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lmpressie van een zomerkamp van de VeLdwerkgroep

Zomer studiekamp in Roemenië
Dit jaar organiseerde de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging YZZvan 29 juti toi en met 7 au-

gustus een zoogdierstudie zomerkamp in de omgeving van Rogia in Transsytvanië, een bergachtige

omgeving in het noordwesten van Roemenië. Roemenië kent een grote diversiteit aan tandschap-

pen, van uitgestrekt taagtand tot indrukwekkende bergketens en veel rneren.Ook bevinden zich

hier de meest zuidel,ijke hoogvenen en montane meren van Europa. De combinatie van deze ete-

menten zorgt voor een indrukwekkende biodiversiteii, ook in zoogdieren.

Kees Mostert. Eric Thomassen & Jeroen Wittemsen

SamenmetAbigetSzodoray-Paradivande aan gegevens over het voorkomen van

Romanian Bat Protection Association en vteermuizen vanwege de Europese Habita-
Zsott Hegyti van Green Transsylvania werd trichttijn. De omgeving van Rog ia is een
een geschikte verbtijÍplaats gevonden in gebied waar de Vetdwerkgroep goede con-
Rogia, in de Muntii Pádurea Craiului, de tacten heeft met Roemeense onderzoe-
voetheuvets van het Apuseni gebergte. kers en waar bovendien een grote behoefte

0nze inzet was om in deze omgeving, die aan zoogdiergegevens bteek te bestaan.
in beetd is ats Natura 2000 gebied, zoog- Voor de INedertandse] deelnemers levert
dieren in kaart te brengen. Voor de inven- een dergetijke inventarisatie vaak veel
tarisatie werd gebruik gemaakt van atterlei nieuwe kennis op over soorten die in Ne-
onderzoeksmateriaat, zoats intoopvatten dertand zetdzaam zijn of ontbreken. In an-
envangbekersvoormuizen,bat-detectors dere gevatten zijn de soorten nret zo

en mistnetten voor vleermuizen. In navo[- verschi[[end van die in Nederlano. maar
ging van vorig jaar zijn er op zes ptaatsen verschi[[en habitat of verbIijfptaats aan-
cameravattenopgehangenomrondstui- zientijk.
pende zoogdieren vast te leggen.

Vleermuizeo De omgeving van Rog ia

Tfanssytvanië Ai; het organiseren van bteek rijk aan kteine grotten en vertaten
buiten[andse kampen combineert de Vetd- mijnen te zijn. Dit bood attertei mogetijk-
werkgroep het nuttige met het aange- hedenomonderzoektedoenmetmistnet-
name. Er wordt gezocht naar een locatie ten lzie kader]. Vee[ dieren komen, vooral
waar er grote behoefte is aan zoogdierge- in het najaar, dergetijke onderkomens in-
gevens. Veet gebieden btijken nog stecht specteren. Tijdens het kamp werd met be-

onderzocht te zijn. En er is veeI behoefte hu[p van mistnetten het voorkomen van

maar liefst 17 soorten vteermuizen vast-

gesteld, onder meer mopsvteermuis,

Bechsteins vteermuis, bosvleermuis en

Schreibers vleermuis. Ook werden enkete

meervleermuizen gevangen, de meest

zuidoostetijke vindptaatsen van deze soort

in Europa.

Onderzoek met bat-detectors is tijdens het

kamp minder frequent uitgevoerd. VeeI

soorten van de Myotis-famitie zijn moeitijk

van etkaar te onderscheiden. Daarnaast

leende de structuur van het landschap zich

minder goed voor het inventariseren van

vleermuizen met detectors.

Overdag werden atlerlei kerkgebouwen en

oude en/oÍ leegstaande huizen en andere

gebouwen geïnspecteerd en werd ook na-

vraag gedaan bij bewoners. 0p deze ma-

nier zijn zeven soorten vteermuizen

vastgestetd. Van sommige soorten zijn

kraamkotonies gevonden.

Kteine zoogdieren We hebben enige

honderden intoopvatlen uitgezet in ver-
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Bijzondere zoogdiersoorten die werden vastgestetd tijdens hêt zomerkamp in Roemenië

0ostetijke egell Eri naceu s co n colo r
Mitters waterspitsmuisl N eo mys a no malus
Vetdspitsmui sl Croc id u ra le u cod o n
Grote hoef ijzerneusvteermuis/ Rh i nolo p h us fe rru m eq u i n u m
KLeine hoef ijzerneusvteerm uis/ Rh i n olo ph us hi pposi deros
Bechsteins vleermuis/Myoti s bech stei nii
Kteine vale vteermuis/Myo tis blythi i
Meervleermuisl Myoti s d a syc ne m e

f ngekorven vleermuis/Myoti s e ma rginatus
Kleine dwergvteermuis/Prp istrellus pyg mae us

Bosvleermu is I Nycta Iu s le i sle ri
Tweekteurige vteermuis/Ve sperti Ii o mu ri n us
Mopsvteermuisl Ba rba ste lla b a rbaste llu s
Grijze g rootoorvteermuis/ Plecotu s a u stria c u s
Schreibers vteermuis/M i ni opte rus sch re i be rsi i
0ndergrondse woetmuis/Pitymys subte rra n eu s
Brandmuis/Á pod e m us ag ra ri u s
Grote bosmui sl Apodemu s flavicollis
Retmuis/6lis glis
Hazetmuis/M usca rd i n us avella na ri us
Steenmarter I M a rtes foi n a

DaslMeles meles
Otterl Lutra lutra

0p verschiL[ende p[aatsen hebben we de

valten hoog in bomen geplaatst op de be-

kende 'Bekker" methode Izie kader] om de

aanwezigheid van eventuete slaapmuizen

te kunnen vaststetien. In deze vatten is een

Foic's Í{ees ivlcsteri

schi[Lende biotopen rond het kampgebouw.

0ok ziln er op beperktere schaaI vangbe-

kers ingegraven om het verschiI in vangst-

resuLtaten te kunnen vergeIijken. 0mdat
we ons in een voornameLijk kleinschaLig

agrarisch [andschap bevonden, zijn de

meeste valten geplaatst in akkerranden,

aL[erlei rand- en scheidingsvegetaties,

langs smalte en bredere beken en in beu-

KE N DOSSE N.

Er ziln tien soorten k[eine zoogdieren ge-

vangen, nametijk gewone bosspitsmuis,

dwergspitsmuis, Mi[[ers waterspitsmuis,
ve[dspitsmuis, rosse woetmuis, ve[dmuis,

ondergrondse woeLmuis, grote bosmuis,

brandmuis en huismuis. VooraI de Milters
waterspltsmuizen en brandmuizen zijn

voor veeI kampdeelnemers Interessante

soorten.0ok de vangst van de vetdspits-
muis is opzienbarend, omdat de vorige

vangst van deze soort op een buiten[ands

kamp meer dan twintig jaar geleden is.

aantaI reLmuizen, enkete hazeLmuizen en

grote bosmuizen gevangen.

Het bezoeken van oude huizen, schuren en

gebouwen is niet aLteen nuttig voor het vin-

den van verbLijfplaatsen van vteermuizen

maar ook voor het vinden van braakbatlen.

Er zijn nieuwe [ocaties van Kerkuiten in de

streek gevonden. Daar is een aantal forse

partilen verzametd. De braakbalten moe-

ten op het moment van schri.lven van dit

artikeI nog goeddee[s geplozen worden,

maar eT zi.jn atvondsten gedaan van ver-

schi[[ende soorten v[eermuizen en rel-
muis.

Arrdere zoogdieren Zoeken tangs de

rivieren en beken in de ruime omgeving

van de kamplocatie leerde ons dat de otter
nog wijdverbreid voorkomt in dit deeI van

Roemeniê. De cameravalten registreerden

een aantat vossen, reeên en bosmuizen, en

ook een oud boerije met een onderzoe-

kpndp nooct Tipn aetiovp ,..-..-- r---.. - oagen en nacn-

ten zoogdieren inventariseren in de

omgeving van Ro ia op de meest ver-

schiItend denkbare manieren [everde een

tijst op van in totaal 45 soorten.

Hulpmiddeten bij inventarisatie

Mistnetten Bíj het mistnetten worden

netten van heet dun materiaaI gespannen

op een tokatie waar je vteermuizen ver-

wacht, in Rsemenie kozen we hiervoor
grottenopeningen. Vteermuizen kunnen

de netten vaak wet degetijk waarnem€n

met hun echolokatíe, maar vtiegen 0p

routinê en verwachten geen nêt,

Bekkers rnethode Bij de "Bekkers

methode" worden inloopvatten van het

type Sherman op een plankje vastgezet

en yervotgens met een tange stok die in

een gat in het ptankje klernt hoog in een

boom gezet. Het is aígeleid van de 5lo-
veense methode om slaapmuizen IdoodJ

te vangen.

OveriE ZoaLs gebruiketijk was er naast

de zoogdierinventarisatie ook getegenheid

om andere dieren en planten te observe-

ren. Zo werden er circa 90 vogelsoorten

waargenomen. Soorten aLs middetste

bonte en syrische bonte specht waren aan-

wezig, evenats taI van typische soorten van

kteinschatig agrarisch gebied aLs kwarte[,

grauwe kLauwier, roodborsttapuit en gee[-

g0rs.

In een holte van een oude appeLboom

naast ons kampgebouw bteek een dwerg-

ooruiI te broeden. 0verdag was het dier re-

geImatig in zijn hoLte te bewonderen a[s

een onbewogen stuk boomschors en re-

dere avond kwam het dier rakeIings Langs

gevtogen met grote insecten in zi.jn snavet.

We hebben 1ó soorten amf ibieën en rep-

tielen genoteerd, en ó0 soorten dagvlin-

ders, 22 soorten tibetlen en 20 soorten

sprinkhanen en krekels. De vegetatie ver-

toonde weinig overeenkomsten met die

van West-Europa, maar desondanks wer-
den tametijk vee[ Íraaie plantensoorten

niet al[een gezien, maar ook herkend.

A[ met al kunnen we terugkilken op een

gestaagd zomerkamp, waarbi.l niet a[een
veel zoogdierengegevens zijn verzameld

en nieuwe ervaring is opgegaan maar ook

een goede samenwerking tot stand is ge-

komen met de Roemeense zoogdieronder-

zoe kers.
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