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Gebruik van vangformulieren

Gelieve de grijze kolommen altijd in te vullen; de andere kolommen alleen indien je bekend bent met de wijze van waarnemen.
Op het vanglocatie-formulier beschrijf je de plaats en het moment waarop de vleermuizen op het vangsten-formulier met hetzelfde
nummer zijn gevangen.

Een extra toelichting bij een vangst kan gegeven worden op de regel onder de vangst. De volgende vangst komt dan op de regel
daarna.

http://www.vleermuizenvangen.nl
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(a) Geen slijtage, hoektanden scherp (b) Geen slijtage aan molairen, alleen
slijtage aan incisiva en caninae

(c) Alle tanden inclusief molairen
lichte slijtage. Ook in vooraanzicht

duidelijk zichtbaar.

(d) Kauwvlakken van kiezen
afgesleten.

(e) Kauwvlakken van kiezen afgevlakt.

Tandslijtage bij Myotis. Indien tanden zijn afgebroken, dit ook in het opmerkingenveld noteren.

(a) Geen tandsteen of lichte verkleur-

ing bij maximaal 1 kies

(b) Gele verkleuring langs tanden

en/of kiezen, vooral in de insnijdingen

tussen twee tanden of kiezen. Zwarte
verkleuring maximaal bij de helft van

een tandrand

(c) Gele of zwarte verkleuring langs

meerdere tanden en kiezen, Verkleur-

ing aanwezig over gehele tandrand van
maximaal 2 tanden of kiezen

(d) Zwarte verkleuring langs alle

kiezen over gehele tandrand, soms gele

verkleuring langs alle tanden

(e) Zwarte verkleuring langs alle

tanden en kiezen over gehele tandrand

Tandsteen bij Myotis. Gele of zwarte verkleuring, parallel langs tand- en kiesranden.



(a) Donkerpaarse vlek op kin, kleur

vergelijkbaar met huid van neus.

(b) Donkere vlek op kin, niet paars.

Soms langs de randen meer ontkleurd.

(c) Pigment zichtbaar over gehele kin,

maar sterk ontkleurd. Verschillende

patronen van ontkleuring mogelijk.

(d) Pigmentvlek slechts nog op een

gedeelte van de kin zichtbaar. Verschil-

lende patronen van ontkleuring mo-
gelijk.

(e) Geen pigmentvlek meer zichtbaar.

Kinvlek. Juveniele dieren bezitten een donkere pigmentvlek op de kin, die gedurende het eerste jaar ontkleurt. De kleur van de vlek wordt bepaald relatief aan de kleur
van de neus/gehemelte van de vleermuis. Bij een aantal Myotis-soorten, zoals M.nattereri en M.bechsteinii lijkt het erop dat stadia 4 en 3 snel worden doorlopen of worden
overgeslagen en stadium 2 lang duurt, vaak met resterende pigmentering aan de randen van de kin. tekeningen volgen nog

(a) (b) (c) (d) (e)

Buccale klieren. Klieren langs de kaakspier van Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus, Vespertilio en Hypsugo die gedurende het paarseizoen geel verkleuren en sterk vergroten. In
stadium 5 is een duidelijke indeuking zichtbaar in het midden van de klier. tekeningen volgen nog



(a) Groeischijven nog niet verbeend en

daardoor doorschijnend. 3 doorschij-

nende lijnen te zien in het gewricht:
groeischijf, ruimte tussen beide botten,

groeischijf. Gewricht is zeer langwer-

pig gevormd.

(b) (c) (d) (e) Groeischijven verbeend en niet

meer doorschijnend. Alleen de ruimte

tussen beide botten is doorschijnend.
Gewricht duidelijk bol.

Epi. Mate van verbening van de beide groeischijven in het eerste gewricht van de 5e vinger (gewricht tussen verlengd middenhandsbeentje en eerste vingerkootje). tekeningen
volgen nog



Tb. Teelballen puilen steeds verder uit de buikholte en zakken richting staart. Bij Rhinolophus en Nyctalus zakken teelballen niet uit de buikholte richting staart.

Parasieten
Maak een schatting van het aantal van de volgende groepen parasieten: grote mijten (Spinturnix), kleine vleugelmijten, oormijten, teken, vliegen.



(a) Niet (bijbal zit nog in buikholte) (e) Bijbal is lang en bereikt bij Myotis

bijna de lengte van 1e kootje staart-
wortel

BbAfm. Mate van indaling van bijbal langs staartwortel, gemeten vanaf basis van lichaam tot onderzijde bijbal. Bijballen vergroten door opvulling met sperma, en na de
paarperiode blijven ze als lege ballonnetjes achter. Pipistrellus heeft zeer ronde bijballen, die minder langs de staart uitzakken dan bijvoorbeeld bij Myotis, op wie de tekeningen
van toepassing zijn. BbKl. De pigmentering van de huid van de bijballen vervaagt door het oprekken van de huid. Dieren die ooit sexueel actief zijn geweest hebben daardoor
minder donkere bijballen dan juvenielen en subadulten. Er is wel grote variatie tussen soorten. Zo hebben bijvoorbeeld bij ingekorven vleermuizen ook de volwassenen zeer
donkere bijballen en is de bijbalhuid van Pipistrellus nooit donker, ook niet bij juvenielen. Vaak blijft een donker puntje zichtbaar in de bijbal bij dieren die bij herhaling sexueel
actief worden. In dat geval wordt voor bijbalgrootte n klasse hoger gescoord dan voor bijbalvulling.
Pipistrellus: juveniel: crmebruin; adult: crmebruin
donkerbuik Myotis: juveniel: zeer donker (5); adult: donker (1)
lichtbuik Myotis: juveniel: (donker)bruin (5); adult: tot zeer licht (1)
Vespertilio: juveniel: (donker)bruin; adult: (donker)bruin
Nyctalus: juveniel: (donker)bruin (5); adult: tot zeer licht (1)
Eptesicus: juveniel: (donker)bruin (5); adult: tot zeer licht (1)
Plecotus: juveniel: (donker)bruin (5); adult: tot zeer licht (1)
Rhinolophus
Hypsugo
Tadarida



(a) leeg, 0% (b) weinig gevuld, 25% (c) half gevuld, 50% (d) bijna geheel gevuld, 75%. bijballen

beginnen te zwellen

(e) geheel gevuld, 100%. bijballen

duidelijk gezwollen

BbVul. schematische tekeningen voor afm1&5: vul 1-5 in 0,25,50,75 en 100% opvulling
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(h) NZ. Tepel niet verg-

root, kleur als omliggende
huid. De tepel is niet kaal,

de haren rondom de te-

pel hebben dezelfde lengte,
kleur en structuur als de

overige buikharen.

(i) Zw. Abdomen gez-

wollen en hard.

(j) HZw. Hoogzwanger.

Vrijlaten!

(k) Zog. Vergrote tot

sterk vergrote tepel door
huidige zoogperiode. Kleur

duidelijk anders dan om-

liggende huid. Het ge-
bied rondom de tepelhof is

kaal tot duidelijk kaal. Op
de tepel blijft meestal een

pluimpje haar staan.

(l) PZog Sterk vergrote te-

pel. Net na de zoog-
periode groeien de onder-

vachtharen direct rondom

de tepel weer terug. Deze
haren zijn kort, grijs en

duidelijk anders van struc-
tuur.

(m) 3V. Vergrote tepel

door zoogperiode(n) in een
vorig seizoen, die wrattig

aandoet. Kleur duidelijk

anders dan omliggende
huid. Door een zoogperi-

ode in een vorig seizoen
zijn de haren direct ron-

dom de tepelhof nu iets

anders van kleur en struc-
tuur (maar niet grijs!), en

is de haardichtheid vaak

lager. De tepelhof blijft
kaal.

(n) 5V Sterk vergrote tepel

door meerdere voorgaande
zoogperioden, die sterk

wrattig is. Kleur duidelijk

anders dan omliggende
huid. Door zoogperio-

den in een vorig seizoen
zijn de haren direct ron-

dom de tepel nu anders

van kleur en structuur
(maar niet grijs!), en is de

haardichtheid vaak lager.

De tepelhof blijft kaal.

Tp / Sexuele status ~~ Onderscheiden worden: tepel, tepelhof en zone rondom de tepelhof. Het tepelhof is en blijft altijd kaal! Op de tepel zelf blijft altijd een kwastje
haar aanwezig. Bij tepelbeharing wordt de hoeveelheid haar in het gebied rondom de tepelhof gescoord.



(a) Klieren niet zichtbaar. Huid rond

tepel gelijk van kleur als huid op de

buik.

(b) In het gebied direct rond de tepel

is de melkklier onderhuids zichtbaar.

1cm van craniaal naar caudaal

(c) Klieren onderhuids zichtbaar in

vrijwel het gehele borstkasgebied.

1,5cm

(d) Klieren duidelijk onderhuids zicht-

baar. 2cm

(e) Klieren duidelijk onderhuids zicht-

baar, tevens opgezwollen. 2,5cm

Melkklieren. Melkklieren zijn zichtbaar als een lichtgele tot witte verkleuring onder de huid rond te tepel. figuren volgen nog



Sexuele status ||

SO SV SA1 SA2 SA3
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Juv Ad

Bb afm 1 Bb afm 2 Bb afm 3 Bb afm 4 Bb afm 5 Bb afm 1 Bb afm 2 Bb afm 3 Bb afm 4 Bb afm 5

Bb vul 1

Bb vul 2

Bb vul 3

Bb vul 4
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