
Vleermuiswerkgroep Nederland
Nieuwsbrief 64
Jaargang 23 (2011)
Nummer 1

www.vleermuis.net het netwerk voor informatie over vleermuizen in Nederland



Vlen-Nieuwsbriefnummer 64 jaargang 232011-1
)I

Colofon

De Nieuwsbrief is een uitgave van
de Vleermuiswerkgroep Nederland

ISSN 0928-3587

Redactie:
Carolien van der Graaf, Rene Janssen,
Annemieke Ouwehand

Redactieadres:
Carolien van der Graaf
Ellekomstraat 70
2573 XG Den Haag
vlennieuwsbrief@vleermuis.net

De redactie houdt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de artikelen. Wel houdt de
redactie zich het recht voor artikelen in te

. , korten, te redigeren en voor personen of groepenA kwetsende artikelen niet te plaatsen.

'. Artikelen insturen:
Teksten kunnen aangeleverd worden via mail.
Foto's en tekeningen liefst apart via de e-mail
toesturen. Grafieken gelieve in een excel
bestand te versturen.
E-mail:VLENNIEUWSBRIEF@vleermuis.net

People from outside the Netherlands can
subscribe to the Newsletter by sending an e-mail
to vlennieuwsbrief@vleermuis.net to become a
VLEN member.

Adreswijzigingen kunnen rechtstreeks
doorgegeven worden door te mailen naar:
leden@zoogdiervereniging.nl.

Afbeelding voorplaat: logo year of the bat van
www.yearofthebat.org

Inhoud

3 2011 hetjaar van de vleermuizen
door: www.vleermuis.net

4 Rectificatie Overwinterende vleermuizen op de
Utrechtse Heuvelrug
door: Fons Bongers

7 Dwergvleermuizen op de radar 2
door: WillemA. Hol

10 Boekaankondiging:
De Vleermuizen van Europa en Noordwest
Afrika
door: Peter Lina

11 Over:
De Vleermuizen van Europa en Noordwest
Afrika
door: Anne-Jijke Haarsma

12 Webcam op www.vleermuis.net
door: www.vleermuis.net

13 Raadselachtige trek van vleermuizen langs
Zeeuwse kust
door: Lucien Calle

15 Hnadrreiking verblijfplaatsen zoeken (zonder
detector)
bron: www.vleermuis.net/inleiding/blog.html

18 Agenda
23 Adressen



Vlen-Nieuwsbriefnummer 64 jaargang 232011-1

2011 het jaar van de vleermuizen
door: www.vleermuis.net

Hetjaar 2011 is het Europese 'Jaar van de Vleermuizen'. In alle europese landen zal eenjaar lang meer
aandacht worden geschonken aan vleermuizen.

Grote partners die de organisatie mogelijk maken zijn onder andere:
- United Nations Environment Programme (UNEP)
- Convention on the Conservation of Migratory Species of WildAnimals (CMS), ook wel bekend onder de
naam Bonn Conventie (letterlijke vertaling: Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde
diersoorten)
- Werkgroep voor bescherming van Europese vleermuizen (EUROBATS)
- Vleermuiswerkgroep van de IUCN
- Bat Conservation International (BCI)
- Bat Conservation Trust (BCT)

Voormeer informatie over het Europese jaar van de vleermuis, kijk onder deze link: www.yearofthebat.org.

Ook wij vinden hetjaar van de vleermuis een mooi moment om de Nederlanders de wereld van de
vleermuizen te laten ontdekken. Natuur is vaak ver weg. We zien olifanten en tijgers op TV,maar zien de
dieren om huis over het hoofd. Daarom zal de vleermuiswerkgroep Nederland samen met de
Zoogdiervereniging in 2011 meerdere vleermuis activiteiten organiseren.We hopen het draagvlak voor de
natuur te vergroten door juist de Nederlandse vleermuizen in beeld te brengen. Onbekend en mysterieus
maar erg nuttig.

Hoogtepunten van het 'Jaar van de Vleermuizen' worden een zoektocbt naar kolonies in bet voorjaar, de
'Nacbt van de Vleermuis' op 27 augustus 2011 en een symposium over vleermuizen (de Vlendag op 29
oktober 2011). Daamaast zullen we op verschillende manieren kennis over vleermuizen, met name
vleermuizen dicht bij huis, vergroten. Zo hopen we ditjaar een webcam te installeren met life
vleermuisbeelden, we zullen een forum starten of de nut en onzin van vleermuiskasten, op de site zullen
verschillende folders verschijnen met informatie over onderwerpen als: een vleermuisvriendelijke tuin,
vleermuisvriendelijk bosbeheer en omgang met vleermuizen bij spouwmuur isolatie.

Voorwie nieuwsgierig is naar de komende activiteiten, lees het verslag van het vleermuissymposium in
2010 ofkijk naar de eerste beelden gemaakt voor de webcamera. Op deze site is nu al veel informatie over
vleermuizen te vinden, brochures en folders zijn ondermeer te downloaden onder deze link: Vleermuizen
informatie algemeen
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Overwinterende vleermuizen op de Utrechtse Heuvelrug
door: Fons Bongers (fonsbongers@hotmail.com)

Rectificatie figuur 4
Dit artikel is reeds in de Vlen-nieuwsbrief 63 verschenen. Hierin is een verkeede afbeelding
weergegeven. Hier is het artikel opnieuw geplaatst en nu met dejuiste afbeelding van
figuur 4.

Vleermuizenstaan steeds vaker in de aandacht van
natuurbeschermers en van initiatiefnemers voor
ruimtelijke ontwikkelingen. Alle vleermuizen binnen
de Europese Gemeenschap kennen de hoogste graad
van wettelijke bescherming. Dat leidt er ook toe dat
het wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding
en ecologie van vleermuizen intensiever wordt. Op
de UtrechtseHeuvelrug doet zich een ontwikkeling
voor die inzichten biedt voor een betere bescherming
van deze bijzondere zoogdieren.

Vleermuizen op de Utrechtse Heuvelrug
In februari 1997werden zes potentiele

t overwinteringlocaties op de toenmalige Vliegbasis
Soesterberg onderzocht op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Hierbij werden in een
ondergrondse gang, aangelegd door de Duitse bezetter, tot veler verrassing vijfwatervleermuizen
aangetroffen. Een nieuwe soort voor de vliegbasis, maar niet voor de regio. In oude waterkelders op enkele
kilometers afstand werden bij jaarlijkse wintertellingen ongeveer 80 watervleermuizen en
grootoorvleermuizen waargenomen. De vijf dieren op de vliegbasis waren het begin van een ontwikkeling
die door onderzoek en monitoring kon worden gevolgd. Wat zich in de twaalf opvolgende jaren aftekende
is zowel vanuit ecologisch onderzoek als vanuit het natuurbeheer interessant.

Van de zeventien soorten vleermuizen in Nederland komen er acht voor op de Utrechtse Heuvelrug.
Gebouwbewonende soorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger komen wijd verbreid voor enjagen
in natuurgebieden maar ook in de steden en dorpen. De bos- en boombewonende soorten als gewone
grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, franjestaart en baardvleermuis
zijn voor hun verspreiding aan bossen en landgoederen gebonden. Deels jagen ze in nabije open
landschappen als agrarische graslanden en moerasgebieden. Mocht u als lezer nog de illusie hebben dat
vleermuizen op elkaar lijken ... op ecologisch gebied verschillen ze net zoveel als een koolmees, een
boerenzwaluw en een zwarte stem van elkaar verschillen bij de vogels.

Vleermuizen en menselijke bebouwing
Vannature kennen vleermuizen in Europa twee soorten verblijfsplaatsen: bomen en grotten. Voor de
winterperiode hebben ze een probleem; omdat het allemaal insecteneters zijn zitten ze 's winters zonder
voedsel. De meeste Europese soorten lossen dit op door een lange winterslaap te houden. In die periode
brengen zij hun metabolisme tot een dusdanig laag niveau terug dat ze met een minimum aan vetreserves
deze periode kunnen overleven. Zware, langdurige koude vormt daarbij een bedreiging, enerzijds door
bevriezing, anderzijds doordat de dieren om vorstvrij te blijven hun levensprocessen op een hoger niveau
moeten brengen. Dat laatste gaat dan weer ten koste van de vetreserves.
De verschillende soorten vleermuizen lossen dat op met verschillende strategieen, Sommige soorten
trekken naar het zuiden, andere bezoeken vorstvrije plaatsen voor de winterslaap. De in het zomerhalfjaar
in grotten verblijvende soorten overwinterende in grotten, de boombewonende soorten trekken naar het
zuiden of overwinteren ook in grotten. Al deze soorten hebben zich in zoverre aan de mens aangepast dat
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ze gebouwen als vervanger van natuurlijke grotten zijn gaan gebruiken. Dit is een succesvolle strategie
omdat daarmee het natuurlijke leefgebied in de loop van honderden jaren kon worden uitgebreid tot alle
gebieden waar ondergrondse bebouwing aanwezig is voor het veilig houden van een winterslaap. Zonder
ondergrondse bebouwing zouden boombewonende soorten als baardvleermuis, franjestaart en
watervleermuis in Nederland waarschijnlijk buitengewoon zeldzaam zijn.

Landschapsgebruik door watervleermuizen
De Utrechtse Heuvelrug grenst bijna overal aan natte open landschappen met veel oppervlaktewater,
moerasgebieden en natte poldergebieden. Ideale zomerhabitats voor de watervleermuis. In het
zomerhalfjaar verblijven de vrouwtjes in grote kraamkolonies, waarin de jongen worden geboren. De
mannetjes verblijven in kleinere groepen. Kolonies van beide sexen zijn meestal gevestigd in holle bomen.
Vanuit deze kolonies gaan de dieren vroeg in de avond op jacht. Daarbij jagen ze vlak boven het
wateroppervlakte op allerlei insecten en vlak onder het wateroppervlak levende waterdiertjes. In het najaar
trekken de dieren naar de overwinteringplaatsen die vooral op hogere gronden zijn gelegen. Na een
overgangsperiode gaan ze ongeveer in oktober in winterslaap, die tot in het vroege voorjaar duurt.

Watervleermuizen op de Vliegbasis Soesterberg
In februari 1997 zijn de eerste overwinterende watervleermuizen op de Vliegbasis Soesterberg
aangetroffen, Deze waameming bracht de natuurbeheerders van de vliegbasis op de gedachte te bezien of
er ondergrondse bebouwing beschikbaar zou kunnen komen als winterverblijfvoor vleermuizen. Een
inventarisatie van buiten gebruik zijnde bebouwing bracht aan het licht dat ongeveer 30 ondergrondse t
bouwwerken geen militaire functie (meer) hadden. Het gaat hier vooral om kleine
personeelsschuilplaatsen, bunkers en stoomkelders. De objecten werden zodanig aangepast dat
vleermuizen er toegang toe hadden en dat de ruimtes ook voor wintertellingen op overwinterende
vleermuizen konden worden onderzocht. Deze maatregel had buitengewone efIecten. Het gebruik als
overwinteringverblijf nam fors toe. Enkele verblijven werden al het eerste jaar ontdekt door
watervleermuizen en in toenemende mate werden ook grootoorvleermuizen aangetrofIen. Deze laatste
soort verblijft in de winter bij voorkeur in bomen, maar tijdens vorstperiodes trekken ze naar beschikbare
bebouwing. Dit zijn lokale dieren, zomer en winter leven grootoorvleermuizen binnen een gebied van
maximaal enkele vierkante kilometers. Ze verplaatsen zich uitsluitend over korte afstanden.
In 1998kwam een grote hoeveelheid duikerelementen beschikbaar. Hiervoor moest een nuttige
bestemming worden gevonden, anders werden ze verwerkt tot betongranulaat voor de wegenbouw. De
elementen kwamen beschikbaar voor een kunstmatig winterverblijfvoor vleermuizen. De bouw yond in
1998plaats, en een (kleinere) tweede in 2000. Ook deze objecten werden enthousiast gebruikt door vooral
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watervleermuizen. In februari 2009 werd voor het eerst de grens van 100 overwinterende vleermuizen in
deze twee kunstmatige verblijven bereikt.

Iedere winter nam het gebruik van de ondergrondse objecten op de vliegbasis toe! Tot maar liefst 230 in
2008 en 2009 (zie tabel). De vraag wierp zich op waardoor een dergelijke toename werd veroorzaakt.
Deze ontwikkelingen deden zich niet alleen voor op de Vliegbasis Soesterberg. Ook op twee andere
vliegvelden was een toename waameembaar, zij het in mindere mate. Het antwoord op het waarom kon
uiteindelijk worden gevonden door niet alleen de winterperiode te bekijken, maar ook de herfst. AIle
soorten vleermuizen zijn sociale dieren. Ze gebruiken geluiden om met elkaar contact te houden en ze
verblijven graag in gezelschap van soortgenoten. Dat geldt logischerwijs vooral voor de paarperiode die in
de late herfst en de winter ligt. Vrouwtjes bezoeken daarbij de mannetjes die zich al in winterverblijven
bevinden. Het zijn dus de mannetjes die een winterverblijfbezetten en door middel van geluid vrouwtjes
wijzen op de aanwezigheid van een paringsbereid mannetje, en dus ook een winterverblijf. De ruime
aanwezigheid van potentiele winterverblijven leidde tot een grote trefkans bij passerende mannetjes en
vrouwtjes. Daardoor kon de omgeving van de Vliegbasis Soesterberg zich binnen enkele jaren ontwikkelen
tot een belangrijk overwinteringsgebied van watervleermuizen, en in navolging ook voor enkele andere
soorten die overwinteren in ondergrondse bebouwing. Gedurende deze jaren, en nog steeds, wordt een
nieuw potentieel winterverblijf snel gevonden en in gebruik genomen door overwinterende vleermuizen.
Deze ontwikkeling is af te lezen aan de resultaten van wintertellingen zoals de Zoogdiervereniging deze in

. het kader van nationale natuurmonitoring verzameld. In de vier

t kilometerhokken (100 vierkante kilometer) rond de Vliegbasis
Soesterberg zijn in 1997 in totaal124 overwinterende
vleermuizen aangetroffen, In 2009 was dit aantal toegenomen
tot ongeveer 390 tot maar liefst. Het aantal door vleermuizen
gebruikte overwinteringsobjecten binnen dit onderzoeksgebied
nam daarbij toe van 7 tot maar liefst 30. (Zie bijgaande 2
figuren 1997 en 2007).

Bruikbare kennis
Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden projectontwikkelaars en
overheden nogal eens geconfronteerd met de strikte
bescherming van overwinteringlocaties van vleermuizen. Het
ontbreken van ecologische kennis bemoeilijkt de zoektocht naar
passende maatregelen, hetzij mitigerend, hetzij compenserend.
Het inzicht dat soorten zoals de watervleermuis een rijk sociaal
gedrag kennen en bovendien traditioneel zijn in het gebruik van
verblijfplaatsen en vliegroutes kan helpen op de zoektocht naar
passende maatregelen. Indien compenserende maatregelen
moeten worden getroffen dan kan het raadzaam zijn om die in
de nabijheid van andere winterverblijfplaatsen te plaatsen,
waarmee het uiteindelijke resultaat meer kan worden dan de
som der delen.

figuuur 3: 1997

figuuur 4: 2007
Fons Bongers
Dienst VastgoedDefensie / Zoogdiervereniging / VleermuiswerkgroepDefensieterreinen

N.R Dit artikel is juni 2009 verschenen in het VakbladBos, Natuur en Landschap. Voor de Vlen
nieuwsbrief is de versie iets aangepast.
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Dwergvleermuizen op de radar 2
door: WillemA. Hol (willem.hol@home.nl)

Een Gewone dwergvleermuis vliegt over een Doppler
radar, die naar boven gericht is.
Vanhet opgenomen radarsignaal kan een tijd
Jrequentieplaatje worden opgebouwd met een duidelijke
signatuur (Fig. 1.).Hoe werkt dit en wat kunje er mee?

Inleiding
Fig. 1. Overvliegende Gewone dwergvleermuis. Relatie in
tijd tussen uitzenden van ultrasone pulsen en vleugelslag

Vliegen kost een vleermuis veel energie. Ook het uitzenden van sterke ultras one echolocatie-pulsen kost
veel energie. Toch blijkt het uitzenden van deze pulsen tijdens het vliegen vanwege het efficient
gemtegreerde systeem van beweging en ademhaling relatiefweinig extra energie te kosten, zie o.a. [1] en
[2].

Uit onderzoek aan de echolocatie van de Kuhl's dwergvleermuis en watervleermuis in het vrije veld bleek,
dat meestal een puIs per vleugelslagperiode wordt uitgezonden en wel als de vleugels ongeveer bovenaan
zijn [3] en [4]. De vleugelslag werd hierbij bemonsterd door middel van foto's met meervoudige
flitsbelichting (20 tot 100 ms tussen flitsen).

De relatie tussen de echolocatiesignalen en vleugelslag is meestal in het laboratorium onderzocht. Bij t
onderzoek aan de Kleine dwergvleermuis zijn twee voorkeursposities van de echolocatiepulsen gevonden
[5]: Vlak voor het einde van de opgaande vleugelbeweging en direct na het begin van de neergaande
vleugelbeweging. De vleugelbeweging is vastgelegd met een hogesnelheidscamera (250 en 500 beelden
per s, infrarood en gedimd rood licht).
Uit recent laboratoriumonderzoek [6] aan echolocatie en vleugelbeweging van Eptesicus fuscus tijdens het
vliegen en landen is o.a. gebleken, dat er verschillende voorkeursposities van de echolocatiepulsen zijn
afhankelijk van het aantal uitgezonden pulsen per vleugelslag-periode. Rond het midden van de
neerwaartse vleugelbeweging worden geen puIs en uitge-zonden waarschijnlijk omdat dan ingeademd
wordt. Bij dit onderzoek is de vleugelbeweging met een videocamera en 50 Hz gesynchroniseerd infrarood
flitslicht vastgelegd.

Met een Doppler radar kan de inkomende ofuitgaande component van de snelheid van een object
eenvoudig gemeten worden. Met voldoende oplossend vermogen zouden ook delen van een object, die op
een bepaald moment verschillen qua snelheid, zoals lijf en vleugels onderscheiden kunnen worden, althans
als deze delen voldoende radarsignaal reflecteren.
Net als vorig jaar ([7] en [8]) is een experimentele opstelling op basis van een commercieel verkrijgbare
Doppler radar beproefd langs een vliegroute van Gewone dwergvleermuizen
(Pipistrellus pipistrellus).

Vraagstelling

• Is vleugelslag van een overvliegende vleermuis in het vrije veld waar te
nemen met een eenvoudige Doppler radar?

• Hoe is de relatie in tijd tussen ultrasone pulsen en vleugelslag?
• Zijn er voorkeursposities voor het uitzenden van de ultras one
echolocatiepulsen?

Fig. 2. IPS-146 Doppler radar.
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Methode

Voorbewegingsdetectie en signalering met radar mogen een aantal frequentiebanden gebruikt worden,
waarbij het effectieve zend-vermogen gelimiteerd is. Naast voldoende zendvermogen en niet te veel
verliezen, zijn een goede Doppler resolutie (dit betekent een hoge zendfrequentie), een brede
antennebundel en een lage prijs essentieel. Toegepast is een 24 GHz transceiver (InnoSenT IPS-146) met
een bundelbreedte van ongeveer 30 graden.
De twee radar ontvangstsignalen zijn met twee ultrasone signalen simultaan geregistreerd. Deze ultrasone
signalen zijn ook gebruikt om de vleermuissoort vast te stellen en te bepalen of de vleermuis ongeveer
recht over de radar vliegt. De radar is Fi~ Ha5SO::Io:J'!!'),-Deumoilffi,1&jLili~C.1Q,1il"2.'!
naar boven gericht (Fig.2.). 'M 1I.:IdIa:~~n 'I rm: Dm

Zie [9] voor details van de
meetopstelling.

Als meetlocatie is een traject van een
vliegroute zonder bomen gekozen [7]
en [9]. Dwergvleermuizen vliegen
hier vaak op "hoofd hoogte".
Voorafgaand aan de echte metingen is

" nagegaan ofhet aantal passerende

t dwergvleermuizen, dat door de
vertikaal gerichte radarbundel vliegt,
niet te klein is.

I~r I
.n kH:z a
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Vanzowel de radarsignalen als de
ultrasone signalen zijn tijd
frequentieplaatjes gemaakt, waarbij
het lopende frequentiespectrum
uitgezet wordt tegen de tijd. Deze
plaatjes zijn gecombineerd (zie Fig.
3.). De sterkte van het signaal in een tijd-frequentie interval wordt hierbij met een kleurcodering
aangegeven van donkerblauw (laag) tot donkerrood (hoog).

Fig. 3. Relatie tussen vleugelslag (op en neer) en ultrasone pulsen. Combinatie
van tijd-frequentie-plaatjes van ultrasone pulsen en Doppler radarreflecties.

Resultaten

In de tijd-frequentieplaatjes van de Doppler radar is bij voldoende signaalruisverhouding, dus wanneer een
vleermuis voldoende dichtbij door de antennebundel vliegt, een specifieke signatuur te zien (zie Fig. 3.
midden). Naast een sterke reflectie afkomstig van het lijfvan de vleermuis met een snelheid, die langzaam
daalt van positief (in dit experiment inkomende beweging) via nul naar negatief (in dit experiment
uitgaande beweging), zijn er reflecties die een iets hogere of lagere snelheid hebben.
Deze "uitstulpingen" in snelheid zijn te verklaren als reflecties van de bewegende vleugels. Een
''uitstulping'' aan de bovenkant betekent een hogere snelheid; er zijn reflecties van delen van de vleermuis
met een extra snelheid naar de radar toe, dus een neergaande vleugelbeweging. Een "uitstulping" aan de
onderkant betekent een lagere snelheid; er zijn reflecties van delen van de vleermuis met een extra
snelheid van de radar af, dus een opgaande vleugelbeweging.

De relatie van deze altemerende extra reflecties met de echolocatie-pulsen in de tijd is zichtbaar gemaakt
voor verschillende registraties van overvliegende Gewone dwerg-vleermuizen. Radarreflecties en ultrasone
signalen zijn wel simultaan opgenomen, maar de ultrasone signalen zijn afhankelijk van de afstand tot de
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Vleugelslag van een laag
overvliegende Gewone
dwergvleermuis is goed waar te nemen Fig. 4. Relatie tussen vleugelslag (op en neer) en ultrasone pulsen. Combinatie
met een eenvoudige 24 GHz Doppler van tijd-frequentie-plaatjes van ultrasone pulsen en Doppler radarreflecties.

radar. Het uitzenden van ultrasone t'
puIsen door de vleermuis vindt gesynchroniseerd plaats met de vleugelslag. Er is een duidelijke
voorkeurspositie van de ultrasone pulsen. Deze worden meestal uitgezonden rond de overgang van de
opgaande naar de neergaande vleugelbeweging. Maar ook ultrasone uitzendingen midden in de opgaande
vleugelbeweging komen voor.

microfoons tot wel15 ms eerder
uitgezonden door de vleermuis. Dit is
met witte pijlen aangegeven in Fig. 3. -
5.
In een periode wordt meestal een puIs
uitgezonden en wel rond de overgang
van de opgaande naar de neergaande
vleugelbeweging. Dit is meestal het
geval, maar niet altijd, zoals
gei11ustreerdis in Fig. 5. De op een na
laatste echolocatiepuls in dit plaatje
wordt uitgezonden midden in de
opgaande vleugelbeweging.
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Verder onderzoek

De onzekerheid van de
positiebepaling van een ultrasone
puIs in tijd ten opzichte van het
radarsignaal kan verkleind worden
door een betere schatting van de
positie van de vleermuis tijdens het
uitzenden. Dit zou in een volgend
experiment te realiseren zijn door
gelijktijdige meting van de signalen
van twee Doppler radars en twee
microfoons, een radar en vier
microfoons of nog beter twee
Doppler radars en vier microfoons.
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De vleugelslag van een vleermuis is
veel complexer dan een afwisseling
van opgaande en neergaande
vleugelbewegingen. Gelijktijdige
registratie van beelden met een hogesnel-heidscamera, ultrasone pulsen en Doppler radarsignalen kan een
beter inzicht geven.

Fig. 5. Relatie tussen vleugelslag (op en neer) en ultrasone pulsen. Combinatie
van tijd-frequentie-plaatjes van ultrasone pulsen en Doppler radarreflecties.
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Literatuur

boekaankondiging:
'De vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrlka
door: Peter Lina (phclina@telfort.nl)

De vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrika (Dietz, von Helversen & Nil/)

De Nederlandse vertaling en bewerking van het oorspronkelijke Duitse boek Handbuch der Fledermause
Europas und Nordwestafrikas (2007) zal op 16 april a.s. op de Landelijke Zoogdierdag van de
Zoogdiervereniging verschijnen. Ik heb het boek hier en daar grondig bewerkt en voor zover er ruimte
beschikbaar was de laatste informatie over de behandelde soorten toegevoegd, tot zelfs de resultaten van
zeer recent in Nederland uitgevoerd DNA-onderzoek aan laatvliegers uit het oosten van de Oekraiene,
waaruit bleek dat we hier te maken hebben met een nieuwe soort. ISBN 9789052107394, gebonden 19 x
24,5 em, 400 blz., 400 kleurenfoto's, gedetailleerde zwart-wit en gekleurde grafieken, 59, 95 euro.
Ook zal in april aanstaande de tweede herziene Engelse uitgave van dit boek met de titel Bats of Britain,
Europe & Northwest Africa verschijnen. Ook hierin heb ik zoveel mogelijk nieuwe informatie opgenomen.
Door het inklinken van tekstvolume vanuit het Duits naar het Engels ontstond er hier en daar veel ruimte
dat werd opgevuld met tekstdelen, die weer niet in de Duitse, Nederlandse, Franse en Poolse edities staan.
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Over: 'De vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrlka
Bran: http://www.vleermuis.netlfarum/ averiglliteratuur-en-lezenlnieuwe-baeken. html

De meeste hebben het boek al in het Duits of Engels, maar binnenkort komt ook een Nederlandse versie op
de markt: De Vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrika, door Christian Dietz, Otto yon Helversen &
Dietmar Nill.

Dit is een vertaling, maar tegelijkertijd ook een uitgebreide bewerking van het oorspronkelijke boek wat in
2007 is versehenen. Het boek is nu al te bestellen bij bijvoorbeeld www.boekkado.nl,
www.boekhandelvandervelde.nl ofwww.meijsnatuurboeken.eom (let op boek kan pas vanafmaart
geleverd worden!)

Uitgave: Tirion, ISBN: 905210 739 4, gebonden, 19x 24,5 em, 400 bIz, prijs: 59,95 euro.

Is dit een nuttig boek voor in de boekenkast? Ik heb de Nederlandse versie nog niet gelezen, dus deze
beoordeling gaat over de Engelse versie. Even een korte review.

In de inleiding van het boek staan een aantal boeiende samenvattingen van versehillende aspeeten uit het
leven van een vleermuis, zoals eeholoeatie, jaehtstrategie, voedsel, verblijfplaatsen en soeiaal gedrag. Veel
nieuwe kennis uit de minder toegankelijke wetensehapsliteratuur zijn in deze inleiding samengevat. Erg
handig dus, voor wie snel op de hoogte wil zijn. Het boek heeft een soortentabel, waarmee je de
versehillende soorten m.b.v. morfologisehe kenmerken zou kunnen determineren. Alhoewel een goede
poging, is deze tabel hier eigenlijk niet gesehikt voor. Bovendien, dit boek is niet bepaald een veldgids
(hoek weegt ruim een kilo).

Als determinatie werk kunje dus beter (gratis) de Dietz en van Helversen IDkey 1 en 2 downloaden en
uitprinten. (zie: www.vleermuis.net - download - artikelen)

De kern van het boek bestaat uit een besehrijving van alle op dit moment bekende Europese
vleermuissoorten (dus ook de nieuwe soorten die nog maar net met DNA teehnieken zijn ontdekt). Per
soort worden een aantal onderwerpen besproken, zoals kenmerken, eeholoeatie, verspreiding en habitat.
Voor sommige soorten is dit wat uitgebreider gedaan dan de andere. Voor de nieuwe, zeldzame of niet
algemeen in Duitsland voorkomende soorten zijn de besehrijvingen soms erg kort. Gelukkig komt de
verspreiding van vleermuizen in Duitsland redelijk overeen met die van Nederland. Het boek teert nogal
zwaar op kennis van de beide auteurs, dit maakt dat niet alle genoemde punten in de soortbesehrijvingen te
verifieren zijn met bronnen (literatuur verwijzingen). In een poging het boek toegankelijk te houden voor
een breed publiek zijn veel soortbesehrijvingen vrij algemeen. Kenmerken die per regio kunnen fluetueren,
zoals leeftijd van sexueel volwassenheid, aetieradius en groep grootte) worden genoemd in als een
Europees gemiddelde. Het is dan ook een naslagwerk en geen uitgebreide (en soms wat saaie)
uiteenzetting van soortkenmerken (zoals by: het Handbueh Saugetiere, band IV Fledertiere).

Conc1usie:"De Vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrika" leest gemakkelijk weg enje steekt er een
hoop van op. Voor de prijs zeker de moeite waard.

Anne-Jifke Haarsma
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www.vleermuis-net - vleermuis atlas - afbeeldingen - webcam

Webcam Op www.vleermuis.net
Bran: http://www.vleermuis.net/ajbeeldingen-en-video-s/webcam.html

Webcam
Sinds 2007 is A-J Haarsma voor Natuurmonumenten bezig om een webcamera te installeren in de
spouwmuren van een vleermuis verblijf. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Hieronder een kort video verslag.

Inleiding
In Nedeland hebben bijna alle huizen spouwmuren. Een spouwmuur is een muur met een open ruimte
(spouw) tussen het binnen- en buitenblad. De spouw voorkomt vochtdoorslag van buiten naar binnen en is
zorgt voor isolatie tegen koude en geluid. Veel vleermuizen wonen in spouwmuren, via bijvoorbeeld een
kier tussen de dakpannen en de spouwmuur kunnen ze de spouwmuur in kruipen. Wewillen graag weten
hoe vleermuizen precies in spouwmuren wonen: zitten ze vooral aan de bovenrand, hangen ze in grote
groepen in de muur ofjuist alleen? Dit is een kleine selectie van vragen die we zullen onderzoeken door
kleine camera's in de muur te plaatsen.

Plaatsing camera's
Weweten niet waar vleermuizen in een spouwmuur wonen, dus in feite is het ook heellastig om ze daar te
filmen. Wat is de meest optimale plek voor een camera? Een volgend probleem is de afmeting van de
camera. Een spouwmuur is maar heel smal (ca 4 em), er zijn dus hele smalle camera's nodig. Gelukkig is
een spouwmuur wel heel groot, met een camera is het mogelijk een groot gebied te bekijken. In totaal zijn
er in een vleermuisverblijf 16 camera's in de spouwmuren geplaatst. De meeste camera's kijken omhoog.
De vleermuizen bevinden zich dus over het algemeen boven de camera.

Hoe reageren vleermuizen dan op een camera? Vinden ze die eng ofjuist niet? Hier volgen beelden van
een algemene inspectie van de camera. Conclusie: goed gekeurd!

Tip: kijk ook bij www.vleermuis.net - vleermuis atlas - afbeeldingen - videobeelden
voor veel meer filmpjes van vleermuizen !
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Raadselachtige trek van vleermuizen langs Zeeuwse kust
door: Lucien Calle (lucalle@zeelandnet.nl)

Het is allangere tijd bekend dat vleermuizen in het najaar naar het zuidwesten trekken. Vooralde Ruige
dwergvleermuis is een echte kampioen. Deze soort vliegt wel 2000 kilometer en dat is een heleprestatie
voor een dier dat slechts 6 tot15 gram weegt. Dit beestje komt helemaal vanuit Noordoost Europa hierheen
en overwintert in Nederland of nog iets verder naar het zuidwesten in Frankrijk.

Vleermuizen trek
Hoe die trek precies verloopt, daar is nog niet veel over bekend. Veel vleermuissoorten vliegen niet graag
boven grote open wateren. Het is wat onveilig want ze hebben er geen dekking. En aan hun sonargeluid
ter orientatie hebben ze niets, want de wal is zover weg dat ze geen echo's kunnen ontvangen. De Ruige
dwergvleermuis is een soort die het wel aandurft. Deze dieren trekken soms ook over zee, gezien diverse
waarnemingen op booreilanden ver uit de kust.
Ook zijn er uit de nazomer van bij Falsterbo in de zuidpunt van Zweden waarnemingen van grote groepen,
blijkbaar gaat om dieren die zich verzamelen voor de trek naar Denemarken. En genetisch onderzoek heeft
aangetoond dat deze minivleermuizen vanafhet continent ook doortrekken naar Engeland.

Inventariseren
Om een beter beeld te krijgen
van de doortrekkende
vleermuizen in Nederland is er
de laatste j aren wat
inventarisatiewerk verricht. De
ruige dwergvleermuis wordt in
de trektijd in geheel Nederland
aangetroffen, maar de hoogste
dichtheden zijn in de westelijke
helft van het land. Er zijn
aanwijzingen dat er bij de trek
langs de kust stuwing
plaatsvindt. Begrijpelijk, want
het moet voor de dieren toch
onaangenaam zijn om over
brede wateren te vliegen. Ook
voor Zeeland ligt de vraag nog
open hoe de trekbanen precies
liggen.
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figuur 1:waarnemingen Ruige dwergvleermuis tlm dec 2010 van www.waarneming.nl
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Zeeland 31 oktober 2010
De nacht van 31 oktober was extreem warm met een zachte zuidenwind, uitermate geschikt om trekkende
vleermuizen op te sporen. Met enkele liefhebbers van zoogdieren speuren we de polders in Oost Zeeuws
Vlaanderen af. TussenVogelwaarde en Hulst horen we af en toe een solitair diertje. Op de speciaal
hiervoor gebruikte bat-detectoren, die het ultrasone geluid omzetten in voor de mensen hoorbare, is het
typerende geluid na enige oefening goed te onderscheiden. Richting Lamswaarde en Graauw neemt het
aantal dieren geleidelijk aan iets toe. Aan de Zeedijk westelijk van Emmadorp wordt het steeds drukker.
Het landschap is hier veel opener, geen ideaal jachtbiotoop. Dit zijn dus vrijwel allemaal trekkers!

Stuwing bij Emmadorp-Saeftingbe
Na Emmadorp gebeurt iets ongelofelijks. De detectoren blijven onophoudelijk ratelen. Een
indrukwekkende stroom vleermuizen bezorgt ons een flinke portie kippenveL In de felle lichtbundels van
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de auto zien we wat laagvliegende dieren passeren. De meesten volgen de Zeedijk in westelijke richting.
Slechts af en toe vliegt er een dier een stukje terug of gaat even achter een insect aan. De stroom houdt na
de Gasdam ineens op. Verder naar het oosten tellen we nog slechts een enkel dier. Raadselachtig. Waar
komen deze dieren allemaal vandaan?

Al redenerend komen we op de volgende verklaring: een groot deel van de trekkers vliegt liever niet over
de brede Deltawateren en trekt dus oostelijk langs Zeeland naar het zuiden. Bij Saeftinghe is de eerste plek
waar een smalle oversteek over de Schelde mogelijk is. Verdernaar het zuiden wordt de Schelde wel
smaller, maar onaantrekkelijk door het fel verlichte industriegebied. Over Saeftinghe naar het zuiden
vliegend is de Gasdam daar dan de eerste dijk die ze in het schor tegen komen.
Als de dieren deze dijk in
zuidwestelijke richting volgen
komen ze net oostelijk van
Emmadorp aan "wal". Dit zorgt
hier dus voor een flinke
opstuwing. Aan de wal
aangekomen kunnen de dieren
via allerlei routes verder naar het
zuidwesten vliegen. Vandaar dat

.. vanaf Emmadorp de stroom zich

t weer verdunt. Het blijft een
heorie natuurlijk, maar tot nu toe
heeft geen van de geconsulteerde
deskundigen het tegengesproken.
Als u een betere verklaring kunt
bedenken, dan horen we dat
vanzelfsprekend graag.
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Handreiking verblijfplaatsen zoeken (zonder detector)
bron: http://www.vleermuis.net/inleiding/blog.html

Vleermuizenzijn zeer trouw aan hun verblijfplaats en keren erjaar najaar terug. Om de vleermuizen goed te
kunnen beschermen is het waardevol de exacte locatie van de verblijfplaatsen te weten. Het is vrij eenvoudig om
verblijfplaatsen van vleermuizen op te sporen, ook zonder detector.Help mee en ontdek zelJ een kolonie vleermuizen!

Zwermen opsporen: voordat vleermuizen de verblijfplaats binnen gaan zwermen ze voor de invliegopening. Ze
vliegen heen en weer rond de opening en af en toe wordt de muur of boomstam aangetikt. Zo'n grote groep druk
heen-en-weer-vliegende vleermuizen is eenvoudig waar te nemen, ook zonder detector. Het gebruik van een
batdetector maakt het opsporen van een kolonie wel gemakkelijker. Een grote groep vleermuizen maakt namelijk
een hoop lawaai op de detector; dat is niet te missen. Bekijk eens deze filmpjes van zwermende en uitvliegende
vleermuizen: www.vleermuis.netlvleermuisafbeeldingenlvideo-beelden.html

Tijdstip: het zwermtijdstip verschilt per soort en is afhankelijk van het weer en het seizoen. De meeste vleermuizen
zwermen echter tijdens de ochtendschemer, halfuur voor tot halfuur na zonsopkomst. Omdat het tijdstip van
zonsopkomst in de loop van het jaar verschuift, staan in de tabel per maand de beste inventarisatietijden.

Maand Inventariseren Zonsopkomst 2011: Ie dag v/d maand 30e dag v/d maand
Mei 5:00 - 6:30 uur (1,5 uur) 6.11 uur 5.27 uur
Juni 4:45 - 6:15 uur (1,5 uur) 5:26 uur 5:23 uur
Juli 5:00 - 6:30 uur (1,5 uur) 5:24 uur 6:00 uur
Augustus 5:30 - 7:00 uur (1,5 uur) 6:01 uur 6:49 uur
L..---- .A
NB. Denk erover of het verstandig is om alleen oppad te gaan, in verband met depersoonlijke veiligheid. '.

Noteer het volgende:
- Inventariseerder: (naam)
- Datum: .
- Locatie: (provincie, plaats, straat + nr)

- Km-hok: X: ... / Y: ...
- Invliegopening: (omschrijving, evt. met foto)
- Soort: (indien bekend)

Gebied: de inventarisatie kan lopend of per fiets worden uitgevoerd. In 1 Ii2 uur kunnen enkele straten of kan een
buurt doorzocht worden; dat wil zeggen een gebied van 25 ha = 500*500 meter = Y4 km-hok. Houd als stelregel aan
dat dezelfde locatie elke 10minuten weer gepasseerd wordt, zodat geen zwermende vleermuizen gemist worden.

Mooi weer: bij slecht weer vliegen de vleermuizen niet uit of gaan ze eerder terug. Ga daarom vooral op pad als het
mooi weer is: nachttemperatuur >1OOC, geen regen en windkracht <4 Bft.

Meenemen: naast pen en papier of een kaart is het aan te raden een zaklamp mee te nemen om de invliegopening op
te sporen. Een hoofdlamp is makkelijk bij het schrijven.Als je een GPS hebt is dat helemaal handig voor het noteren
van de coordinaten,

Waarnemingen delen: probeer na het vinden van zwermende vleermuizen de invliegopening te ontdekken.
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven aan de provinciale werkgroep of de Zoogdiervereniging. Ook
zijn de volgende websites aan te raden: www.waarneming.nl, www.zoogdieratlas.nl. Geef ook
waarnemingen van egels en vogels (www.sovon.nl) door. Voor het vaststellen van de soort is een
batdetector nodig.

Veel plezier met inventariseren en een goede 'vangst'!

Vleermuis Werkgroep Nederland: Anne-Jifke, Annemieke, Carolien, Leonie, Rene en Saskia



Vlen-Nieuwsbriefnummer 64 jaargang 232011-1
)I

Waar verblijven vleermuizen?

Waar zitten vleermuizen in gebouwen:

- In de spouwmuur achter een spouwgat, rooster
of dilitatievoeg (= verticale spleet in rnetselwerk)

- Op de kopgevel waar de dakpannen over de rand steken
- Achter de dakrand via een kier aan de onderzijde
- Onder het dak, tussen dak en dakbeschot
- Onder de dakpannen via een scheefliggende dakpan
-Achter gevelbeplating of -betimmering via een kier
- Achter een reclarnebord tegen de gevel
- Achter een loszittende loodslabbe,
bijvoorbeeld bij de schoorsteen of dakkapel
- In een schoorsteen achter een kier of rooster
- Achter luiken
- Achter of tussen de buitenzonwering
- In de balkonvloer (bij flats)

I

Waar zitten vleermuizen in bomen:
J 1

- in een boomholte
- in een spechtengat
- achter de losse schors
-in een scheur of spleet in de starn
- in een scheur of spleet op een tak
- tussen de klirnop
- in levende en dode bornen
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Agenda

Cursus Vleermuizen en Planologie
Datum: 29 maart t/m 12 apri12011
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: Natuurplaza, Nijmegen
Kosten: € 960,-
Contact: Roline Eikeboom,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl, 024 - 7410500
Informatie: www.zoogdiervereniging.nl/cursussen

Pro~amma:
De cursus richt zich in zes dagdelen, o.a. aan de
hand van case studies op:
- de ecologie en het landschapsgebruik van
vleermuizen

- de eisen die de Flora- en Faunawet, tegen de n
achtergrond van de Europese Habitatrichtlijn, de
Bats Agreement en m.e.r. richtlijnen, stelt aan hoe
er met vleermuizen in planologische processen
omgegaan wordt.

- welke gegevens beschikbaar moeten zijn om
conflicten en effecten te kunnen beoordelen, en
effectieve maatregelen voor mitigatie en
compensatie te kunnen plannen.

- het interpreteren van de gegevens uit de bestaande
databanken, gericht op de problemen en kansen in
het planologische proces.

- het actiefverzamelen (inventariserenldiverse
methoden) en interpreteren van gegevens, gericht
op de problemen en kansen in het planologische
proces.

- de eisen aan gebruikte methoden en inventarisatie
intensiteit.de bruikbaarheid van gegevens vanuit
verschillende methoden.

- de eisen die er aan de kennis en vaardigheden van
degenen die gegevens verzamelen en
interpreteren moeten worden gesteld.

- hoe in een offerteverzoek of de offerte het uit te
voeren 'onderzoek naar vleermuizen' duidelijk
kan worden gespecificeerd, en hoe een offerte op
inhoudelijke kwaliteit kan worden beoordeeld.

- de consequenties van het nieuwe toetsingskader

Bewerken houtwolcementplaten voor
overwintering vleermuizen
Datum: zaterdag 02 april 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Rudy van der Kuil,
rudyvanderkuil@gmail.com.

Pro~amma:
Een praktische beschermings klus. We gaan
houtwolcementplaten bewerken en geschikt maken
als wegkruipruimte voor vleermuizen in
winterobjecten als bunkers en forten (die hier een
tekort aan hebben). We gaan dit uitvoeren in een
werkplaats in Den Haag.

Vleermuiscursus Leusden
Datum: 7 april, 19:00uur; de excursie start rond
20:30 uur.
Locatie: Centrum voorNatuur en Milieu 'De
Schoolsteeg', Hamersveldseweg 107
Organisatie:
Contact: Maaike de Winter,
schoolsteeg@leusden.nl, tel. 033-4961732.
Informatie: Zoogdieratlas Utrecht,
www.zoogdieratlas.nl

tPro~amma:
Vleermuisdeskundige Zomer Bruijn gaat deze
avond eerst iets vertellen over vleermuizen, daarna
neemt hij de aanwezigen mee op excursie naar de
Usbreker.

Landelijke Zoogdierdag
Datum: 16 april
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: nog onbekend
Contact: Secretariaat Zoogdiervereniging,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl, 024-7410500

Pro~amma:
De Landelijke Zoogdierdag 2011 staat in het teken
van vleermuizen.
Ook zal er eenAlgemene Ledenvergadering van de
Zoogdiervereniging plaatsvinden.

Informatie over het programma en de locatie voIgt

Vleermuizen Monstertocht omgeving Rotterdam
Datum: zaterdagavond 23 april 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Kees Mostert, kmos@xs4all.nl
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Programma;
Na de jaarlijkse bijeenkomst en het eten gaan we in
samenwerking met Buro Stadsnatuur een aantal
gebieden inventariseren op vleermuizen rondom
Rotterdam. Het gaat onder meer om IJsselmonde,
Midden-Delfland en Zuidplaspolder. Twee dagen
voor de excursie komt de definitieve bevestiging aan
de mensen die zich hebben opgegeven of de excursie
doorgaat in verband met de weersvooruitzichten.

Cursus herkennen vleermuiswaarden Quickscans
(2 dagen)
Datum: 10 tlm 19mei
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: CongrescentrumAntropia
Kosten: € 700,-
Contact: Roline Eikeboom,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl, 024 - 7410500
Informatie: www.zoogdiervereniging.nl/cursussen

Programma:
Tijdens het theoriedeel wordt ingegaan op:
functie van een potentie inschatting in het
toetsingsproces;
- het herkennen van geschikte verblijfplaatsen,
vliegroutes en foerageergebieden vanuit de
ecologie van de verschillende soorten vleermuizen;

- het herkennen van sporen van de (recente)
aanwezigheid van vleermuizen;

- het zoeken naar vleermuizen in bepaalde
verblijfplaatsen;

- het begrijpbaar en helder rapporteren vanje
bevindingen.

In het praktijkdeel wordt deze kennis toegepast in
twee of drie verschillende cases:
- beoordelen gebouw(-en) op vleermuizen;
- beoordelen bosgebied of laan op verblijfplaatsen
van vleermuizen;

- beoordelen groter gebied of vliegroutes en
foerageergebieden.

Batdetectorworkshop Achterhoek
Datum: 12 tlm 15mei
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: Noorddijk (bij Neede)

Kosten: €995,-
Contact: Roline Eikeboom,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl, 024 - 7410500
Informatie: www.zoogdiervereniging.nlIcursussen

Programma:
Een greep uit de onderwerpen die tijdens de
workshop aan bod komen zijn:
- typen batdetectors; hun mogelijkheden en
beperkingen

- jachtstrategie in relatie tot sonarkarakteristieken
- herkenning van vleermuizen aan de hand van het
geluid uit een heterodyne batdetector

'Hokkenvulactie' vleermuizen voor de Gelderse
Zoogdieratlas.nl
Datum: vrijdag 20 mei 2011 20:00 -23:30 uur
Locatie: Westelijk van Veluwe- 20 mei
Organisatie: Vlegel
Contact: Tjeerd Kooij, tkooij@ekoza.nl ofNeeltje
Huizenga, neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Zoogdieratlas
Gelderland

Programma:
In 2010 zijn er diverse oproepen geweest om
vleermuiswaarnemingen door te geven en die
hebben al heel wat nieuwe gegevens opgeleverd. In
een aantal regio's zijn er door Vlegeleden excursies
geweest om witte plekken op te vullen, Ook in 2011
willen we nog zoveel mogelijk waarnemingen
verzamelen in het kader van de zoogdieratlas.

Met name bij de algemene vleermuissoorten (o.a.
gewone dwergvleermuis, watervleermuis, rosse
vleermuis en laatvlieger) zijn er nogal wat witte
gebieden in Gelderland. Om de hoeveelheid
waarnemingen van deze soorten voor de
Zoogdieratlas te doen toenemen, organiseren we op
diverse data een hokken vulactie met de auto! We
willen met een aantal auto's (3 personen per auto)
de 'witte' gebieden in Gelderland langs gaan rijden
en zowel vanuit de auto, als zo nu en dan te voet
waarnemingen noteren.

We zijn op zoek naar personen die:
- willen rijden (er staat een km vergoeding
tegenover)
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- v1eermuizen met een bat-detector herkennen
- route bepa1en / waarnemingen noteren

De vo1gende gebieden gaan we heen:
Weste1ijk van Ve1uwe - 20 mei
Betuwe (midden) - 18 juni
Betuwe (weste1ijk dee1) - 16 ju1i
Achterhoek (Zuid-Ooste1ijk dee1) 19 augustus

Mocht je op andere data ze1fstandig op stap willen
om hokken te vullen kan dat natuur1ijk, 1aat het ons
dan we1 even weten dan kunnen we bekijken welke
gebieden nog 1eeg zijn.

Rosse vleermuis telling Den Haag
Datum: vrijdagavond 27 mei 2011, 21.30-22.30 uur
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Kees Mostert, kmos@xs4all.n1

Programma:
Op vrijdagavond 27 mei gaan we via een zo groot
moge1ijk aanta1 te1posten bepa1en waar en hoevee1
rosse v1eermuizen er vanuit de kolonies naar een
aanta1 foerageerp1aatsen v1iegen. De telling duurt
naar verwachting een uur (21.30-22.30 uur).

Verblijfplaatsen vleermuizen landgoederen Den
Haag
Datum: zaterdagochtend en avond 04 juni 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Kees Mostert, kmos@xs4all.n1
Informatie: www.zwgzh.n1

Programma:
We gaan in de 1aatste resterende 1andgoederen en
duinbossen van Den Haag en Wassenaar
kraamkolonies zoeken zoa1s Meer & Bosch,
Hyacintenbos en een aanta11andgoedjes 1angs de
Vliet. In vroege de ochtend wordt er naar kolonies
gezocht en deze worden in de avond gete1d. Het
zoeken gebeurt overwegend in k1eine groepjes, is
fietsen meesta1 moge1ijk. Het tellen van uitv1iegers
kan hope1ijk gewoon tegen een 1ichte heme1, anders
worden infraroodcamera's ingezet. Er zijn zeker
kolonies van waterv1eermuis en rosse v1eermuis
aanwezig en moge1ijk ook van grootoorv1eermuis.

Meervleermuis simultaantelling
Datum: Vrijdagavond 17 juni 2011
Organisatie: Anne-Jifke Haarsma, ahaarsma@dds.n1

Programma:
Op vrijdag avond 17 juni willen we proberen alle 5
(bekende) kraamverb1ijven van meerv1eermuizen in
Zuid-Holland te tellen. Door op deze1fde dag
(simu1taan) een telling uit te voeren, worden dieren
niet dubbe1 gete1d en kan een nauwkeuriger bee1d
gekregen worden van de popu1atie afmeting. Per
verb1ijfzijn 2 tot 5 tellers nodig. Kunje tot 300
tellen en 1ijkt het je 1euk mee te he1pen, geef je dan
(ruim) van te voren op bij A-J.

'Hokkenvulactie' vleermuizen voor de Gelderse
Zoogdieratlas.nl
Datum: 18juni 201120:00 -23:30 uur
Locatie: Betuwe (midden) - 18 juni
Organisatie: V1ege1
Contact: Tjeerd Kooij, tkooij@ekoza.n1 ofNee1tje
Huizenga, nee1tje.huizenga@zoogdiervereniging.n1
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Zoogdierat1as
Ge1derland

Programma
In 2010 zijn er diverse oproepen geweest om
v1eermuiswaarnemingen door te geven en die
hebben a1heel wat nieuwe gegevens opge1everd. In
een aanta1 regio's zijn er door V1ege1eden excursies
geweest om witte p1ekken op te vullen. Ook in 2011
willen we nog zovee1 moge1ijk waarnemingen
verzame1en in het kader van de zoogdieratlas.

Met name bij de a1gemene v1eermuissoorten (o.a.
gewone dwergv1eermuis, waterv1eermuis, rosse
v1eermuis en 1aatv1ieger) zijn er nogal wat witte
gebieden in Ge1derland. Om de hoevee1heid
waarnemingen van deze soorten voor de
Zoogdierat1as te doen toenemen, organiseren we op
diverse data een hokken vu1actie met de auto!
We willen met een aanta1 auto's (3 personen per
auto) de 'witte' gebieden in Ge1derland 1angs gaan
rijden en zowe1 vanuit de auto, a1s zo nu en dan te
voet waamemingen noteren.
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We zijn op zoek naar personen die: verzamelen in het kader van de zoogdieratlas.
- willen rijden (er staat een km vergoeding tegenover)
- vleermuizen met een bat-detector herkennen Met name bij de algemene vleermuissoorten (o.a.
- route bepalen / waarnemingen noteren gewone dwergvleermuis, watervleermuis, rosse

vleermuis en laatvlieger) zijn er nogal wat witte
gebieden in Gelderland. Om de hoeveelheid
waarnemingen van deze soorten voor de
Zoogdieratlas te doen toenemen, organiseren we op
diverse data een hokken vulactie met de auto! We
willen met een aantal auto's (3 personen per auto)
de 'witte' gebieden in Gelderland langs gaan rijden
en zowel vanuit de auto, als zo nu en dan te voet
waarnemingen noteren.

De volgende gebieden gaan we heen:
Westelijk van Veluwe- 20 mei
Betuwe (midden) - 18juni
Betuwe (westelijk deel) - 16juli
Achterhoek (Zuid-Oostelijk deel) 19 augustus

Mocht je op andere data zelfstandig op stap willen
om hokken te vullen kan dat natuurlijk, laat het ons
dan wel even weten dan kunnen we bekijken welke
gebieden nog leeg zijn.

Simultaantelling boombewonende vleermuizen
omgevingSassenheim en Voorhout
Datum: vrijdagavond 1juli 2011, 21.00-23.00 uur
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Bart Noort, bart@vleermuis.org
Informatie: www.zwgzh.nl

Programma:
Op vrijdagavond 1juli gaan we in een aantal
groengebieden in de omgeving Sassenheim,
Voorhoutkolonies boombewonende vleermuizen
tellen. We zijn met name geinteresseerd in de
verspreiding van de rosse vleermuis. De telling duurt
naar verwachting twee uur (21.00-23.00 uur).

'Hokkenvulactie' vleermuizen voor de Gelderse
Zoogdieratlas.nl
Datum: 16juli 2011 20:00 -23:30 uur
Locatie: Betuwe (westelijk deel) - 16juli
Organisatie: Vlegel
Contact: Tjeerd Kooij, tkooij@ekoza.nl ofNeeltje
Huizenga, neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Zoogdieratlas
Gelderland

Programma
In 2010 zijn er diverse oproepen geweest om
vleermuiswaamemingen door te geven en die hebben
al heel wat nieuwe gegevens opgeleverd. In een
aantal regio's zijn er door Vlegeleden excursies
geweest om witte plekken op te vullen. Ook in 2011
willen we nog zoveel mogelijk waarnemingen

We zijn op zoek naar personen die:
- willen rijden (er staat een km vergoeding
tegenover)
- vleermuizen met een bat-detector herkennen
- route bepalen / waarnemingen noteren

Mocht je op andere data zelfstandig op stap willen
om hokken te vullen kan dat natuurlijk, laat het ons
dan wel even weten dan kunnen we bekijken welke
gebieden nog leeg zijn.

'Hokkenvulactie' vleermuizen voor de Gelderse
Zoogdieratlas.nl
Datum: 19 augustus 2011 20:00 -23:30 uur
Locatie: Achterhoek (Zuid-Oostelijk deel) 19
augustus
Organisatie: Vlegel
Contact: Tjeerd Kooij, tkooij@ekoza.nl ofNeeltje
Huizenga, neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Zoogdieratlas
Gelderland

Programma
In 2010 zijn er diverse oproepen geweest om
vleermuiswaarnemingen door te geven en die
hebben al heel wat nieuwe gegevens opgeleverd. In
een aantal regio's zijn er door Vlegeleden excursies
geweest om witte plekken op te vullen. Ook in 2011
willen we nog zoveel mogelijk waarnemingen
verzamelen in het kader van de zoogdieratlas.

Met name bij de algemene vleermuissoorten (o.a.
gewone dwergvleermuis, watervleermuis, rosse
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vleermuis en laatvlieger) zijn er nogal wat witte
gebieden in Gelderland. Om de hoeveelheid
waarnemingen van deze soorten voor de
Zoogdieratlas te doen toenemen, organiseren we op
diverse data een hokken vulactie met de auto!
Wewillen met een aantal auto's (3 personen per
auto) de 'witte' gebieden in Gelderland langs gaan
rijden en zowel vanuit de auto, als zo nu en dan te
voet waarnemingen noteren.

Programma:
Eric Jansen van de Vleermuiswerkgroep Utrecht
neemt jullie mee naar buiten om op zoek te gaan
naar roepende vleermuizen. In deze tijd van het jaar
vindt bij veel vleermuissoorten de paring plaats.
Mannetjes van rosse vleermuizen en van
dwergvleermuizen lokken vrouwtjes door naar ze te
roepen. Dit geluid is voor mensen hoorbaar zonder
bat detector.

We zijn op zoek naar personen die: Nestkasten controle vleermuizen in Loetbos en
- willen rijden (er staat een km vergoeding tegenover) Kralingse Bos
- vleermuizen met een bat-detector herkennen Datum: zaterdag 17 september 2011 -
- route bepalen / waarnemingen noteren Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland

Contact: GerbenAchterkamp, gerben_a@dds.nl
Informatie: www.zwgzh.nlMocht je op andere data zelfstandig op stap willen

om hokken te vullen kan dat natuurlijk, laat het ons
dan wel even weten dan kunnen we bekijken welke
gebieden nog leeg zijn.

Nacht van de Vleermuis 2011
Datum: 26-28 augustus 2011
Informatie: voIgt, zie www.vleermuis.net

Vleermuizen op kerkzolders Alblasserwaard /
Vijtbeerenlanden
Datum: zaterdag 3 september 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Bart Noort, bart@vleermuis.org
Informatie: www.zwgzh.nl

Programma:
We gaan op 3 september een aantal kerkzolders
inventariseren die in het recente verleden bewoond
werden door kolonies grootoorvleermuizen en soms
ook andere soorten, zoals baardvleermuis.

Roepende vleermuizen rond Leusden
Datum: 8 september
Locatie: en tijd zijn nog onbekend.
Organisatie: Centrum voor Natuur en Milieu 'De
Schoolsteeg', Leusden.
Informatie: Zoogdieratlas Utrecht,
www.zoogdieratlas.n1

Programma:
Op zaterdag 17 september gaan we een groot aantal
nestkasten controleren op het voorkomen van met
name ruige dwergvleermuizen. In de kasten worden
uiteindelijk meestal vele tientallen vleermuizen
aangetroffen.

Vleermuizen Monstertocht Haaglanden en
Rijnstreek
Datum: zaterdagavond 01 oktober 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: Kees Mostert, kmos@xs4all.n1
Informatie: www.zwgzh.nl

Programma:
Vanavond gaan we een aantal gebieden
inventariseren op vleermuizen in de Haaglanden en
de Rijnstreek. Twee dagen voor de excursie komt
de definitieve bevestiging aan de mensen die zich
hebben opgegeven of de excursie doorgaat in
verband met de weersvooruitzichten.

Zoeken naar de tweekleurige omgeving Leiden
Datum: vrijdagavond 28 oktober 2011
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Contact: GerbenAchterkamp, gerben_a@dds.nl
Informatie: www.zwgzh.nl
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Programma:
Voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst gaan we
op een aantal kansrijke locaties in de mime
omgeving van Leiden op zoek naar tweekleurige
vleermuizen. Dit zijn gebieden waar in de afgelopen
jaren vondsten enioffoeragerende dieren zijn
gehoord. Dit zijn onder meer enkele parken in
Zoetermeer en enkele locaties in Den Haag en
Rotterdam. Liefst met zoveel mogelijk mensen zodat
we veel zoveel mogelijk locaties met twee mensen
kunnen bezoeken.
Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland biedt
enthousiastelingen een slaapplaats en ontbijt aan
zodat iedereen 's ochtens vroeg fris en op tijd naar
de VLEN-dag in Naturalis kan.

Vlen-dag 2011
Datum: 29 oktober 2011, 10:00-17:00uur
Locatie: Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden,
071-5687600, publieksingang Pesthuislaan
Parkeren: Navigatieadres parkeerplaats
Het parkeerterrein op de kruising
DarwinweglHipocratespad heeft geen postadres.
Contact: Annemieke Oudehand,
a_ouwehand@yahoo.com
Informatie: www.vleermuis.net

Programma:
De jaarlijkse Vlendag komt er weer aan en is
wederom op de laatste zaterdag van oktober.
De Vlendag is een dag met lezingen over
vleermuizen, vleermuisonderzoek en andere
vleermuiswetenswaardigheden. Tevens is de
Vlendag een dag waarop alle personen die
geinteresseerd zijn in vleermuizen elkaar kunnen
ontmoeten. De Vlendag zal dit jaar worden
gehouden in Naturalis te Leiden.
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