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MONITORING 

ZOOG DlERMONITORING: HET DEEL
PROJ ECT TERRITORIALE VLEERMm
ZEN 

Al enkele jaren worden er op trajecten roepende man
netJes van vlcermui7.cn geleld. Hierover is ook al ... er
schillende malen in dcz.c Nieuwsbrief geschreven (aa. 
Verheggen. 1994). Nu hel project Zoogdierrnonitoring 
echt is gestart. is het prOject roepende mannetjes hierbij 
ondergebrAcht. Voorargaand alln de start van Zoogdier
monitoring. is ook in de provincie Noord·Holland een 
project vnn roepende mannetjes gesllut. Deze gegevens 
worden ook voor de landelijke Zoogdiermonitoring ge
bruikt. Onl:mgs konden alle gegevens I/m 1994 worden 
ingevoerd en verwerkt. DfH WilS ccn mooie gelegenheid 
om de eerste rcsuh:lIcn eens op een rijtje Ie zetten. 

(\'1e th ode 
De gebruikte methode is betrekkelijk simpel. Langs 

cen vaste route van 2·6 km worden in de periode 15 
augUStus tlm 30 september 4·6 tellingen ve rricht van 
territoriaal roepende (wervende) mannetjes. Hierbij gaat 
het om de soorten (gewone) dwergvleermuis. ruige 
dwergvleermuis en roSSe vleermuis. Deze worden waar
genomen met een batdetee.tor, die staat afgestemd op :!: 

20 kHz. Rosse vleermuizen kunnen hierbij vaak nog be
ter met het sewone gehoor worden waargenomen. De 
waarnemingen worden op een kaart ingetekend volgens 
een bepaalde codering Na afloop van het telseizoen 
worden volgens bepaalde c riteria de waarnemingen ge
teld. voor vliegende dieren wordt hierbij onder meer een 
minimum·afstand VBn 100 m gehantee rd . Zowel het 
seizocnsmilldmu m als het gemiddelde worden als eind
resultaat gebruikt. De gehele werkwijze is uitvoerig be
schreven in een handleid ing: Deze is tezamen met spe
ci ale wnarnemlngcn-formulicren bij Zoogdiermonitoring 
vcrkrijgbaar. 

Res ult a te n 
Het a.lI1tlll routes en teljaren is nog te ge ri ng voor 

een grondige anal yse. Toch zijn de eerste resultaten al 
interessan t. 

Sinds de start in 1990 zijn op in totaal 32 routes ge
gevens verzameld (Figuur I ). Op 31 hiervan werden ge
wone dwergvleermuizen aangetroffen, op 14 (ook) ruige 
dwergvleermuizen en op 7 rosse vleermuizen. Er was 
helaas nogal wtll verloop in de routes. 7 routes werden 
slechts eenmaal geteld in 1991 of in 1992 (Tabel I). In 
1994 werden op 22 routes de terri tori aal roepende man
netjes gete ld. wllarvan 6 route.~ nieuw waren. De meeste 
hebben gelukkig de dUidelijke bedoeling om met het tei
len ook in de toekomst door te gaan. Ook in 1995 zullen 
enkele nieuwe routes worden gestan . 

Op II routes werden gedurende de laatste drie jaren 
de vleermuizen geteld, hiervlln lagen e r 7 in Noord-Hol
land. 2 in Fi evolllnd, I in Noord-Brllbant en 1 in Uln
burg. Op 9 van die routes werden in alle drie de jaren 
dwergvleermuinn wnnrgeno men . Analyse van die ge
gevens Iccrde. dal zowel op b:I~is vnn het seizoensmaxi
mum als hel gc middelde l\an\(It roepende mannetjes de 
:mntall en 111 1993 wat Inger leken dlln in hel janr ervoor 
en het j:lnr ern:1. Di t wus cchter niet op alle routes het 

geva l. Hierdoor waren de vcrschillen lUssen de jaren niet 
statistisch signilic:lnt . De vcrschillen tussen de Iclroutcs 
onderling waren dat cchter wel CTwee\'oudige variantie
analyse. p<OOOI). De "'erschillen lussen 1993 enerzijdS 
cn 1992 en 1994 anderzijds bld.en ook niet signilicanl 
met een T-toets. daarvoor lijn meer telromes en teljaren 
nodig Ook wanneer wc onderscheid maken tussen de 
routes in Noord-Holland en die elders In Nederland bleek 
dat steeds in 1993 de lallj;Sle alln tallen werden ge\-on· 
den. Overigens bied. uit dit onderscheid dat de gemid
delde aantallen in Noord- Holland significant lager wa
ren dan elders . Volgens een hepllalde methode (de 
Mountfort-methode) kunnen ook in i:t'!n keer alle routelel
lingen met elkaar worden ~ergelcken Wel moet elke rou te 
dan tenminste Iweemalll lijn gete ld . In lil!uur 2 "ien wc 
het resultaat uls we de tellingen van 1990 op 100% stel
len . Ook hieruit blijkt dat 1993 misschien een minder 
goed jaor voor dwergvleermuizen W:IS. Ook deze resulta
ten zijn (nog) ni et stntistisch sÎgni(ic:mt. 

Voor de nndere twee soorten ?.ijn dergelijke bereke
ningen nog niet erg zinvol. er zijn gewoon nog Ie weinig 
tel resul taten. 

Voor deze eerste berekeningen is per route steeds 
gebruik gemaakt vlln het seizoensmllxim um . dit is het 
grootste aantal dat tijdens ét'!n vlln de tellingen in een 
jaar is aangetroffen . Wunneer we hel gemiddelde van 
de tellingen per jaar voor de berd.emngen gebruiken. 
krijgen we globaal dezelfde uukomsten . maar nog min
der nauwkeurig dan op basis van het maximum. Dat 
hangt vermoedelijk samen met het feit dat de aantallen 
roepende mannetjes meestal in t'!t'!n of twee pieken per 
seizoen voorkomen_ Dat levert dan een relatief onzui
vere waarde op voor hel gemidde lde 

Toe koms t 
Ook in de toekomst willen we met dit project door

gaan. Dat heeft echter alleen zin als he t aantal mede
werkers wordt vergrool. Het veldwerk en het inSluren van 
de gegevens is betrekkelijk eenvoudig. Bovendien vindt 
het veldwerk plaa ts in een tijd Vlln het j anr mei tamelijk 
vroeg invallende dui sternis. 7.odnt men na arJoop lOch 
nog op tijd in bed kllll liggen. Hel vinden vlln meer deel
nemeu zou dus eigenlijk nie t zo' n probleem behoren te 
zijn. 

Meedoen in 1995 kun nog steeds. zorg dan voor ten
minste 4 tellingen in septemher. Bij opguve ontvangt men 
een eenvoudige handleidi ng en invulformulieren. Men kan 
zich opgeven bij de Provinciale Coordinutor in iedere pro
vincie (zie lijst achterin del.e Nieuwsoriel) of direct (kos
teloos) bij ZoogdiermonilOring, AntwOOrtJnummer 8847. 
3500 ZK Utrecht (tel. 030 544642). 

Literatuu r 
VERHEGGEN l..S G M • 1994 Monllonng v::l.n I(rriton::l.lc "k:er
mUIzen In de paanl)d VLEN·Nicu_bnd no 11 6( 1) 5·11 

Rombom de Wijs &. Lud)' V,rh'lSrn. 
plo 'ZoogdiumDnllormg. Emmallwn 41, Ulrt!chl 
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folguur 2. MOllnlfort-{jaar)index voor terrilOri.1le dwergvleermuizen 
In Nederl~nd ( 199Q· 1994) 

T:.bel I. Gereide r(lUIe.~ roepende mnnnclje~ dwergvlccrmui~. Per 
route i~ weergegeven in welke jaren cr is geteld en liet n.an\.11 tcl-
jnrrn bij clkaar 0Plleleid. Er is gc~eerd op hel aantal jaren v:l1I 
deelname. Op de onder.;;\c regel i~ het 33nlal gelelde roUIe.~ per 
jaar vermeld. 
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ONDERZOEKNAARDE ACI1VITEITSPA
TRONEN VAN TERRITORIALE ROSSE 
VLEERMUIZEN IN DE PAARTIJD TEN 
BEHOEVE VA N EEN METHODE TOT 
MONITORING 

Inleiding 
In de herrst van 1992 heeft Ruud Claessens, În het 

kader van zijn lerarenopleiding hiologie aan de Hoge
sc hool Midden Nederland ondenoek gedaan naar de 
aCliviteitspatroncn van territoriale rosse vleermuizen in 
de paartijd. Doel van hel onderzoek was het ontwikkelen 
van een gestandaardiseerde methode voor jaa rlijk se 
monitoring van territori:lle rosse vleermuizen . Hi erbij is 
gekeken naar: het verloop van de roepactiviteit in het 
seizoen en in de nacht. individuele verschillen in rocpac
tiviteit, de inv loed Vlln weersomsta ndigheden op de 
roepactiviteit , het type paarplaats en de ligging van de 
p:l:lrplaatsen in het landschap. Hel onderzoek werd uit
gevoerd in het natuurgebied 'De leemkuilen' nabij Uden
hout (Noord Brabant): een voormalige leem- en Land
groeve met veel oppervlaktewater, .:lfgewÎsseld door on
diepe vennen, moerassen en broekbossen. He t gebied 
wordt doorsneden door enkele uude eiken- en heukenla
nen. 

Uit de berekende "trefkans" van een territori.:lle rosse 
vlcerm lJ is kon het minimaal gewenste aantal oeloeken 
herekend worden. dat aan een gebied gebraeht dient te 
worden, voor een betrouwbare scha llÎng v:ln het a.:lntal 
paarplaatsen_ Dit type trefkan~ondcrzock is argeleid van 
broedvoge londerzoek en is ook gebruikt bij territoria le 
dwergvleermu izen Pipislrellus in de paanijd in Neder
land. 

Method e 
De methode ' Ruud ' kw:un erop neer dal van half 

augustus tOl begin oktooer een vaste roU le mee rdere 
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keren op een nacht bemonsterd werd met een batdetector 
(Skye-baldetector. afgesicid op ± 25 Khz). Een inventari
satiebezoek bestond doorgaans uit tien ronden en slame 
en eindigde gemiddeld 43 min. mi zonsondergang resp. 
21 min. vóór zonsopkomsl. Er werden in totaal 21 be
zoeken en 188 ronden gebracht. 

R~sullaten 

In IA km laan werden 10 verschillende paarbomen 
(per boom minimaal ttn waarneming) gelokaliseerd: 
rehllieve index "" 0.72/100 m. Uet maJlimum aantal ge
registreerde Individuen op Un ronde Wa! 9: relalieve 
indeJl '" 0.64/100 m. Gemiddeld werd 34.9% van het to
taal aantal (10 ex.) waargenomen op ttn ronde. Er was 
ecn piek in de roepilctiviteit van half augustus lol half 
september. Eind september werd vrijwel geen (roep)acli
vlleil meer wllarge nomen. 

's Nachts werden twce pieken in de roepactiviteit gere
gistreerd: de ecrste v:ln 1-3 uur na zonsondergang en 
de tweede vlln 4-1 uur vóór zonsopkomsl. De tweede 
piek is iels sterker dan de eerste piek. maar het verschil 
is niet grOOI ( 1.2: I, activiteit in relatie tot zonsopkomst 
resp. zonsonderga ng). 

Er was een grote variatie in de roepactiviteit van ver
sch illende territoriumhouders. Naburige territorium
houders lijken elkaars gedrag negatid te beïnvloeden. 

Regen en harde wind bleken een negatieve invloed 
op de roepactiviteit Ie hebben_ De temperatuur had geen 
invloed op de aetlvileil. 

Het minimum aa ntal bezoeken dat gebracht moet 
worden om tenminste 90% van het aantal territoria te 
kunnen onderscheiden bedraagt 6 (minimaal I registra
tie pcr territorium). Een bezoek komt in dit geval neer op 
ttn ronde tussen 4-1 uur voor zonsopkomSI. Indien (wee 
ronden gebTllcht worden zijn 5 bezoeken voldoende. Voor 
de piek vlln 1-3 uur na zonsondergang werd deze bere
kening niet uitgevoerd. 

De onderlinge af5tond tussen de paarbomen bedroeg 
gemiddeld 148 m. met een minimum van 20 m cn een 
maximum van 327 m. Speehlcgoten waren het mcest in 
trek bij territoriumhoudcrs. Als paarboom werden gebruikt 
amerikaanse ei k (6X) en beuk (4X). 

Di sc uss ie 
In deze studie is uitgegaan van 10 verschil le nde 

territoriumhoudeT5. In werkelijkheid zullen het er waar
schijnlijk niet veel meer of minder zijn geweest. Het maxi
mum op een ronde bedroeg 9. Over verplaalsi ngen van 
territoriale rosse vleermuizen is echter nieu bekend. Ter
ri toriale rosse vleermuizen lijken relatief plaalstrouw. 

Het begin van de paartijd viel niet samen met het 
begin van de onderzoeksperiode. Deze begint eind julil 
begin auguslUs en mogelijk nog iets eerder. De piek van 
halF augustus tot half september is relel evenals het einde 
van de paartijd (ei nd septemberlbegin oktober). 

Ruud gaat uit van de ochtendpiek als beste en ge
schiktste periode voor monitoring van territoriale rosse 
vleermuizen in de nacht . De avondpiek is korter en de 
roepactiviteit 's avonds is gemiddeld lager. In de vroege 
ochtend werden in absolute ûn meer territoriumhouders 
geregistreerd d3n in de late avond. Ook in relatieve zin 
is de ochtendperiode geschikter voor monitori ng dan de 
avondperiode (nd is gemiddeld 28.6% en 46.1 % voor 
resp. oehtend- en nvondperiode) . Berekend kan worden 
dat voor de Ilvond- en ochtendperiode resp. 20 en 5 be
zoeken (tussen half augustus en ei nd september) nodig 
zijn voor een betrouwbare schatting (met een marge van 

25%) van het werkelijke IIIlntal. 
Volgens het principe. van de "verzadigende clustering-

zijn richTlijnen voor het gewenste a3nt31 bezoeken "oor 
een terriloriumkarlering reformuleerd. Bij territoriumkar
teringen worden verschillende waarnemingen volgens 
vasle criteria geclusterd tot territoria Dit wordt gedaan 
om te compenseren "oor verpla:lIsingen van territorium
houders tijdens het onder LOek. In onderh.l\' ige s lUdie 
werd echter geen enkele waarnemin, geclusterd. omdat 
er vanuit werd geg3an dólt de territoriól op vaste plaatsen 
lagen. 

Zol3ng we nieu weten over de ptaatstrouw van 
territoria le vleermuilen (hoe groot IS een territorium?), 
komen we ook nle toS over 3bsolule dichtheden te weten 
en zijn we daarom aangewezen op relmieve methoden 
zoals de transecltelling . Voor populatie- en gedrags
ecologisch onderzoek voldoen dele methoden uitste 
kend. 

Het zou aardig lijn dh type ondenoek in andere ge
bieden te herhalen. Uitspraken over de besle periode 
voor monitoring in de nacht en het minimum aantal ge
wenste bezoeken in een seiloen krijgen don meer gel
digheid . l.l/dy Vt'rltt'ggt'n 

WINTERWERK 

VLEERMUISTELLINGEN 1994/95 IN 
WINTERKWARTIEREN (EXCL.MERGEL
GROEVEN) 

Het navolgende geert een samenvatting van de re
sultaten van de vicermuistellingen die in het winterseizoen 
1994195 zijn uitgevoerd in andere winterkwartieren d.m 
de mergelgroeven . Deze samenvatllng is gebaseerd op 
de gegevens die door de coOrdimttoren van de provin
ciale werkgroepen ilan mij zijn toegezonden. De tel
resultaten zijn tal twee tabellen verwerkt. T3bcl I geeft 
het overzieht von de te tresultaten per provincie en per 
vleermu issoort. Per provincie is het a8ntal bezochte lo
katies vermeld. maólr uitsluitend die met objecten waarin 
bij deze te ll ing oF in voorga:mde winters daadwerkelijk 
vleermuizen werden Ilangetroffen. Dood gevonden vleer
muizen zijn in de resultalen meegeteld. Niet opgènomen 
zijn de lokaties die wel bezocht djn. maar waar 101 op 
heden geen vleermuizen in de objecten zijn aangetrof
Fen. 

Van een verhoogde inventarisatie-inspanning 
is sprake in de provincie Groningen. met als resullólat de 
vondst van drie nieuwe k ..... ar1ieren met vleermuizen. Van 
de gevonden dwergvleermuizen werd overigens bijna de 
helrt bepaald door dode exemplaren: opmerkelijk was 
dat hier enkele ruige dwergvleermuizen werden aange
troffen. In Friesland en in Drenthe blijft de activiteit be
perkt tot de bekende winterlcwanieren. Het resultaat voor 
Drenthe vermeldt voor het eerst een wstervleermuis. die 
zich bevond in de grote bunker in voormalig kamp 
Westerbork. In Overijssel zijn. naast de vaste objecten. 
de meeste lokatie5 nagelopen waar ooit wcl eens een 
winterslapende vleermuis was gevonden. Hier werd ook 
het beste resultant genoteerd in een aangelegde vlee
rmuiskeJder. namelijk lJa grootoren in die te Dalfsen 
(Hessem) . De OIU1talien in Gelderland blijven oplopen. 
Thans tot ruim boven de 2000. maar worden voor een 
belangrijk deel bepaa ld door alleen :11 meer dan 1100 
overwinterende wlltervleermuizen in objecten op over 
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Prov. e... TOT I m n • D P P -... 
GR 6 80 2 6 . 4 · 62 6 · 
FR 1 11 · 2 . • · · . · 
OR e 104 · 89 1 l' · · 13 · 
OV 23 21. 7 28 104 32 · · 44 · 
GL 99 2130 35 231 172 1384 17 45 284 1M,1 Es 
UT 31 945 32 247 133 31' · 21 .. 1 H, 1 Es 
NH 33 713 12 30 11 481 I. 102 52 · 
ZH 37 1014 12 Z1 1 762 117 · .. · 
ZL 12 481 · 31 4 332 · .. 00 · 
NB 20 260 5 oe .7 .. · 1 64 · 
LB 25 lt. · 15 17 2fl · ,. 41 lem,l Es 

295 - 105 77. 480 343' 148 ca 738 BON. - 1.8 13.0 7.7 67.5 2.5 

Tabel 1. O~rzicllt u:lre$ultatcn 1994195 per provmcie (voor aflr::(11"· 
Hllien .. Ieermuissoortcll. 1;ic tabel 2) 

13 02 

, ... '2.0 

164 a' 

53150 

T"bcI 2. VergelijkIng wm1CI'$ 1993194 ~n 1994/'95: rcsul!~1en v~n 
243 lokaties die in beide winter): ûjll Ollderrocll1. 

wegend militaire lerreillen aan de noordkanl van Arnhem. 
Daartegenover werd in Gelderland nog maar één vale 
vleermuis aangelroffen. Opmerkel ijk in Utrecht was dat 
de loegang werd geweigerd lot fort Vechten . In Utrechl 
en ook in Noord·Holland was geen sprake van nieuwe 
objeclen met vleermuizen. Di' was evenals in de voor· 
gaande winter wel het geval in Zuid- Hollnnd, wanr het 
totnal uan tal bovendien de magische grens van 1000 
overschreed. Opvallend is Ilier de vondst van enkele 

5.' .U 0.1 

., ... 
- 11% - ... . .,. 

3 0.' 

0 

878 ".8 .... 
tOt ,,8 .-

.... +6.3% 

baardvleermuizen in een nieuw gcvonden gr;lfkclder bij 
Warmond. Ook in Zeeland is sprake van een aantal vaste 
objecten. Verlleugend wa~ de aanwezigheid vOIn vier 
fra njesta:men in de hunkers hij Haamslede. daarenle
gen werd in Sluis thans geen enkele mopsvleermuh meer 
aangetroffen. In Noord-Brahnnt zijn de drie grootoren in 
het aangelegde ohject De Malpie verheugend, maar ook 
de feitelijke vondst van o\"erwin1erende vleermuizen lil 
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de overkluizingcn van de Dieze in Den Boseh: hierover 
gingen al veel langer geruehten, die nu zijn bevestigd. In 
Limburg blijft het zoeken na ar objecten met aantallen 
van enige betekenis: wederom werden zonder veel suc
ces ve le nieuwe objecten bezocht. 

Tabel 2 geeft een landelijke vergelij king van 
de telresultnten in 243 locaties die in beide winters zijn 
geïnventari seerd. Het totale aantal in deze objecten ge
telde vleermuizen lag in 1994/95 weer ruim 6% hoger 
dan voo rga 3nde winter. Dit percent3ge is helemaal 
rechtsonder in de tabel Ie vinden. Het niveau is hiermee 
ruimschoots dat van een prima telwinter_ Dat dit niet door 
alle individuele tellers zo werd ervaren geeft aan dat er 
regionaal nog wel enige verschillen zijn_ In tabel 2 zijn 
deze uite raard niet terug te vinden. Achter de afzonder
lij ke 500rten is weer het verschil percentage len opzichte 
van de voorgaande winter vermeld . beha lve bij de soor
ten met slechts enkele exemplaren. Ditmaal zijn de ver· 
schillen lussen de soorten minder grool en minder afwij· 
kend va n de algemene toename. Het versc hil bij de 
ongedetermi neerde vleermu izen betekent dat er beter is 
gedetermineerd of dat de vleermuizen zich beter lieten 
determineren. Opvallend is de ongeveer gelijke relatieve 
toename bij franjestaart en w31ervleermuis, die boven
dien sterker is dlln bij de baardvleermuizcn. De verschil
len bij grootoren en dwergvleermuizen, die vorig winter 
een sterke Si ij ging toonden, zijn thans van onderge
schikte betekenis. De afname bij de meervleermuis komt 
geheel voor rekening van de bunkercomplexen in de 
duinen nabij Den Haag. 

Een aparte opmerking verdienen de dwerg
vleermui zen, waarvan de gevonden aantallen blijven 
toenemen (thans ruim 5% van het totaal getelde aantal). 
Bij nadere beschouwing blijkt veruit het grootste aantal 
dwerg vleermuizen Ie zij n gevonden op slechts enkele 
vindpl aatsen . Deze plaauen wijken ook af van het 
klassieke tYIk!- ondergrondse winterkwartieren waarin de 
SOOrten geteld worden die bij voorkeur onder koele en 
vochtige omstandigheden overwinteren. In deze 'grotach
tige' typen objecten worden wel eens dwergvleermuizen 
(en lautv liegers) aangetroffen, maar die bevinden zich 
dan meestal in de wat drogere gedeelten van die objecten 
(bijvoorbeeld nabij de ingang). Bijna alle dwergvleermui
l.en uit tabel I zijn echter gevonden op duidelijk boven
gronds gesi tueerde plekken in of aan gebouwen. Dit 
betreft kerken in Groningen en Veere, poorten in Apel
doorn en Bloemendaal. een verlaten fab riekshal bij 
Geleen, een ruïne bij Santpoorl. Over de perm anente 
aanwezigheid van een kolonie dwergvleermuizen in een 
grac htenpand in Amersfoort werd eerder door Zomer 
Bruijn vers lag gedaan. Deze winter werd in Groningen 
de aa nwezigheid van een kolon ie dwergvleermuizen van 
onbek ende sterkte vastgeste ld in een woning; voor een 
tweede si tuatie bestaan sterke aanw ijzingen. In bovenver
melde poort te Bloemendaal werden eerder overwinteren
de laatvliegers waargenomen. Deze winter zijn drie 
grootoren op de zolder van een schuur nabij Roermond 
gevonden, zes in een fietsenstalling te Druten cn eentje 
achter gevelbekleding te Groningen. 

Met de groeiende aandacht voor het monilo
n ngproject, waarbij alle soorten meldingen worden 
gevraagd van vleermu izen vooral in gebouwen. zal het 
aantal van dergelijke bovengrondse winterverblijfplaatsen 
wellicht behoorlijk toenemen. Dat is natuurlijk heel mooi, 
gelet op de doelstellingen van het monitoringonderzoek. 

tiet lijkt dan echter zinvol om in de huidige lijsten met 
winterkwartieren. die de basis vormen voor het boven· 
staa nde overzic ht , een scheiding aan te hrengen. Met 
de 'k lassieke' ondergrondse winterkwartieren worden dan 
met name baardvleermuizen, franjestaart. w:lIervlcer· 
muis, meervlecrmuis en grootoor gevolgd, Een ni eu w te 
vormen bestand van bovengrondse winterkwartieren kan 
dan de basis worden voor het volge lI vlln dwergvleermui
zen en hope lijk ook de laatvlieger. 

lijdens het aanbieden van dit artikel voor de 
Nieuwsbrief bleek de redacteur (voor zover mij bekend 
als enige in ons I(md) Ie beschiklen over gegeven:. V(m 

een apart soort wintertellingen , namelijk wintercontroles 
van vleermuiskasten. Deze gegevens betreffen waarne
mingen van grooloren. dwergvleermuizen Pipislrl'1I11$ 
lpec. en rosse vleermuizen. maar sluiten eveneens lastig 
aan op de 'k lassieke ' wintertellingen. Dit ge ldt ool voor 
de bovengenoemde meldingen van 'toevalstreffers' in de 
winter en voor de diverse losse meldingen van (meestal) 
individuele dwergvleermuizen in woningen maar ook 
andere gebouwen. 

Deze samenvatting verschijnt eerder dan in 
voorgaande jaren. dan hij de vroegtijdige doorzending 
van de resu ltaten uil de provincies. Daarvoor op deze 
plaats donk aBn de verschillende coördinatoren. Di t 
maakt het ons mogelijk om nog ruim vóór de tellingen 
1995196 de zaken te bespreken die van belang "ijn voor 
de organisatie en uitvoeri ng van de winlertellingen van 

' vleermuizen als onderdeel van het l oogd iermonitoring
project. In elk geval zal met de coördinator van het zoog
diermonitoringproject moeten worden getracht om de 
keuze te bepalen van de winterkwartieren die voor 
monitoring van belang zijn en die dus jaarlijks fIl.!!f.l.e.n 
worden geleld. 

Gerhard Glas. BealrixSlraal 2. Arnhem 

VERSLAGEN 

NAlTE OF DROGE BOOM HOLTEN" 
VOOR VLEERMUIZEN 

Bij het zoeken naar kolonies in holle bomen. 
heb ik de laatste jaren steeds sterker de indruk gekregen 
dat bepanlde boombewonende vleermuissoorten in "natte 
gaten" huizen. terwijl andere soorten juiS1 in "droge gaten" 
zijn te vi nden. Mei nalle gaten bedoel ik de oude speeh. 
legaten, waaruit vaak een donk ere. so ms pikzwarte 
vochtslreep naar beneden loopt. Meestal zij n zulke boom
holten al op grote afstand te herkennen aan hun donkere 
vochtsITeep, die ook in opgcdroogde toestand goed zicht
banr blijn. 

Doorgaans wordt het vocht in de boom holte 
door de boom zelf geproduceerd en deze vochtproduclie 
blijkt te worden beïnvloed dOOf de vochti gheid van de 
bodem. Zo kan de holte tijdens regenachtige perioden 
zoveel vOChl gaan bevatten. dat hij vol raakt en er drup
pels uil de opening komen die langs de s tam naar 
beneden lopen. Gedurende droge perioden neemt de 
vochtproductie weer af. zodat er dan in de meeste gevlli
len geen vocht meer uit de boom holte komt. 

Het is niel altijd eenvoudig vast te stellen of 
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we met cen natie d:ln wel een droge boomhohe te m:lken 
hebben. Soms ontbreekt de vochtstreep en lijkt een holte 
droog , ma:lr kan met behulp van een felle zaklamp en 
een verrekijker toch worden vastgesteld dat de binnen
wand glinster! van hel vochl : in die gevallen is de boom 
kennelijk in st:lat hel geproduceerde vocht op een andere 
wijl.e nf IC voeren. 

Niet alle gnlen zijn vochtig, er beSlUan ook 
droge boomhoJten, die -ongenchl regenachtige perioden
altijd droog bl ijven. 

Nu is me de laatste jaren opgevallen dat tot 
nu toe alle door mij gevonden kolonie~ van grooloren. in 
droge boomholten werden gevonden. terwijl de (kraam)
kolonies vnn rosse- en watervleermuizen, zonder uitzon
denng in nalle holten waren te vinden . Zou dit op toeval 
berusten of besta:lt er voor bep:l:l ldc vleermu issoorten 
werkctijk een voorkeur voor natie of juist droge boomhol
ten? Of best:la! er alleen een voorkeur voor natte holten 
wanneer het om een kraam locutie gnat? Een voordeel 
van nnUe holten zou kunnen zijn dal de concurrentie van 
broedende vogels kleiner is. Ook zou een natie holle hel 
insectenleven en wellicht de vermenigvuldi ging van 
p:lrasieten kunnen afremmen . Misschien is het een 
voordeel dat de volwassen vrouwtjes die veel vocht 
verliezen aan hun zogende jongen. van tijd lot lijd wal 
kunnen bijtanken door vocht vun de wund te likken. 
De relatie vochtstreep en kolonie is al vele jaren bekend 
(zie o.a. Bels, 1952). Denk maar aan de dikwijls gehoor
de mening dat een "'mest streep" onder een boomholte 
zou duiden op de aanwezigheid van een kolonie. Je vindt 
echter regelmatig bomen met een prachtig donkere 
vochut reep die uit zo'n klein gaatje blijkt te komen, dat 
cr onmogelijk vleermuizen in kunnen huizen. Ik denk dan 
ool dat de bedoelde vochtstreep in de meeste gevallen 
s lechts uit boomvocht bestaat. Alleen in die gevallen 
wanneer e r sprake is van (intensieve) bewoning door 
vleermuizen, zou dil vocht vermengd kunnen zijn met 
meSlof urine_ Dal neemt niet weg dat als rosse- ell 
watervleermuizen inderdaad een voorkeur hebben voor 
n~lIe boomholten, een donkere vochtstrecp mogelijk een 
indie~tie kan zijn voor een potelltieel geschikte (kratlm'!)· 
lokatie voor deze soorten. I-let blijft daarnaast opmerkelijk 
dnt \llle door mij gevonden kolonies van grooloren altijd 
juist in droge boomho lten huisden: het is misschien 
veelzeggend dal kraam kolon ies van deze soort ook 
regelmatig op droge zolders worden gevonden, 

Om meer zekerheid te krijgen of bepaalde 
vleermui ssoorten werkelijk een voorkeur hebben voor 
n:\l1e of j ui st droge boom holten, is het van belang dal 
lOveel mogelijk mensen bij het vinden van (kraam)kolo
niehomen proberen vast te stellen of het om een natie, 
dan wel droge locatie gaan (.,.eer tijdelijke. en paarbomen 
moelen npart worden beschouwd!). Mi sschi en kunnen 
we dan 1.7..l. gezamenlijk tot een interessante conclusie 
komen . 

Li tera tuu r 
BEI...S L. t952 Firtccn )/eat!< or bal b:lndln~ In the Nctherl3nds. 
Publ reek, V N~I . Hi~1 Gen. in LimbuIl. 99 pp 

Zollll'r flruijn , Ni~UI"Slraaf 23. 38// JX Amersfoon (lef. 
033-622974) 

DWERGVLEERMUIS IN DE KUS 

Op 30 Ju li 1994 werd telefonisch gemeld, dat 
in De Blauwe Kamer (WagenIngen. ln,lOlr dicht hij 
Rhenen) eell dode vleermuis in een 'distel' 7.al. Door 
Onaeh tzanmheid is de notitie verloren gega:lIl. l.ollat ik 
he l:las niet vermelden kan welke jonged~nle dit herichuc. 
Ik spoedde mij er heen en trof er inderd::l:1d een dode 
dwergvleermuis Pipislrd/ll.\· flifli.Vlrdllts. hungend aan de 
"1.aadbollen van een Klis ArClillII! lill'II(/, Kennelijk was hij 
al enige tijd dood. want van binnen werd hij uitgevreten 
door ha lfwas vliegen maden. 

Wim Hongers, CeressfrullI /5, IVflgt'fllIIgt'1I 

DW ERGVLEERMUIS GEVANGEN IN 
KLIS 

Een bewoner van Leusden (nabij Amersfoort) 
die in april '93 was wezen \'i~sen. staple op de terugweg 
voor een sanitaire stop de hoge bermhegroeiing in vun 
een weg. plaatselijk bekend als de Tweede Sleeg. Tot 
zijn verrassing vond hij hier een roerloos. donlr:ergekleurd 
vleermuisje. dal met gespreide vleugel~ va~ t .wt op de 
top van een uitgebloeide Kl eine Klis ArctÎum pubens. 
Zoals bekend Slailn bij de Klis de zaadjes in enkele 
knikkergrote bolletjes gegroepeerd en is el k I.aadhulsje 
aan de buitenzijde van een tani. krom hnnkje voorzien. 
Deze zaadbolleljes waren in mijn kwajongensjaren al erg 
popu lair, omdat ze zich lO gewillig in de haren vnn de 
SChOO lmei sjes lieten gooien. 

Toen de visser het diertje los probeerde te 
peuteren. bleek deze zó vast aan de haakjes te zinen. 
dM tenslotte de top van de Klis werd nfgcknipl en deze -
meI vleermuis en a l- mee naar huis werd genomen . 

Hier werd het wonderlijke bouquetje op een 
schuurdak gelegd. waardoor hel diertje in de zon wat 
opwarmde en even later ze lfs begon te bewegen! 
Uiteindelijk belnndde de vleermui s bij iemand die hem 
met veel zorg bevrijdde van enke le tientallen Kli sse
haakjes. Zij vertelde dat de haakjes niet aan de vleermuis· 
vacht zaten. maar voornamelijk aan de (vlieg)huid van 
de vleugelS. Hel diertje bleek echter mln het eind van 
zijn krachten Ie zijn: het heeft nog wel gedronken, maar 
bleek tot eten en vliegen niet meer in staat . Wal later is 
hij doodgegaan. Toen ik hem daarna in handen kreeg. 
bleek hel om een dwcrgvleermuis Pipbtrellus pipislrcllus 
te gaan. 

Zomer Bmijn. Nieuws/raaI 23, AlIlI'r.~f(lfIrl 

DORSTIGE DWERGVLEERMUIS 

Nadat het opeens enkele naehlen flink 
gevroren had, kreeg ik. op 6 febr. '95 het bericht dat er in 
een ongebruikte Amersfoortse school, een kleine vleer
muis zou rondvliegen. Toen ik hier een lijkje kwam ne
men, bleek het om een dwergvleermuis I>ipislellus 
pipislrellus te gaan. Het diertje vloog met groot gemak 
door de lange gangen en betrok vi:! hel trappenhuis ook 
enkele openstaande lokalen in l.ijn vliegroute. Op een 
zeker moment belandde hij in een leeggeruimde toneel
zaal, waarvan de vlocr belegd was met linoleum. Nndnt 
de vleermuis hier een poos hud rondgevlogen. verunder-
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de opeens zijn vlieggedrag. Hij ging nu veel lager vliegen, 
zo'n 50-100 cm. boven de vloe r. Va nuit deze hoogte 
maakte hij vervolgens enkele vluchten die zo laag werden 
uitgevoerd, dat zijn kin het linoleum raakte. Kennelij k was 
het diertje door zijn opsluiting in het gebouw dorstig 
geworden en zag hij de gladde linolcumvloer voor een 
wateroppervlak aan. Hij maakte meerdere van deze 
drinkvluchten en hield uaarbij - als een mini-kiekendief _ 
zijn vleugels in een zwakke V-vorm, trillerig boven zich 
uitgestrekt. Zij kin leek hierbij strepen over de vloer te 
trekken van wel een meter lengte! Even later ging hij 
tegen de muur zitten om zijn stoffig geworden snuit 
schoon te poetsen. Daarna hervatte hij zijn drinkvluchten 
weer, maar opeens zag ik tot mijn verrassi ng dat er _ 
netjes naast elkaar - twee dwergvleermuizen achter zaten; 
de ene die zojuist had rondgevlogen was warm, de andere 
was koud en diep in winterslaap. Wat knap toch dal de 
vleermuis die zojuist nog het halve gebouw had rondge
vlogen, zo trefzeker zijn maatje weer terug wist te vinden! 
Opvallend was dat de warme vleermuis een vuilwit 
kinnetje had opgelopen van de stoffige vloer. Beide 
vleermuizen heb ik tenslotte meegenomen, om ze in een 
gunstiger omgeving meer kans te geven de winter door 
te komen . 

Zomer Bruijtz, N(euw:i1raal 23. Amersfoort 

BATDETECTORWAARNEMI NG VAN 
VLEERMUIS OP 110 kHz 

Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in het wel 
en wee van vleermuizen heb ik, in 1994. meerdere malen 
aan "vleermuizenexeursies" deelgenomen. Sinds 1987 
ben ik in het bezit van een QMC mini detector. doch de 
t ikken, de fluitjes en de piepjes die hiermee werden 
waargenomen brachten me alleen maar in verwarring. 
Ik stond dan ook versteld van de kennis en kunde van de 
diverse excursieleiders die me haarfijn uit konden leggen 
wat de kakofonie aan geluiden te betekenen had. Zo werd 
ik geconfronteerd met diverse soorten en gaandeweg (zij 
het zeer langzaam) begonnen ook de waargenomen 
geluiden voor mij enige betekenis te krijgen. In de 
maanden ju ni en juli werd dan ook bijna elke avond, de 
tuin van het museum te Asten (Noord-Brabant) opgezocht 
om naar vleermuizen te luisteren. 

Op 27 juli 1994 stond ik, in gezelschap van 
Bert Bronswijk en Frans HoefnagelS. bij de padden poel 
in de museurnluin. De detector was ingesteld op een 
frequentie van 45 Khz. Om 22.10 uur namen we enkele 
dwergvleermuizen, drinkend, waar bij de padden poel. 
Om 22 .15 uur verscheen er een kleine vleermuis (leek 
voor ons iets kleiner dan een dwergvleermuis) boven de 
paddenpoeJ. die enkele rondjes draaide waarbij het 
wateroppervlak beroerd werd. Op de ingestelde frequen
tie van 4S Khz werd geen geluid waargenomen . alhoewel 
de afstand slechts enkele meters bedroeg. De vleermuis 
verdween na enkele ogenbli kken tussen de begroeiing 
grenzend aan de padden poel. Voor ons, als onervaren 
detectorgebruikers . kon dit maar drie dingen betekenen. 
te welen: 

I) Het zal wel een grooloor zijn ... 
2) De detector is stuk ... 1 
3) De batterijen zijn leeg ... 

Punl 2 en 3 konden we echter uitsluiten omdm het ram
melen met een sleutelbos op een lagere frequen tie 
duidelijk waargenomen werd. 

Na enkele minuten verscheen de vleermuis 
wederom. Ook deze kecr werd geen geluid waargenomen 
op de ingestelde 45 Khz. Weer twijfelend aan de 
gevoeligheid en kwaliteit van de dctector en de staat 
waarin de b;;ltelij en verkeerden. werd een !linke dra,lÎ 
gegeven aan de afslemknop V,lfl de frequenticsehaal. 
waarbij deze op IlO Khz kwam te staan. Wie schetst 
onze verbazing toen er wel geluiden werden ontvangen 
(als het sneJle klagende geluid vnn een jonge merel) . 
Beneden de 80 Khz werd geen geluid meer gehoord. Tot 
22.45 uur werd deze vleermuis waargenomen. 

De dag erna heb ik de provinciaal coördinator. 
Peter Twisk. gebeld met de vraag welke soort het had 
kunnen zijn. Die vertelde me dat de frequentie wees op 
kleine hoefijzerneus, maar dal de gegevens onvoldoende 
waren om conclusies te trekken. voor de waarneming 
van zo'n zeldzame soort zou er meer informatie verza
meld moeten worden, bijvoorbeeld dOOf cen band
opname te maken. De dagen erna hebben we dat 
geprobeerd, maar het betreffcnde dier hebben we niet 
meer gehoord. 

Ik zou de meer ervaren waarnemers willen 
adviseren niet te vlug de conclusie te trekken '''\ zal wel 
een groOlOor zijn", maar de detector ook eens op hct 
hoogste bereik af te stemmen; wellicht komen we dan 
ooit te weten of "onze" vleermuis op meerdere plaatsen 
in Zuid Nederland wordt waargenomen. 

Fans Aelberts. Nalllurfzistorisclz Museum de Peel. 
Oswderstraat 23, ASiel! 

MYOTEN ... 

Op zaterd.!g I april 1995 vloog rond 19:30 'S 
avonds een Myotis-vleermuis uit de oude ingang van de 
groeve "Verdwenen Honden" nabij Sibbe (Zuid-Limburg). 
Rond deze tijd was het nog volop licht zodat hel vlieg
gedrag van deze vleermuis goed bestudeerd kon worden . 
Dit vlieggedrag verschilde duidelijk van het veel snellere 
vliegen in open ruimtes zoals we van de dwergvleermuis 
gewend zijn, met zijn plotselinge ver uitschietende 
manoeuvres. Onze Myotis daarentegen, schuwde de 
besloten ruimte niet. Je zag hem rustig naar een struikje 
toevliegen waar hij beheerst alle takjes van wist te 
ontwijken. Op 30 cm boven de grond draaide hij soms 
rondjes en af en toe ging hij even :!an een mergclwand 
hangen. Ook vloog hij soms rechte stukkcn tOl meer dan 
twee meter boven dc bodel11. Toen deze nog ongedeter
mineerde Myoot in een spleet aan de buitenkant van de 
groeve verdween zagen we kans het dier ,Ian nadere 
inspectie te onderwerpen. Het bleek een baard vleermuis 
Myotis mystacinus/brandti te zijn. Hoewel de kans groot 
is dat deze baard vleermuis zich door de hoge lichtinten
siteit op dat tijdsstip onnatuurlijk gedroeg, hopen we toch 
dat meer mensen echt zekere waarnemingen van vliegen
de vleermuizen als baardvleermuizen en rranjestaartcn 
goed documenteren omdat de kennis over het natuurlijke 
gedrag va n deze soorten (zeker in Nederland) bijna 
anekdoti sc h kan worden gcnoemd. 

Arjan Boonmmz & Marlijn BoonllZwz, Hugo tie VrieshullZ 
47. U/recht 
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VLEERMUISINVENTARISATIE IN 
DEN HAAG E.O. 

In 1992 en 1993 is door ongetekenden een 
vleerrnuisinventarisali& uitgevoerd in Den Haag e.o .. Het 
totale onderzoeksgebied beslaat 99 km· hokken. Gemid· 
deld werden 7 bezoeken per km·hok gebracht. Hierbij 
moet opgemerkt worden dal de grootste aandacht is 
uitgegaan naar de aanwezige groenstructuren. 

De gemeente Den Haag is een relatief open en 
"groene" stad, met vooral in hel noordoosten en hel 
zuidwesten veel parken en landgoederen. De parken 
Ockenburgh. Cllngendael, Zorgvliet en delen van het 
Haagse Bos hebben al een zeer respectabele leellijd. Hel 
zijn vooral deze groenstructuren in hel onderzoeksgebied 
die voor vleermuizen van belang zijn. In het gebied is 
verder veel open water in de vorm van kanalen, slalen. 
grachten en vijvers aanwezig. Dil open water is onderling 
vaak met elkaarverbonden waardoor er sprake is van een 
"natte" structuur. Hel hele gebied Is echter sterk verstede
liJk!. 

De doelstellingen van de Inventarisatie waren 
Inzicht te krijgen In het verspreidingsbeeld van de ver
schillende soorten en de aanwezige (kraam)kolonies. 
Het verkregen verspreidingsbeeld heefl uitsluitend 
betrekking op zomerwaamemingen die gedaan zijn mei 
vleermuis-detectors. In lotaal zijn acht soorten waarge
nomen. De aanwezigheid van een negende soort, de 
tweekleurige vleermuis, berust enkel op een onzekere 
waarneming. Deze soort Is In het onderzoeksgebied 
echter wel bekend van twee vondsten in 1991 en 1993 (P. 
Llna). 

Vijf soorten komen algemeen voor. Het gaat 
hierbij. in volgorde van voorkomen, om de volgende 
soorten: dwergvleermuis. watervleermuis, ruige dwerg
vleermuis, laatvtieger en rosse vleermuis. De baardvleer· 
muis, grooloorvleermuis en meervleermuis zijn minder 
algemeen tol zeldzaam. 

De soortenrijkdom was hel hoogsi in Clingen
dael. HIer werden maar lief Si zeven soorten waargenomen. 
Zes soorten werden waargenomen in Meijendel. De 
gebieden Zorgvliel, Haagse Bos, Ockenburgh. Kraayen
stein en Madestein leverden vijl soorten op. 

De tweede doelstelling, Inzicht krijgen in de 
aanwezige (kraam)kolonies, heelt een minder duidelijk 
beeld opgeleverd. Voor soorten als de watervleermuis en 
rosse vleermuis is hel beeld naar verwaChting nagenoeg 
compleet. Voor soorten als de laatvlieger en de dwerg
vleermuis Is hetlegenovergestelde het geval. Hoewel er 
van deze soorten (kraam)kolonies aanwezig moeten zijn, 
zijn deze (nog) niet gevonden. De oorzaak hiervan is dal 
de groolsle aandacht is uitgegaan naar de groenstructu
ren en dus de boombewonende soorten. 

In lotaal zijn er in twee jaar tijd zes (kraam)kolo
nies aangetroffen (4 watervleermuis en 2 rosse vleermuis). 
Totaal zijn hierbij 407 individuen geteld ( 103 rosse 
vleermuizen en 304 watervleermuizen). In een geval 
werden eruit een enkele boom 177 uilvliegendwatervleer
muizen geteld. In 1992 was in dezelfde boom nog een 
kolonie rosse vleermuizen aanwezig. TIjdens het onder
zoek Is gebleken dat e r zich binnen het sterk verstedeli!~e 
gebied en In hel bijzonder de binnenstad slechts weinig 
ol geen vleermuizen ophouden. Er zal worden getrachl 
beheerders en bestuurders van de gemeente Den Haag 
d.m.V. deze inventarisatie meer Inzichl Ie verschaffen in 
het "haagse vleermuIsleven" . Dil streven krijgt mom en-

leel invulling in een op Ie stellen ecologische inlra
slrucluur voor het Haagse grondgebied. De vleermuizen 
-zullen hierin naar verwach ting een prominente rol 
vervullen. In 1994 is hel onderzoek op een lager pitje 
voortgezet. De aandacht was hierbij gericht op monitor· 
Ing van de (kraam)kolonies. 

Rudy van der Kuil, Godfried Schreur & Danny Laponder, 
pla Lutherse Burgwal24. 's-GRAVENHAGE 

WASBEER PLUNDERT NEST KASTEN IN 
HET RlMllURGERBOS 

Tijdens ne~tknslconlmlc:) in hct Rimhurgcrhos 
in mei 1993 werden in een ne. tkn\l vicermllllcn ;I,mgc
troffen. Nnll:u ik hiervan np de hnoglc werd gC~leld lrof 
ik bij controle drie neSlkólStcn (I,LII . WHnrVllrl de deksel s 
op dc grond lligen. In eerstc il1~lantie dncht ik a,ln \·anda
lisme door de jeugd. M:wr onder de neMkn~tJe) lagen 
vleugels en 51anrtveren van Jonge.- plmpelmcl.en en 
koolmezen. Bij onderzoek bleek um de veren afgebeten 
waren en werden enkele druppel~ bloed ge~onden. Er 
was hier dus sprake Vlln een of ander roofdier. In eersle 
instantie Vrerd gedacht aan een m.lncrachllge; een boom
marter~ Om te weten welke ~chnde de (lOen nog) 
onbekende ro~er hnd aangericht. "·erden :llIe ó1chl vakken 
(± 238 neSt kasten) geeontroleeru lIierhlj weruen nog 
13 neslkasten gevonden uie op dCl.elfde manier w:lrcn 
geopend . 

TOl in hel najaar ..... erden geen geopende nest
kasten meer gevonden In oktober werden weer 27 nest
kasten geopend aangetroffen. De ,Iachloffers waren 
allemaal oude vogels die sliepen 10 de neSlkasten . 
Vermoed werd dal de rover een wa~heer W:1S. Krnbsporcn 
aan bomen. zoolafdrukken rond een vip·er en haren die 
op bomen (va n geplunderde neslkllsten) gevonden 
waren. wezen daarop (BackhIer & Verheggcn. 1993; 
Pöschkens & Backbier. 1994) . 

In deze periode hingen hijn:. alle neslkaslen 
nfln bomen mei ruwe schor~. Ik heb locn de Vogelwerk
groep vnn hel IVN-Ubaeh ovcr Worm s hel dringende 
advies gegeven de neslkaslen. wanT dit mogelijk was. te 
verplaatsen nQar bomen mei een gladde ~chors (bijv. 
beuk en haagbeuk). Wanr dil niel mogelijk was werden 
de nestkaslen beveiligd mei elektriciteitsdraad . Hierna 
bleef het stil rond de wQsbeer tOt hegin oktober 1994. 

Op een middag glOg een hcSlUurslid van hel 
IVN op het geluid af van een btll/.enut kal ,tchleT in haar 
luin, en stond loen oog in oog mct ecn washccr. Toen ik 
daarvan op de hoogte werd geslclu. heh ik een extra 
controle gedaan van nlle ne~lkasten lI ierhij werden 5 
geopende neslkaSlen gevonden wlI:lrhij de elektricilcilS
draad nict goed bevestigd wn) gewee~t Predatic op 
vleermuizcn werd niet vastgcsteld; ue nestJ..nsten mél 
vleermuizen waren zorgvuldig afgeslotcn 

Deze 1ichtwaarneming heeft on~ weer meer 
zekerheid over de 'rover' in hct Rimhurgerhos \'erschaft. 
or de getroffen vooTzorgsm:lalregelen dc wasbecr ervan 
kunnen weerhouden de in de neslkll~ten verblijvende 
vleermuizcn te hemachtigen·! 

I..Itcra lu ur 
BAC K BIER L. & 1.. VERf·I EGGEN. 1993. Wa~hccr als 
predator vleermuizen? VLEN-NieuwshrieJ" no. 165(3): 
17-18. 
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PÖSCHKENS J. & L. BACKB IER, 1994. Wasbeer 
plundert nestkasten. Natuuthist. Ma,mdbJ. 83(4): 79-80. 

Jack Pöschkens, Salesiantmslraa/ 15. Landgraaf 

MEDEDELINGEN 

VLEERMUIZEN LEVEREN STOF VOOR 
EXA:MEN-OPGAVEN 

In de eerste helft van juni 1994 werd ik 
opgebeld door een docent van het James BosweIl 
In stituut van de Rijks Universiteit Utrecht met de vraag 
of ik hem van advies wu kunnen dienen met betrekking 
tot vragen over vleermuizen welke bij een tentamen 
Natuurkunde gesteld waren. Na verteld te hebben dat ik 
zeker geen deskundige op natuurkundig gebied genoemd 
mag worden. heb ik toegezegd naar beste weten 
behu lpzaam te zu llen zijn. Alvorens dit te doen wilde ik 
echter graag weten wat de func tie is van het eerder 
genoemde instituut van de Utrechtse Universiteit. een 
inst ituut waar ik nog nooit van gehoord had. 

De dOcent legde mij uit dat het James BosweIl 
Instituut een instelling is die o.m. cursussen geeft aan 
studenten die hu n universi ta ire studie beginnen met een 
zogenaamde defic iente vooropleidi ng. Het gaat meestal 
om personen die in het bezit zijn van een einddiploma 
VWO en die een universitaire studie (vaak Geneeskunde) 
willcn gaan volgen waarvoor natuurk unde op VWO_ 
eindexamenniveau wordt geeist. Via een versne lde 
cursus kunnen dczen hun achterstand hierin wegwerken. 
De vorderi ngen van deze studenten worden aan het eind 
van de cursus getoetst door een tentamen Natuurkunde 
van de Centrale Comm issie Voortentamen Natuurkunde. 
Het tentamen op 8 juni 1994 bevatte naast cen aantal 
andere vragen cen uitgebreide opgave over echo-locatie 
van vleermuizen. De docent Natuurkunde zat met deze 
opgave. die uit 5 o nderde len was opgebouwd, wel wat 
om hoog omdat noch hij zelf noch de cursisten goed 
ingevoerd waren op het gebied van de vleermuis
echoloeatie. Voor de docent leverde dit problemen op bij 
de beoordeling van de bedoelde opgave. welke hieronder 
in zijn geheel is weergegeven. 

Los van de zuiver natuurkundige onderdelen 
van deze opgave verd ienen de vragen, gezien door een 
biologische bril. niet in a lle opzichten de schoonheidsprijs. 
Zo 7.al bij vraag b wel bedoeld zijn dat hoogfrequent 
kortgolvig geluid terugkaatst op kleine prooidieren, terwijl 
laagfrequent geluid deze "omspoeld". Toch zijn er ook 
andere biologische cri teria aan te voeren voor het gebruik 
van hoge frequentie (weinig storing door andere geluiden 
van insekten. wind: ook zijn de vleermuizen moeilijk op 
IC sporen door predatoren). 

Ook vraag d lijkt me niet erg gclukki g gesteld. 
Ik heb altijd begrepen dat in het bijzonder de hoefijzer
neuzen. die vrijwel volledige CF-signalen benutten, toch 
zeer goed in staat zijn om alle hoedani gheden van een 
prooidier aan de weet te komen, ook de afstand tussen 
prooi en vleermuiS". 

Ik ge loof dat de gestelde vragen in principe 
wel ju ist zijn. maar dat de vragenste llers toch wel wat 
meer kennis over het echo-oriëntatie princ ipe bij de 
studenten hebben verondersteld dan bij hen over het 

algemeen aanwezig is. Toch is het interessant om te zien 
dat de vleermuis-echolocatie zo tot de geestelijke bagage 
van de doorsnee student wordt gerekend dat men cr 
vragen over kan stellen. 

Ik hoop dat de studenten die via deze vragen 
voor hct eerst werden geconfronteerd met het weliswnar 
niet eenvoudige. maar toch fascinerende principe van 
de echo-oriëntatie, er later hun licht nog eens over hebben 
opgestoken. De docenten Natu urkunde van het James 
BosweIl Instituut hebben dit in ieder geval nu al gedaan. 
Aldo VOIÎ/e 

Opgave - echoloeatle door vleermuizen 

Echolocatie Is het proces waarbij een vleermuis geluid 
produceert en luisten naar de echo's die door voorwerpen in de 
omgeving worden teruggekaatst. Deze dieren produceren een 
hoogfrequent geluld (ongeveer60 kHz), waarmee ze in staat zijn 
insekten in het donker te detecteren. Oe getuidssnelheid bedraagt 
340 mis. 

a Berekende golliengte als een vleermuis een geluidmet 
een frequentie van 60 kHz uitstoot. 

b. Waarom is het voorde vleermuis nodig een geluid met 
een hogefrequentietegebrulken? 

Oe roep van een vleermuis heeft geen constante 
frequentie, maer bestaat uit e90 lang aangehouden schreeuw met 
een frequentie van ongeveer60 kHz (deel A), gevolgd dooreen zeer 
kortdurend geluid metdalende frequentie (deel B).lnonderstaande 
figuuris van zo'n roepde frequentie als functie van de tijd geschetst 
Oe amplitude van hel geluid is constant. .. .. 
" 

(kHzl .. 
" 

deel A 

" '''' . 
" 
" 
" tijd Im51-, 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

c. Schets de vorm van 20'n trilling als functie van de tijd. 

Gewoonlijk bevindt de prooi van een vleermuis zich 
binnen een straal van 5 meter van de vleermuis. Pas als de 
vleermuis op is gehouden meI het uitstoten van de roep, gaat hij 
luisteren naar de echo. 

d. Beredeneerwaarom de vleermuis deel A niet kan 
gebnikao om de afstand tot zijn prooi ta bepalen. 

Indenormale situatiellliegtde-Aeermuis meteen bepaalde 
snelheid v. De echo'sdiede lIIeermuis terugkrijgt zullen, ten gevolge 
van het Ooppler effect, een andere frequentie hebben. Beschouw nu 
de situatie dat de vleermuis zich met een snelheid v::.5 mis naar een 
stjlstaande prooi toebawaegt, dia zich op ean afstand van t m 
bevindt. 

e. Bereken de frequentie van deel A van de roep van de 
vleermulszoalsdeprooidlewaameemt. 
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VLEERMUIS-N IEU WS BRIEVEN IN 
EU ROPA 

De In ondersl3:lnd overzicht vermelde 
Nicuwsbriclo'cn zijn bekend bij de redactie. GClnlcressec:r_ 
den luonen eventueel contact opnemen mei de redactie
adressen voor ccn al or nict gratis abönnemenl. 

CBIROI'ÉCI-IO 
Belgie. Fmnstnlig, 2 nummers pcr jaar. Redactie; 
Jacques P:uTon. EJisabeth Busch. Wordt uitgegeven door 
"Ie ecntre de Recherche Chiroptérologique de I'Instilul 
Ra)'aJ des Scicnces Naturelles dc BeJgiquc". Gratis 
:Ibonncmcnt kno nnngc:vrallgd worden bij: Chirop Écho. 
LR.S,N B .. 29 rue Vnuticr, 1040 Bruxelles. 
CHlROI)·CONTACT 
Belgi!!, Nedcrt:mdslulig, 2 nummers per jaar. Redactie. 
adres: Geerl Troch. lI ekstrnnt 62. 9940 Evergem (Icl: 
09253 21 93) , Eerste nummer is uitgekomen in juli 
1995. Gratis :lbonncrncnr knn aangevraagd wordcn bij 
hct rcdacticlldrcs 

NORWEGIAN EMMA I)ROJECT UPDATE 
Noorwegen. Engelstalig, ... ersehijnt onregelmatig. 
Redactie: Leif Gjcrde. Uittta\"C ... an Nordre Oyeren BiolO
gical Station (NOBI) en Societos Europaea Mammalo
gkia. VerkriJsb3ar via: Nordre Oyercn Biological Stal ion, 
PO BOX 28. N-1920 Sorumsand. Noorwegen. 

BAT EWS 
Engeland. EngelslIllig, 4 nummers per jaar. Red3etie: 
Tony 11u15on. Uitga ... c van The Bat Conservalion Trusl. 
Gratis verkrijgbaar ... oor leden ... an BCT, clo London 
Ecology Centre, 4S Shelton Street. London WCs H 9Hl. 
United Kin.lldom 

EURQBAT CI-IAT 
Europa. Engel stalig , vcrsch ij nt onregelmatig. Redactie: 
Shelagh Millmun. Uitgave van Interim Seeretariat to the 
Euroflcall Bats AgrcClllcnl, Engeland. Gratis verkrijgbaar 
via: Mrs Shelagh Mlllnlllll, Department or the Environ
ment, Room 902, 1'ollgnle Bouse. Houlton SI., Bri stol 
BS2 9DJ, United Kingdom. 

FL..EDERMAUS-A NZE IGER 
Zwiuerland. Duitstalig, 4 nummcrs per jaar. Redactie: 
Marianne Harfner en Hans-Peter B. SIUt1.. Uitgave van 
KoordinationsSlelle Osl ror Fledermausschutz en StiflUng 
loum Sehu[;te unserer Fledermlluse in der Sehweiz. Gralis 
aan te vragen bij" Fledermausschulz SSF/KOF. Winter
Ihurerstr 190, CII·SOS7 ZORICH. Zwitserland. 

DER FLAlTERMANN 
Duitsland Duitstalig. 2 nummers per jaar. Redaclie : 
Monika Bmun. Uiigave van Koordinationstel1e rur Fleder· 
mau$schutz Nordbaden. Abonnement DM 10,- per jaar, 
pIn Slaall. Museum ror Naturkunde Karlsruhe, postrach 
6209, 76042 Karlsruhe. Duitsland. 

MITIEIL..UNGS BL..ATI der BAG FL..EDERMAUS
SCHUTZ 
Duitsl and. Dui l~ l alig, 4 nummers per jaar. Redactie: 
Wolfgang Rnckow. Ui tgave van Naturschulz Deutschland 
e. V. Is grat is verkrijgb;mr voor abonnees op NYCTA LUS. 
Losse abOnnees betalen DM 12,· per jaar. Verkrijgbaar 

via Wolfgang Rackow, Northelmcr Stra6e 4. 0-37250 
Osterode ani l-!:lr)'. Duitsland 

BULLETIN CESON (CDCT NEWSLEITER) 
Tsjechie. In het Tsjechisch met En~elslaligc: samenv.:llting 
en ondertiteling. verschijnt onre~elmatig. Redactie: lan 
Zukal, liri Gaislc:r. Vladllntr lIa nloJI , Uilga\e \:'In the 
Czec:h B:II Conservation Tru~1 VerkflJ1!h:lIlf \'(Mlr leden 
van de CBcr ... ia: Ust.lV Ekologie KI"lIJmy, ,\v CR. Kvetn:1 
8, CZ·603 6S Brno, TSJcchi!! Lil/ir VrrIJrggrfl 

SYMPOSIUM ECHOLOCATLE GENèVE 
18-20 NOVEMBER 1994 

Ter nagedochtenis van het ondcffoek van 
Louis Jurine (1751·1 R 19) nnn het orifntnti cvermogen bij 
vleermuizen WlUlrover precie~ 20{) jnnr j!eleden het eerste 
verslag verscheen. werd In Genève V:1I1 IH 101 20 novem· 
ber een symposium gehouden. Als een v:an de deelne
men volgt hkr mijn ~erhual 

Vrijdagochtend had Ik dnn hel mu~culll van 
natuurlijke historie weten te hereiken Vrijwel iedereen 
droeg een stropdas en dergelilke kleren die ilo I.elfs thuis 
niel bezit. Men leek even vreemd. maar tocn mijn naam 
eehl klopte met de inschrijving was men vriendelijk 
gezind, Even later ontmoette ilo Garelh 10nes, Donaid 
Griffin, lIans·Ulrich Schnitz1cr en 1.elfs Peter Lina. 

Allereerst voladen een aantal bc~chouwingen 
over lurine en Vuur in het Frons. lIelaas kom ik uit een 
generatie die slechts het minimale boodschappenfrans 
beheersi waardoor ik zo af en toe enkele steekwoorden 
kon ... erstnan, maar het merendeel mij ontgaan is. Hel 
kwam erop neer dal iedereen de hemel werd ingeprezen 
met mooie woorden fonder dat ook maar een enkel 
concreet experiment werd genoemd. Ook deed men net 
of de wetenschappelijke methode van Jurinc compleet 
nieuw was in die tijd. Maar goed. op een gegeven moment 
namen de Amerikanen Ga lambos en Griffin de show 
over. Zij Sl!lan bekend nIs de ontdekkers V:1II ultrasonore 
echolocmie bij vleermuizen. Bewijzell voor ecn vcrhand 
tussen geluid en orii!ntmie is vnnM 1938 in kleine stnpjes 
geleverd, ook on:lfhnnke lijk door de Nederlander 
Dijkgraaf tijdens de tweede wereldoorlog, nn zijn ontdek
king en vertaling van vergeten documenten van Vuur. 
GaJambos vertoonde een IlIm die hij een paar jaar terug 
in een oude doos had gevonden en waarvan men dacht 
dat hij zockgeraakt was. In deze film waren experimenten 
IC zien met verbhnde of ventoofde vleermUIZen die drndcn 
wel of niet ontweken Hierna volgde nog een lezing in 
hel Fr.:ans van Tupimer over een Wij!ner-Ville algorilme 
dat een zeer goede signaal representatie mocst geven. 
ondersteund mei tallol.e sheet~ vol inlegralen ter 
bewijsvoering. De dag werd afgeslolen door de Spanjaard 
Guillen met een lezing over Molossops temminekii. een 
Venezuclaanse vleermuis die Lowel opwaansc 

als neerwaartse sweeps produecen. Er 
was nog veel di~eussie over cJe heteken;!' va n dit 
fenomeen evenal s de evolu tionaire herkomst. 

De volgende d:lg waren cr veel lezingen 
waarv nn ik de hoogtepu nten lal nuemen : Het neur"le 
model waarop de filt er-hilflk Iheorie is gchaseerd; vef
schillende neurotrll nsmilters en hun functie tegen uitsme· 
ri ng door rcfractilire periodes: oorvormen en functie 
(posi tie en grootte. selecteren in hlikveld): gelu idsdruk 
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en 'ranging-performance' (bij te sterke echo's is de latentie 
ook groter waardoor de resolutie afneemt): apparatuur, 
met infraroodopnamen Viln pouncende vale vleermui
zcn,:echolocatie alllankelijk van geslacht, leeftijd, sexe. 
gewicht, vJeugeJoppervJak, 'jnmming-avoi dnnce' en meer 
over genetische ondersteuning dat cr werkelijk twee 
soorten dwergvleermuizen bestaan. 

En dan weer nall~-Ulrich Schnitzlcr 'we heb
weer een nieuw veldstation in Panama', de aanvoerder 
van de Duitse delegatie; even een paar van zijn meest 
verregaande stellingen: 

alle echolocatietypen doen aan 
nutlering target detection (2Od B veranderingen 
door vleugelslagen), pulsverkorting in FM
vleermuizen bij 'gHnt-detectie proeven' is 
experimenteel artefact. 

aUe soorten behalve Noctilio leporinus 
vcrmijden puls-echo overlap (zie 
Behav.Ecol.Sociobiol. december '94) bij 
prooivnngst. 

gleaners van stil zittende insecten 
luisteren passief (franjestnan. ingekorven, vale 
etc.) ze gebruiken geen echo locatie voor deze 
taak. 

, Alle soorten gebruiken een overlap
free window (binnen puls.echo overlap en 
insect-achtergrond overlap zone), Ze 
construeren dit raam niet op grond van echo's, 
maar op grond van gebiedskennis (spatial 
memory), 

De Duitsers zijn werkelijk erg. Hoewel ze niet 
gewend zijn om elke dag tot 3 uur 's nachts door te werken 
als de PhD -student op een betere Amerikaanse universi
teit, steekt de gemiddelde PhD een Gareth Jones in zijn! 
haar zak qua lileratuurkennis. Bij elke mededeling wordt 
meteen auteur, t ijdschrift , jaartal en volumenummer 
genoemd, Noem at random een looptijdverschil; 15 
microseconde en hup, binnen een halve seconde volgt 
de corresponderende afstand. Men denkt dat men goed 
is met determineren in Nederland, manr hoeveel harmoni
schen heeft de vale vleermuis? Mollossus aler, Asel1ia 
tridens, noem maar op, zonder blikken of blozen worden 
de sonogramme n op de achterkant van de menukaart 
uitgetekend. Men heeft trouwens apparatuu r waarmee 
men in het veld met oscillogrammen en sonogram men 
kan determineren. Op zich leer je soorten wel kennen 
als je drie seizoenen lang achter elkaar opneemt en 
analyseert. Maar hel kan niel goed genoeg zijn. dus heeft 
von Helversen zijn studenten weer iets nieuws lalen 
maken. Microfoons in een vlak, computer eraan, looptijd
verschil meI crosscorrelalietechnieken worden de afstan
den tu ssen de pieken met een nauwkeurigheid van 2 
microseconde berekend, dan volgt automatisch een 
reconstructie van de vliegroute en positie en determinatie 
van de soort! Ja, de computer kan zonder fouten deter
mineren, ook myoten. 

Voor je het weet is zo'n weekend weer voorbij 
en je girorekening in het rood geschoten. Ik bcn maar 
terug gaan liften en ben zo in hel circus van Zurich 
verzeild geraakt en de volgende nacht bracht ik door in 
het Schwarzwald tot ik weer in ons eigen domme 
Nederland arriveerde. Maar je weer het, in 1996 is er het 
Europese vleermuiscongres in Veldhoven en voor Petcr 
Lina natuurlijk ook Boston '95. Arjan Boonman 

VLEN-Bestuur 

DETECTORBEHEERVLEN 

[n 1994 is het besluit genomen om de ruim 
200 bij de VLEN in beh~er l.ijnde detectors af te stoten. 
In overleg met de provinci:lJe coördinatoren i~ toen 
besloten om hierbij een scheiding aan te brengcn tussen 
de actieve en niet actieve leden Deze scheiding werd 
mede ingegeven door de gedachte dat op deze wij1.e 
nieuwe leden opnieuw aan een detector konden worden 
geholpen. Achterliggend doel was ook om de detectors 
daadwerkelijk voor het doel ingezet te krijgen waarvoor 
ze zijn aangeschaft, inventarisatiewerk. 

Op basis van dit gegeven zijn alle mij bekende 
bruikieners nangeschreven mei de mogelijkheid de 
detector van de VLEN over te nemen danwel retour Ie 
zenden. Ongeveer 125 bruikieners hebben de mogelijk
heid gekregen de detector voor f50.· over te nemen de 
overige 75 bruikieners zijn aangeschreven om hun 
detector retour te stu ren. Een twintigtal personen heeft 
aan de1.e oproep nog steeds geen gevolg gegeven. Van 
een aantal van deze personen zijn de adressen door 
verhuizingen niet meer bekent. mocht je weten waar deze 
personen momenteel wonen, laat dit dan even weten. 
Het gaal om de volgende personen: F. ['Iolweg (Arnhem), 
Poel man (Voorburg), Philippi (Winschoten), van Erk 
(Maurik) en Westers (Dronten). 

Het is mogelijk dat je wel een detector in 
bruikleen hebt van de VLEN, maar dat je van mij nog 
geen brief hebt ontvangen. Dit komt vooral door een 
gebrekkige administratie en het verschijnsel dat detectors 
geregeld door gebruikers werden doorgeven zonder dat 
daarvoor dan een nieuwe bruikleenovereenkomst werd 
opgesteld. Wanneer dil voor jouw het geval moeht zijn, 
laat dit dan even weten. Ik zal je dan :llsnog in de moge
lijkheid stellen om de detector te kopen. 

Door het bestuur van de VLEN is besloten dat 
van de retour gezonden detectors er 15 detectors in eigen 
beheer blijven. 

De nndere detectors zijn over de verschillende 
regionale en provinciale werkgroepen verdeeld .. totaal 
gaal het hierbij 35 exemplaren. De overige detectors die 
retour word en gezonden komen ten goede ann hel 
monitoringproject, de verwachting is dat het hier om rond 
de 20 detectors gaat, moeten namelijk nog retour komen. 
Voor eventuele vrailg naar detectors wil ik doorverwijzen 
naar de provinciale eoordinator van het monitoringproject 
of de landelijke coordinator (Rombout de Wijs of André 
Kaper). 

Van de 125 bruikieners die de mogelijkheid 
hebben gekregen de detector over te nemen heeft 
verreweg het grootste deel ondertussen aan zijn financi· 
ële verplichtingen voldaan. 

Wil een ieder die nog niet aan zijn of haar 
financiële verplichtingen heeft voldaan oproepen hieraan 
alsnog tegemoet te komen. De VLEN kan zich dan 
verdere verzend- en telefoonkosten besparen. 

Tot slOI wil ik iedereen die een detector van 
de VLEN heeft overgenomen hiermee plezierige nachten 
toewensen. Wil jullie verder nog de volgende tip meege
ven: door het vele buitenwerk is cr lussen de contactplaat
jes van de aan en uit schakelaar vuil komen te zit ten. Dit 
heeft tOl gevolg dat de detector bij het aanraken van de 
aan en uit schakelaar flink kan gaan kraken. Dit kun je 
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verhelpen door COn!ac!vlocistof aan de binnenkant v .. n 
de schakelaar Mn te brengen, Er zal dan weer een wereld 
van flIeuw geluid voor je open gaan. R!IlI)' Vlm lier Kuil 

WIM BONGERS UIT VLEN-BESTUUR 

In mei heeft Wim Bongers besloten uit he! 
bes!uur van de Vleermuiswerkgroep Nederland tc treden. 
Toen lil 1986 de Stichting Vleermuis Onderzoek (SVO) 
werd opgericht was Wim Bongers een van de initiatief
nemers. Hel vleermuisondcrzoek aan universiteiten was 
vrijwe l stil komen IC liggen. en tege lijkertijd was het 
onderzoek met vleermuisdetectors ;n opkomst. Gedacht 
werd aan een uitgebreid veldonderzoek in Nedcrland. 
uitgevoerd door am!l1eurs. mei behulp van deze delec
tors, Daardoor zou de kennis over de verspreiding en de 
eeolngie vnn vleermuizen sterk kunnen worden vergroot. 
De medewerking van de overheid wns niet overweldigend 
te noemen. manr door de vasthoudendheid Vlln het 
toenmalige bestuur van de SVO werden fondsen 
gevonden om het Vleermuis Alias-Project te kunnen 
uitvocren. Hoewel de "11 .. s nog niet is gepubliceerd, kan 
worden gezegd dat het project een groot succes is 
geworden. De kennis over vleermuizen in Nederl .. nd is 
enorm toegenomen. en er is een netwerk v .. n w .. arnc
mers opgebouwd. 

Gedurende negen ja .. r heeft Wim Bongers 
leiding gegcvcn aan de Stichting Vleermuis Onderzoek 
en latcr aan de Vleermuiswerkgroep Nederland (V LEN). 
Enthousiast en inspirerend. Het VLEN-bestuur dankt Wim 
Bongers voor .. I het werk dat hij voor de SVO en de 
VLEN heeft verricht en hoop! een beroep te mogen blij\'en 
doen op zijn kennis en goede raad. DeS/UIlt VLEN 

WIM BONGERS (62) VOORZITTER AF 

Op 10 Mei 1995 heb ik het voorzitterschap 
ovcrgedragen ann Jan Buys. Toch nog onvcrwacht. Toen 
ik in 1984, s .. men met Herman Limpens, begon aan het 
Vleermuis Atlas Project had ik niet verwacht, d .. t dit zo' n 
belangrijk deel van mijn leven en vrije tijd zou gaan 
opeisen. Met erg veel genoegen kijk ik terug op de 
achtcrliggende periode. Ma .. r. ik kan niet ontkennen d .. t 
het soms wel eens wat erg veel werd en er zijn perioden 
geweest dat ik de belangenbehartiging van 
de VLEN maar nauwelijks kon bijhouden. De steun en 
het grote enthous iasme van vele VLENners :djn erg 
stimulerend en bemoedigend geweest. Met velen voel ik 
mij door vriendschapsbanden verbonden en ik hoop d .. t 
deze in de toekomst blijven zullen. Vooml de samenwer
king met ~Ierman Limpens was voor mij van grote beteke
nis en het spijt mij, meer dan ik zeggen k .. n. dat de con
lacten .. fnamen door zijn vertrek n .. ar Duitsland . Zijn 
vriendschap waardeer ik hoog. 

Ik begon de SVO met hel doel een .. tlas Ie 
produceren. Dat neemt veel meer t ijd dan wij allen 
vcrwachtten. Ik nam mij voor om, n .. de verSChijning van 
de Atlas. uit het bestuur van de VLEN/svo te gaan. Uilstel 
van de publiculie leidde ook tOt uilstel van dit voornemen. 
Ondertussen zijn we aan hel Zoogdiermonitoringproject 
bcgonnen. Om eerlij k te zijn, ligt mijn hart daar niet. 
Geluk.kig trokken Jan Buys en André Knper. sa men met 
Rombout de Wijs. dit project. Hiermee loonde Jan Buys 
Ie beschikken over ui tstekende organisatorische kw .. litei-

tcn en over een tomeloze energie. Ik kreeg hct gevoel. 
dat mijn voorzlllerschnp de ontwikkelingen bclemmerden. 
Ook over de ontwikkelingen rond het loamcng .. nn van de 
VLEN met de VZZ wil ik me niet druk mnken. Bovendien 
leerde ik. begin van dit jnnr. Corrie König (49) kennen. 
met wie ik. sinds enkele m .. anden s .. men woon. Wij 
hebben zelfs besloten in de herfst IC g .... n trouwen. Ik 
vind het erg bel:lIlgrijk in de relmie met Corrie \'eel lijd tc 
in vesteren. 

Hel één hij het nnder voegend. heb ik besloten 
het voorzillerschap neer te leggen en ik merk nu reeds. 
wal een laSI er van mijn lochouders is gevallen. Ik blijf 
mij inzetten voor de Atlas en blijf nllluurlijk enthousiaste 
VLENner. maar op een ander niveau en op een lager 
pilje. Ook blijf ik flOg enkele jaren. als mcdewerker vnn 
de V:lkgroep (Terrestrische Oecologie en) Natuurbcheer 
van de Landbouwunivcrsiteit, ~tudenlen die dnl wensen 
begeleiden bij hun llt"studceronderwerp, als unt vleermuis_ 
onderlOek betreft. Ook aan het promotie-onderzoek van 
Ben Vcrboom I.nl ik volle ml1ldaehl blijven schenken. 

Ik dnnk iedereen voor de bijzonder prettige en 
v .. ak I .. ngjllrige slUnenwerking. En ik wens J,lIl Buys. 
André Kaper. Rudy vnn der Ku;1 en Floor v .. n der Vliel 
een vruchtb .. re bestuursperiode toe co de VLEN/svo een 
goede toekomst. Wim lJongers 

VERHUISBERICHT 

De Seclie N:uuurbchct:r ~Jn de Tropen cn OiclUl:cologie 
van de VOlkgrocp Nmuurbeht:c:r VJn de L::mdboo\O.unlveI"l'ItCH 

verhUisde per ) Juli t99:i na3r. 
BORNSESTEEG 69 

6708 PO WAGENINGEN 

Mijn telefoonnummer 3td:mr bliJft; 0&370-8)5% 
Het Fnnummer verondertle in: 08370 - 8484:i 
Mijn privé telefoonnummer btile; 08370 - 10324 

Het nummer V3n de VLEN/svo (20:i6)l i.~ vervallen; 
De VLEN/~vo i.~ bercikb:mr onder nummer: 

030 5.~4642 

VOLGENDE VLEN-DAG IN DEVENTER 

Op Zllterd ag 11 november 1995 wordt de 
jaarlijkse VLEN-dag georganiseerd. Dit jaar hcbben we 
voor een nieuwe loeatie gekozen: de oude M .. riakerk in 
Deventer (op loopafsland van het station). Het progr .. m
ma z .. 1 duren van 10.00 tot 16.00 UUf. 

Het them .. v .. n de VLEN-d .. g van dit j .. ar z .. 1 
zijn "Van onderzoek naar bescherming": hoc kunncn 
lokale en provinciale vleermu is werkgroepen hun onder· 
zoeksgegevens gebruiken voor maatregelen ter bescher
ming v .. n vleermuizen. Ofwel hoc kunnen werkgroepen 
hun n .. chtel ijke .. ctiviteiten uitbreiden naar de dag. 

De op:r.ct is dit ja .. r iets anders dan voorga<lnde 
jaren. Hier volgt het voorlopige programma: 

ontvangst met koffie 
opening door de dagvoorlÎtler 
lezing: mon itoring van vleermuizcn 
lezing: ringonderzoek bij ruige 
dwergv leermuizen (onder voorhehoud) 
korte lezing: stand van zaken 
ntl:ls projecl 
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PA UZE: gelegenheid 101 kopen van 
materialen bij stands 

Drie workshops : 

kerkzolderondertoek (en bescherming 
van koloniC5 op kerholders) 
de behandeling vlln kl achten (over 
kolonies in huis e.d.) 
Bonleg von kunstmatige 
winterverblijven 

lot sloC : de uitreiking van de 
PLECOTU S-oorkonde. 

Lezen van de VLEN-Nieuwsbrief ontvangen 
nog een ui tnodiging met het definitieve programma en 
ccn routebeschrijving. 

PUBLICATIES 

Fl..EDERMAUS-ANZEIGER. Om:del1es MiUeilungs
organ der Koordlnati onsste:1l e 051 für Fledermaus
schulz. ZOrlch, ~wllnrl and. No 41 , december 1994. 

Feslllg5rummcl und Fredtrmlult. Wit die einheimischen 
. ·ledtrmluJlrten di t kalle und nahrunlJlrme Winteruil 
Obt rleben. 

Redacleur HlUI5-Pe ter StUIZ "helst in di t inleidende 
arllkel de tegen51e1linl tussen de mens un de ene kant en de 
Inheemse vieemluissoonen aan de ande~ Unt. Oe mens overbrugt 
cen redeelte van hel hartje VIUI de donkere IlUI le winter met een 
rcuteliJke UII~inl wunn overvloedil wordt SCllOlen van spijzen 
IC'n dranken Oe vl«nnuiun moeten zich. noodgedwongen door 
koude cn bij echtek :aan voedsel. unp.usen UIl ccn strategie van 
Ipu~mheld. Wlnlcrsluplethlll"lle 11 hun wachtwoord in deu 
maanden 

StUIZ venelL in een boeiend beloog over de enorme 
hoeveelheden energicl die een IlClÎcve vleermUIS 's zomers nodig 
heerl . AI~ hij rondvliegt mei een lichaamstemperaluur v.:m om en 
nabij de 4Q"C mei een hanritme VD n circa 1000 conlracties per 
minuUI is hij genoodzaakl om per DRChl ongeveer een derde van 
lijn liehamTlSgewlehl nan vocd5C1 IC verschalken. Als dil voedsel 's 
winters nlel meer voorhanden (of "voor de bek") is, moel het 
energieverbruik drll$lÏ$ch beperkt worden, Alle inheemse 
vleermuiuoorten ;ujn hier Uitstekend voor locgerust. De 
heh:l:lmSlempc:r:uuur daalt tot de wuruc vlln de temperatuur V\UI 

de omaevlns. hel Iwtnlffie loopt lefU, lot enkele tlCnlaJlen slagen 
per minuut en hel I!dcmrilme IS ~uwehJks meer Ie melen. Het in 
de herfst opgeslagen reserve·vet wordt ' paanaam a.angcsproken. 
Dal kan alleen als de dlen:n winterverblijven !\ebben uits:ekoun 
waar ccn zo stabiel IOOsehJke IDle lemperatuur (10-0'<:) heerst. 
w:lllr vJ ongestoord kunnen winlerslapen en waar de: temper:lluur 
vrijwel 00011 onder het nulpunt dllJl!t , Gebeurt dil loch dan onlwaken 
de wlnlerslapers ten kosle van veel n:~erve-vet, om ccn ander. 
vei liger. heenkomen op te vx:ken: or hun inaebouwde Mlhennosta3l." 
regelt hun hchaarn5lempenlluur zo dal v: ronder IC ontwaken nél 
nK:t kunnen bevneun 

AflwIkehjk van ledu,ld, p:$lxhl en 500ft onlwikkelen 
vlccrmu.ten veT$Chlliende .lrateglCl!n (interne migralie; Wisselen 
van winlerverbllJf: soht:ur of SOCiaal ovcrwinlen:n, vrij bangen of 
wegkl'lupen In ~en en spleten e ,d .) om de WInIer le'l'lC'nd door te 
konlCn 

VOll der Ind lvldulllLl lI l Crosser Abendsegle r 
Mammne HDrfncr ve l1 e lt m deze bijdrage o\'cr haar 

ervnringen bij he l ve rto rgcn vlln een groepje vlln vijf Rosse 
vl~"t:rmui1.cn , De: vijf individuen die ogenschijnl ijk als dfUppcl.~ water 
op elhnr lekcn. ontpopten z ich n l ~ vij f dieren met geheel 
vcro;ch illende kIImklcrdgenschappcn: een hllllnije de voorste. een 

schnkachllgc banlerd, een schreeuwerd, ecn meelallnd dK:r en 
de: vleermuis d.e zich ledroeg or hij hel allemaal al ccn~ «.-der 
beleefd had. 

.1ederm'USK hulz Im Kllnton Teuln 
Pon rel van de regionale v leermUIsexpert c.q -

beschc:rmer die ven eh over zijn ervanngen in het grolendlXI$ 
haJia:uu s)"rCkende kruIIon Tcssin, een kanton wamn de hevolk'ng. 
IIIJII minder dan in de duilssprckende kanlOf1~, doordl"Oflgen IS v.:m 
de betekeniJ VIUI de vleermuiun 

Alle Jahre wieder. Uöhlenblume slnd btlieblt Winltnchlaf
quarilen, 

Ecn indnngend pleIdooi van rcd3CIeur SlUit voor het 
behoud van oude bomen WUO" l.lch hollen bevinden. '5 ZoI\lC"B 
dienen deu holten als onderkomen voor een lroot Msorllmenl 0I.:m 

dien:n (inJCklen. vogels. zooadlen:n), wantondcr boombewonende 
vleermui'SOOr1en l.OlI ls Rosse vleermuIs. Walervleermuls, Ruige 
dwergvleermuIS, Baardv leermuis. Frllnje$tIlDI1. IJosvleermuis en 
Grooloorvlccrrnuis, '5 Winlel'li kunnen cr teer grote concentrntic.~ 
van winterslapcndc Ro~~e vlcermui1.en in gcvonden worden. 

Toch leidt ook voor ons land dm er rcgehnalig oude 
bomen worden gekapt. Als dil " winleTll aebe Ur1 kIln hct fata le 
gevolgen hebben . Ik heb daar herhna lde malen de droevige 
resultalen van onder ogen gekTlC'gen Het kappen van Un of enkele 
holle bomen In ccn bosgebied k.:m. - zoals ik onl.:mp in Zoogd.er 
(1994 <S)l I benndrukte - lot levoll hebben ~ hel nc:twerlr. van 
onderlinge rchlucs 111 «11 vleermuispopulalie Uil cen groot gebied 
Of1herslc1bur wordl bescMdJgd Aid .. VIII;I", 

Fl..EDERMAUS-ANZEIGER. No 42, maart 1995. 

WOrden S ie mic:h In Ih nn F..strlch hlll llll rsl rlgell Jassen? 
Nur clnt gtfest lgle VerlraucnsbaslJ twlsehtll Bcvölkerllng 
und .1edermlUSSl;hulz rilhrl lan,rriJtlg "tllm Ziel. 

Hanl-Peler Stuilo beTicht In deze bijdrage over de 
onmisbll re vert rouwensbuis d ie len grondslilg hgl aan een 
luc«svolle bclChermlng vlln vleermulSverbhJven Vrij vlC'naaJd 
begint hij zijn relaas met de vraq: "Zou u ffilJ roma:u- op uw zoIdfi 
toc:latenr Terecht geeft hiJ un dat hel bij de besc:hc:nnlllg van 
vleennuilondcrkomeD$ noodzakelijk IJ om een goede 
venlandhoud ln l o p te bouwen mei hUI~elgenDn:n en 
gebouwbehc:erden. Niemand laat immc:B onbekenden zomaar In 

zijn wonin, rondrommclen op lock naar vlccnnulzen Pa~ 3l~ IllCn 
o'l'lC'r en wccr vlln e lkaar weel waarvoor men ~11Io1 1 gIlDn de deuren 
van hu i7.en cn gebouwen open, In ccn I"nd 01$ Zwilscrland mei zijn 
ve rschillende IBnlgebieden is he t ~ lIlti vercn "o n w'n 
VenrOliwenuc!Dlie getn eenvoudige opgave , StUi t iIIusm::en dil 
probleem II\UI de Mnd van ve le nan.:n die men daar voor hel.bcgrip 
Hzolder" bezigt. Vaak IS hel noodtakehJk om de men!ICn In hun 
strec:kt:w or dlaleel IC benaderen wi l nlCn succu hebben lTlCl de 
vraag of men de zolder van hun hUI~ op vleermulzcn mag 
inspeeteren 

MIJn ervmngcn mei hel vleermulsbe5c:bcrmlngswcrt 
in Fl'lC$land, maar ook elde:B, ..... Jun 111 dezelrde ochlIng. Ook in 
OIIS land 1$ hel beslist noodl.llkeliJk om 111 «11 ~oon.chflg proces 
van leven en nemen het ven ruuwen Vlln bewonen en gcbou .... be
hcc:rtJcn: Ic winnen. AI~ dit vc:1'Irouwen ccntnll:ll " Dplebouwd. d:1II 
11 vnjwelal ies mogelijk. Zelfs in de m.I. ten onrechle als w~1 Slugger 
bekend IllIande Friese "erhoudlllgen iM::bben wij 111 de loop van 
llenllllien jaren ccn venrouw.::nsbll$.i~ kunnen opbouW('n die g:trIIIIl 
Ilaal voor een opllmale :&Drg voor el11ge a;role meervleennuis
kraamkamers aldallr 

Rolr Lls lt der gdllhrdelen J.'ltdtrmiust de r SehweiL 
Oe 26 In ZwilKriand voorkonlCnde v!cermuissoorten 

worden In de Rode lijSt ondergebr.chl 111 viJr eategoncen- v~n 

~ uil gcstol"\-'en" 101 en met "niel bedreigd" De: enige $OOi'l d,,~ al~ 
uilgCSlorven op de lijsl voorkomt ,$ Myoti, cnpaccinll (~ini'$ 
vleermuis), een lypiM:h medlH:rranC $.0011. die 111 ZWIl~rl~nd de 
noordgrens van tijn ve~pre id i ngsgeb.ed bereikt 

De enige soort die in Zwil~erlund nis onbedreigd Ie 
bock SIMt Is de dwcrgvlccmlub De: kleine hoefiJ1.~rne u s en grOle 
hoerijzerneus. de mop$v1ccrmui~ en MlDloplerU$ ~chreilx:f.~ii 

(sclu-c::ibtr', vleemluls) wor<k'n opgevoerd al~ de mcc~t bedreigde 
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.oonen Voor ~cd ,ooncn ""ordt :IIIngcscvcn d;u Je wctc:n5Ch:'lp
pcllj)"e rundenni VAA hun po'lue In de rnnl0rde van de Rode hJ~ 
no& on~oIdOl.'nde is. Toch wordt In politiek opZleht nu al Cl:'n Indellnll 
\'e(W:)Cht, een Indehnll die op grond \OM wctcnscMppthJk onderzoek 
b.ll'r aanlll'pa5t bn ... orden 

Flcdcrmllus5chutz im Kanton Schw)'Z, 
Vcr<;l~g van de vlccrmlli sbescherrlllnll~nct l~lleil en In 

hel ~Dnlon Schw)':t.. In dil verslQi: komen o.m enige kolollieve:rblijve:n 
~an Myou, tlnubentonii, M)'otis m)'olls en Piecolus DUflillS DDn de 
orde 

tledermau~~ehulz. Nolleieron. 
Ole -Acderm;).uS5Chuu:- Nolldefon" bledl de mogelijk· 

held 0111 dal en nocht telefoniseh advies te vralcll als men met 
vlecrmu l~problclnen geconfronteerd ... ordl Reed~ l 'i jaar weril 
Jeu "hulpdicn~f' naar volle te..-redcnheld In dte pcnodc werd 10 
em::. !i200 ge~allcn hulp geboden; !allole ~leermulten kon(kn na 
D(!v)C$ op een SCJChlkte plaats l05gelDlen wonkn. veel)Ol1ge dicn:n 
\I'erden op een '\'CIIIge pJa~ls in of bij de kmamk.1mer losgellllcn en 
1760 dieren wcrden lijdelijk in de kOSI genomen voor bijvoedt:ring 
of revolidntle, 

Kfisnachl ZII· Modelgcmeinde t' Iedcrmlluuebull. 
Ik cemeente Küsn3c111 wordt In hel natuurbcschc:r

Ilting'J33r 199'i opgevoerd al. model'lemeenle wat betreft de 
beschc:mung V:lll ~Iccrmuizen Alle ~&tstert VólI1 de lokale, regiona1e 
en n:\lion:'lle vleermuisbescherming wonk:n er dil jlW opengetrok
ken Hoogtepunt VQm1l een speciale: tentoonstelhng op het gebied 
~IUI de vltc'OIIulsbcschermlng dK" tn de herfst In hel museum wn 
Küsnachl wordt ceopc:nd 

S Kt', Sebwch:crlsche Koordlnatlonsslellf für Flcdermaus· 

sehul 1. 
Ovcl7.icht van mnchlmg en werk.wij1.e van het Inndelijke ZWitserse 
bure.1u voor vleermuisbeschermml en vleermulsondc:l7.otk, 

Jed~r baUI am und auf d~ Gemtln~harbwerk. 
Globale bespn:km& VIUI het dlII:llbestand VIUI het KOF 

(Koordin:'llion.ctelle Ost ror Fledcrm.ll.ussehut1) waann thans de 
,egevcn~ over cm:a 3500 vleermulsverbhJven zijn vllStgelegd De 
JIl(e~e gelevenl betrdfe:n verblij\'en van de VAle yleermuls, de 
d",erl\'leermuis en de grootOOl'\'leermUll 011 d.ll.labeA.:Ind m;W;le 
In ccn :wlI:r.1 levallen het nemen van tijdige be.schernunCSlll3:ttre· 
celen mogehJk. Door ",tnk 111 rdunme gegevens over de ovenae 
23 Inhten~'IC looncn IS men bij de hc.whenmn& dMrv.ll.l1 I1IIIIgewe. 
l,en op lIIin of meer uit de lucht lIeg.n:pen gcilllprovi~crde ma~tre 

gelcn. 51ul7, " IHcekl in dit verblind terecht YQn " nl1i vcn 
Aederm3u~~chuIl" 

t:untpibchcs NllurKhuUjahr "5 und t1cdcrmlusscbu12.. 
Agenda van de betWlIPlJk.sle ~vlecrmul5-e~nementen" 

dIe m bet Europese lI:'IIu~hcrmin&fJ:I3r '95 In ZWll'iCrtand ZIjn 
gcorgam~eerd 

me usu .'edcrmaus. FrilhHng.sbottn am Abendhlmmel. 
Redaetrice M:uunne Ibrrner vendt In deze kOrle 

t>1)dr:ll:C over h;w' cer.;te ootmoenn& met een ~I«,nnuil hJdcn.~ h.l:lf 
Mudle biologIe Omdat velen onder ons zich soongelijke sfeer.'()Jle 
on!lIlocungen bc~1 kunnen voorslellen lnat ik een ci lnat uil haar 
verhMI onvenaald volgen: "Still war e~ d:'lmals, fun:htbnr ~tlll Dort 
wo wit alle einmal ruhen werden • . 'D.'~ ich 111 höc:hster Spannunll 
Duf dem KiuweC lwisehen den Grlibern elnes Fncdhofl:5. BleisIJli 
und Protokollblau aur dem Sehou. den Bliek auf eln 
Ki,,;hlurmfenller cebefu:t Enl alS die Nacht alle Farben in 
Gl'lIutöne vcrwandelt h.:we. wuroe au~ der dunkIen Fen~tertuke elll 
~pelcndeJ Druhcnmaul Wie an~ KUbein geschilUcI sehQll.'\Cn die 
WASscrfJedennäu'IC aus ihrem QU.ll.f1ier und entschwanden In der 
Fin~tcmi$, In ... emgen Mmuten w .... das Spektakd Vorbc:l., 

Wat een $ubtlCle weertave van ccn 5Chouwspel dat Ik 
7.0 vuk bij hel observeren v~n On1.1: Frie~e meervlecrmui~-kolonies 

heb l11ccgemnukt' Mlltl l1"ill" 

FI..EDERMAUS--ANZEIGER, NO. 43, Juni 1995 

Nlltur Im Sicll lnngsranm erlebell und e rh alten . StUidurall 
ZwrrgncdermllUJ: häufige tlcdetlnllllSlrl ~oll haufilt b leibton. 

PleidOOI \an rcd3C1e:ur Uan~-P':Ie:r S!ult om ~r 
aandacht IC besteden aan be' behoud ~an de Dwerl\lcermuI~ 
(Plplstrellu$ plplstn:llu~). Terecht ~C'lI" hiJ de aand.:w:bt op den: 
klein~te inheemse: vleemlu ls~oo rt r'ni~t 1wa~rdcr dan een 
~ ulkerkloo!Je en l1Iel een v!cugclspmlwijdw vntl ~Iedus 20 cm'l. 
die llch 101 nu IOC zo wonderbaarlijk goed lK:dt o:mgepast aan de 
enorme veranderingen die de men~ In 1.IJn milieu hec:Ct 
te"~ieecgcbr.Kht Ih) tJc,n:adrukl de ""Ielc:nl~ ~an dcl.e dieren door 
er op te wIJun dat een dwerg,kermu" op ccn w .... me mnw::l:lvond 
circa 500 In~eelcn pcr uur ~crorbert Dal Wil leigen dat een 
mIddelgrote kolome ~an 60 wIJfJe' onGe\'~~r 200000 muggen per 
nacht na;lr bIlInen wcric!. Aan hel ,lot van 1-'Jn belOO, ... ijM hij cr 
l1Iel nadruk op dat het er op aan~olm om deze bijzondere 
7.ooadleNOOn. die W'IJ ool 111 on. land o\c!lI1 lunnen onlmoelen. 
mei 7.0,", Ie bejegenen Hel IIIDt Inlmel1'i om een "'onde lbaarhJ~ 

flextbel dienJC dal oo( er ~tcC(l.~ :.an hennnen dal Zich midden in 
onte vel1'iledelijklc nll,.vonnde omge\'lIlg een andere n~lUurhJke 
sllmenlevinG hed! kunnen hnndhaven, meI eigen weUlwtlgheden 
en normen, UIen wc cr nJlc~ :"1n doen om dllulgl'nlCne dicnjc ook 
al&cmcen IC bouden' 

Der Sehntn5perrmecbanismu~ brt Fltdt'rmilusen. 
Redactrice Mananne: !lnffner zct aan de hand \'an 

recente publlt"lltlCS duidelijk UIIC('n hot hel hekende ma;lr danrom 
nOl niet dUldehJke mceh:utisme wet"-I dal hel vlccnllur~cn nqchJk 
rnWl om nlOCllcloos weken l:IIIg aan hun xhlerpoten IC bhJven 
hangen Op lrond van mleroseoop-rOlO'~ en <,en ~dlc:nlll legt ~e 
uu dat de hangtnx: lil pnnelpe ITIOIdIJ~ w'OJllt gc:m;aakl doordal ww.::l 
In de acblerpocMcenen als In de ~nJC ~OOfJlDOt·(vleugc:I·)dulmellccll 
eonstruelle D~nwe~lg I ~ v:'ln lange pc/en die door pcc:~sched~n 
bewegen. Omdal dC1.e peu:tI en p!:c,<;,o;cbederl Mn de bullen- re~p 
binnenkant voon:ien lijn V:lll nchcl~ en groefjc.( dIe in elkaar kunnen 
passen is het mogelijk dal de gekromde dUlnw;:n en lenen lil deze 
stand &<=fueerd blijven st:wt 

Deze publicaue van Mananne Haffncr leen OM dat 
niet Ille vlee:rmUluoorlen de besehlkt lnl hebben o~er dIt 
·'.Iotmeehanlsme" Sommige .'oorten kunnen "Vch mct hulp V:'ln 
zUI&napJCJ aan de ondergrond ~as!heeh1Cn. :'Indere LICII op nOl 
onopgehelderde II1:IIIler bil.' om Zich I~nc meI hun lenen aan un 
takje ~ast Ie houden Het blijkt dal voael~ een \erlelijkba:If 
mechanisme lebnll~en om ook ~Iapende op un tak Ie kunnen 
bllJvcn l.Iuen Tenslotie maólkl ze dUidelijk dat hel al, ccn Mngr:nde 
vlecrnt ui ~ verplaatst moel worden 7.lnloo~ I~ 0111 het d lcr 111 

n eerwaurlse richting vnn de o nderGrond lo~ IC ntnken De 
vergrendelde tellCn rn.1ken dit vnjwei (KInlOgehJk Hij het voorrichtlG 
opheffen vlln het dier ontlrcndelt men het ~Iotnlcehani~me 
waardoor de krommmg van de Icnen e:n nagel~ v~n:tt;:1f wordl 

op&eheven 

W.nn s telltt dIe !'arty! 
Door middel V:lll twee nnj """,Ibekende: gDfiekt'n \'ench 

Slutl bel een en :'Inder over het Ul\vliegJl~troon \':'In de 
Dwe!"lvleermull In Z""llSICrianti Er..;ul Ult~ dal du pa!roon lil 
oos land met trl ..-.eel ui veN:h.tlen ~an !bt lil Z ... ,l .... rt:an.d kunnen 
we cencrallserend concluderen d~t hel ullvhcgen \'an dc7.e won 
mee~tlll kort na 7.onsondergans: beglnl Opvallend !~ dat hel 
uitvliegen rond de kort<IC nachl v~uk lelnllcf vnK:g, ja regelmnllg 
zelfs vÓÓr 7.on~ondergang begint StUI7. geeft geen ~erklaring voor 
dit fCllomttn Hel 7.oU kunnen liJn dal tin vcmorta.'~1 wordt door 
hel feit dat de moederdlen:n nch d.1n midden In de: 7.oogpo::riode 
bevinden Het i. denkbaar dat lJ: de CXII'll oan~lal dit' dan op hun 
vocdsc ln:sc:rve ... ordl ~aan m de acr kone n:!Chtcn eumpen.'\Cn:n 
door al vóór 7.onsonderg:lllg op lacht IC l.un 

WIr tun CIWll5 rol' Zwergflc:dcrmillsc. 
Dil IImU<3ntc verhul \:'In SlutL o\e:r tie prnclI<cbc. 

n13atregelcn ter be~herming ... an l)",crg~lee:rmuI7.cn begm' met 
een ~el7.otk dat hem en ook on( hier In Nederlontl .. nlle malelI 
heeft bc:n:lkl "Stuun u mij cen 11<1:111)<' I)wergvlccnuum:n?"' Zowd 
111 Zwilserl~lIti nis hier is de7.\:. {l\cn~cn~ goed tJcdoclde. wens om 
mcerdc.re redenen onvcrvulb:t:lr Het uitzenen van VleCrl1lUllen I( 
immer. ,.inloo~ en ve:rboden Neen. Wil men wa! voor 
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Dwergvleermuizen doen dQn gQ~1 het in veel gevallen QllcreerSl 
om hel herkennen vQ n hun aanwezigheid. In kringen van 
vlcermuisonderzockers behoeft het geen betoog dal dil nleestal 
gebeuT! door de vondst van hun uitwerpselen onder en rond de 
uitvliegopening en hangplaats. Als deze ontdekking is ged::wn kan 
de groolte van de kolonie worden bepaald. Door de bank genomen 
gaat hel om kraamkolonies van 40 11 60 dieren, maar met het 
uitvliegen van de jongen in juli kan dit aantal oplopen 101 ruim boven 
de honderd die ren. 

De waarnemingen van onze Zwitserse eollega·s. die 
geheel meI onze eigen bevindingen overeenkomen. maken duidel ijk 
dal Dwergvleermuizen als e)(lreme culIuurvolgers het lief SI gebruik 
m"ken van nauwe spleetvornlige ruimten (achter gevelbetimmerin· 
gen, in spouwmuren), waarin ze met rug-buik-contacl weg kunnen 
kruipen. Slul~ ~telt terecht dat het overbodig ja zelfs con Improductief 
kan zijn om. indien Dwergvleermuizen hun intrek in een gebouw 
hebben genomen. nog e)(tra aanpassingen aan het onderkomen 
uit te vocren. Voor het geval er nog geen dieren in een gebouw 
bivakkeren geen hij intcresantc bouwschetsen van gemakkelijk Xln 
Ie brcngen gevel panelen wXlmehter zij zich kunnen verschuilen. 

Zu klein, urn schon a lleln zu sein!. 
Deze keer is Marianne Halfner ann de beurt om wat te 

venellen over de eerste hulp die men aan jonge Dwergvleermuizen 
kan verlenen die in de buun van een kraamkolonie gevonden worden. 
Als hel mogelijk is om de invliegopening te bereiken. dan kunnen 
naar beneden gevallen zuigelingen direct via deze opening in de 
kraamruimte teruggezet worden. Ligt he! invlieggal onbereikbaar 
hoog. dan kunnen jonge dieren vanaf een voor kauen en honden 
onbereikbare plaats· aan de uitvliegende moeder "aangeboden·· 
worden. Hienoe worden de jongen kort voor zonsondergang op een 
ruw stuk hOll! geplll<llst. Deze ··pre.<;entmietafel"' wordt op een hoog 
pum in een platic teiltje onder de uitvliegopening gettt in de hoop 
dat de I~ngsvliegende moeders w hun jongen zu llen herkennen en 
meenemen. Worden de 1.0 gepresenteerde jongen niet afgehaald 
dan diem contact opgenomen Ie worden nlet de Fledermaus·Schutz 
alarmlijn. 

Fledermausquartiere in Brücken konstruktlonen a usfindi g 
mac hen. 

De redactie van Fledcrnlaus-Anzeiger vraagt a.an de 
lezers om de waarnemingen van vleerrnuisvt:rblijven in of aan de 
builenkant van brugconstruclies Ie melden, Dit omdat men aan de 
hand v~n enige concrele voorvallen vermoedt dat vleernluizen meer 
dan wij denken onderd:lk in bruggen zoeken. Een soortgelijke oproep 
aan de lezers van on1.e Nieuwsbrief lijkt mij zeer zinvol. wanrbij we 
niet moelen vergeten dat ons waterrijke I~nd een enorm aanlal 
bruggen lell. Aldo Vi'l<te 

Bal News, no 37, a p r il 1995. 

Deze anevering van Bal News, hel omci!!le orgaan van "The Bm 
Conserv~tion Trus!'·. de Engelse vleermuisbeschermingsorganisa
tie. bevat naast een aantal typisch lokale berichten. aankondigingen 
vlln bijeenkomsten. eursuuen, projecten en Jlublieaties enkele 
bijdmgen die ook voor ons van belang kunnen zijn. 

Zo is daar het verhaal over de bouw van een groot 
kunstmatig winterverblijf voor vleemluizen, de " Blackwatu Valley 
bal eave- a la ndscape arch ilect's perspeclive". Landschaps
architect D~vid Symonds vertelt daarin over de aanleg van een grote 
verbindingsweg in hel district Surrey. De districts-overheid heert 
zich van meet af aan rekenschap gegeven van de effekIen die deze 
weg heeft op het kwetsbare milieu van Blackwater Valley. Naast 
aanpassingen op vegetatie kundig gebied. de aan leg van 
overlevingsgebieden voor reptielen. amfibi!!n, vogels en 
ongewervelde dieren werd er in eerste instantie weinig aandacht 
:un zoogdieren besleed. Dit veranderde drastisch door de inbreng 
van Frank Grcenaway (Natural History Museum) die de betekenis 
van het gebied yoor vleermuizen onderstreepte. Overleg lIlssen 
Gfl'cnaway en de Sum:y Counly Counçil leidde er tenslotte loc dat 
besloten werd om in het gebied een soon kunstgrot te bouwen die 
zowel als "' imerverblijf door vleermuizen gebruikt zou kunnen 
worden als als kr.:tamkamer ZOu kunnen dienen. Dit nlerkwaardige 
gebouw werd tenslo11e gerealiseerd op een eiland in het door de 

weg doorsneden dnl . Voor dc belrokken ingenieur., wo' het een 
moeilijke opgave om via ongebrui kelijke criteria een solide 
construclie IC omwerpen welke onn zowel zomer· nl.. winlereisen 
beanlwoordde. Oe oplossing werd gevonden lil de vorm van een 
IIorizonlale "winlergnng". bekroond door een ccnlrnle ··zomenoren" 
voorzien van een zonnepaneel. Hel geheel. dm we"J opgenomen 
in een kunstmatige heuvel. lijkl wel wat op een prehistorisch 
koningsgraf: het venoont ook nog eCn steile oever welke zo is 
geconstrueerd dat oeverzwaluwen er hun inlrek kunnen nemen. 
Het verblijf. waarvan de bouwkosten helaas niet worden venncid. 
is geadopteerd door de Bat Conservation Trust. Het wachten i$ op 
de eerste bewoners. 

The Bat Conserva tion TTuM (BCT). Bats in Chllrchcs I'roject 
report. 

In opril van dit jnar publiceerde ser de resultmen vnn 
het "Bals in ehurches project". Dil eersle grote project vnn BCT 
werd ondernomen. omdal in Engel~nd de indruk bestond d~l 
vleermuizen een voorkeur verlonen voor kerkgebouwen, omdal da.1r 
bij kerkreslaur.:tties ze lden rtkening werd gehouden llIel vlecrrnuir,en 
en omd~1 er sprake was van een toenemend aanl~1 klachlen over 
vleermuizen van firma·s die zich met het schoonhouden van kerken 
bezighouden. 

In het project werd de relatie vleermuis-kerkgebouw 
op meerdere manieren benaderd. Er werd Ollder meer gekeken 
naar het gebruik van kerken door vleermuizen en na:lr de houding 
van de kerkbeheerders ten opzichle van vleermuizen. Als bijproduct 
leverde het project inzicht in het aamal kerken en kerkjes dal 
momenteel in Engeland nog in gebruik is: JO.500. Vin een 
selectieprocedure werden hiervan 538 voor ··ondervraging·· 
uitgekozen. De enquele welke bij de beheerders van deze gebouwen 
werd gehouden leverde onder meer als resultaat op dat ten tijde 
van de enquete 43 % van de kerken en 12 % v~n de bemonsterde 
kapellen door vleermuizen werden gebruikt. Extrapolatie van dit 
gegeven maakt duidelijk dat circa 6000 kerkenlkerkjc.~ onderdak 
bieden aan vleermuizen. 30 % van deze 6000 herbergt meer dan 
één 500n vleermuizen. De dieren schijnen een voorkeur te hebbt:n 
voor oude gebouwen met een loden dakbedekking en uil kalhteen 
opgetrokken muren. voornI als deze gebouwen in Zuid-Engeland 
gesitueerd zijn. 

12 % van de beheerders van kerken w:l1lrin vleermuizen 
voorkwamen gaven Ie kennen dat de dieren da:lr niet welkom waren. 
voornamelijk vanwege de '"Iroep" (mest. urine) die ze in gebouwen 
aehlerlaten. Het is te hopen dal de resultaten van het Bats in 
Churches Project vleermuisbeschermers en kerkbehcerders dichter 
bij elkaar bn brengen in hel belang van 7.Owel de kerkgebouwen 
als cultureel erfgoed als ook in het belang van de vleennuizen die 
in veel vnn deze gebouwen hun broodnodige onderdak vinden. 

Bals in owl pellets. 
De recenl door Mammal Society gehouden National 

Owl Pellet Survey. een .«lOn landelijke braaklmllen-inventarismie. 
leverde gegevens op van 70 locaties verspreid door heel Engeland. 
In totaal werden 2568 brQakbaUen ge~naliseerd. Hieruit kwanlen 
9537 prooidieren Ie voorschijn, waaronder de schamele resten van 
slechts 6 vleermuizen. d.w.z. 0,06 %. De vleermuisresten werden 
alleen in Wales gevonden: 3 waren te herkennen als overblijfselen 
van Myotis nauereri. de overige konden niel meer gedelennincerd 
worden. Ot: gevonden vleermuisresten kwamen alle te voorschijn 
uit bra:lkballen van Kerkuilen. Aid" V"Ulf. 

Untersuchung zur Bedeutung und Optimiering 
der Segeberger KaJberghöhle uud a ng rcnzcnder 
Na hrungsbiotope (ür Fledermä use 
K. Kugelscharler. Rapport Arbeitskreis Wildbi nl llgie 
a n der Justus-Li ebig- Uni ver silä l Gie Ren e.V. 1994 . 
57 pp_ 

Bij Bad Segeberg in Sleeswijk-Holstein. Duitsl~nd. ligt een grol 
waarin jaarlijks meer dan 10.000 vleermuizen overwinleren. De grot 
is % 2 km lang. waarvan w·n 800 m begXlnbaar is. Tegenwoordig 
beSlaat het merendeel van de vleermuizen Uil walervleermuizen. 
mnar er komen ook veel fronje~taarten voor. DJarna~SI worden in 
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kleinere nnnt~ l le n volt vleermuizen. Beeh~ tei n '~ vlcermuizen. 
mc.:rv l cennui~en. Bf;lndt 's vleermuizen en grootoorvleennuizen 
nnngetrof fen. 
Om een beter beeld te krijgen van de n.ant:tllen hier vcrblijvende 
vleermuizcn en vnn de perioden In hct jaar w:tnrin de grot voor 
vleermuizen n n hebng is. IS In 1992 en 1993 bij dc ing:tng een 
.~)'s teem opgesteld d:tt de in- en uitvliegende dieren mllom:tti~ch 
kon reg i .~ tre re n . Het besto nd uit eell comb i n~lie von 
licht ~ tron l onderb re ke rs , baldetectors ell infrarood·carnero 's met 
\ Ideoreeordef'l;, Het geheel werd beMuurd door een computer. die 
teven ~ de gegevens opsloeg. Hel geheel kon op afs tand (per 
tele foon) worden beïnvloed en uitgele~en 
Hel bleek dot vrijwel ol ie dien:n vonaf middcn mil:trt tlm midden 
apnl de grOl verl ieten, met de groolste piek in de CCf'l;te dogen von 
opnl VnMf begin september \" erdcn de c:crsle ovawintcrn.:l1'S .... 'CCr 
geregistreerd. Het merendeel zat clnd november binnen. 
00Ic: in bet LOmerhal fj:lar bleek de grtll 's nflChls voor vleermuizen 
van belang . Zo verbleven i n mei en j un i nog ol1ij d w ' n 800 
vlewllui1.en in de grot w,:lOrschij nlijk ging het hierbij voorol om 
mannetjes. Van midden juni tot in aug u ~ tu.~ 1.oten meestnl maar 
enkele dim:n bInnen. Van midden lot eind ougustuS :wten er echter 
geregeld grote zwermen walervleermui1.en in de grul. 0.111 vlugen 
in enkel.: uren tij d nlé.ocr dan duizend dieren n:t.:lr binnen. Oe functie 
VOll dil gcdrng rou Ie maken kunnen hebben mei de JXl'lrtijd. hoewel 
p.1fingen ook bekend zijn van de winter en het voorjll:lr. Een allden: 
mogehjkheld i~ dal een zeken: vorm v~n inform3tie·overdraeht 
pl ll:l t~ ... indt. wals het leren van jonge dien:n dal ze hier moeten zijn 
voor de overwintering en .1I1den: ~en. 

Uil de b.:tlan~ van in- en uitvliegende dien:n kon worden opgem<lakt 
dOl ongevccr een derde ded V.1l1 de dieren in de voo~rner voor 
hel uitvliegen gebruik maakt van andere openingen dan de drie met 
de reglsiratie-appar:uuur. Om kan dus ook gelden voor dieren die 
de grot in hel voorjMr verlolen. 
TIjdcM de 'lwcnnperiode eind augustus werd meSI van walcrvlccr
muizen verLameld, wil:trvan de ~amenstelling geonol~scerd werd. 
Ikl bleek dllt in die periode vooral dansllIuggcn werden gegeten 
(in bijna 90% v!ln de keutels). Vliesvleugeligen, sehietOlOUen en 
vlinde .... werden in vccl minden: mate gcgelen Dal komt uvereen 
lnet wal elder,o; ab voedsel VOOf" watervlec:rmuiun is gevonden, 
Ui t di t r!lppon blij kt het grote bel!lng v an de grot voor 
(walcr) ... Iec:mmizen in Slce.~wijk-Holsle i n in de winter m.:t.:lr ook in 
de zomer, In welke mate ook in Nederland in de zomer duur 
vlecmluizen gebruik wordt gem;'i.;lkt van uverwinleringspla:usen is 
nog mCI goed bekend. AI.~ dal in vcrgelijkban: wijze het gcvnl is. 
impliccen dit dnt deze objecten voor \'Iecrmuizen van groter belang 
zijn don 'alleen m:l.:lr' ovelWinleringsp1ek. RO/llmlul de Wijs 

Advertentie 

Hel adres voor veerunsters, halogeen veldschijnwerpers, 
vleermoisdeteclors en de diaserie Focus on Bats 

Nieuw 

De Petlerssoos 0 120 (stereo), 0 140 (time ellpansion). 0200 
(digitaal) en 0 230 (tevens brede b3lld); USA mini 3; de 

muziekcassette "Nighllife 11" (muziek, uitsluitend samengesteld 
uit echoIocatiegeluiden van vleermuizen 

Bioqulp 
Esther de Boer van Rijkstraat 13 

2;:~ HH LEIDEN 

VERKOOP ARTIKELEN 

Voorbestelling van artike len bij de VLEN en helOosl 
Europa Fonds (BSFFEE) zijn twee verschillende postbankrekenin
gen geopend, 

VLEN-artikelen 

Bij de Vleermuiswerl<groop Nederland zijn de volgende 
artikelen verl<rijgbaar: 

Handleiding voorhal inventariseren endetermineren van 
Nedenanctse v1eermuissoorlen met behulp van bat-detectors (Hel
mer, W " H,J ,G.A. Limpens & W. Bongers, 1987). Prijs 12.50. 

Proceedings of \he first Europ&an batdetectOf workshop 
(Kapteijn, K ., (red.), 1992). 128 pag. Prijs 25," 

VLEN-stickers. Kunnen alleen schriftelijk aangevraagd 
worden bij Wim Bongers. Ceresstraat 15. 6707 AL Wageningen. 
Prijs 1 .. perstuk. Bij bestellingen vanmeerdan 5stuks 4,- per vijl . 

• Relerenliecassette: Herkenning van Nederfandse 
vleemlJls· 
$OOrfen aan hlXl geluid: geluidscassette plus loelichting (Umpens 
H.J .G.A. & H. Hollander, 1992). Prijs 17,50,-. 

De Nederlandse VleenT'll.lizen, Bestandsootwikkelingen 
Inwinter- enzomerKwartieren (Oaan,S.e/s/.,t980). 118pag. Prijs 
4,50. 

Bit de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 
(VZZ) Is verkrijgbaar: 

Zoogdiermoniloring, een studie naar de haalbaarheid 
van een MeetneIZoogdieren (Oe Wijs, W.J .R., 1994). Uitgave VZZ, 
VlENIsvo, 84 pag. Prijs 8.50. 

Kan besteld worden door hetverschuld"tgde bedrag over 
Ie maken op poslgiro 203737 t.n.v. VZZte Utrecht o.v.v. 'rapporl 
zoogdiermoniloring'. 

Alle VLEN·artikelen zijn te bestellendoor hel benodigde 
bedrag (plus A 2,50 aan verzend· en administratiekosten), onder 
vermelding van het gewenste artikel en aantal, overle maken op giro 
6236600 (OPGELET, DIT NUMMER IS GEWIJZIGD) van de 
Vleermuiswerkgroep Nederfand Ie LEEUWAR OEN. Vermeld ook 
sleedsclat het om een bestelling gaal. PrijSwijziging&n voorbehoud
on. 

Order ing from abroad: send the amount ol money 
required (A 17,50 lor subscribing to!he Newsletter) cash in Dutch 
curreocyto Postbolll90, 6700 ADWageningen, Nether1ands, lfyou 
oroer articles, add A5, - forpostage and package, llyou paybybank 
(Postbank, ace.nr. 6236600) Of eurocheque, add anolher F115,-fOf 
bankcosIs. 

BSFFEE-artikelen 

Bij het Bat Supporf Fund For Eastem Europe zijn de 
volgende artikelen verkrijgbaar. 

Adas van de Neder1andsevleel1'Tl.lÎzen 1970-1984. alsm
ede een vergelijking met vroegere gegevens, 97 pag (Glas, G.H., 
1986), Prijs 32,50. Voor lezers van de NieuwSbrief, voor zolang 
voorradig. slechts 10,-. 

European Bat Research 1987 {Hanák, V., I. Horázek & 
J . Gaisier). Deze uitgave bevat de verhandelingen van de 4e 
European Bat Research Conference, gehouden in Praag in 1987, 
en bevat 81 arlikelen en tientallen samenvattingen over 
vleermuisonderzoek in Europa en aangrenzende gebieden. De 
normale prijs van deze uitgave van meer dan 700 pagina's bedraagt 
118,50. Via de 'Stichting' kan dit unieke boek bij hal Bat Support 
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Fund fOt Eastem Europa (BSFFEE) met meer dan 40% korting 
worden aangeschaft voor de prijs van slechts 60,- (exd. 7,SO 
varzendkostan\lOOl"vsrzeOOing binnen Nadaltandan naarBelgiê en 
Luxambutg. VOOI'daovet1gelandanbedragandazekosten 13,SO)_ 

Lynx. ThernanlJTvnervanda Arst Intemalional Bat C0n
ference, Tsjechoslowaldje 1968 

De verhandelingen van deze conlerentie werden 
gapubIiceercI in ...,apadaaI nurrrner van hetlijdschrift 'Lynx'. Een 
daelvanda~heaftbetrekkingopvleerTTUsonderz 
In Nedartand. Hat BSFFEE heeft de hand weten Ie leggen op de 
Iaatsl8exen'1l1ar8nvandazet.itgave. Prijs22,50 (exd.6.-~ 
ten VOOf Nederland, Belgill en Luxemburg, verzendkosten voor 
overige landen 9,50). BIJ het t&getijkeltl'jd bestellen van beide 
uitgaven: European Bat Research 1987 an Lynx, vervallen de 
verzendkosten voor het nurrmarvan 'Lynx'. 

Oezear1ikelan~beSleldwordandoorovarschrijving 
van het daarvoor verschukllOde bedrag (incl. porto), ondervermol
ding van hel gewenste artikel, op po&tbonkfekening 351873, ten 
name vanhelBatSupport Fund For Easlem Europete Leiden. Dit 
fonds verieent materiêle st&1Jnlndevorm vanonderzoeksmaterialen 
en vakliteratuur aan vleermulsonderzoekers- en beschermers In 
Oosteuropesa landen. Dezo diensten worden voor een deel 
gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van artikelen. U kunt 
uw collegialiteit naar Uw made vleermulsooderzoekers- en 
beschermer.ln Ooslauropase landen OOk 101 uitdrukking brengen 
door een gift over te maken op hel hIerboven vermelde 
rekeningn..mmar. 

AGENDA 
11 november 
VlEN-dag 'e DEVENTER 

ADRESSEN 
VLEERMUISWERKGROEP NEDERLAND 

Postbus 190 
6700 AD Wageningen 

Tel: 030554642 

Bestuur: Jan Buys (Vz. & pen.). André Kaper (secr.), Aoorvander 
Vliet, Rudy van dar Kuil 

VLEERMUIS ATLAS PROJECT 

Herman UfTl*1S 
A1tes Forslhaus. Am Vorwerk 10, 0 27432 BREMERVORDE 

tal : 00.49.476t .71330 
lax:00.49.476171352 

MONITORINGPROJECT 

Onderzoeker. 
RombOuI de W~s 

PimpemelstraaI6, 1314JLALMERE0365346338 
COÓfdlnator: 
AndréKapar 

MoIenbal166. 7413XJ DEVENTER 05700 36905 

Voor het lnzandenvan waamamlngs10rmulieren (het oude BIC
nummer vervalt): 

ZOOGDIERMONITORING 
Antwoordnummer8847 

3500 ZK Utrecht 

WINTERWERK 

Coördinatie wlntertetlingen mergelgroeven 
Joo Cobben 

Prins Bisschopssingell -h, 6212 AA MAASTRICHT 043 252776 

Coördinatie wintertellIngen algemeen 
GemardGlas 

Beatrixstra812, 6824 LR ARNHEM 085 432879 

STICHTING VLEERMUIS BUREAU 
postbus 190 

6700 AD Wageningen 

Bestuur: Rudyvan der Kuil (vz,). F100r van der Vliet(secr.). John 
van Vliet. Chris BreIder, Jeroan Reinhold, Jan Buys 

PROVINCIALE COÖRDINATOREN 

In een aan lal prOvincies liJn verschillende personen 
belast met de COOrdlnatle van het algemene vleermuiswerk en 
zoogcIiarmOnitoring. OecoOrdlnalOrenvoorzoogclannonilor staan 
apaItvermeld.WaamerrWIgsIorrrrenkLmaningazondenworden 
viadeantwoordnonYners. 

FRIESLAND Marten ZIJlstra 
Lauwarmansstraat22, 9551 BB BURGUM 051162637 

GRONINGEN HenkHeUer 
ZUdarwag 19, 9681 BM MIDWOLDA 05979 2150 

MonitorIng: vaant 
DVERUSSEl Roei Hoeve 

D. v. BourgoncjiêstJaat 57, 832500 VOLLEHOVE 05274 3001 
DRENTHE Eric Menkveld 

Hooldweg 268, 9765 CM PATERSWOLDE 05907 94273 
FLEVOLAND Romboutde WIj. 

Pimpemal&traat 6, 1314 JL ALMERE 036 5346338 
NOORD-HOLLAND Kees Kapteyn 

Bosan Lommerwag 1-111, 1055 OK AMSTERDAM 020 6981557 
VZZNLEN InvenlarisaUeprojecten Noord-Holland 

Antwoordnummar45212, 1040WBAMSTEROAM 
ZUlo.HOLLAND .. ZEELAND Keea Mostert 

Palamedesstraat 74 , 2612 XS DELFT015145073 
Monitoring: Rudy van der Kuil 

Lutherse Burgwal 24, 2512 CB 's-GRAVELAND 070 3652811 
UTRECHT Zomer Brul)n 

Niauwstraat23, 3811 JX AMERSFOORT 033622974 
MonitorIng: Ar)an Boonman .. MartlJn Boonmar 
IBB-Iaan 143·2, 3582 XW UTRECHT 030 716529 

GELDERLAND: pla Secretariaat 
Rosandepokklr 27, 6882 VA OOSTERBEEK 085 45531 0 

Monitoring: Mare Schola 
K1averpas 13-C,6652EM DRUTEN 08870 15126 

AnlwOOrdnulTITI8r 2426, 6900 VJ ARNHEM 
NOORo.BRABANTPeterTwisk 

Comm. de Ouaylaan 460, 5224 EB 's-HERTOGENBOSCH 
073218457 

VZZNLEN-invantarisatiepfcjeete Noord-Brabant 
Antwoorttnurnm&f 1 0753, 5200 wa 's·HERTOGENBOSCH 

LIMBURG Jan Klu.ken. 
Kruiszijweg 6, 6034 Rl NEDERWEERT 04951 34502 

MonItoring: Ludy Vemaggen 
Breitnarstraat 57,6165 VN GELEEN 04S 742357 
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