen en in een waterput. Veelal was het water ondiep en was de
geelbuikvuurpad het enige aanwezige amfibie. Er werden zowel adulten, roepende mannetjes
als dieren in amplexus (parend) gevonden. Ook werden op tal van plaatsen larven, juvenielen
en eieren gevonden. In een zijbeek van de Kolpa, bij Mirtovici werden zelfs honderden dieren
aangetroffen.

Zuidelijke gewone pad Bufo spinozus
De zuidelijke gewone pad onderscheid zich van de gewone pad door de vorm van de wratten op
de rug. Bij de Westeuropese soort zijn die rond en bij de zuidelijke soort zijn ze meer puntig en
kegelvormig. In Zuid-Europa is deze soort ook veelal groter. Deze pad is een echte cultuurvol-
ger, die net als in Nederland veel rondom boerderijen en huizen aan te treffen is. Tijdens het
kamp werd de pad gevonden zowel onder stenen als ‘s avonds op de weg. In totaal gaat het
om drie vindplaatsen. Met name rondom de kampplaats werden meerdere exemplaren waarge-
nomen.

Boomkikker Hyla arborea
Tijdens een schepnetbemonstering van een grote poel bij Rajhenav vroeg iemand of de poel ge-
schikt was voor boomkikkers. Na een korte inspectie van de lisdoddebladeren op de oever van
de poel werden vier volwassen boomkikkers gevonden. Aangezien dit de enige poel van for-
maat in de directe omgeving was, fungeert hij als belangrijke voortplantingsplaats. Naast deze
plek werd ook nog één exemplaar ‘s nachts bij de kampplaats gevonden en werden larven ge-
vangen in een poel in een beekdal bij Jelsevnik.

Bruine kikker Rana temporaria
De Bruine kikker is vermoedelijk niet algemeen in dit deel van Slovenië. Er zijn maar op twee
plaatsen waarnemingen van deze soort gedaan. In het bronbossengebied bij Rajndol en in een
poel ten noorden van Mali Rog. De bossen zijn erg droog met weinig geschikte voortplantings-
wateren. In de beekdalen is de Bruine kikker mogelijk algemener.

Groene kikker Rana esculenta Synklepton
Groene kikkers zijn sterk afhankelijk van waterrijke gebieden. Aangezien grote delen van het
geïnventariseerde gebied erg droog zijn, zijn er ook maar weinig waarnemingen van deze soort
gedaan. In het beekdal bij Jelsevnik zijn meerdere exemplaren gezien en bij het Meer van Cer-
knica.

REPTIELEN

Smaragdhagedis Lacerta viridis
De smaragdhagedis is een grote groene hagedis die vooral voorkomt in gebieden met veel bos-
jes en struwelen. In de uitgestrekte bossen van Kocevje is de hagedis niet gezien, wel zonnend
op de weg in het dal van de Kolpa bij Podstene (niet het kamp) en bij Sp. Bilpa.

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara
De levendbarende hagedis is maar eenmaal waargenomen tijdens het kamp. Een kilometer ten
noorden van de kampplaats werd een exemplaar zonnend op een steen waargenomen in een
bloemrijke zoom langs het bos.
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liechtensteini. P. liechtensteini is uit
het door ons bezochte deel van
Slovenië bekend, P. subterraneus
uit noord en Oost-Slovenië.
Op grond van de verhouding tus-
sen oorlengte en achtervoetlengte
zijn de soorten te onderscheiden,
maar er is overlap. Één van de on-
dergrondse woelmuizen werd
gedetermineerd als P. subterraneus
(dier gevangen op locatie 13, weinig
bemest en begraasd weiland), de
andere (gevangen op locatie 3, een
hooggelegen halfnatuurlijk gras-
landje, omzoomd door bospercelen,
nabij de kampplaats) was vrijgela-
ten voordat de vereiste maten kon-
den worden genomen.
De gegevens van het onderzochte
dier zijn: oorlengte links en rechts
9,1 mm, lengte achtervoeten 14,6
mm. Het dier, een vrouwtje, was
rossig bruin en had een enigszins
tweekleurige staart. Het woog 21
gram
Van de gevangen tuinspitsmuis zijn
de volgende gegevens bekend: ge-
wicht 7,75 gram, kopromplengte 71
mm, staartlengte 37 mm. Het dier
had geen scherpe demarcatielijn
tussen buik- en rugvacht, dwz. de
kleur liep meer geleidelijk over.

In het zogeheten oerbos was het
aantal vangsten zeer laag. Dit ge-

bied beslaat enkele vierkante kilometers met een zeer monotone opbouw. Hoge bomen met
een grote onderlinge tussenruimte groeien op een rotsige bodem met zeer weinig ondergroei.
Er is wel vrij veel strooisel en dood hout op de bodem aanwezig, wat toch een vrij goede dek-
king aan kleine zoogdieren biedt. De voedselsituatie kan echter zeer beperkend zijn. Met 40
vallen kon slechts één muis worden gevangen, een rosse woelmuis.

Tuinspitsmuis. Foto: Jan Buys.
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Amfibieën en reptielen
Tijdens de excursies werd ook aandacht besteed aan de herpetofauna (amfibieën en reptielen).
Het (voormalige) Joegoslavië is altijd zeer geliefd geweest bij herpetologen, vanwege het voor-
komen van veel verschillende amfibieën en met name reptielen. Vooral wat slangen betreft is dit
deel van de Balkan erg rijk. De hoogste soortenconcentraties worden echter hoofdzakelijk in
de kuststrook aangetroffen en niet zozeer in de binnenlanden.

Methode
Veel amfibieën en reptielen leiden een verborgen levenswijze. Om ze te zien moet er dus ook
daadwerkelijk naar gezocht worden. Tijdens excursies werden alle voor amfibieën geschikt ge-
achte wateren bekeken en eventueel bemonsterd met een schepnet. ‘s Nachts werd daarnaast
ook gebruik gemaakt van een sterke staaflantaarn, waarmee in heldere poelen werd gesche-
nen om de aanwezigheid van salamanders vast te stellen. Aangezien het al laat in het seizoen
was, hoefde er niet gelet te worden op kooractiviteit van kikkers en padden. Alleen van de
Geelbuikvuurpad kon mogelijk de voortplantingsroep nog gehoord worden.
In waterrijke gebieden werd naast amfibieën ook op ringslangachtigen gelet. Bij beken en moe-
rassen komen slangen voor die tot het geslacht Natrix behoren. Om overige reptielen te vinden
was het noodzakelijk om allerlei stenen en boomstammen en dergelijke om te draaien. Veel
slangen en hagedissen gebruiken deze als schuilplaats. Af en toe, wanneer de zon niet te heet
is, kunnen er ook zonnende hagedissen of fouragerende slangen gevonden worden. De dieren
werden, indien mogelijk, gevangen en op naam gebracht. Veelal werd hierbij gebruik gemaakt
van dikke leren handschoenen om beten van giftige slangen te voorkomen.

Resultaten
Tijdens het Slovenië kamp werden negen soorten amfibieën en zeven soorten reptielen waarge-
nomen. In onderstaande tekst worden ze achtereenvolgens per soort besproken.

AMFIBIEEN

Vuursalamander Salamandra salamandra
De vuursalamander is voor zijn voortplanting afhankelijk van zuurstofrijke bronbeekjes. Aange-
zien de ondergrond van grote delen van het geïnventariseerde gebied bestaat uit kalk, zijn er
weinig beekjes aanwezig. Op twee plaatsen werden in beekjes larven van de vuursalamander
gevonden. Bij Rajndol ten zuidoosten van Kocevje en Ponikve ten oosten van Podstene.

Alpenkamsalamander Triturus carnifex
De alpenkamsalamander wordt pas sinds enige jaren als soort erkend. Hij onderscheidt zich
van de kamsalamander door het ontbreken van witte punten op de flanken. Daarnaast zijn de
soorten ook geografisch van elkaar gescheiden. De Alpenkamsalamander, welke afhankelijk is
van grote vegetatierijke wateren, is op één plaats waargenomen. Bij Ponikve werden in twee
grote poelen zowel mannetjes als vrouwtjes gevonden.

Alpenwatersalamander Triturus alpestris
De alpenwatersalamander is gebonden aan een bosrijke omgeving en plant zich onder meer
voort in volgelopen karrensporen en bospoelen. Tijdens het kamp werd de salamander waarge-
nomen in twee oude waterputten, in karrensporen, grote vegetatierijke poelen en poeltjes langs
de weg. In totaal gaat het om zes vindplaatsen. Er werden hoofdzakelijk larven gevonden. Al-
leen bij Zaga Rog (in een oude waterput) en bij Ponikve werden volwassen salamanders ge-
zien.

Kleine watersalamander Triturus vulgaris
De kleine watersalamander is meer aan een open landschap gebonden dan de alpenwatersala-
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Figuur 9. Verspreiding van enkele vleermuizen.

Vleermuizen
Zuid-Europa is – zeker voor Nederlandse begrippen – rijk aan vleermuizen. In Slovenië zijn 25
vleermuissorten aangetoond. De mogelijke aanvulling van het zomerkamp rust op het beter in-
vullen van de verspreiding van de betreffende vliegende zoogdieren. In de wijde omtrek van de
kampplaats zijn veel gehuchten te vinden. De gehuchten bestonden vaak uit slechts enkele
woning. De woningen werden vaak ook nog sporadisch (in het weekend) bewoond. Ideale om-
standigheden voor vleermuizen. Slovenië ligt boven op het Karsgebergte. Door de aard van de
ondergrond (kalk) zijn er zeer veel gaten, spleten en grotten in Slovenië. Opnieuw ideale om-
standigheden voor vleermuizen. Tot slot zijn de leefomstandigheden (klimaat, weinig bestrijding-
smiddelen, veel insecten) gunstig voor warmbloedige vliegende insecteneters als vleermuizen.

De bebouwing is in de omgeving van de kampplaats sterk verspreid over het landschap. En het
grootschalige landschap is slechts moeizaam begaanbaar. Er zijn weinig wegen en deze zijn
van slechte kwaliteit. Een echt systematische zoektocht naar slaapplaatsen van vleermuizen is
een werk waar Hercules zich nog aan vertilt. Zo goed en zo kwaad als het ging zijn alle bereik-
bare gehuchten onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen. De vele aanwezige grotten zijn
echter zeer sporadisch onderzocht. De lijst met waarnemingslocaties geeft daarom geen juist
beeld van de verblijfsplaatsen van vleermuizen in Slovenië. Helaas is niet opgetekend welke
gehuchten wel en welke niet zijn bezocht.
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Relmuizen (Glis glis & the Glis Brothers)

Als snel wordt duidelijk dat het in het Sloveense gebied waar we verblijven rammelt van de rel-
muizen. En het is niet eens zo’n goed jaar. Vorig jaar waren er volgens Boris Kryštufek veel
meer. Bij het kamphuis scharrelen ze als het donker is in de bomen rond, en tijdens de controle
van de vallen, ‘s nachts in het bos hoor je ze ook. Af en toe is er ook een silhouet te zien. Als je
goed zoekt zijn op de grond opengeknaagde hazelnoten te vinden. In veel van de leegstaande
huisjes en in boerenschuren vind je sporen van relmuizen. Keuteltjes en opengeknaagde hazel-
noten. Opengeknaagd is eigenlijk niet de juiste term. Relmuizen kraken de noten. Er is meestal
een hoek uit de schil gesprongen en vervolgens is de noot leeggegeten. Ook komt het voor dat
de noten doormidden splijten.
Ik vind in de muur van een ruïne in een nis tussen de stenen relmuis-hazelnoten. Als ik er een
paar pak ritselt er iets achter de noten. Er blijkt een relmuis in een nest van verse boombladen
te zitten. Je ziet een oog. Chris gaat er met een fototoestel bij staan en de relmuis komt steeds
verder haar nest uit.
Op een verlaten zolder blijken relmuizen met jongen te zitten. Eerst kijken ze vanaf de hanen-
balken nieuwsgierig naar beneden maar dan verstoppen ze zich tussen de dakpannen. Ze lij-
ken te vergeten dat ze een staart hebben. Die blijft duidelijk zichtbaar naar beneden bengelen.
Vroeger was de streek waar we zitten armelijk en het vangen van relmuizen was een serieuze
bezigheid. Ze werden bemachtigd voor het vlees en voor het bont. Het vangen gebeurde met
allerhande in huisvlijt vervaardigde vallen, van guillotine-achtige constructies tot met stenen
verzwaarde plateaus die op relmuizen - liefst zo veel mogelijk tegelijk - neerploften als ze op
het eronder gestrooide aas waren afgekomen en een palletje aanraakten. Het laatste systeem
ken ik in een grotere uitvoering ook uit Nederland om ratten te vangen.
De gebroeders Andrej en Marjan Zavodnik komen uit de buurt en vangen nog steeds rel-
muizen. Het is meer een sport. Ze spreken alleen Sloveens voordat duidelijk is hoe ze echt he-
ten hebben ze op het kamp al de naam Glis-Brothers gekregen.
Ze hebben allerhande vallen, waaronder een exemplaar van honderd jaar oud, met een soort
schuifje dat door middel van een veer dichtklapt als een relmuis nietsvermoedend het nootje op
de spies die de val op scherp houdt, aanraakt. De guillotinemodellen blijken te bestaan in één-
tot vijfmuisuitvoeringen. Het feit dat er al een paar soortgenomen in de val hangen blijkt een rel-
muis er niet van te weerhouden om te proberen in een nog geopend compartiment het lok-ha-
zelnootje te verschalken. De gebroeders Zavodnik melden dat zij in zo’n val een keer relmuizen
èn een wezel vingen.
Wij zijn er uiteraard niet zo voor dat bij het demonstratievangen relmuizen het loodje leggen.
Maar de mannen zijn het zo gewend. En ze zetten hun vallen maar een paar dagen uit. De ge-
dode relmuizen gaan naar het museum in Ljubljana.
De vallen worden vrij hoog in de bomen geplaatst, wel op een meter of 7-8, meestal in een vork
in de stam. Speurend in het bos vinden we zo’n val die vorig jaar is vergeten. Het is een duo-
model. Aan de ene kant zit het verschimmelde loknootje er nog in en de val kan zo afgaan. Aan
de andere kant zit er een halfvergane relmuis in, ijzeren klapbeugel in de nek.
Om de Sherman-vallen die wij op takken in bomen en struiken hebben geplaatst moeten de
Glis Brothers hartelijk lachten. Helemaal de verkeerde plek. Op die manier hebben we echter
op vorige kampen met succes hazelmuizen en eikelmuizen gevangen. Voor relmuizen schijn je
de vallen toch veel hoger te moeten zetten, op andere plaatsen in het bos ook.
Op de dag dat de gebroeders Zavodnik voor het laatst op het kamp zijn hebben ze elk een
mutsje van relmuizenbont bij zich. Veel kampdeelnemers willen zo’n muts beslist even op en er
wordt druk gefotografeerd. Er gaan heel wat relmuizen in een muts - zo te zien minstens 8 - en
het model heeft iets weg van een Frans marinepetje, met een opstaand randje en een pompoen.
Die pompoen is klein en beter in verhouding dan de nogal infantiele - groot en knalrood - van de
Fransen. Het relmuizenbont heeft een fraaie kleur grijs, de verschillende velletjes net een tint
anders.
Een relmuis die met een klapval is gevangen maar toch niet dood was, is tijdens het kamp een
paar dagen gehouden en er zijn foto’s van gemaakt.
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De Kleine hoefijzerneus is verreweg het meest aangetroffen (269 dieren ofwel ruim 68% van de
waarnemingen). De Grote hoefijzerneus blijft met 98 dieren (25%) ver achter. Van de overige
soorten zijn minder dan tien en vaak slechts één exemplaren aangetroffen. Opgemerkt moet
hierbij worden, dat niet van alle waarnemingen het aantal is opgegeven. Van de kraamkolonie
Mopsvleermuizen is alleen bekend, dat bij een tweede bezoek er nog maar drie vleren aanwe-
zig waren, veroorzaakt door de aanwezigheid van de bewoners. Er zijn acht kraamkolonies ge-
vonden, één van de Grote hoefijzerneus, één van de Mopsvleermuis en zes van de Kleine
hoefijzerneus.

figuur 10. verspreiding van hoefijzerneuzen.
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groot beest (of zijn het er twee?) hijgend en snuivend onder ons langs door de modder rent,
richting voerplaats. Kamiel en Dick knippen hun lampen aan. Op de voerplaats staat een berin
met een jong. Van het licht trekken ze zich niets aan en de berin gaat op de grond liggen eten,
waarschijnlijk van maïs die op de voerplek is neergegooid. Later verschijnt er een vos die om
de voerplek heen scharrelt maar niet heel dichtbij de beren durft te komen. In het bos kraakt het
af en toe. Een derde beer, of was het de andere vos die even later bij de voerplek verscheen?
Op het dak van de hoogzit klinkt getrippel en daarna loopt op een balk aan de zijkant een rel-
muis langs.
De beren blijven wel een halfuur lang op de voerplaats. Dan rennen ze plotseling het bos in, ze
zijn ergens van geschrokken. Ze keren terug maar verdwijnen even later weer. De jonge beer
zien we links van de hoogzit nog even aan de rand van het bos staan. We wachten en gaan
dan op bevel van Dick praten. We klimmen omlaag. Zijn de beren wel weg? We komen bij de
auto en er kraakt iets in het bos. Dick voert de spanning op: “Het kan dat een beer je volgt om
te kijken waar je blijft”.
We rijden terug richting Podstene, komen een bocht door en... daar lopen ze, vlak voor ons uit
op de weg. In het licht van de koplampen zijn ze prachtig te zien. Ze hollen wat, verdwijnen uit
het zicht. We rijden verder... daar heb je ze weer. “Nu ga ik mijn fototoestel pakken” zegt Dick.
De apparatuur wordt in stelling gebracht en we rijden weer verder. En het is niet te geloven, op
meer dan een kilometer van de voerplek lopen ze nog steeds op de weg. De berin kijkt nerveus
om, Dick maakt één foto, dan loopt het jong van de weg het bos in, de moeder volgt. Dat is het
laatste wat we van de beren zien.
Mooi dat ik degene ben die de meeste beren heeft gezien.

Inspectie van relmuisvallen, coll. gebr. Zavodnik. Foto: Chris Achterberg.
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GH KH PH BV WV IK VV GD KD LV RV MV ?

Podstene 1 huis
Zaga rog 2 2 huis
Stufna 3 5 huis
Gozdna koca 15 1 huis
? 1 5 bebouwde kom
Kocevje 1 bij brug
Zaga rog 1 grot
Zaga rog 1 1 huis
Svetli potok 3 huis
Svetli potok x
Blideno x
Godzna koca x x
? x
Jelenica 1 huis
Daled hrib 75
Daled hrib 1 11 huis
Pogorelec 1 3 huis
Cink 10 huis
Gozdna koca 30 huis
Kunc 1 kerk
Lovska hisa 1 kerk
Frata 1 kerk
Rozek 100 kerk
Podturn 2 kerk
Laze 1 kerk
Blipa 8 1 kerk
Grgeli 1 1 poel
Rajhenav 1 x
Rajhenav 1
Podstene 1
Rajhenav 1 2 huis
Slaba gorica 1 huis
? 1 huis
? 90 ? kerk
? x x ruïne
? 1 x 3 x x x grot

98 269 3 6 x 1 x 10 x 1 5 x x totaal
11 22 1 5 2 1 1 8 2 1 2 1 4 locaties
8,9 12,2 3,0 1,2 1,0 1,3 1,0 2,5 gemiddeld

locatie
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Ontmoetingen met beren

De theorie
Wanneer je naar een observatieplaats wilt toegaan, bij voorbeeld een hoogzit, loop dan stukjes
van ca. 50 meter en sta daartussen ongeveer een halve minuut stil. Een beer zal dan niet in de
gaten hebben dat er mensen naderen. Praat niet en wees ook verder zo stil mogelijk.
Wanneer je onverhoopt onderweg een beer tegenkomt, blijf dan staan. Kijk de beer niet aan.
Bijna altijd zal de beer vluchten. Gaat de beer niet weg, begin dan halfluid te praten. Het kan ge-
beuren dat de beer dan nog niet weggaat maar aanvalt. Meestal is dit een schijnaanval. De beer
rent naar je toe, grauwt wat en verdwijnt. Blijf staan, loop niet weg want anders activeer je de
aanval. Ga niet schreeuwen. Als de beer de aanval doorzet is het enige wat je kunt doen op de
grond knielen, het hoofd tussen de knieën, de handen in de nek, en afwachten.
Als je de observatieplaats wilt verlaten, wacht dan tot je er zeker van bent dat er geen beren in
de directe omgeving zijn. Ga halfluid praten en blijf dit doen. Loop rustig en houdt de omgeving
goed in de gaten. Blijf praten totdat je bij bijvoorbeeld de auto bent.

De praktijk
De eerste dag dat we (Joost, Dennis, André, Albin, Floor en onze Sloveense gastheer Boris
Kryštufek) op Podstene zijn keuvelen we in de namiddag aan tafel wat over de Sloveense
zoogdieren. Terwijl we het over de bruine beer hebben wijst Dennis plotseling priemend naar het
raam en stoot uit: a bear! En inderdaad, op vijftig meter van het huis staat bij een boom een
zwartbruine beer. Hij rommelt wat tussen de planten en sjouwt dan kalmpjes over het weiland
naar een andere boom, wroet wat, en kijkt dommig in de richting van het huis. Langzaam wan-
delt hij verder en verdwijnt in het bos.
Veel van de kampdeelnemers die een dag later arriveren geloven niets van het verhaal en vin-
den het een goede grap dat de beer als eerste op de waarnemingenlijst ‘overige zoogdieren’ is
genoteerd, met als vindplaats het kampterrein. Sommigen zijn als zij een week later terugreizen
naar Nederland er nog steeds niet van overtuigd dat de waarneming serieus is.

Berensporen en vooral -drollen worden tijdens het kamp veelvuldig gevonden, maar beren laten
zich niet zien. Op de avond van 31 juli vertrekken Dick, Kamiel, Froukje en Floor naar de kolo-
nie mopsvleermuizen die twee dagen eerder is ontdekt, met de bedoeling foto’s van de uitvlie-
gende vleermuizen te maken. Het huis naast de schuur waar de vleermuizen werden
aangetroffen was een dag ervoor nog onbewoond, maar nu zit er een heel gezelschap feeste-
lijk te tafelen. De schuur staat open om een electriciteitsagregaat te kunnen bedienen, en aan
de kant waar de vleermuizen achter de houten betimmering hingen is van alles gebeurd met de
boomstammen die tegen de schuur lagen. De vleermuizen blijken vertrokken, op drie na. We
proberen vervolgens in Poturn een kolonie hoefijzerneuzen in een ruïne te vinden, maar we we-
ten de precieze plaats niet. Het lijkt een wat mislukte missie te worden. Het schemert al. Dick
stelt voor om naar een hoogzit, zuidwest van Podstene, te gaan waar vlakbij een voerplaats is.
Een dag eerder zijn daar nog verse berensporen gevonden.
Nadat de auto een eind van de hoogzit af is geparkeerd, geeft Dick instructies (zie boven) en
gaan we op pad. Het is nu donker. In plaats van mijn eigen kraakregenjas heb ik een stevige
poncho van Kamiel aan, waarvan ik de illusie heb dat die “als de beer de aanval doorzet” nog
wel enige bescherming biedt. Als we stilstaan hoor je allerlei beesten lopen, vlak langs het pad
scharrelt een muis, maar er op schijnen met een lamp mag niet. In de verwachting dat het met
beren zien wel niets zal worden bedenk ik welke liedjes er over beren zijn. Ik kom niet verder
dan The bear went over the mountains en ‘k Zag twee beren broodjes smeren. Dan maar be-
renwoorden: berengoed, berengezellig, berenklauw... Dennis had verteld over iemand die ge-
hoord had dat je liedjes moest aan zingen als je een beer tegenkwam, daar kreeg je hem wel
mee weg. Maar toen diegene een beer tegen kwam en ging zingen, ging de beer zitten luisteren
en liet een heel songfestival aan zich voorbij gaan voordat hij wegging.
We klimmen de hoogzit op. En we zitten er nog geen twee minuten of er klinkt uit het bos ge-
kraak alsof er een boom wordt omgegooid. Dan nog een keer en even later horen we hoe een
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Overige Zoogdierwaarnemingen
In dit hoofdstuk worden de waarnemingen van zoogdieren behandeld, anders dan valvangsten,
en met uitzondering van vleermuizen. In voorgaande jaren was het de gewoonte om in de om-
geving van de kamplaats terreingedeelten uit te kammen. Dit leverde altijd allerhande waarne-
mingen op. Er werden zoogdieren gezien, er werden sporen gevonden of schedels. Ook toch-
ten per auto leverden meestal veel waarnemingen op, vooral verkeersslachtoffers. Geregeld
werden ook leegstaande huizen en schuurtjes en andere gebouwen onderzocht.
Tijdens de kampen in Tsjechië (1993) en Polen (1995) viel het op dat er nauwelijks verkeers-
slachtoffers te vinden waren. De geringe verkeersdrukte was hiervan waarschijnlijk de oor-
zaak. In Slovenië bleek dat het gebied waar we verbleven zich door zijn grootschaligheid slecht
leende om gedeeltes intensief te doorzoeken. Op de wegen in het gebied was weinig verkeer
en kon niet hard worden gereden, zodat de kans op verkeersslachtoffers onder zoogdieren
klein was.
Het meest succesvol waren excursies per auto waarbij een route langs zoveel mogelijk op de
kaart aangegeven ruïnes en andere bouwwerken werd afgezocht. Het bleek dat veel huizen en
boerderijen verlaten waren en dat er veel extensief gebruikte schuurtjes waren, waarin zoog-
dieren of hun sporen te vinden waren. Doorgaans zijn op zulke plaatsen ook braakballen van
uilen te vinden. Dit was in het Sloveense gebied nauwelijks het geval. De kerkuil, wiens braak-
ballen veel informatie geven over het voorkomen van kleine zoogdieren, komt in het gebied niet
voor en andere roofvogels en uilen zijn schaars.
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29/7 uitwerpselen, noord van heuvel Mali Rog KW
30/7 hol, Goteniška gora
31/7 berin met jong op voerplaats* DK/KS/FR/FV

Ree Capreolus capreolus
25/7 sporen aan de zuidoostrand van Kocevje (5) FB/LM

1 ex. oostelijk van Mackovec (8) FB/LM
26/7 subadult a bij Podstene (1) AH

7 exx. (vrouw & jongen) ca. 2 km noord van Podstene (3) AB
2 exx. bij Podstene (1) FB

28/7 prenten, 1 km zuid van Borovec (17) RL/PB/AH/ET
1 ex. op pad, oosthelling berg Tabor (31) KW
2 exx. 1 km zuidoost van Zaga Rog (32) KW
30/7 1 juv. 1½ km noord van Podstene (53) JV/JBu

31/7 kalf in bos, Podstene (50) CA/DW
 1/8 geit & kalf, zuid van Koprivnik (62) FB

Edelhert Cervus elaphus
24/7 1 man  ten zuiden van Kocevje (5) FB/LM
25/7 sporen aan de zuidoostrand van Kocevje (5) FB/LM

1a & 1 juv. oostelijk van Mackovec (8) FB/LM
1 ex. bij Podstene (1) FB

28/7 1 ex. op de weg, 1 km noordwest van Podstene (21) CA/ET/AH
prenten & legers, een paar honderd meter ten noorden van de kampplaats (23) JBu/FR
2 exx. bij Staro Brezje (24) DK e.a.
prenten van meerdere exx. tussen Podlesje en Knezja Lipa (25) DK e.a.
prenten van meerdere exx. zuidwesthelling heuvel Ledenik, zuidwestelijk van Kocevje (26)
DK e.a.

29/7 uitwerpselen, noord van heuvel Mali Rog (35) KW
uitwerpselen, west van de heuvel Babja gorica (36) KW
uitwerpselen, 1 km oost van Podstenice (37) KW

30/7 keutels (60) JBu
31/7 3 exx. bij Podstene (1) PB/RL
1/8 vrouw & man naast weg (11) AW/RL
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De meeste van de verlaten huizen, boerderijen en andere bouwsels in een straal van ca. 10 km
rond Podstene zijn tijdens het kamp onderzocht. Ook zijn verder weg huizen en gebouwen
onderzocht. Het navolgend overzicht geeft de waarnemingen per zoogdiersoort weer. Bij de
waarnemingen wordt met een astrix vermeld of deze op de kaart is weergegeven. Een deel van
de waarnemingen valt buiten de overzichtskaart en helaas een fors deel was niet meer op een
locatie herleidbaar. De waarnemers zijn met initialen aangegeven:

CA = Chris Achterberg
AB = Arine Bekker
HB = Hans Bekker
PB = Paula Berkemeyer
RB = Riemke Bitter
FB = Franky Bonne
JBo = Jan Boshamer
JBu = Jan Buys
AH = Albin Hunia
DK = Dick Klees
BK = Boris Krištufek
AK = André Krumperman
RL = Rogier Lange

LM = Leen Martens
FR = Froukje Rienks
KS = Kamiel Spoelstra
ET = Eric Thomassen
JV = Joost Verbeek
FV = Floor van der Vliet
DW = Dennis Wansink
KW = Klaasjan Wardenaar
AW = Alphons van Winden
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Steenmarter Martes foina
30/7 grote hoeveelheid keutels, kerktoren Podturn* AW
31/7 keutels, Predgrad* RL/AW

Das Meles meles
30/7 1 ex. op weg, noord van Zaga Rog* JV/CA
31/7 schedel, Podstene pri Kostelu* RL/AW

Wasbeerhond Nyctereutes procyonoides
25/7 mogelijk sporen aan de zuidoostrand van Kocevje* FB/LM

Vos Vulpes vulpes
28/7 juveniel ca. 2 km ten noordwesten van Koprivnik* KS/FR/LB/DK

1 ex. 1 km zuid van Borovec* RL/PB/AH/ET
1 ex. op weg, ruim 3 km oost van Podstene* HB/AB
1 juv. op weg, oost van Rajenav* DK/KS/JBu
1 ex. op pad, 3 km noordoost van Podstene (Travnik)* HB

29/7 1 ex. verkeersslachtoffer, west van Crnomelj* TB/LM
1 ex. op veld  RL

30/7 1 ex. op weg bij Potok* RL/AW
31/7 1 juv. op weg, oost van Rajenav* JV/JBu

1 ex. op berenvoerplaats* DK/KS/FR/FV
 1/8 1 ex. in veld, zuidoost van Koprivnik* FB

Bruine beer Ursus arctos
24/7 bruinzwart subadult exemplaar aan het begin van de avond langslopend bij het onderko-

men te Podstene* DW/BK/JV/AH/AK/FV
28/7 prent, ca. 1 km noord van Podstene* JBu/FR

prent in bos, 1 km zuidoost van Zaga Rog* KW

Oostelijke egel. Foto: Rogier Lange.



25

Oostelijke egel Erinaceus concolor
26/7 1 ex. aan de noordwestkant van Kocevje* BK

1 juv. ca. 3 km ten westen van Zaga Rog* BK
27/7 1 ex. op weg, ruim 2 km noord van Rajenav* HB/BK
28/7 1 ex. op de weg, 1 km west van Zaga Rog* CA/ET/AH
29/7 1 ex. †, west van Crnomelj RL/PB

1 ex. †, tussen Semic en Lokve RL/PB
1 ex. †, tussen Semic en Lokve RL/PB

30/7 1 ex. op weg bij Potok RL/AW
31/7 1 ex. oost van Rajenav* JV/Jbu
 1/8 1 ex. oost van Rajenav* DK e.a.

1 ex. † op weg, noord van Kocevje* RL/AW

Mol Talpa europaea
24/7 molshopen op veldjes bij Podstene*
29/8 1 ex. † op pad, Stari Breg* FV
30/7 1 ex. verkeersslachtoffer, zuidoost van Stari Breg* HB/FB

Bosspitsmuis Sorex araneus
30/7 1 ex. †, Goteniška gora FR

28

op dak hoogzit bij berenvoerplaats* FV
 1/8 keutels, verlaten boerderij, zuidoost van Koprivnik* FV

aangevreten hazelnoten, ruïne Bukova gora* FV

Hermelijn Mustela erminea
 2/8 verkeersslachtoffer bij Novo Mesto RL

Bunzing Mustela putorius
 2/8 verkeersslachtoffer bij Novo Mesto RL

Marter Martes martes/foina
25/7 keutels op zolder te Stufna* JBo/TB
28/7 keutel op de heuvel Krempa* RL
30/7 keutels en prenten, grot Luknja RL

keutel, zolder Grgelj, aan de Kolpa* RL
 1/8 keutels, verlaten boerderij, zuidoost van Koprivnik* FV

Boommarter Martes martes
1 ex. † (niet vers), weg langs de Kolpa bij Dol* RL/AW
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Alpenspitsmuis Sorex alpinus
28/7 1 ex. † op de weg, 1 km zuidwest van Podstene* FB/LM
30/7 1 ex. †, Goteniška gora HB

Tuinspitsmuis Crocidura suaveolens
31/7 schedel in steenmarterkeutel, Grgelj, aan de Kolpa* RL

Haas Lepus europaeus
25/7 1 ex. 1 km ten noorden van Rajenav* BK
31/7 1 ex. noordoost van Rajenav* JV/JBu
 1/8 1 ex. zuidoost van Koprivnik* JBo

Eekhoorn Sciurus vulgaris
24/7 1 ex. dood op weg tussen Dolenja Vas en Kocevje* JV/FV
29/7 aangeknaagde verse sparappels, bos tussen Stari Log en Stari Breg* JV

Rosse woelmuis clehrionomys glareolus
28/7 resten van 2 exemplaren in braakbaldebris op zolder huis Zaga Rog* KW/JV

27

Grote bosmuis Apodemus flavicollis
28/7 resten van 4 exemplaren in braakbaldebris op zolder huis Zaga Rog* KW/JV

1 ex. † in waterput bij Staro Brezje* DK e.a.

Bruine rat Rattus norvegicus
31/7 in het rommelhok van het onderkomen te Podstene* RB

Hazelmuis Muscardinus avellanarius
28/7 resten van 2 exemplaren in braakbaldebris (wsch. bosuil) op zolder huis Zaga Rog* KW/

JV

Relmuis Glis glis
24/7 schedel op zolder, ca. 3 km westelijk van Zaga Rog* TB/LM/FN/JB/JR
28/7 1 ex. in nest in muur ruïne Golobinjek* FV

skelet in torenspits Sredgora* KW
1 adult & 2 juv. op zolder bij Zaga Rog* CA
1 ex. † in waterput, Staro Brezje* DK e.a.

29/7 1 ex. † in boomval, nabij Podstene*
31/7 2 exx. Predgrad* RL/AW

aangevreten hazelnoten, langs Kolpa RL/AW
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