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Redactioneel 

Het jaar 1990 heeft behalve enkele fikse stormen 
en sneeuwbuien ook alweer voor de eerste vleeT
mui7.en gezorgd. Er waren zowaar enkele wzomer_ 
seW dagen en nachten die voor ecn beetje spektakel 
7.orgdcn. Dringend de tijd dus weer voor een 
Nieuwsbrief. Behalve deel 2 van de samenvattin
gen ~ .. n de lezingen van de derde conlacldag vind 
je voorlopig bellaalsle deel van het heuse vervolg
verhaal over de vleermuizen in prikkeldraad. We 
vragen je waarnemingen hierover (goed gedocu
menteerd) in te blijven zenden, zodat wc na ver-

loop van tijd een groter verhaal kunnen publice
ren. 
OpvaJlend is verder ccn verhaal over hel (vermoe
delijke) balIsgedrag van de grooloorvlccrmuis. 
waarvoor iedereen dringend vcrJ:Ochl wordt enke
le warme april-nachten op pad te gaan. 
Kopy voor de volgende Nieuwsbrief hebben we 
graag voor lju ni, zodat diezelfde mallnd nummcr 
6 kan verschijnen. Ook tekeningen zijn nog steeds 
meer dan welkom. 
Succes met de voorjaarsnachten! 

Derde contactdag vleermuisatlasproject 

Samenvattingen van de lezingen, deel 2 

Notities aangaande het paargedrag van de 
gewone en de rutge dwergvleermuis in 
Wageningen respectievelijk het 
Kralingerbos te Rotterdam 

a. Gewone dwergvleermuizen in Wageningen 

Inleiding 

Eind augustus-begin september is de periode dat 
de dwergvleermuizen gaan paren. De mannetjes 
van de beide dwergvleermuissoorten bakenen ge.
durende deze periode een territorium af en pro
beren vrouwtjes naar de paarplaats te lokken 
d.m.v. een " lokrocp~. De mannetjes roepen vanuit 
een schuilplaats of vliegend. Deze roep (social 
eaU) van het manne tjes heeft een toonhoogte van 
ongeveer 18 kHz en is voor jonge mensen vaak nog 
hoorbaar. 
Om meer informatie te verkrijgen over dit paar
gedrag van de dwergvleermuizen is de bebouwde 
kom van Wageningen in augustus-september 
tweemaal gei'nventariscerd. Dit is een vervolgon
derzoek van het werk van Alphons van Winden 
(1988). 
ln de nacht van 28 augustus en 7 september is Wa
geningen door zeven mensen geïnventariseerd op 
roepende mannetjes. De waarnemers bestonden 
uil zowel mensen d ie nog nooit vleermuizen be
luisterd hadden als uit mensen die vaker naar ze'r 
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wel de jaehtgeluiden als de soeial calls va n vleer
muizen luisterden. Ieder had ecn eigen wijk cn 
zocht daar van 21.30 tot 02.00 uur naar roepende 
mannetjes door z'n bal-det ector afte stellen op20 
kHz. Naast alle hoofdwegen werden ook steegjes 
onderzocht zodat ook de achterkant van vele hui-
7.en bezocht kon worden. Op de tweede avond 
kreeg ieder een andere wijk en binnen de wijk 
werd een andere rout e gereden. Geprobeerd 
werd om naast een andere wijk en route ook de 
kennis binnen de groep te rouleren. Dit alles om 
een zo realistisch beeld te verkrijgen van de roe
pende mannetjes. Ieder roepend mannetjes werd 
op een plattegrond genoteerd. Op zeven septem
ber is ook de tijd van waarnemen genotcerd. 

Resultaten 

89 vleermuizen werden op de eerste avond roe
pend waargenomen, 96 op de tweede avond. 33 
waarnemingen waren exact op de zelrde plaats ge
daan als een weck ervoor. 12 van deze 33 waren 
ook in 1987 op dezelfde plaats waargenomen. In 
totaal kunnen e r dus tussen de 8gen 152 vlecrmui· 
zen zij waargenomen in Wageningen. Het lijkt 
echter waarschijnlijk dat het aantal ongeveer 125 
zal7jjn omdat een deel van de waarnemingen erg 
dicht bijeen lagen. We moetcn nog uitzoeken hoe 
groot zo'n paarterrilorium gemiddeld is en welke 
bij elkaar liggende waarnemingen als van één in
dividu gezien mogen worden. 



Alphans van Winden concludeerde dat de roe
pende mannecjcs een voorkeur hadden voor oude 
wijken, wijken met veel groen en hoogbouw. Na 
het bestuderen van de gegevens van de lwee dala 
kom ik Lot slechts één van dezeconclusics_ Er lijkt 
een voorkeur Ie zijn voor hoogbouw (flats van 3 
verdiepingen en meer). 34 waarnemingen op 28 
augU5lus, 28 op 7 sepcember en 22 van de 95 in 
1988. Dit lijkt geen sterke voorkeur maar bedacht 
moct worden dit soort bebouwing slechts een 
klein deel van heL totale oppervlak uitmaakt. We 
gaan er voorlopig vanuit daL de waarnemingskans 
overal even grOOl was! 

aantal vleermullen pet kwartier 
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n:IO :NOG 0030 0100 0130 

figuur I. .. 
Tijdens de ccrSle inventarisacieronde bestond de 
ind ruk dat er pcriodcn waren waarin weinigwaar
nemingen waren gedaan, maa r ook periodcs meI 
veel wa:unemingen. Tijdens de tweede ronde is 
gekeken of dil aantoonbaar was. Naast hel note
rcn op de kaarl werd ook de tijd van waarnemen 
genoLcerd waarna alle waarnemingen van de 7 
personen bijeen 'l.ij n gelegd. Figuur 1 geeft het 
Mnlal waarnemingen pcr tijd. 

NOl 22.30 uur worden er meer vleermuizen waar
genomen dan voor dal tijdstip. Er lijkt geen piek 
te zij n na die lijd. 

b. De ruige dwergvleermuis in het Kralinger Bos 

Van deruigedwergvleermuiszijn in Nederland al
leen paarplaatsen bekend en geen enkele kraam
kolonie, dit in legenste lling toL de gewone 
dwergvleermuis waarvan beide bekend zijn. hel 
ontbreken van kraamkolonic.s is niel uniek voor 
Nederland, maar doet zieh ook voor in Tsjech0-
slowakije. Daar worden de paarplaatsen al in mei 
bezet door mannetjes. Pas aan het eind van de z0.

mer verschijnen de eerste vrouwtjes. 

In Nederland i$ het eerste paargebied ge\'onden 
in hel Kralinger Bos te Rouerdam. Hier werden 
gedu rende de jaarlijkse schoonmaak van ncstkas
ten voor mC-LCn, vleermuizen gevonden. Deze rui
ge dwergvleermuizen worden sindsdien gcringd 
door Peter Lina. Er is naaSl de mC7..cnkastcn een 
flink aantal vleermuiskasten opgehangcn, die vrij
wel meteen in gebruik werden genomen door de 
vleermui7..cn. Uit het ringonder.loek bleek dat de 
eerste manneljc.'i begin august us in hel bos komen 
en een paarplaats bezclLen. 
Eind augu!itus komcn dan de eerste vrouwtjes in 
hct paargebied en er vormen 'ljch groepjes meI 
meerdere vrouwtjes en één ma nnetje. Gezien de 
vastc vestigingsplaatsen voor de vlecrmuizen en 
de bekendheid met waar dc vleermuizc n voorko
men was dit het meest geschikte gebied voor on
dCl7.ock naar het gedrag van de mannetjes en het 
hoe cn waarom van de social eaUs. Hiervoor was 
ccn route uilge'l..ct langs alle vlccrmuiskasten. 
Voor ccn volledig verslag van dit onder/.oek kan 
worden verwezen naar het Themanummer van 
Huid en Haar van 1988. Belangrijke rcsultaten 
waren: 
• Het grootste aantal vleermuizen werd gehoord 
gedurende de maand september. 
• De mannetjes blijven de gehele naehl, vrijwel 
ononderbroken, sociaal roepen. 
• De mannctjes roepen vanuit het slaapverbLijr or 
maken al roepende korte rondvluehlen om het 
slaapverblijf. 
• Hel overgrote deel van de normaaljagende dic· 
ren bestaat uit vrouwtjes (geen social ealls). De 
vrouwtjes jagen vrijwel de gehele nacht in het 
jachtgebied en verblijven maar kort in het paarge
bied. 

e. Opcn onder.wcksvrugen 

Uit beide onderzocken volgt dat cr nog vele vra
gen onbeantwoord zijn. Hieronder zullen wij en
kele daarvan behandelen met mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek. 

• Meer onderzoek naar de piek van het roepen ge
durende jaar en gedu rende de naehl. 
Op dit moment is alleen bekend dat de dieren 
massaal roepen in scptember, in eerdere maan
den worden echter ook dieren gehoord. Het is niet 
bekcnd wat nu de nIcesi ideale tijd (grootste roep
activiteit) van het jaar is om te invcntariseren. 
Daarnaast is de meest ideale lijd (grootste aan
deel van de mannetjes roept) in de nacht ook niet 
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bekend. Dit laatste zou onderzocht kunnen wor
den door, op een vaste route gedurende de nacht 
vast te stellen hoeveel en op welke plaats de man
netjes roepen. Door deze route twee maal per uur 
te bemonsteren zou een beeld gevormd kunnen 
worden van wat he t tijdstip is waarop het grootste 
deel van de mannetjes roept. Wanneer je weet 
welke waarnemingen als van één individu gezien 
mogen worden, ontstaat tevens een beeld van he t 
maximale aantal roepende mannetjes (er komen 
geen waarnemingen van nieuwe individuen bij!). 
Je wc.et dan ook .... 'elk deel van de mannetjes je in 
éér. l.lnde waarneemt. 

• Roepen doen de vleermuizen zowel vliegend als 
rustend, onderzoek moet uitwijzen wanneer ze 
wat doen. 
De waarnemers die in Wageningen op zoek gin
gen naar roepende mannetjes constateerdcn dat 
de meeste van de waargenomen mannetjes zich 
verplaatsten tijdens het roepen. Er zijn echter ook 
meldingen van roepende mannetjes vanaf een vast 
punt. Het idee bestaat dat dit laatste voornamelijk 
in de vorge ochtend plaatsvindt. Dit zou tegelij
kertijd met he t bovenstaande onderzoek naar het 
tijdstip van roepen onder .. .oeht kunnen worden. 

• Volgens het onderzoek in Wageningen lijkt het 
waarschijnlijk dat de roepende mannetjes een 
voorkeur voor hoogbouw hebben. Volgens het on
derzoek bij Rotterdam roepen de mannetjes voor
namelijk bij jachtgebieden van vrouwtjes. Wat zijn 
eigen lijk de voorkeurspIekken e n waarom? 

Jeroen Reinhold 
Rijnsteeg 8-4a, 6708 PP Wageningen 

Dick Vastenhoud 
Rijnsteeg 8-4b, 6708 PP Wageningen 

Literatuur 

WiNDEN, A., van 1988. Roepende Dwergvleer
muizen (PipistreJ/us spec.) in Wageningen. Huid 
en Haar (7), pp 153·155. 
VASTENHOUD, 0., 1988. De ruige dwergvlecr
muis (Pipistrellus nathusii) in de paartijd. Huid en 
H ... (7), pp 156-157. 

4 

Vleermuisinventarisatie in het westelijk 
mergeIland 

Inle iding 

In de periode van 2Um 9 juli 1989 heeft de ACJN· 
ZWG in sa menwerking met de Vleermuiswerk
groe p Ne d e rland afdeling Limburg ee n 
vleermuisinventarisatie uitgevoe rd in het Weste
lijk McrgeJland gelegen in het1.uidwc.~ten van de 
provincie Limburg. De7..e inven tarisat ie vond 
plaats in het kader van het landelijke atlasproject 
vandeStichting Vleermuisonder .. .ock (SVO). Ge
kozen werd voor het Westelijk MergeIland omdat, 
gezien eerdere zomer-inventarisaties (Hclmer, 
1987; Van der Coclen, 1988), het nood7.akelijk 
werd geacht dit hiaat in de Limburgse Oliropfera 
fauna op te vullen. 

Materiaal en methode 

E r werd geïnventariseerd met een batdetector 
volgens hel huidig gangbare concept (Hclmer et 
al, 1987). In de dorpen werdcn tevens in de vroe
ge ochtend anc straten systematisch argelopen op 
zoek naar concentraties vlcermui7..Çn. Dcze tech
niek is in de bebouwde kom (v,lDwcge obstructÎes 
door huizen e.d.) effectiever dan de intensicve 
methode met de vliegroutes. Hel vicl op dat om
streeks 23.00 u de eerste vleerm uizen al weer te· 
rug kwamen naar kolonie. Ook de7..e beesten 
gingen zwermen zodat ook hicr een mogelijkheid 
lag om kolonies op te sporcn (na 1 uur inventa ri
seren reeds de eerste kolonie!). Er werd gebruik 
gemaakt "an (geijkt e) OMe-mini batdctcctors, 
0 -90 detectors en een 0 ·960 brede band detec
tor. De inventarisatie werd bij goed wcer (21 C, 
geen neerslag, windstil) verricht. 

Ondenocksgebied 

Het Westelijk MergeIland ligt in het "Zuidwesten 
van de provincie Limburg en het valt in de atlas
blokken 61-38, 62-.31, 62·32. In hel oosten wordt 
het gebied begrensd door de Maas en de Belgi
sche grens. In hel westen door het riviertje de 
G ulp, in het zuiden door de Belgische grens en in 
het Noorden door de provinciale rijksweg Maas
Lricht • Vaals. I-Ie l voornaamste bos is he t Savels-
bos (L93 ha). Verder bestaat het sebied voor circa 
100 ha uit water, voornamelijk grindgatcn en de 
Maas. Als mogelijk interessant gebied ~'oor vleer
muizcn slaat ook kasteel Neubourg mei gracht in 



de belangstelling. De grotere dorpen zoals Gul· 
pen, Cadieren Keer en Margral en werden niet in. 
lensier bekeken. 

Resuhaten 

Uit hel onderzoeksgebied Wolren reeds waarne
mingen van gewone dwergvleermuis, watervleer· 
muis, baardvleermuis, vale vleermuis, gewone en 
grijzegrootoor bekend. Er werden nu in IOIaal704 
waarnemingen gedaan van 10 soorten te weten de 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
baardvleermuizcn, watervleermuis, franjcstaart, 
meervlee rmuis, vale vleermuis, laatvlieger, rosse 
vleermuis en grootoren. De resultaten zullen per 
soort besproken worden. 

Gewone dwergvleermuis (Pipis/relllls pipislrellus) 

In totaal werden van deze soorl 548 veldwaarne
mingen gedaan en t7 kolonies en concentraties 
gevonden met in tOlaaI1240-1350exemplaren (zie 
tabe l I). Wanneer men de gemiddelde kolonie
grootte extrapoleert naar de gevonden concentra
tics (d.w.z. mogelijke kolonies) dan komt men op 
een mogelijk lotaal van 1640 exemplaren voor het 
gehele Westelijke MergeIland . Men gaat e r hier
bij dan vanuit dat alle kolonies gevonden werden. 
Dit is ge7.ien het feil dat vrijwel ieder dorp één of 
meerdere kolonies had en de hoge onderzocksin-
ten. .. iteit in hel gebied zeker nie l onrealistisch. De 
gewone dwergvleermuis had geen duidelijke voor
keur voor een bepaald biotoop en was zowel b0-
ven de grindgaten a ls in oude bomenlanen (met 
lantaarnpalen) a ls in bosgebieden (Savelsbos) 
aanwezig. De gewone dwergvleermuis ontbrak 
boven de kale akker- en weilanden op de pla
leau's. 

Ruige dwergvleermuis (Pipislrdlus no/llusii) 

Van de ruige dwergvleermuis werden in tOlaal14 
waarnemingen gedaan. De7.e waren vooral in hel 
oostelijke deel nl. in de buurt van Gulpen (oude 
bomenlanen) gelokaliseerd. In het wcstelijkedcel 
ontbrak de ruige dwergvleermuis volledig. Ook in 
het Savelsbos ontbrak de soorl. De soort had cen 
duitlelijke voorkeur voor bomenlanen en houtwal· 
len maar he t is niel duidelijk waarom soortgelijke 
landschapselementen in hel westelijke deel niet 
benut werden. 

Eysden I : 140 
11 :53 °l 

Rijckholl : 103 
Gronsveld : 139 
Heer : 5 
Eekclrade I °2 

11 °3 
St. Geertruid :20 

11 :20 
111 : - °4 

Euverem : 108 
Rcymerstok : 39 
SIenaken : 175 
Noorbeek I :204 (208) 

11 : 132 
Banholt : 15 (88) 
Mheer : 155 (91) 

Totaal Minimum : 1244 
Maximum : 1385 

Tabcll . Over.!Îcht aanta llen en plaats van kolo
nics van de gewone dwergvleermuis (Pipislrellus 
pipislfrlllls). Tussen de haken staan de resultaten 
van dc twcede telling vermeld. 

-I (gemengd mei 7 grootoren, 4 indeL) 
-2 (zwermcnde dieren) 
-3 (zwermende dieren) (med. na het kamp) 
-4 (telling niet verricht) 

Baardvleermuizen (A/yo/is mys/ocimlSlbrolld/ii) 

Van de baardvleermuizen werdcn 20 veldwaarne
mingen gedaan. 
De geda ne waarnemi ngen kunnen op beide 
baardvleermuissoorten betrekking hebben . Alle 
waarnemingen van de baardvleermuizcn werden 
in het bos of langs de bosrand gedaan zodat ook 
hicr de gebondenheid van de7.e soort(en) aan dit 
type landschap weer bevcstigd werd. Ondanks in
tensief 7.ocken in het Savelsbos kon er geen kolo
nie gevonden wo rden . Aangezien bos d e 
limite rende factor is, en alle bospart ijen goed on
dCr7.ocht 7jjn, 7.011 het daadwerkelijk aantal niet 
veel van 20 afwijken (geschat wordt 20 - 30). 

Watervleermuis (Myoris dOllbemoflii) 

Hoewel de watervleermuis in Nederland als een 
van de talrijkste soorten wordt beschouwd, bleek 
deze ste lling voor het Westelijk MergeIland in hel 
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geheel nie t op te gaan_ Er werden in totaal slechts 
4 veldwaarne mingen gedaan. Mogelijk zijn de 
grindgatcn te open en bieden tc weinig beschut
ting voor de watervleermuaen. Het blijft echter 
gissen waarom de kasteelvijver van kast cel Neu
bourg slechts door 1 exemplaar bezocht werd ter
wijl vergel ijkbare kastelen met gracht toch 
makkelijk 15-25 exemplaren kunnen bevatten. 

Meervleermuis (Myotis do.syt:fleme) 

Van dc meervleermuis werden in totaal 3 veld
wa~emingen gedaan. Alle waarnemingen wer
den gedaan boven de grindgaten tussen Eysden en 
Maastricht. Dil is de eerst betrouwbare waarne
ming van in de zomermaanden in Limburg foura
gerende meervleermuizen. Er is weliswaar een 
(twijfe lachtige) ziehtwaarneming uit 1912 uit Ker
krade bekend maar nu kon het eindelijk bevcst igd 
worden. Gezien de grote afstand die mcervleer
muizen kunnen afleggen van en naar de kolonie
plaats, soms wel 20 km. is het onduidelijk wat nu 
de betekenis is van bet Westelijk MergeIland voor 
de meervlccrmuis. 

Franjcstaart (Myotis natrereri) 

Van de franjestaart werden wederom verrassen
de waarnemingen gedaan. In totaal werden 34 
waarnemingen gedaan die zieh vooral boven de 
grindgatcn en langs dc Gulpeoneentreerden. Het 
aantal waarnemingen boven de Gulp was echter 
gelimiteerd vanwege ontbreken van bruggen cq 
gebrekkige toegankeHjkheid van de gebieden 
langs de Gulp (privéterrcin). 

Vale vleermuis (Afyotis myotis) 

Van de va1e vleermuis werden slechts 2 waarne
mingen gedaan even builen het dorp SIenaken. 
Ondanks herhaald posten bij SIenaken konden de 
waarnemingen niet worden herhaald. Het is on+ 
duidelijk waar deze dieren vandaan komen en mo
gelijk zijn ze zelfs van bekende kolonies uil België 
afkomstig (op zo'n 10 km afstand). De rol van het 
Westelijk MergeIland voor deze soort blijft ondui
delijk. 

Rosse vleermuis (Nycto/us noctu(a) 

Van rosse vleermuis werden slechts 5 verspreide 
waarnemingen gedaan. Dit is veel geringer dan 
het aantal in het Ooslelijk MergeIland. Hoewel 
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hel Westelijk MergeIland in absolute hoeveelheid 
minder bos heeft dan het Oostelijk MergeIland 
lijkt het echter onrealistisch om te veronderstel+ 
len dal het Westel ijk MergeIland geen gelegen
heid biedt voor het vestigen Vim kolonies rosse 
vleermUÎzcn. Zo mag bet Savclsbos qua type b0-
men en ouderdom toch 7.cker lot potentiële ver
blijfplaats worden gerekend, hel blijft daarom 
interessant om juist het legendeelte constateren. 
Mogelijk heert dit verband met een bepaalde tra
ditie van deze soort om ieder ja;lr naar een be
paald bos te migreren zodat genoemde facloren 
relatief ondergeschikt worden. 

Grootoren (Plecoills IWrilllsl uuSlriUCIIS) 

Van deze soort werden 10 veldwaarnemi ngen ge
daan terwijl c r 1 kolonie van 7 exemplaren (ge
mengd met gewone dwergvleermuis) in ecn huis 
(gemeente Eysden) gevonden werd. Een kolonie 
gemengd met de gcwonc dwergvleermuis is in Ne
derland nog niet eerder geconstateerd. Vrijwel 
alle waarnemingen werden in het bos of langs een 
houtwal gedaa n waarbij het opvalt dat vrijwel ie
der kleinschalig hcl1ingbos door deze soort benul 
werd_ Het geringe bereik van de sonar van deze 
soort leidt waarschijnlijk lot ondertelling van de 
aantallen. 

Laatvlieger (EptesiCIIs serofimu) 

Van de laalvlicger werden 58 veldwaarnemingen 
gedaan en er werd 1 kolonie van 10 exemplaren 
gevonden. De laatvlieger gaf de voorkeur aan 
oude bomenlanen maar in de dorpen kon hij ook 
fouragerend bij lantaarnpalen en boven kruispun
ten worden aangetroffen. Bij kolonie werd gecon
stateerd dat de laalvliegers zecr snel uitvliegen 
hetgeen hel volgcn van een trek route (in omge
keerde volgorde) aanzienlijk bemoeilijkl. Voor 
dezcsoort wordt dan ook de systematische manier 
voorgeste ld. Ge1.icn het to ta al lIantal waar
nemingen is hel wanrsehijnlijk dat wij een kolonie
plaats gemist hebbcn of dat deze juist builen het 
gebied gevestigd is (G ulpen, België?). 

Discussie 

Bij de beschouwing van de resultaten dient na
tuurlijk te worden opgemerkt dat niel alle soorten 
eenzelfde sonar reikwijdte hebben zodat niet alle 
soorten een even grote kans hebben om geregi
streerd Ie worden. Er is tevens vooral aandacht 



besteed aan vrouwtjes zodat de mannetjes onder
geteld 7jjn. Ook zijn wij niet in staat geweest om 
alle mogelijke fourageerplaatsen te bezoeken 
(privéterreinen, opcn water) maar hier staat te
genover dat sommige exemplaren vanwege het 
(nog) ontbreken van registreren van individuen, 
dubbel geteld zijn. De afwijking van het werkelij
ke totaal hangt hierbij af van het evenwicht tussen 
de genoemde factoren. Ter illustratie, er werden 
548 veldwaarnemingen gedaan van de gewone 
dwc rb'Vleermuis terwijl cr volgens het minimale 
totaal uit de kolonic.c; cr 1244 exemplaren zieh in 
het Westelijk MergeIland zouden moeten bevin
den (aannemende dat de immigratie gelijk is aan 
de emigratie). Minder dan44 %, en als we uitgaan 
van de extrapolatie, wordt slechts 33 % van alle in
dividuen teruggevonden. De relatief open grind
gat en zijn voor de franjestaa rt meer geschikt 
gebleken dan voor de watcrvleermuis die in het 
gehele gebied sicchLS sporadisch voorkomt. Wel 
konden de franjeslaart, watervleermuis en meer
vleermuis tezamen fourageren boven de grindga
ten 7..<>dal deze soorten mogelijk een verschillende 
niche bezetten bij de jacht op insektcn. Ten aan
.-ien van de rosse vleermuis blijft het nog specule
ren omtrent de werkelijke oor l aak van het relatief 
lage aandeel van deze soort. Met inachtname van 
verschillende inventarisalieteehnieken, kan opge
merkt worden dat cr in het Westelijk MergeIland 
m.u.v. de gewone dwergvleermuis relatief lagere 
aantallen vlccrmui7.cn pcr soort werden aange
u offen (Van der Coclen, 1988; Helmcr, 1987). 
Het is interessant om het verband met de reeds 
gestarte ruilverkaveling verder te onderzoeken. 
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Ontwikkelingen binnen het vleermuis 
detectoronderzoek in het buitenland 

De resultaten van ons Nederlandse vleermuis at
lasprojed en de andere, d aarmee 'verbond en' 
bat-deteetoronderzoeken zijn zondermeer spec
taculair te noemen. Vanuit het buit enland is dan 
ook een groeiend interesse daarvoor merkbaar. 
Over het algemeen is men enthousiast, maar men 
blijft ook voorzichtig. 
Het is dan ook interessa nt om ons eens af IC vra
gen hoc het staat met het bat-detectoronder7..0ek 
in het buitenland? Welk onderzoek gebeurt er in 
het buitenland en wat is de positie van OnS vleer
muis a tlasproject? Bij onderzoek met behulp van 
bat-detectors is een breed veld van (ecologisch) 
ondcr7..ock voorstelbaar. Ik wil me hier echter be
perken tot onderzoeksvormen die vallen onder de 
noemer van ~invenlariseren en determineren met 
behulp van bat-detectors~. Bovendien is het niet 
de bedoeling om hier uitgebreid in Ic gaan op en 
te verwij7.cn naar alle buitenlandse literatuur over 
dit onderwerp, maar slechts om een schets te ge
ve n va n d e pos iti e van ~o n s " bal -d e lec
torondermek Lo.v. het buitenlandse onderzoek. 

Eerst een beetje geschiedenis 

De "detector" is ontwikkeld als ul trasoon gevoeli
ge ontvanger voor het meer fundamentele onder
zoek naar de werking van sonar en echolocatie. In 
eerste instantie werd het apparaat gebruikt voor 
de bevestiging van de theorie dat vleermuizen 
voor hun oriëntatie gebruik maken van (ultra
soon) geluid . 
Een volgende stap was het meenemen van derge
lijke apparatuur om deze in het veld te gebruiken 
als ~bat-detector" : voor hel vaststellen van de 
aanwezigheid van vleermuizen. Dit werkte en zo 
kon men bijvoorbeeld beginnen aan onderzoek 
naar activileispatronen van vleermuÎ7.en en de in
vloed van seizoene n, weersomstandigheden en 
habit at hierop. Dit alles zonder de waargenomen 
vleermuizen te determineren. Een andere moge
lijkheid was onderlOek aan een "duidelij ke" soort. 
Duidelijk, door een onmiske nbaar geluid (de
terminatie begint om de hock Ic kijken!) of door 
een zeer eigen jachtbioloop. Een voorbeeld van 
onderzoek waarin op dergelijke wijze gebrui k 
werd gemaakt van bat-detectors is het promotie
onderzoek van Aldo Voûteaan de meervleermuis 
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(1964 - 1970): Bijdrage tot de ecologie van de 
Meervleermuis, Myotis da.ryclleme: (Boic, 1825). 

Inventariseren 

Het gebruik van de detector bij inventarisaties 
kwam in dezelfde periode op gang. Hierbij werk
te men in eerste instantie vanuit een bepaald ge
bied. Men wilde dan weten welke habitats binnen 
zo'n gebied van belang waren voor vlecrmuizen, 
of er ook opvallende lege plekken waren en or er 
voorkeursroutes te ontdekken waren. Hicrbij 
werd niet of slechts in beperkte mate gedeter
mineerd. 
In de periode '64 - '69 onderzocht Hooper in En
geland de vleermuisfauna van dc parken in Lon
den. Aldoende probeerde hij een methode voor 
determinatie van vleermuizen m.b.v. de bat-detec
tor Ie ontwikkelen. In zijn artikel, ft Potentialoseof 
a portable uhrasonic receiver for the field 
identification of flying bats- (1969), komt hij tot de 
conclusie dat het in grote lijnen mogelijk, maar 
ook zeer moeilijk is. In feile heeft hij het probleem 
op een haar na opgelost. Hij probeert echter de 
determinatie terug te brengen tot geheel -meetba
rc· proporties, terwijl met name de analyscmoge
lijkheden, die een vlccrmuisonderroeker nu ter 
beschikking staan, toen ontbraken. Het vertrou
wen in het menselijke ftpatroonhcrkenningsve r
mogen· , dat er bijvoorbeeld bij vogelaars wel was 
en is, ontbrak. 
In de 70-er jaren gaal men dan ook verder volgens 
de vertrouwde methode door de bal-detector 
vooral als detector Ie gebruiken en slechts te de
termineren wanneer je te maken hebt met een 
"onmiskenbare soort". Aan ontwikkelen van me
thoden voor detcrminatie gebeurt weinig in die 
tijd. 

Determineren 

In de jaren 80 begint hel determineren op gang Ie 
komen. Erverschijnen publicaties van Ahlén (b.v. 
IdentifieaLion of Scandinavian Bals by their 
sound, 1981) en Fenton & BeU (b.v. Recognition 
of species or insectivorous bats by meir echoloca
lion eaUs, 1981). Zij beschikken inmiddels over 
zeer geavanceerde opname- en analyseappara
tuur, terwijl met name Ablén (ornitholoog!) vor
deringen maakt met het determineren puur op het 
gehoor. 
In Europa wordt dan, in navolging van Ahlén, al
lerlei inventarisatieonderzock met behulp van 
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bat-detectors geslart. In Zweden is dat vooral ge
richt op bemonsteren van gebieden en transccten, 
vaak met een relatief grove aanpak, bijvoorbeeld 
met de microfoon op het dak van ccn auto. Dat is 
wat met weinig onderzoekers in een groot land 
mogelijk is. Er wordt zoveel mogelijk alles op het 
gehoo r of door opname e n analyse gedeter
mineerd. 
Op basis van de inmiddels opgedane eigen erva
ring en publicaties van anderen, wordt in Neder
land de Handleiding voor het inventariseren en 
determineren van Nederlandse vleermuissoorten 
met behulp van bat-detectors (Helmcr, Limpens 
& Bongers, 1987) geschreven en start het vleer
muis atlasproject. De daarbij toegepaste inventa
risatiemethodiek blijkt zeer succesvo l. Mede 
daardoor neemt het aantal reeds afgeronde of in 
voorbereiding zijnde, gebiedsgerichte, intensieve 
onderzoeken snel toc. We kenncn inmiddels in 
Nede rland een (groeiend) aanlal "'bal-detector 
specialisten". 
Ook wij gaan cr vanuit dat in principe vrijwel alle 
vlecrmuissoorlen op gehoor of door analyse te de
lermineren 7Jjn, mits 70C voldoende goed te horen 
'Zijn. Gebiedcn worden intensicC uitgeplozen, 
waarbij relatief veel menskracht inzetbaar is. De 
methoden worden verbeterd ell rapport:lgc daar
over vindt plaats via contact dagen cn ecn nicuws
brief. Bovendien staat een herziene uitgave van de 
-handleiding" op stapel. 
De Vlamingen profiteren van de Nederlandstali· 
ge handleiding en de in Nederland georganiseer
de inst.ructiekampcn. Ze leveren hun bijdrage aan 
de verfijning van ~onze· aanpak en recent (1989) 
zij n ze een eigen project gcstart. 
Ook in Duitsland gaat men de delector gebruiken 
voor inventarisaties. Net als in Zweden is ook hier 
de aanpak grootschalig. Bij gebrek aan ervaring 
wordt het determinatie aspeCt lerecht voorzichtig 
benaderd. Jüdes (1987) stelt dat determinatie van 
de Myotjs-grocp 'soms' mogelijk is en slaagt er 
slechts in de helft van de gevallen om de gewone 
en de ruige dwergvleermuis tot op soortlc deter
mineren. O.a. Skiba (1988) is echter, in samen
werkingrnel Ahlén, a,ln hel volledigdetermineren 
begonnen. 
In Denemarken kiest Baaggoe ( 1986) eveneens 
voor een grootschalige aanpak. In samenwerking 
met Ahlén wordlook hier tot op de soort gedeter
mineerd. Bij publicatie van de resultaten kiest hij 
in eerste instantie voor soorten waarbij je mag 
aannemen dat je bij een grove inventarisatie-me-



thodiek niel al te vccl mist, dc "luidruchtige soor
ten" dus (Baagoe, mond. mcd. 1989). 
Deze "voorzichtigc" benadering levcrt ecbter, z0.

wel in Denemarkcn als in Duitsland overigens. 
goed bruikbare rcsullaten op. 
Van de meeslc andere Europese landen, met uit
zondering van Engeland, is eigenlijk alleen be
kend dat er erg weinig detectors zijn en dat men 
niet goed weet hoc ermee te werken valt. Men is 
echter geïnteressee rd en er worden projecten ge
Slart. Bijvoorbeeld in Zuid-Spanje waar Guillen 
Servenl ( 1989), a lweer in sa menwerking meI 
Ahlén, aan hel inventariseren van natuurparken 
en een promotie onderl.ock naar habitatvoorkeu
ren is begon nen. 
Engeland is, na Nederland, het land met de mees
Ie bal-detectors. Ook daar is de populariteit van 
de bat -detector de laatste 10-15 jaar groeiende. 
Tot nog toc echter beeft men de ~vollcdigc deter
minatie· met behulp van bat-detcctors niet aange
durfd. Men gebruikt ze vooral als detectie
apparaat. Enthousiast over ons vleermuis atlas
projcet, is men nu ook daar een vergclijkbaar pro
ject aan hel voorbereiden. 
In ecn artikel over de7.c plannen (1989) in de En
gelse vleerm uisnieuwsbrief • Batcbat", stelde A.M. 
Hutson lerecht "whatever we do 10 protcct roosts 
is 10 no avai l ifthe recding habitats and the routes 
10 and bctween feeding sites arc not safeguarded". 
Hij schrijft dal 7,C van ons willen leren en hij be
schrijft ook vrij uitvoerig allcrlei ander inventari
satie- c%f ecologisch onder/'.ock met behulp van 
bal-detectors. Uit het geheel destilleert hij voor 
Engeland de volgende aanpak: werken aan habi· 
latvoorkeuren, d.w.7.. een groot aantal atlasblok
ken in Engeland, die wat betrert biotoop reeds 
goed beschreven zijn, worden r requent bezocht en 
men geeft aan waar de habitatvoorkeureo van 
vleermui7.cn liggen . Zonder determinatie! Daar
naast wil mcn bij en kele ·onmiskenbare soorteo-, 
vanar reeds bekende kolonies, de routes oaar 
jachtgebieden volgen. Ook hier weer zie je dat 
men de bat-detector 7jnvoller wil gaan inzetten 
dan tot nog toe het geval was, maar dat men de de
terminatie (nog) niet echt aandurft. 

Een tabel voor de Europese soorten? 

De Duitser Weid publiceerde in 1988 een aanzet 
lot een tabel voor het herkennen van europese 
vlcermuissoorlen aan het geluid: "Bestimmungs-

hilre fUr das Erkennen europäiscber Fledermäusc 
- iosbcsonderc anhand der O rlungsrufe". Dit is in 
deze tijd, waarin velen het nut V'dn de bal-detector 
beginnen in te 7jen en graag willen determineren, 
maar di t nog niet echt aandurven, ecn 7.ccr inte
ressant, maar ook omstreden artikel. Hij pakt hel 
zeer gedegen aao. Hij beschrijft verschillende 
detectortypcs, beschrijrt verschillende pulstypcs 
en beschrijft zo nauwkeurig als het hem mogelijk 
is het geluid van een behoorlijk aantal Europese 
soorten. Hierbij komen zij n ideeën niet altijd ove
ree n met de on7.c! Hij geeft aan welke soorten of 
soorlgrocpen volgens hem te herkennen zijn aan 
hun geluid en ook hier wijkt zij n mening af van de 
onze. Hij komt lot de volgende slellingen: 

• Mei de bat-detector ver7.amelde raunistisehegc
gevcns kunnen in veel gevallen slechts als aanwij
zing voor het voorkomen van de bet re ffen de 
soorten gelden! 

• 10 publicaties op basis van met de bat-detector 
verzamelde gegevens, zou men slechts uitspraken 
moetcn doen over het te verwachlen soortenspec
(rum! 

Alhoewel hij waarschijnlijk niet van de uitvoering 
van ons vleermuis atlasproject op de hoogte is, 
zegt hij eigenlijk dat 7.o'n project, met determina
tie tot op de soort, vooralsnog niet mogelijk is. 

Onze positie? 

Hoc kan het nu dat in Zweden en Nederland -vol
ledige determ inatie" in principe wel moge lijk 
wordt geacht, terwijl men in andere landen veel 
"voorzichtiger" is or zelfs, zoals in het geval van 
Weid, na onderzock, bepaa lde onderscheiden on
mogelijk acht? 
Zeer waarschijnlijk heeft dit Ic makcn met de rc
latier gunstige omstandigheden waaronder hel 
onderzoek in Zweden en Nederland is begonnen. 
Het onderrock werd opgepakt door vogelaars die 
gewend waren "mei hun orcn~ te determineren, er 
was voldoe nde analyse-apparatuur aanwezig, 
men had in eerste instantie mei relatief weinig 
soorten tc maken en er was V3n hcl begin af aan 
een kern van "fanatiekc· onderzoekers., die in on
derlinge samenwerking het vertrouwen hadden 
dat er steeds weer een soort bij te lerco moest zijn. 
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Europa 

Dit proces van soort voor soort leren herkennen 
moet iedereen die ermee begint doormaken en 
zal elke Nederlandse 'gevorderde' buiten onze 
greozcn moeten voortzetten. Dat dit in een land 
waar je veel soorten op een plek legen kan komen 
niet zo eenvoudig is, heeft een aantal van ons in de 
zomer van 1989 in Frankrijk kunnen ondervinden. 
We weten ook dat nog lang niet elk mogelijk ge
luid dal vleermuizen maken bekend en beschre.-
ven is. Op dit terrein moet nog een hoop werk 
worJ~n verzet. 
SVO is, samen met Ahltn en Baagoe., bezig met 
de voorbereiding van een bat-deLeetor workshop 
voor het ~Ftfth European Bat Research Symposi
um" dat in 1990 in Denemarken wordt gehouden. 
We stellen ons daarbij op het standpunt dat soor
therkenning mogelijk is, en dat het zeer de moei
te waard is om overal in Europa bat-detector 
onderzoek te starten. Hierbij zal men stap voor 
stap, door steeds weer geluid, analyse en soort met 
e lkaar in verband te brengen (door vangen b.v.), 
de verschillende soorten moeten leren herkennen. 
We moeten ons daarbij realiseren dat niet elke 
voorbij vliegende vleermuis onmiddellijk en onder 
alle omstandigheden te herkennen is en dat soms 
de interpretatie van het geheel van de veldwaar
neming (geluid + beeld) door een mens, beter 
werkt dan analyse in een geluidslaboratorium. De 
methode is niet waterdicht en heeft z'n beperkin
gen, maar dat geldt voor alle wetenschappelijke 
methoden en voorzichtigheid moet dus ook hier 
onderdeel van de toepassing zijn. 
Het lijkt ons daarbij zinvol om, zoals Judes (1989) 
voorstelt, "eerste waarnemingen" in een bepaald 
gebied en waarnemingen van "zeldzaamheden", te 

Verslagen 

Baltsgedrag grootoorvteermuls? 

Het ligt voor de hand pas serieus met de batdetec
tor op pad te gaan, wanneer de nachuemperaluur 
zo ver is opgelopen dat we kunnen spreken van 
"goed vleermuisweer~. Voordat de nachten echter 
enigszins behaaglijk zijn geworden, kan het sei
zoen al een flink stuk gevorderd zijn en wie weel 
wat we dan inmiddels a1 zijn misgelopen. Hoe be
langrijk in een vleermuis leven zouden immers niet 
de eerste vliegnachten kunnen zijn direct na de 
langdurige winterslaap. Met deze gedachte in ons 
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toetsen aan een aantal aiteria zoals beschrijving 
van de geluidskarakteristieken, aanvullende 
waarnemingen, waarnemingsomstandigheden, 
het type detector dat gebruikt werd, dc ervaring 
van de waarnemer en het maken van "analyseer
bare~ opnames. Binncn hel vlcermuis atlasproject 
worden de waarnemingen ook op een dergelijke 
manier "gewogen". 

We hopen dat bij hel verbeteren van de methode 
een goede internationale samenwerking kan ont
staan, zodat we ook binnen Europa -de pU7.ze1" 
doorsarnenwerking kunnen oplossen. Je mag aan
nemen dal wanneer meer mensen de bat-detector 
gaan gebruiken, de methodische vooruitgang van
zelf sneller zal gaan" Binnen af7jenbare tijd mogen 
we ook een voor alle Europese soorten uitgewerk
te, her7.icnc uitgave van Ahlén's ~Jdentilication 
of ... ." verwachten en op iets langere termijn een 
uit"gcbreide beschrijving van de geluidcn en hel 
vlieggedrag van alle soorten door Ahlén en 
Baagoe. 
los van de determinatieproblematiek is het na
tuurlijk zeer verheugend dat hct, ook in landen 
waar men de determinatie nog nict aandurft, al 
wel lukt om met behulp van bat -dctectors zeer zin
volle gege,"Cns te verzamelen, waardoor bij de be
scherming van vlcermuizen ook hel 
~zomersei7..oen" kan worden betrokken. Want, a1 
moeten we natuurlijk steeds wetenschappelijke 
objectieve methoden als basis voor ons onderzoek 
blijven gebruiken, voor de vleermuizen telt alleen 
de bescherming! 

Herman umpens 
Harnjesweg 17, 6707 ET Wageningen 

achterhooM, togen dhr. F. van Ommen en onder
getekende op 5 april 1987 naar het Randenbroe
kerbos, een klein oud loofbospark aan de rand van 
Amersfoort. Dit gebicd heeft slechts een grooue 
van 1 hectare en bestaat voornamelijk uit ouder 
loolhoutgeboomte als beuk en eik, maar er staan 
ook wal naaldbomen cn coniferen, waaronder en
kele oude cyprcsscn. Verder zijn er enkele gazons 
en een vijver t"C vinden een stroomt e r langs de bui
tenzijde ccn vrij brede beek. AI met al dus cen heel 
aantrekkelijk vlecrmuisgebied. Van eerdere zo
mcrbczoeken wisten we al dat er diverse soorten 



vleermuizen huisden (rosse vleermuis. laatvlieger, 
watervleermuis, gewone en ruige dwergvlcer
muis), maar dit was de eerste keer dat we het ge
bied 7,0 vroeg in het seÎ7.ocn bezochten. 
Toen we op één van de gazons bij een vrijstaande 
cypres arriveerden, klonk cr tot onze verrassing 
een onafgebroken hard getik op de batdetector. 
De frequentie lag rond de 20 kHz en het geluid 
was ook met het blote oor hoorbaar. Het leek wel 
wat op de sociale roep van de dwergvleermuis, 
maar tempo en rilme waren heel anders. Het 
meest opmerkelijke was echter dal bet geluid zich 
nict scheen te verplaatsen en kennelijk uit de 
cypres kwam. Even nadat we ons hiervan over
tuigd hadden door met de batdetector een rond
je om de boom te lopen, veranderde het geluid 
opeens in een ri tmisch getik en verwijderde het 
zich. Dit gaf ons de gelegenheid de stam met een 
schijnwerper grondig af te zoeken op gaten of 
spleten, maar die werden niet gevonden. Op eni
ge afstand blcefhet geluid nog steeds hoorbaar en 
toen we het weer opzochten bleek het uil een an
dere cypres te komen. zo'n 25 meter verderop, aan 
de rand van het gazon. Na enige minuten versnel
de het geluid opeens en vloog de vleermuis weer 
terug naar de eerste cypres. Toen we hie r aankwa
mcn gingen we voorzichtig de boom afzoeken mei 
een gedempte schijnwerper. De vleermuis leek dit 
moeiteloos te acceptere n, want 7jjn geluid bleef 
hicrbij onveranderd hoorbaar. Na enige minuten 
vloog hij echter weer naar de andere cypres, zon
der dal wc ccn glimp van hem te zien hadden gek
regen. 
Dit 7.oU nog ruim een uur 7.0 doorgaan; steeds 
werd c r na enkele minuten roepen van boom ge-
wisseld. Hierbij viel op dal er cen groot verschil 
bestond lussen het geluid dat vanuit de boom werd 
gemaakt en dat wat tijdens de vlucht was te horen. 
Vanuit de boom klonk ongeveer 12 maal per lOsc
conden een vrij regelmatige dubbele tik, terwijl tij
dens de vlucht een 7.cer regelmatig getik was te 
horen van zo'n 40 maal per lOscconden. Naarma
te de avond vorderde klonk het geluid vanuit de 
boom echter steeds minder nadrukkelijk en waren 
cr tenslouc langdurige momenten van stilte. 
Pas aan hel cind van de avond viel het licht toeval
lig op de goede plek en kregen we de vleermuis 
eindelijk te zien. Het bleek een grootoorvleermuis 
Ie zij n, die op zo'n 7 meter hoogte met zijn kop 
naar beneden tegen de stam van de cypres zat. Hij 
had zijn oren naar achteren gekromd en hield zijn 
vleugel .. enigszins gespreid naast zich, zodat hij 
breder leek dan lang. Wanneer hij geen tilr:gelui-

den liet horen, maakte hij een vermoeide indruk. 
Hij 7.at dan met zijn neus naar de stam gericht en 
door de vcrrekijkerwas te zien dat zijn ogen steeds 
dichtzakten. Van het felle schijnwerperlichl, dat 
pal op hem gericht was, scheen hij 7jch niets aan 
te trekken. Pas wanneer hij weer tikgeluiden liet 
horen en aanstalten maakte weg te vliegen, werd 
hij actief. Zijn oren gingen rechtop staan en zijn 
kop werd naar alle kanten gedraaid, een prachtig 
gezicht! Toen hij enkele minuten later weer terug 
kwam van de andere cypres, zocht hij precies het
zelfde plekje op de stam weer op. Dit boompje-
verwisselen gi ng zo nog enkele malen door, 
hoewel het tikken vanaf dc stam steeds mcer af
nam Cn de ~slaappauzes~ langer werden. Om 00.50 
lieten we hem alleen en gingen wc naar huis. De 
temperatuur was inmiddels gezakt tot 6 C. Drie 
avonden late r bezocht ik de cypres weer, maar nu 
was c r geen enkel geluid meer te horen, evenals 
op de hie rna volgende avonden. 
De eerste zachte voorjaars nachten van '88 en '89 
bleek de grootoor hier wel weer aanwezig te zijn! 
Er vond nu echter slechts een nauwe afspiegeling 
plaats van wat zich in 'ffl had voorgedaan. Mis
schien waren de weersomstandigheden niet gun
stig. of had de climax van dit gedrag al op een 
eerdere avond plaatsgevonden. In '89 klonk het 
getik overigens vanuit enkele andere coniferen 
dan in 'S7 en 'SS. 
De voorlopige conclusie die ik aan dit gedrag zou 
willen verbinden, is dal we hier te maken hebben 
met het bal~gcdrag van het mannetje van de ge
wone grootoorvleermuis. De harde tikgeluiden 
zouden kunnen dienen om partners te lokken en 
rivalen te weren. 
Dat grootoorvleermuizen zich wel vaker in bomen 
ophouden had ik afgelopen 7.Qmer a l twee maal e r
varen in een bomenlaan in de Gelderse Vallei en 
in het Schothorsterbos te Hoogland. In beide ge-
vallen had ik toen een nachtelijke ontmoeting met 
een grootoorvleermuis, die enkele malen op 7.cer 
korte afstand langs vloog (binnen étn meter) en 
daarna in een naastgelegen boom verdween, van
waaruit hij langdurig zachte scherpe tikjes op 40 
kHz blcef uitzenden, onvindbaar voor de schijn
werper. Hel eerder beschreven geluid dat in het 
vroege voorjaar was tc horen op de 20 kHz is ech
ter veel luider; qua volume komt het overeen met 
de sociale roep van de dwergvleermuis en is dus 
veel opvallender. Ik zou dan ook gaag anderen wi1-
len oproepen, de eerste zachtere voorjaarsnach
ten eens met de detector cern parkachtige 
omgeving te bezoeken, of bijvoorbeeld eens te 
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luisteren op een kerkhof met zware coniferen. Als 
geheugensteuntje: deze nachten lijken samen te 
vallen met de massale paddentrek naar de paar· 
plaatsen! Hopelijk ontvang ik dan binnenkort re-
acties van jullie over soortgelijke ervaringen! 

Nog even wat gegevens op een rijtje gezet: 

datum: S april 1987 (vrijwel dcecn;te:zachtere voorjaatsavond) 

lijd: van 22.10 tOl 00.50 uur 

temperatuur: .... n 9 C cSalend tOl 6 C 

wind: geen 

bewtIi";ng; gun AeJTt;n, nevelÎge maan 

vlecrmuisioort: JrOOIoorvIecrmui5. wul'$d!ijnlijk P. ill.rilUS 

sae: waarschijnlijk een mannetje 

gc:hüden: vanuit boom ongeveer 12 vrij regt/matige dubbele 

tikken per 10 KC. IÎj<kns vlucht OIIge.'Cet40 zeer regelmatige 

tikken pet 10 su. (bandopnamen IInwuig) 

rrequentie: 20 kJ-h 

lIOIume: vefJClijkbaar met ~ roep dweJlYkcrmuÎS 

boomsoort: caUromische cypteI> 

dîrecteomgcvin&= pIIrk met vrijnaande t')'pte5opgazon, nabij 

tweede cypra legen bolrand 

Zomer Bruijn 
Nieuwstraat 23, 3811 JX Amersfoort 
033-622974 

Help, er ztt een vleermuis In het prikkeldraad 

Om 17.15 uur op 11 oktober jl. ging in Deventer 
op de vierde etage van een flat de telefoon. "Goe-
demiddag, we hoorden dat u een opvangcentrum 
voor vleermuizen heeft. Klopt dat?" "Nou nee, dat 
opvangcentrum is er niet. maar we helpen wel als 
er een vleermuis in nood zit. Wat is er aan de 
hand?" 
Moeder belde n.a.v. een noodkreet van haar doch· 
ter, die in Lettele was wezen paardrijden en een 
vleermuis gezien had die in het prikkeldraad hing. 

Op dat moment ontbreekt het je natuurlijk aan 
vervoer, terwijl je er dolgraag direct heen wil. 
Toch waren wc ecn half uur later op weg naar de 
plaats des onheils. 
De plaats waar we bem vonden heet de Grodden· 
dijk, halverwege tussen Schalkhaar en Lettele 
(Overijssel). De situatie was als volgt. Oe vleer· 
muis hing in het prikkeldraad aan de kant van een 
plattelandsweg. Aan de ene kant bos en aan de an· 
dere kant met prikkeldraad afgerasterde weilan· 
den. Wat we toen ondervonden was dat dit 
prikkeldraad onder stroom stond, waarop een van 
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ons naar de boerderij is gelopen om de stroom van 
de draad af te laten halen. Op dat moment was het 
voor ons mogelijk het slachto rre r IC pakken (met 
auto--bandsehocnen aan). 
De vleermuis hing aan het staartgcdeelte in het 
prikkeldraad, alsof hij met de Slaart de stekels had 
willen scheppen. vastraakte en voorQVCr viel. Boos 
piepte en blies hij, zijn vleugels spreidend als wil· 
de hij zeggen blijf van me af. Heel voorzichtig heb
ben we de staart losgepeuterd, waarbij we een 
scheurtje in de staart constateerden en verwon· 
dingen in hel onderlijf door de prikkeldraadste-
kets, waar de staart niet aan hing. Losgekomen 
gleed hij in de voor dit doel meegenomen doos. 
Hij was wel zo handig geweest om niet met zijn 
hele gewicht aan de staart te blijven hangen, daar 
hij zijn pooljes om hel draad geklemd hield. Op 
het gepiep kwam ook een tweede vleermuis af, die 
boven ons hoofd de zaak in de gaten hield. 

Peter en NeUy Hepp 
Karel de G rOlelaan 54, 74]5 DB Deventer 
Bovenstaand verslag dat ik, na telefonisch overleg 
met Nelly Hepp, onlangs ontving, vermeldt verder 
dat het gercdde dier nog twee dagen ten huize van 
de toegewijde pleegouders werd vermrgd. Het 
dronk uil een pipetje, maar weigerde de aange-
reikte meelwormen tc accepteren. Daarna vcr· 
koos de vleermuis vanuit zijn kooi, die open op het 
balkon van de woning van zijn ver7.orgers op de 
vierde etage was neergezet, de vrijheid. Uit de 
door de telefoon gegeven beschrijving maakte ik 
op dat het vermoedelijk om een Rosse vleermuis 
ging. Een belangrijk aspect van dit verslag is, dat 
wederom een vleermuis werd gevonden, die zich 
vastspieste aan prikkeldraad dat onder stroom 
stond. Het prikkeldraad werd als schrikdraad ge
bruikt. De ervaring leert dat functionerend schrik· 
draad een geluidssignaal produceert dat via de 
vleermuisdeteetor duidelijk als een serie tikken te 
horen is. Hel ligt voor de hand dat vleermuizen 
deze signalen kunnen horen. Ze interpreteren 
deze wellicht als geluiden van verwanten of prooi· 
dieren. Als ze vervolgens op inspectie uitgaan 
kunnen ze mei de stroomdraad in aanraking ko
men. Deze op 7.ichzclf al gevaarlijke situatie kan 
fataal aflopen als het om prikkeldraad gaat. 
Bovenstaande gegevens wij7.cn er op dat schrik· 
draad attractief voor vleermuizen kan zijn. Deze 
ongewilde attractiviteit wordt gevaarlijk a ls het 
prikkeldraad betreft. Los van de vraag of het g~ 
bruik van prikkeldraad als schrikdraad is toege
staan, lijkt me het moment gekomen om in 



agrarische kringen aandacht Ie vragen voor hel 
gcsignaJeerde probleem. Ik hoop dal we zover 
kunnen komen dal hel gebruik van prikkel-schrik
draad binnenkort tot het verleden behoort. 

A,M Voûte 
Van LijodenJaan 8, 3768 MG Soesl 

Rotle Y1eermult (Nyctalu$ noctula) dood 
aangetroffen in een prikkektraad 

Ter aanvulling van de mededelingen van Kapteyn 
(1989) en Voûle (1989) over resp. een laatvliege r 
(Eptesicus serotiTlus) en een rosse vleermuis (Ny
cta/us noctu/a) die in een prikkeldraad waren ver
ongelukt, is wellicht de volgende waarneming van 
belang. 
Op 9 december 1988 vond ik de restanten van een 
half vergane vleermuis, die met de staartvlieghuid 
aan een uitsteeksel van een prikkeldraad was blij
ven hangen. Evenals bij bet geval dat door Kap
leyo werd beschreven, bleek dat het dier twee keer 
met de staartvlieghuid om de draadpin was gesla
gen en hierdoor in een positie was geraakt waar· 
uit bel zich niet meer had kunnen bevrijden. De 
vleermuis hing in de bovenSIC d raad van een 1 me
ter hoge afrastering langs een weiland aan de 
noordelijke oever van de Modderbeek bij Mus
schendorp (gemeente Leusden; atlasblok 32-34; 
Amersfoortcoö,dinaten 154.1-461.4). 
Op grond van de onderarmlengte (51,2 mm) en 
kenmerken aan de schedel kon het clier worden 
gedetermineerd als een rosse vleermuis (Nycto/us 

'Iocw/a). 
Behalve vleermuizen in volle vlucht, blijken ook 
lopende zoogdieren in uitsteeksels van prikkel
draad vast te geraken. Zo werd 7 september 1989 
bij Hoogland (gemeente Amersfoort; atlasblok 
32-24; Amersfoorteoörd inaten 155.2-465.5) een 
egel (Erillaceus ellropoclls) uit een op 15 cm hoog
Ie gespannen prikkeldraad bevrijd, die mei zijn 
rughuid in een draadpin was blijven steken. 

Literatuur 
KAPTEYN, K.,1989. Laatvlieger (EplesÎClts serrr 
finlls) vindt de dood in prikkeldraad. - Nieuws-

brief Vleermuiswerkgroep Nederland, nO.2: 2-3 
(zie ook p.4). 
VOÛTE, A.M., 1989. Nogmaals vleermuis in 
prikkeldraad. - Nieuwsbrief Vlccrmuiswerlegroep 
Nederland, no. 3: 5-6. 

Vincent van Laar 
Badelochstraatl2, 3813 OS Amersfoort 

Watervleermuis In prikkeldraad 

Op 7.aterdagmorgen 26 november 1989 fietste ik 
mijn traditiegetrouwe ldpvan Oedelem naarTiell 
(West-Vlaanderen) om de vergadering bij Ic wo
nen van de natuurvereniging " de Torenvalk", zie 
ik juist voor het dorp Wingene iets aan de prikkel
draad hangen. Bij nader toezicht blijkt hel om een 
walervleermuis (Myotis daubcntoni) te gaan. Het 
cliertje hing cr vermoedelijk al een lijdje (onge
veer één week). De linkervlieghuid was gescheurd 
cn de nliddenvlicghuid en het spaakbeen was 
enorm beschadigd. Waarschijnlijk heeft ze een 
paar keer rond de prikkeldraad gedraaid want de 
prikkel van de draad zat in het lijf geboord. Wat 
verwonderlijk is, is het feit dat er aJ een paar keer 
nachtvorst is geweest en dat de dichtstbijzijnde 
plas, beek of rivier op vijr kilometer afstand ligt. 
Hel zou dus eventueel wel kunnen dat dit clier 
naar een andere winterverblijrplaats vloog. Ook 
zat Ct op de middelste draad spanning, op de eer· 
SIC en derde niet. Doch vermits hel dier waar
schijnlijk niet in contact is geweest meI de grond, 
ben ik vermoedelij k de enige die er last van gehad 
heeft bij het verwijderen van de vleermuis van de 
draad. 

Paul Voet 
KrcsselareSlraat 188, 8330 Oedelem 

Naschrift redactie: 

Inmiddels zij n er vele waarnemingen bekend van 
vleermuizen in prikkeldraad. Het lijkt de redactie 
zinnig goed gedocumenteerde waarnemingen wel 
te blijven inzenden, maar pas na langere tijd een 
overzicht in de Nieuwsbrief te publiceren. 
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Botsingen met vleermuizen 

Inleiding 

Wellicht herinnert u zich nog het stukje over een 
botsing van een ruige dwergvleermuis met een 
aUlo-antenne in Nieuwsbrief 2 van 1989. In dit 
stukje bad ik de oorzaak van de botsing toege
schreven aan de dikte van de antenne; het geluid 
van de sonar zou te laag zijn om een voldoende 
harde echo terug te krijgen bij een voorwerp van 
een dergelijke grootte. 
Olr.d~t dit mij cen redelijke theorie leek was mijn 
verbazing dan ook groolloen ik in bel boekje Die 
Aedermäuse Europas van Schobcr en G rimmber
ger las dat de kleine vale vleermuis (Myolis b/ythi) 
en de grootoorvleermuis (PJecotus audtus) dra
den van 0,2 mm kunnen waarnemen. Dit zou be
tekenen dat de laatstgenoemde soort nog 
voorwerpen zou moeten kunnen waarnemen die 
19,5 keer zo klein zijn als de golflengte waarmee 
hij uitzendt. 

Telefoon 

Volgens mijn theorie nam de ruige dwergvleer
muis de antenne niet meer waar, omdat deze een 
dikte had die 2,4 keer zo klein is als de goillengte 
van zijn eigen sonar. Dit maakt mijn theorie er nie t 
aannemelijker op. Als reactie op mijn stukje kreeg 
ik een telefoontje van Zomer Bruijn die met het 
idee kwam dat het grootste gedeelte van het uit
gezonden geluid door de antenne alle kanten op 
zou worden gestuurd en dat slechts een zeer klein 
gedeelte bij de vleermuis terug zou komen; zie fig 
1. 
Dit leek mij wel aannemelijk, maar omdat er nu 
zoveel onzekerheden waren besloot ik het een en 
ander nader te gaan onderzoeken. 

15mm dik 

Als onderl'.ocksplaats koos ik ccn vijvergracht in 
G roenekan, tcn noorden van Utrechl. Boven deze 
sloot vliegen elke zomeraVOnd wel acht franje
staarten. Geholpen door Martijn Boonman en 
Leon Antonidesspande ik daar eerst een touw van 
15 mm. dikte horizontaal over het water. Uiteraard 
ontweken de franjestaarten deze draad reilloos. 
Toch waren er even tussendoor wel leuke proer
jes mee te doen. Zo bleek dat er geen vleermuizen 
onderdoor het touw durfden te vliegen als we het 
touw lager dan 30 cm boven het water hingen, in 
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ZO'n geval vlogen ze er overheen. Hingen wc de 
draad hoger dan 30 cm dan durfden ze er wel on
derdoor. Als we het touw heen en weer lieten 
zwiepen dan liet geen enkele vleermuis zich mecr 
zien of horen, hie lden we ermee op, dan kwamen 
er na enkele seconden al weer franjcstaarten. 

5x zo dun 

Toen we de volgende avond weer verder wilden 
gaan was de hele sloot bedekt met kroos en daar· 
om waren er die avond geen franjeslaarten. Op de 
avond van donderdagdrie augustus was het kroos 
eindelijk weg en konden we verder gaan. Diezelf
de avond nog spanden we een plastic draad van 
2,8 mm vastgeknoopt aan een wollen draad van 3 
mm. horizontaal boven hct water, uiteraard ook 
weer op vlieghoogte van de vleermuizen. De klein
ste golflengte horend bij de sonar van de franje.
staart is bijna anderhalf kcer 7..0 groot als deze 
draaddikte. De plastic draad is minder absorbe
rend dan de wollen draad en zal dus waarschijn
lijk eerder "gezien" worden. Vol spanning zaten 
we te kijken wat er 7.oU gebeuren, maar dut viel te
gen, alweer ontweken de vleermuizen de draad 
precies. 

De aanhouder wint 

Ik liet me door deze tegenslagen echter niet ont· 
moedigen en dus kwam ik de volgende avond weer 
bij dc sloot aan met fie tstassen vol met allcrlei tou
wen en stokken. Ik spande dun garen (0,3 mm) ho
ri zontaal boven het water. E r kwam een 
rranjestaart recht op de draad af vliegen, ik hoor
de geen pulsvernelling, de vleermuis vloog verder 
en snok! De vleermuis vloog legen de draad en viel 
voorover het water in. Meteen daarna vloog hij 
vanuit het water weer op. 
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Dezelfde avond deed ik nog andere proefjes: ik 
maakte een soort hengel met 3 mm dik wol als vis
draad en 7.cUe hem schuin tegen ecn boom. zon
der succes. dc vleermuizen die daar steeds vlogen 
ontweken hem iedere keer. 

Uitbreiding van de geluidsgolven 

Ook wilde ik het idee van Zomer Bruijn eens tes
ten. Ik Mak een pvc-buis van 16 mm doorsnee 
rechtop in het water, dit lijkt idioot dik maar in 
praktijk bleek dat een franjestaart die er toevallig 
op af vloog hem pas op het laalSte moment boor
de. Er was een pulsversnelling te horen en de 
vleermuis ontweek de paal op het nippertje. On
dertussen was ik er zowel proefondervindelijk als
ook redenerend achter gekomen dat het niet 
uitmaakt of je de draad nu horizontaal of verticaal 
spant. Geluid breidt zich namelijk uit in een bol
vorm. Dat wil zeggen dat het geluid dus in feite 
alle kanten op gaat. 

De grens: 0,3 mm 

Zaterdagavond 5 augustus wilde ik nog wat proe
ven doen met 0,3 mrn garen. 
Ik had drie bengels gemaakt met elk drie of vier 
tOUW1jcs eraan elk verzwaard meI een moer zodat 
de touwtjes recht hingen. We hadden de bengels 
neergezet op een plaats waar veel franjcstaarten 
vlogen. Uit deze proef bleek dat 0,3 mm echt de 
grens vormt voor de franjestaart tussen -zien en 
ruet7.Îen-. Een franjeSlaart vloog tegen een buiten
ste draad aan cn vloog door, een andere raakte 
met z' n vleugel de binnenste draad en vloog e~ 
Deens door. Er was ook een franjestaart die de 
binnenste draad net op tijd "zag" en hem ontweek. 

Conclusie 

Mijn oude theorie vleermuizen nemen het best 
voorwerpc.n waar die even groot zijn als de golf
lengte van bun sonar is in grote lijnen juist. Samen
vatlend zou men kunnen stellen: hoe kleiner een 
voorwerp is, hoc slechter de vleermuis ze hoort. 
Soms zijn die voorwerpen zo klein, dat de vleer
muisze net niel hoort ofnet wel. Dil hangt ook van 
andere factoren af zoals: 
-gehoorscherpte of geluidssterkte; kleine voor
werpen geven hele zachte echo's. 
-hoc he t voorwerp eruit ziet, rond of rechtboekig; 
in sommige gevallen kan het geluid totaal ver
spreid worden (denk aan de antenne) 
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-aantal pulsen per seconde, hoe meer pulsen de 
vleermuis ui tlCndt des te groter is de kans dat de 
vleermuis het voorwerp hoort. 
-de hoek waaronder de vleermuis het voorwerp 
nadert; nadert een vleermuis een draad van opzij, 
dan zullen veel pulsen de andere kant op ketsen 
onder dezelfde hoek waarmee de vleermuis de 
draad naderde. 
·de afstand tot de draad; hoe dichterbij hoe meer 
kans dat de vleermuis de ccho's hoort. 
-de doorlaatbaarheid van de draad; is het voor
werp slecht doorlatend dan zal de vleermuis eer
der echo's terugkrijgen, is het voorwerp redelijk 
absorberend dan zal de vleermuis minder vlug ecn 
eeho terugkrijgen, maar dan zal hij eventueel be
merken dat enkele pulsen die hij terugkrijgt iets 
veranderd zijn. 
-de positie van de oren ten opzichte van het voor~ 
werp, wijzen de oren de andere kant op dan zui
len ccho's minder vlug opgevangen worden. 
-directe omstandigheden, zoals weer en dergelij
ke. 

Verder onder.tOek zou aan kunnen geven wat 
hiervan de belangrijkste factoren zijn. 

Arjan Boonman 
Prof H. de Vrieslaan 47, 3571 GG Utrecht 
lel:030-716529 

Naschrift redactie: 

Vleermuizen zijn in Nederland vo lledig be
schermd. Dergelijk onderzoek is leuk, maar onge
schikt voor navolging! 

Waarneming van species vliegende hond op 
Cyprus (Bellapals) 

Samen met Rik Dejaegher, Filip de Ruwe en Tho
mas Defoorl ondernamen we gedurende de 
maand augustus 1988 een natuurreis door Turkije. 
Hierbij maakten we van de gclegenheid gebruik 
om ccn bezoek van drie dagen aan het Turkse ge
deelte van het e iland Cyprus te brengen. 
We verbleven vooral in de omgeving van de haven
stad Girnc en het kleine dorpje BeUapais., waar we 
tweemaal de nacht doorbrachten. In Bcllapais be
vindt zich een historisch, maar vcr laten en bouw~ 
vallig klooster. Tijdens een eerste bezoek (8 
augustus 1988) aan dit klooster zagen wetweegr0-
te vlekken op de vloer van het voorportaal van de 
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kerk. Naast uitwerpselen bestonden deze ook uit 
vruchtenresten. Dil intrigeerde Ons maar wat of 
wie biervoor verantwoordelijk was bleef onduide
lijk. Totdat wc 's avonds onze slaapzakken juist 
voor het klooster in open lucht uitrolden. Omdat 
we in de schemering heel wat vleermuizen rond 
het klooster zagen vliegen en er ook een aantal op 
de batdetcClor nntvingen, besloten we cen toertje 
rond bet klooster te doen. Wanneer weeehler het 
voorportaal van de kerk betreden (dit was rond 24 
uur) vlogen er zowat 15 dieren mct toch zeer gro
tc vleugels boven onze hoofden weg. Toen we wat 
van J..! sc.hrik bekomen waren, beseftcn wc dal hct 
bier niet kon gaan over vogels of gewone vleermui
zen, maar waarschijnlijk vliegende honden. Toen 
we na een kwartiertje naar deze plek terugkeer
den hing er één exemplaar aan he t plafond. On~ 
danks bet feit dat we bem me t zaklampen 
beschenen bleer hij ongestoord hangen . We 
noteerden de volgende kenmerken: cen lichaaJIlS
lengte van zowat 20 à 25 cm, een grijs-bruine rug. 
een leuk snoetje dat donker en langwerpig was, 
grote zwarte ogen die wal uitpuilden en wat mod
lijker te zien waren; een licht gekleurde built. Om 
de dieren niet verder te verstoren keerden we Ie
rug naar onze slaapplaats. Die avond zijn er waar
schijnlijk meerdere vliegende honden naar die 
plaats teruggekeerd, want we hoorden de ganse 
nacbt (voor zover wc niet in slaap waren gedom
meld) regelmatig een lu.id en schril geluid dat niet 
op de OMe batdeteClor werd opgenomen (hoe 
kon het ook anders). 
De volgende dag (9 augustus) besloten we om hel 
klooster eens grondig te onderzoeken op de aan
wezigheid van vleermuizen. In spleten van bel pla
fond van een kelder trorfen we drie tamelijk grote 
vleermuÎZCn aan. De volgende kenmerken werden 
genoteerd: zwarte rand rond neus en kaken die 
duidelijk gescheiden was van de rest van de kop, 
een stompe snuit, spil'5e zwarte oren, buik relatief 
donker bruin en een licht grijze rug. Hun uitwerp
selen waren ongeveer 1 cm groot en zwartbruin 
zonder duidelijke wentelingen. Hier betrof hier 
duidelijk een Myotis-soort en waarschijnlijk spe
cies vale vleermuis. Daarnaasl werd er ook nog 
een laatvlieger aangetroffen in ccn spleet van een 
muur. En tenslotte vonden we een dode Pipisrrel
lus kuhli die werd meegenomen en ook gefotogra
feerd. 
Die avond werden vanaf21..30 opnieuw vliegende 
bonden gehoord en om 23.30 gingen we nog eens 
een kijkje nemen in het voorportaal. Er hingen 
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twee vliegende honden aan het plafond, waarvan 
er één wegvloog. 
Overdag werden er in dit portaal geen vliegende 
honden waargenomen en aangezien er bijna geen 
spleten in he t plafond aanwezig waren is het waar
schijnl ijk zo dat deze plaats door de vliegende 
honden gebruikt wordt om bel fruit, dat ze in de 
omgeving geplukt hebben, te kunnen verorberen. 
Waar deze dieren zich overdag ophouden blijft 
voor ons alsnog een raadsel. 
Hel klooster is gelegen op de scheidingslijn Lussen 
de smalle kuststrook (ongeveer twee kilometer) 
en een hoge rotsformalie die zich verder naar het 
binnenland uitstrekt. In de vruchtbare kuststrook 
zijn e r heel wat boomgaarden met hoofd7.akelijk 
vijgenteelt. Het zal wel in deze boomgaarden zijn 
dat de vliegende honden hun voedsel gaan 7.ockcn, 
daar ook de rotsen schaars begroeid 7jjn. 

Hoe groot de populatie en de verspreiding van 
vliegende honden op Cyprus is blijft ons onduide
lijk. Daar het lijdens onze reis het eerste contact 
was met Mega- en MiCTtrC"iroptera van het Mid
dellandse zeegebied, bleven er heel wal proble
men i.V.m. de determinatie van de soorten. De 
vliegende honden zouden eventueel kunnen beho
ren tot de egyptische vliegende hond (Rollsettes 
aegyptiacJJs). Bovendien zijn er nog de spec. vale 
vleermuis cn PipislreliJls kull/i. 

Overzicht Chiroptera fauna van het eiland: 

Mep-chiroptcra: 

Micro-dll roplera: 

Ro.aeuu aegyptiacus 

Rhinolophus felT\llU(l(ju lneum 

Rhinolophus hiJlPOEidcros 

Rhinolophus mehelyi 

Rhinolophus blasi; 

MyotÎ5 blythi 

M~is cilpaccinil 

Eptuicus lCr()(inw; 

Nydalus nOdula 

Pipistl'l:lIus kuhli 

Pipistl'l:lllls savii 

Miniopterus Khreil>crsi 

Verder vermeldt Reinhold nog een waarneming 
van een grootoorvleermuis spcc. 

Niettemin bezit het prachtige eiland Cyprus een 
rijke vlee.nnuisfauna, waarvan er waarschijnlijk 
nog vele facetten onbekend zijn. Verdere infor
matie is altijd welkom bij 



Piet Opstacle 
Dorps.'\traat 94, 8432 Middelkerke 
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Overwinteren vleermuizen in ondergrondse 
afwateringsstelsels? 

In het kader van de winlerlellingcn op de Zuid· 
west-Veluwe ondernamen wij in januari een p0-

gin g de aanwezigheid va st te stellen van 
overwinterende vleermuizen in ondergrondse af
wateringsstelsels. We zijn op deze manier aUe 
door ons enigszins geschikt geachte objecten in 
het onderzoeksgebied afgegaan. 
Onder de doorgaande weg van Wageningen naar 
Renkum, op de plaats van het dal van de Renkum
se Beek (coördinaten 177-442) bevinden zich een 
tweetal waterlopen waarvan de in- en uitvoer van
af de weg gemakkelijk te bereiken zijn. Het gaat 
in feÎte om twee typen; een gemetselde, in door
snede vierkante waterloop (a) en een geheel uit 
rioleringsbuizen bestaande (dus ronde) water· 
loop (b). 

Waterloop a is circa 20 meter lang en loopt baaks 
onder de weg door. De doorsnede is circa 1.80 me
ter. Aan beide 7Jjden is hij afgesloten door een 
schuif. In de waterloop slaat circa 25 cm water, het 
is er binnen d us voldoende voehtig. In hel plafond 
zijn op enkele plaatsen gaten en gaatjes aanwezig, 
die als potentiële hangplaats aangemerkt kunnen 
worden. Er zijn hier geen vleermuizen gevonden. 

Daar de omstandigheden gunstig zijn, zou het de 
moeite kunnen lonen de vleermuii'..cn enigszins te 
helpen door het aanbrengen va n sierstenen aan 

het plafond. 
Waterloop b is circa 75 meter lang en is circa 1.50 
meter in doorsnede. De uitvoer ligt 50 meter van 
de weg af; onder de weg is er een hoek van 90, z0-

dat de waterloop onder de weg richting Renkum 
loopt. Na zo'n 20 meter is cr weer een bocht rich
ting de andere kant van de weg, waar hij nog 5 me
ter doorloopt. Hier echter was het onmogelijk 
verder te lopen. In de buizen stond een kleine 5 
cm water. Tussen de buizen waren smalle (1-2 cm 
brede en diepe) richels, d ie geschikt leken. Beha]
ve een watersalamander, een nachtvlinder en hor
des spinnen ook hier echter geen vleermuizen ... 
Mogelijke oorzaak van het ontbreken van vleer
muizen liggen natuurlijk in het feit dat de water
lopen ook wel eens geheel onder water staan. 
Toch zijn de omstandigheden relatief gunstig. 
Wanneer mensen wel positieve ervaringen heb
ben opgedaan bij be .. .ocken aan ondergrondse wa
terlopen, vernemen wij dat graag. 

Hans Hollander 
Droevendaalsesteeg 57, 6708 PB Wageningen 

Jeroen Reinhold 
Rijnsteeg 8-4a, 6708 PP Wageningen 

Dwergvleermuizen in jachttoren 

Gedurende de eerste en twecde weck van augus
tus 1983 organiseerde de zoogdierenwerkgroep 
van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu· 
bescherming een kamp met de nadruk op zoog
di e r e nonderzoek te Mole nbee rse l 
(Stamprooierbroek) ge legen len noorde n van 
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Bree in Belgisch Limburg. Reeds van de tweede 
avond konden we een vrij grote kolonie 
dwergvleermuizen ontdekken in de spouwmuur 
van de boerderij waar onze tenten stonden opge· 
ste ld, vao naar schatting minstens 85 exemplaren. 
In de daarop volgende dagen werd ijverig hun 
jachtroutes afgegaan, die vrij gemakkelijk te vol
gen waren vermits ze reeds in de vroege voor
avond uitvlogen in beide richtingen van de 
aanwezige beek. 
Tijdens één van de excursies kwamen we in con· 
tact met een plaatselijke jager, die ons de toela-
oog ~af, om gebruik te maken van één van zijn 
observatietorens om in de vroege ochtend reëen 
te observeren. Reeds de eerste avond vertrokken 
er twee personen (waaronder ikzelf) naar de 
jachttoren. Deze bestond uit vier balken met op 
een hoogte van ongeveer vijf meter een uit houten 
balken bestaande observatiehul. In de vroege och-
tend tijdens het donker hoorden we plot'seling 
heel wat gefladder rondom de observattehut. 
Naarmate het lichter werd konden we zo'n vijftal 
dwergvleermuizen waarnemen die tussen de hou· 
ten balken van de toren wegrkopcn. Onze aanwe· 
zigheid op zo'n meter afstand kon hun blijkbaar 
niet storen. Toen ze aJlen waren weggekropen be
sloten we omdat het zo klaar licht was om de to
ren eens nauwkeuriger te onderzoeken. Buiten 
enkele uitwerpselen tegen de balken konden we 
geen enkele vleermuis waarnemen, hoe goed we 
ook zochten. Vermoedelijk ging het bier om man
netjes gewone dwergvleermuizen ofwel om ruige 
dwergvleermuizen . 

Alex Lefevre 
Van Peltstraat 11, 2018 Antwerpen 

Publicaties 

la Chauve-Souris et L'Homme 
Denise Tupinier 
Editions L'HarmaUan, Paris, 1989. 
I.S.B.N.: 2-7384-0498-7. 250 Fr. 

Een merkwaardig boek door opzet, uitvoering en 
prijs. De eerste en laatste hoedanigheid valt niet 
in alle opzichten voordelig uit; de uitvoering kan 
zonder meer als aantrekkelijk worden omschre-
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Houtsnip en dwergvleermuis 

Na het lezen van het artikel "Ekster valt dwerg· 
vleermuis aan~, in Nieuwsbrief no. 4, herinnerde 
ik me een soortgelijke waarneming. Dit was toen 
ik met Wim de Veen en mijn broer Steven ging kij
ken naar de baltsvlucht van de houtsnip, voorjaar 
1987 in de Meinweg. We postten in de schemering 
op een droge plek in een vochtig, slruweelrijk ge· 

." 

bied. Het zicht was perfect en het duurde niet lang 
of de eerste houtsnip verscheen. Even later kwam 
er een tweede bij, wal zeer ongewoon is, daar ze 
een territiorium hebben. Toen kwam er een 
dwergvleermuis, die rondj es ging cirkelen. De 
dwergvleermuis viel uit naar Mn van de snippen, 
welke lager ging vliegen. De dwergvleermuis viel 
nogmaals uit, maar deze keer ging de snip er niet 
vandoor. De dwergvleermuis vloog er vandoor. 
Wat we van dit gedrag moelen denken weet ik niet. 
Dergelijke interacties tussen dieren zullen wel re
gelmatig plaatsvinden, maar worden zelden waar
genomen. 

Wouter Jansen 
Korhocostraat 12, 6075 BN Herkenbosch 

ven. De etno·zoölogische opzet van het boek van 
mevrouw Tupinier heeft tot doel de behandeling 
van vrijwel alle aspecten van de relatie lussen 
mens en vleermuis. Dit ambitieuze doel heeft ge
leid tot een vreemd, weinig overzieht.clijk mengsel 
van biologische feiten en etnologische beschou· 
wingen. De door haar geraadpleegde, voor· 
namelijk Fran se lit e ratuur, heeft hier en daar 
onjuistheden veroorzaakt. Het is jammer dat onze 



inheemse Chiroptcra als mmuizcn te bock staan 
en dat de mopsvleermuis hier de Owarworvlieger 
genocmd zou worden. 
Het rraai uitgevoerde bock is ruim voor7ien van 
zwartwit· en kleurenafbceldingen. Het stoort he· 
laas nogal dat deze tamelijk willekeurig dooreen
gemengd in de tekst terecht zijn gekomen en dat 
het de nodige hoordbrekens kost om de herkomst 
van dit belangrijke onderdeel van het boek te tra
ceren. Alles bijeengenomen is het boek een zeer 
lorwaardige poging tol een analyse van de lelter
lijke en figuurlijke relatie lussen mens en vleer
muis. Hel is spijtig dat men voor dit werk, dat geen 
engelse onderschrificn, noch een engelse samen
valling bevat en daarom voor de engelsspreken
den vrijwel ontoegankelijk is, eirca f 100,- moct 
neert ellen. 

Fiedermaul-anzeiger 
Orti .. ,ielles Mitteilungsorgan der Koordinalions
stelle rur Fledermaussehutz. Zürich, Zwîtserland, 
No. 21, december 1989. 

-Der Aedermausschutz an der SchweUe 89J90. 
Terugblik over de tOl nu toe door de Koordina
tionsstelle bereikte resultaten en beschouwing be
treffende een actieprogramma dat de komende 
jaren meer structuur moet geven aan de vleer
muisbescherming in Zwitserland. 
-Ein crrolgreichcs Mausobrjahr. Uit deze bijdra
ge blijkt dat men in Zwîtscrland de indruk heert 
dat het argelopcnjaar, voor de vele tientallen be
kende kolonies van de vale vleermuis (A/YOlis my
otis), ce n zee r goed jaar is gewees l. D e 
achtergronden van de vrijwel overal geconstateer
de toename is niet bekend. In dit verband wordt 
gedacht aan gunstig weer en opt imaal aanbod van 
voedsel. 
·Wisscnsehnrtli che Kadaversammlung. Redac
teur Dr. St utl. behandelt in dit korte artikel de gro
te betekenis van de vleermuiscollectie van bet 
Zoölogisch Muscum van de Universiteit van zü· 
rich. 
-8aumhöhlenbewo hnend e Fledermausarten 
übcrwintern gefährlieh. Dr. Hatrner bericht hie
rin over de gevaren die winterkolonies van N)'CIO

lus nocrulo. welke onderdak in hole bomen 
hebben gezocht, Jopen. Ook wîj io Nederland heb
ben ervaren hoef slecht het rosse vleermuizen kan 
vergaan bij het kappen van holle bomen geduren
de de winter. 

-Aattergreise. Denkbeelden over de lecrtijdsbc
paling van vlee rmuizen. Hierbij wordt gedacht 
aan ringgcgevcns., tandslijtage, lichaamsgewicht, 
pelskleur, groei van hel skelet, verbening der 
handbeendere n en ontwiklceling van de voort
plantingsorganen. 
-Forstwirtschart und Baumhöhlcnquartiere.ln dit 
artikel wordt ee n lans gebroken .... oor een nauwge
zette inventarisatie van zoveel mogelijk door 
vleermuizen bewoonde boomholten ten behoeve 
van de bescherming van de7.c voor vleermuizen 
onmisbare verblijrplaatscn. 
·Aan dit nummer van Aedermaus-Anzeiger zijn 
acht korte verslagen uit verschillcnde Zwitserse 
ca ntons (Zürich, Luzern, Solothurn, Aargau, 
SchW)7., Graubünden, Seharfhausen en Thurgau) 
toegevoegd. 

Batchat 
Nature Conservancy Council, no. 13 januari 1.990. 
PClerborough, Engeland. 

-Factory chimneys as bat rooSiS. Deze publikatie 
van Mike Averill behandelt het voorkomen van 
een grote winterkolonie va n de rosse vleermuis in 
de spouwruimte van een dubbelwandige rabrieks
schoorsteen. De beschreven situatie lijkt veel op 
de schoorsteen van het zwemstadion te Naarden. 
Daar betrert het thanS een kraamkolonie van de 
rosse vleermuis in een onvcrwarmde schoorsteen. 
-Lcsscr horseshoc bats in Powys. Deze korte bij
drage geert inzicht in de vcrspreiding van Rilinol
oplllls hipposideros in Wales. 
-Ncw bat detectors. Phil Richardson vergelijkt in 
deze publikatie de geheel vernieuwde, oorspron
kelijk door OMe vervaardigde min i-2 vleermuis
detector mei een nieuwe ster aan het firmament, 
de kleine detector wclke onder de naam batbox 
door Stag Electronics (1 Rosemundy, ST. Agnes, 
Cornwall TR5 OUF Engeland) in de handel 
wordt gebracht. I n deze bespreking komt de goed
kopere (I. 89 tov I. 125) Bntbox er niet slecht ar. 
·BaLS and spiders. In deze bijdrage wordt gesug
gereerd dat de grottenspin Mcra mCtlordi wellicht 
in een juveniel stadium in de vacht van vleermui
zen van het ene winterkwartier naar het andere 
wordt vervoerd. 
-The national bat habitat survey (part 2). Tony 
Hurlson behandelt de praktische opzet van een 
onder-zock, dat sterk vergelijkbaar is met bet At
las-Project van de Stichting VleermuÎsonderzoek. 
Het is de bedoeling dat Engeland verdeeld wordt 
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in kilometerhokken en dat elk kilometerhok door 
een deelnemer aan het inventarisatie-project via 
twee Iransecten acht maal per selzocn (mei-sep
tember) wordt geïnventariseerd. 
-Bats in tbc bat cave. In tegenstelling tot de neder
landse situatie, waar een zevental kunstmatige 
vleermuiswinterverblijven voor zover wij weten 
nog niet door vleermuizen werd benut, is in Enge
land de eerste kunstgrot na 3 jaar door winlersla
pende grootoorvleermuizen in gebruik genomen. 

Myo!is 
Mitt::- ilungsblat für Fledermauskunde Band 27 
(1989). (Zoölogisches Forschungsintitut und Mu
seum Alexander Koenig, Bonn.) 

-Geisier, P.Akustitsche Vervolgungjagender Fle
dermäuse. Door het gebruik van vijf in het hori
zontale vlak geplaatste microfoons denkt de 
auteur de veelal tamelijk gebrekkige determinatie 
van vleermuizen met behulp van een vleermuisde
tector, wezenlijk te verbeteren, doordat naast de 
hoedanigheid van de echo-oriëntatie-geluiden 
ook karakteristieke vliegpatronen kunnen worden 
waargenomen. 
-V,Helversen, O. Sozialrufe eines Abendsegler
weibehens. Von Helversen behandelt in deze kor
te bijdrage de communicatiegeluiden van een 
vrouwelijke rosse vleermuis met een vrijwel con
stante frcquentie van ongeveer 15 kHz. 
-Jüdes, U. Erfassung von fledermäusen im Frei
land miUeJs U1traschall-detector. 
In deze publicatie wordt een goed overzicht gege
ven van de toepassingsmogelijkheden van 
vleermuisdetectoren in het vrije veld. Een uitge
breid literatuuroverzicht maakt duidelijk dat het 
gebruik van de batdetector speciaal op het gebied 
van de faunistiek (verspreiding), ecologie (activi
teit, jaaggedrag), voedsel biologie en populatie
biologie, spectaculaire vooruitzichten biedt. 
Willen de op deze terreinen verzamelde gegevens 
echter bruikbaar en betrouwbaar zijn, dan dienen 
zij wel aan een groot aantal criteria te voldoen. Jü
des noemt daar een achttal van. 
-V. Heldersen, O. Bestimmungsschlüssel fUr die 
Europäischen F1edermäuse nach äusseren Merk
malen. 
Een van duidelijke figuren voorzienc dctermÎna
tic tabel der Europese vleermuissoorten. Gezien 
de recente vergelijkbare tabellen van Schober en 
Stebbings lijkt Von Helverscn's lijst echter wel wat 
overbodig. 

2D 

-Richarz, K, Limbrunner und F. Kronwitter. 
Nachweise von Sommerkolonien der Zweifarbfle
dermaus Vesperti/ionwrillus L.1758 in Obcn Bay
ern mit c inc r Übersicht akt ueHer funde in 
Süd-Bayern. 
Beschrijvillg van twee zomer kolonies van manne
lijke tweekleurige vleermuizen en de vondsten van 
solitaire exemplaren van dezelfde soort in Bei
eren. 
-Richarz, K Ei n neuer wochenstubcnnachweis 
der Mopsfledermaus Batbastella barbastellus 
(Schreber, 1774) in Baycrn mit bemerkungen zu 
Wochenstubenfunden in der BRD und DDR so-
wie zu wintervorkommen und schutzmöglichkei
ten. Overzicht van het voorkomen van de 
mopsvlecrmuis in centraal Europa in het alge
meen en Beieren in het bijzonder. 
-Skiba, R. Die Verbreitung der Nordfledermaus 
Eptesiws ni/ssoni (Kreyserling end Blasius, 1839), 
in der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Dcmokratischen Rcpublik. 
-Skiba geeft aan de hand van vleermuis-detcctor
waarnemingen en literatuurgegevens de vermoe
delijke verspreiding van Eptesicus "jlsso"i over 
midden en noord-Europa, in het bijzonder voor 
de BRD en de DDR. 
Roer, H. Zum Vorkommen und Migrationsver
halten des Kleinen AbendsegJers (Nyclaills lcisle
ri, Kuhl, 1818) in Miucleuropa. De titel van deze 
publicatie spreekt voor zichzelf. 
-Richarz. K D. Krol! und A. Schumm. Quartie
ransprüchc und Quartierverhalten einer mitteleu
ropäischen Wochenstubcnkolonie von MyOlis 
emargillatus (Geoffroy, 1806) im Roscnheimer 
Becken, Obcn Bayern, mit hinweisen zu den der
zeit bekannten Wochenstubenquartieren dicser 
art in der BRD. 
Voorbeeld van een Duitse publicatie waarin de 
auteurs trachten in de titel reeds het gehele ge
schrift weer te geven. M.i . zou de titel ~Kraam
ecolog ie van MyOlis emargillallls~ hier niet 
misstaan. 
·Urbanczyk, Z. Results of winter census of bats in 
Nietoperek. Overzicht van de wintertellingen in 
de periode 1985-198.9 in het uitermate belangrijke 
onderaardse gangenstelsels te Nictoperek (west 
Polen), waar in cen bunkersysteem ter lengte van 
ongeveer 30 km circa 20.000 vleermuizen beho
rende tot 12 soorten overwinteren. 
-Roer, H. Further experiences wilh a permethrin
based wood preservative against the house long
horn beetie (Hylotnlpes bajulus L.) in a breeding 
quartcr ofbats. Volgens deze publicatie heeft men 



tot nu toe geen schadelijke gevolgen kunnen con
stateren van de toepassing van een permet.hrin
bevattend ho utverduu rzamingsmiddel op een 
kraamkolonie van de vale vleermuis welke de be
handelde ruimte bewoond. 

A.M. Voûte 

Bestimmungshllfe fOr dil Erkennen 
europllscher FiedermluS8 - insbesondere 
anhand der Ortunglrufe. door Roland Weid. 
(uit: Schriftenreihe Bayer. Landcsamt für Um
weltschutz., Heft 81, München 1988) 

Langzaam maar zeker komt het vleermuizenwerk 
ove ral in Europa goed van de grond. Dat onze 
oosterburen niel stih·jtten, merkten wc bij het ver
schijnen va n "Die Flederm äusc Europas" van 
Schobcr cn Grimmbcrgcr. Hierna volgt een sa
menvatting van ccn artikel van Roland Weid waa
rin hij onder andere een voorstel doet voor een 
tabel voor de determinatie van vleermuizen aan de 
hand van hun geluid. EcD andere benaderings
wijze dan wij die kennen., op zich wcl overzich
telijk. 
In het artikel wordt aangegeven wat de mogelijk
heden zijn van de bat-detector in hct vlecrmuison
derzock. Hel gebruik op zich mag, zo stelt de 
auteur, alleen als aanvulling dienen op andere 
waarnemingen. Bovendien is de verwachting, dat 
elke vlecrmuissoort probleemloos met behulp van 
de bat-detector te identificeren zou zijn, niet uit
gekomen. Alleen met extra werk, de laboratoriu
man a lyse van he l opge nom e n ge luid, kan 
zekerheid worde n verk regen bet rerre nde de 
soort. 
Weid wijst cr in dit verband op dat de vleermuis
roeperg variabel is,afhankelijk van de situatie. Hij 
geeft hierbij CCn voorbeeld van de rosse vleermuis. 
Het geluid dat hct dier voortbrengt, is onder meer 
afhankelijk van de vlieghoogte. Tussen 15 en 20 
meter hoogte bet reft hel een CF- roep op 20 kHz. 
Bij de jacht tussen bomen, op slechts enkele me
ters hoogte, betreft het een sterke FM-roep met 
de piekrrequentie tussen 25 en 30 kHz. Dil 
bemoeiJjjkt de soorlSbepaling. 
Bij het opstellen van de sleuteltabel gaat hij uit van 
vier typen van de oriëntering.noep_ Deze zijn niet 
allijd eenduidig herkenbaar. 

a. RhinoJopJl/u (CF) -lypc; deze is zonder meer 
van de andere drie typen IC onderscheiden. Een 
zeer kort deel FM (stijgend), dan een CF-deel van 

20-60 ms (milliseconde) en tot slot wecr ccn FM
deel (dalend). De tijd tussen de roepen is langer 
dan de roep zelf. 

b. Pipisrrefl/U (FM-CF)-lypc; deze lijkl enigszins 
op type a.; bij veel soorten zijn er in bepaalde 
jachtsituaties lot 25 ms lange signalen, met gerin
ge bandbreedte, te horen. Dit is "bijna CF. Daar
naast kODlen ook roepen voor met CCD grotere 
bandbreedte en kortere CF-delen. Het onder
scheid met hel volgende Iype is niet seberp. 

c. Myotis (FM)-typc; korte, vaak slechts enkele ms 
lange roepen met ccn groot rrcquentie-bereik. 
EnJcele vertegenwoordigers uit dit gcslacht heb
ben echt er langere roepen (tot 20 ms). 

d.Plccotlis-type; deze vaak zeer korte FM-roepen 
hebben boventonen en zij n meestal opvallend 
zacht. 

De sleuleltabcl geert, behalve van de ncderlandse 
en duitse soorten, geluidsbc.schrijvingen van de 
andere europese soorten. Om het determineren 
van de soorten op vakanûe in het buitenland wat 
te vergemakkelijken, worden die soorten bicma 
besproken. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
Weid's ideêen niet alLijd overeenstemmen mct we 
van andere europese batdetector--deskundigen-. 
Vooralsnog moet je die informatie dus alleen ge
bruiken als aanknopingspunt bij hel oplossen van 
de determinatiepuncl. Soorten die in de Neder
landse handleiding staan, worden niet besproken. 
De aangegeven frequentie berust op ~normale~ 

jachtsituaties. Versch ille nde soorte n zijn op 
meerdere plantsen in dc label ingevoerd . Sociale 
en baltsroepen vallen hier vcrder buiten. 

Hocfij zcrneuzcn 

Roep klinkt als "ti i-t ii-lW of "biij-bii i-b iii~. De 
breedgevlcugelde dieren vliegen langs bosrand of 
in bos, in Zuid-Europa ook dicht over de maquis. 
In Europa kunnen vijf soorten worden aangetrof
fen. De soorten zijn goed aan de roep te onder
scheiden, de beide qua frequentie meest opelkaar 
lijkende soorten, Rhinolophus hipposideros en 
Rh. mehelyi onderscheiden zich door hun grOOl
te. Het opzoeken op de detector is wat lastig, van
wege het geringe rrequentie-bereik. 
-rond 95 kHz; Rh. blosii, middelgrote soort. 
-100- 108 kHz; RIJ. elll)'ule, middelgrote soort. 
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-105-112 kHZ; Rh. mehelyi, grote soort, iets klei· 
ncr dan Rh. ferrum-equinum. 

TodlJridD ten;otu 

Roep tusscn 10 en 15 kHz (dus ook zonder detec
tor hoorbaar); een vroeg-uitvliegende grootorige 
vleermuis, die door zijn smalle vleugels en snelle 
vleugelslag opvalt. Vliegt zeer hoog en is niet ge
makkelijk te zien te krijgen. Bijna overal in Zuid· 
Europa. 

Nyct::fus lasiOplelUS 

Roep tussen 16 en 2S kHZ; de grote broer van onze 
rosse vleermuis. Hel geluid is meestal nog onder 
de 20 kHz en voor veel mensen met het blote oor 
hoorbaar, terwijl de rosse vleermuis meestal tus
sen de 20 en 2S kHz te horen is. Lijkt beduidend 
groter dan de vorige soort. 

Pipistre/lus kuhli 

Volgens Weid is deze soort niet van de ruige 
dwergvleermuis te onderscheiden, voorzover hel 
het geluid betreft. Ook het silhouet biedt geen uit
komst. Beide roepen rond 40 kHz. P. nathusii 
komt ook in de kustregio's en andere gebieden 
voor, die voorheen als typisch biotoop van P. kuW 
betiteld werden. De ervaring van onze nederland
se -deskundigen- op hel VZZ-kamp in de Haute 
Savoie was dat P. kuhli en P. nathusii over het al· 
gemeen goed te onderscheiden waren. Onder an
dere AhJén en Baagoc delen die mening. We 
wachten bun publicatie af voor de details. 

PipistrtlJus SOI'U 

SaVÎ's dwergvleermuis; de grootste dwergvleer, 
die zelfs 15-20 m hoogjaagt. Roep rond 35 kHz. 

Pipistreflus p ipistrelllls 

Voorwaar een Nederlandse soort en dus in onze 
handleiding aan te treffen. Toch kent de roep een 
nog oDverklaard renomeen, namelijk ee n regio
naal verschil in het CF-deel. De roep van scandi
navische dwergvleermuizen is tussen 50 en 60 kHz 
te horen, die van Zuid-Duitsland tusscn 40 en SO 
kHz. In Zuid-Europa hebben dwergvleermuizen 
in de kustgcbieden van Spanje en Griekenland het 
CF-deel tussen 50 cn 6S kHz, dieren uil het noord· 
griekse gebergte juist tussen 42 en 50 kHz. Ahlén 
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en Lirnpens (mond. med.) bevcstigen dit.lnScan
dinavië en gebergten tref je het "typc· met relatid 
hoge frequenties aan cn in de rest van Europa het 
"typc" dat we ook in Nederland kennen. Soms, 
over het algemeen in gebergten, kun je beide ~ty
pen" tegen komen. 

Minioptems schreibersi 

De roep van dcze middelgrote soort heert een CF
dcel tussen SO en SS kHz. Het vliegbceld lijkt op 
die van de rosse vleermuis. De jacht vindt plaats 
op 5 10110 meter hoogte, maar ook vlak over het 
aardoppervlak! Een zeer snel en onstuimig vlie.
gend diertje. 

Myotis blythi 

Nauw verwant aan de vale vleermuis, hct onder
scheid aan de hand van morrologische kenmerken 
is niet altijd gemakkelijk. De rocp van M. blytJli is 
te horen tussen 35 en 45 kHz. die van de vale vleer
muis tussen 30 eo 40. Toch is het zeer moeilijk 
deze soorten op basis van het geluid te ondcr
scheide n. 

Myotis copaccilljj 

Deze soort jaagt rechtlijnig in hct midden van 
bceklopen. Alleen boven groter open water wor
den schcrpe bo<:bten en wendingen gemaakt, ter
wijl de watervleermuis dit ook boven smalle 
beeklopen doet. Vreemd genoeg wordt er hier 
niets over het geluid gezegd. Van Ahlén (mond. 
meel.) weten we dat het onderscheid tussen deze 
twee soorten op basis van het geluid alleen tot nog 
toe nagenoeg onmogelijk lijkt. 

Voor een ieder die ook wel eens in het buitenland 
met zij n detector rondloopt: benader de puzzel 
positief, maar zorg voor cen gezonde twijrel m.b.1. 
je determinatie. Schrijr je ervaringen eens op en 
stuur ze naar Herman Limpcns, zodat hij t.Z.t. een 
overzicht kan geven. Ondertussen wachten we vol 
spanning op de nicuwe publicatie van Ahlén. 

Met dank aan H erman. 

Hans Hollander 
Drocvendaalsesteeg 57, 6708 PB Wageningen 



Mededelingen 

Geluidswal voor vleermuizen 

Dit jaar wordt cr begonnen mei de aanleg van een 
vlccrmuiswintcrobjccl in de gemeente Melick· 
Hcrkeobosch. Het zal een kunstmatige gang in 
een geluidswal naast het industrieterrein ~Heide· 

worden. De subsidie is aangevraagd doOf de 
Heemkunde-vereniging "de Rocrstreek", waarop 
de provincie Limburg positief beschikte. Het ini
tiatief is natuurlijk toc te juichen, maar de vreug
de krijgt tocht een rare bijsmaak als je de 
grootschalige afgraving van het beste vleermuis
winterverblijf in Zuid-Limburg, de St. Picters
berg. hcbt gezien. Limburgse naluur cn cultuur 
verdwijnen "gruisloos· in ccmc nlzakkcn. Een 
vleermuisrijk object verdwijnt cn een onzeker ob
ject wordt aangelegd. Maar ja, als de geluidswal 
cr ligt, zal de Zoogdierenwerkgoep van het Na
tuurhistorisch Genootschap Limburg voor de 
jaarlijkse winlertelling zorgen. Ook de Stichting 
Omroep Limburg kreeg e r lucht van. Ik heb toen 
in een telefonisch interview in hel kort iets verleId 
over vleermuizen en het nieuwe object. Over de 
verdereonlwikkelingen van de "vleermuÎsvriende
lijke" geluidswal houd ik u op de hoogte. 

Steven Jansen 
Korboenstraat12, 6075 SN H erkenbosch 

Coördinatoren provincie Noord-Holland 

Voor de provincie Noord-Holland is een wijziging 
opgetreden onder de coördinatoren. Met ingang 

Verkoop artikelen 

Bij de Stichting Vleermuis-Onderzoek zijn de 
volgende artikelen verkrijgbaar: 

-Helmcr, W., HJ.G.A. Limpcns & W. Bongers. 
Handleiding voor hel inventariseren en determi
neren van Nederlandse vleermuissoortcn met be
hulp van bat-detectors. 
Prijs f 12,50 (incl. verzendkosten). 

-Refcrenticcas5CUC ten behoeve van hel determi
ne ren van vlee rmuizen aan de hand van hun 
echolocatiegeluiden. 

van 6 feb ruari is de taak van Rogier Lange 
(Noord-HoUand-zuid) overgenomen door Floor 
van der Vlie t. De situatie is nu als volgt: 

Algemeen coördinator (Gehele provincie): 
Kees Kapteyn, Bos en Lommerweg 1-m,1055 DK 
Amsterdam, tcl. 020-881557. 
Taken o.a. verzamelen, controleren en ovcr.ticht 
gegevens, garantie kwalite it gegevens, contacten 
provincie/Verenigingen, regeling activiteiten, win
ter, algemene steun. 

Coördinator Noord-Holland-noord (Alle delen 
in de provincie ten noorden van de y-lijn 500): 
Joost Verbcek, Gemaal 9, 1613AM Grootebroek, 
tel. 02285-13605. 
Taken o.a. verzamelen, nagaan van meldingen, 
controle veld waarnemingen, steun aan inventari
saties, contacten plaatselijke verenigingen, poli
tie, ad-hoc-situaties noordelijke deel. 

Coördinator Noord-Holland-zuid (Alle delen in 
de provincie ten zuiden van de y-lijn 500): 
Floor van der Vliet, Spaarndammerstraat 660, 
1013 TJ Amsterdam, tel. 020-828216. 
Taken zie coördinator Noord-Holland-noord. 

Ingevulde formulieren moeten gestuurd worden 
naar de algemeen coördinator. Voor determina
ties kan men in eerste instantie te recht bij de deel
coördinator. In de volgende Nieuwsbrief zal cr 
een overzicht komen van de tot nog toe verzamel
de gegevens (vanaf 1987). 

Prijs f 10,- (excl. f 3,50 verzendkosten). 

-Dia-serie -Focus on bats", Een serie van 40 dia's 
van inheemse vleermuissoorten, hun bedreiging 
en bescherming. Met toelicht ing in hel Engels. 
Prijs f 45,- (incl. verzendkosten). 
-Daan, S. et al. De Nederlandse Vleermuizen: Be
standsontwikkelingen in winte r- en zomerkwar
tieren. 118 pagina's. 
Prijs f 7,50 (inel. verzendkosten). 

23 



-Themanummer van -Huid en Haar- over vleer
muÎsonderzoek met behulp van bat-detectors. 14 
artikelen. 65 pagina's. 
Prijs f 7,.50 (incl. 'Ierundkosten). 

-T-shirt, wit met op voonijde een grote afbeelding 
van een vliegende vleermuis. Kan ook worden ge
leverd met aanvullende tekst "Bats need rriends-. 
Bij bestelling vermelden of al dan niet deze tekst 
gewenst is. Beschikbaar in de maten XL, 1., M en 
S. 
Prijs f 17.so (excl. f 3,25 verzendkosten per shirt). 

-Massief bronzen deurklopper in de vorm van een 
vleermuis. 
Prijs f 30.- (excl. f 5,50 verzendkosten). 

-Unnen draagtassen met grote afbeelding van 
vleermuis, twee-zijdig bedrukt. 

Curieus 

Opschriften 

Wie wel eens door de onderaardse kaIksteengroe
ven in hel Zuidlimburgse gedwaald heeft, weet dat 
de wanden veelal bekalkt zijn met recente tot 0e

roude opschriften. Een wel zeer originele tekst 
trorfen we tijdens de afgelopen census aan in de 
Bondsdaa1groeve. 

Vleermuis Wetenswaardigheden 

In de Zuid-Limburgse mergelgroeven komen 
vleermuizen voor. De vleermuis is een bescherm-
de vogelsoort. De vleermuis is een trekvogel die 's 
zomers in Afrika ledt. Ze brengen vaak ziektes 
mee en kunnen ook hondsdolheid krijgen. Ze blaf
fen dan als honden, hetgeen je op de winteravon
den dan ook kunt horen. Vleermuizen houden een 
winterslaap. Ze hangen dan aan hun kop aan het 
plafond. Af en toe worden ze wakker om met hun 
soortgenoten te vrijen. li:. likken dan hun vel af, 
waarna ze weer fijn droog zijn en de dorst weg is. 
Vleermuizen hebben een soort radar waarmee ze 
hun weg kunnen vinden. Deze radar stoort soms 
zelfs de vliegtuigen. Het is eens gebeurd dat een 
piloot bijna in een mergelgrot beland was. Hij had 
gelukkig op het laatste moment in de gaten dat zijn 
vleugels niet door de ingang van de grot gingen. 
Tegenwoordig kun je met apparaatjes het geluid 
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Prijs f 6,- (excl. f 3,25 verzendkosten) 

De hierboven genoemde artikelen kunnen wor
den besteld door overschrijving van het daarvoor 
verschuldigde bedrag op postrekening 53.25.'n4, 
ten name van de Stichting Vleermuis-Onderzoek 
te Leiden, onder vcrmelding van bet/de gewenste 
artikel(en) en aanta1(lcD). Vermeld ook steeds dat 
het om een besteUing gaat. U wordt dringend ver· 
zocht op het overschrijvingsformulier de naam 
van de Stichting voluitle vermelden en niet de af
korting SVQ te gebruiken. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

Peter Lina 
E. de Boer van Rijkslraal13, 2331 HH Leiden 

van de vleermuis-radar horen. Het is een soort mi
trailleur geluid. 
Hiermee kan hij een vliegende mug neerschieten, 
waarna bij deze opeet. 

Egi Jeu.~ 

WiUem Vergoossen, Hulststraat 20 
6101 MG Echt 

Vlooienband te hoog gegrepen. Parool 
2G-1-90 

Een rraai nieuwigheidje, de ultrasone vlooien
band, is voor gcbruik vrijgegeven door de Ameri
kaanse keuringsdienst van waren. De band is 
volkomen veilig voor mens en huisdier. Het enige 
probleem is dat de band niet werkt. 
Volgens de aanprijzingen zou de vlooienband een 
zo hoog geluid uitzenden dal vlooicn er door ver
lamd raken., zich nict meer staande kunnen hou
den in de vacht van de kat of hond en als rijpe 
appelen Ier aarde storten. Van het ultrasone ge
luid hebben zoogdieren gecn last, volgens de keu
ringsdienst. 
Onderzoekers van de Purdue-universiteit in de 
Verenigde Staten benaderen de kwestie van de 
andere kant en keken of de band wel werkzaam is. 
Zij hebben twee merken van de nieuwe vlooien· 



band getest op vijf katten en 250 vlooien. Elke kat 
kreeg 50 vlooien en na een week werd gekeken 
hoeveel daarvan nog in leven waren. Dat waren er 
gemiddeld 49,3 - 98,6 procent. 
De vlooien werden na telling teruggezet op de die
ren die vervolgens een week zonder band rondlie
pen. Het resultaat was niet anders. 
De vlooien bleven zich voeden en vermenigvuldi
gen tijdens het experiment. -Het is niet bewezen 

Agenda 
7 april (zaterdag) Vergadering van provinciale 
coördinatoren. Uitnodiging volgt. 

2L april (zaterdag) Tweede vlcermuisdetermina
tiedag 
Schothorst, Amersfoort (voor roule beschrijving 
zie vorige Nieuwsbrief) 

11 en 12 oktober (donderdag en vrijdag) 
Landelijke inventarisatie-avonden voor roepende 
mannetjes: resultaten meenemen op 13 oktober! 

Let Op! 

Binnenkort komt er een invoerprogramma t.b.v. 
het invoeren vleermuiswaarnemingen op je eigen 
pcrsonal computer beschikbaar. Gegevens kun
nen dan op floppy worden ingestuurd en invullen 
van waarnemingsformulieren hoeft niet meer! 
Wie van deze mogeHjkheid gebruik wil maken, 
kan het programma nu reeds schriftelijk aanvra
gen bij Herman Limpcns. 

Stuur alle waarnemingen die je nog hebt liggen zo 
snel mogelijk in, zodat we nog voor het zomersei
zoen een overzicht kunnen samenstellen van wat 
we al 'klaar' hebben! 

Wie kan ons aan het huidige adres en telefoon
nummer van Bart Poelman helpen? Reacties Daar 
Herman Limpens. 

dat vlooien ultrasone geluiden kunnen produce
reo of opvangen", concluderen de onderzoekers. 
Van andere insekten is dit wel aangetoond; ken
nelijk waren de fabrikanten van de ultrasone band 
iets te optimistisch over het gehoororgaan van de 
vlo. 

13 oktober (..-..a terdag) 
Contactdag Vleermuis Atlas Project 1990 

17 november (zaterdag) 
VLEN-dag 1990 

Geplande invcnt arisatiekampcn worden d.m.v. 
een aparte lijst bekend gemaakt. 

Vanaf dit voorjaar zijn er weer nieuwe leendetec
tors beschikbaar. Wie in aanmerking wil komen 
voor het lenen van een detector, kan dit schrifte
lijk melden bij Herman Limpcns of bij de provin
ciale coördinator. 

Wanneer je een detector hebt geleend en deze 
niet effectief gebruikt, stuur de detector dan te
rug, want de vraag naar leendetectors is nog steeds 
erg groot! 

Reacties naar: Herman Limpcns 
postbus 9201, 6800 HB Arnhem 
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ADVERTENTIE 

Voor Zweedse en Engelse 
v l eermuisdetectors. 

Gewoonlijk uit voorraad 
leverbaar . 

Gespreide betaling 
mogelijk . 

Esther de Boer van 
Rijkstraat 13 
2331 HH Leiden 
Telefoon 071-314979 


