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_R~ed~a~d~i~o~ne~e~I ________________________ ~~ii:~~ 
Voor je ligt Nieuwsbrief nr. 7. Hel afgelopen jaar 
was zowel voor de redactie van de Nieuwsbrief als 
voor VLEN cn SVO ccn hektisch jaar. De redac
tie is herhaaldelijk van samenstelling veranderd 
hetgeen zijn weerslag heeft gehad op een vlotte 
verschijning van de Nieuwsbrief. Wc zijn echter 
hard op weg de achterstand van ccn nummer weer 
snel in tc halen. Ludy Verheggen heeft de plaats 
ingenomen van Hans Hollander, die uit de redac
tic gestapt is. Hans, bedankt voor je inspanningen 
voor de Nieuwsbrief. 
Het afgelopen jaar is koorslachtig gezocht naar 
een bevredigende structuur van hel vleermuis
werk in Nederland. Over de cer malige 
VLEN/SVO const ructie bestond binnen de gele
deren van de VLEN gecn overeenstemming. Met 
de opheffing van de VLEN en de oprichting van 
de nieuwe Stichting Vleermuiswerkgroep Neder
land SVO, kortweg "VLEN" genoemd, is aan deze 
onduidelijke sit uatie een definitief einde gekomen 
(zie artikel elders in deze nieuwsbrief). 
In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor de le7jn
gen op de vierde contactdag van de SVO (deel!), 
interessante gedragswaarnemingen waarin weer 
de draad van de prikkcldraadslachtoffers wordt 

VLEN - bestuur 

Het vleermuiswerk in Nederland 

De werkers in het veld zullen cr in hun praktische 
werk waarschijnlijk weinig van gemerkt hebben, 
maar de organisatie van het vleermuiswerk in Ne
derland behoefde verbetering. Alhoewel cr een 
samenwerkingsverband tussen VZZ en SVO was 
aangegaan (de VLEN dus) bleven wc op vleer
muisgebied 7jtten met lwéé organisat ies: VLEN 
en SVO. Ondanks regelmatig overleg en de beste 
beJoelingen, levcrJc dat problemen met betrek
kingtot "wie, waarvoor aan te spreken was~ en "wÎe 
wat zou moeten organiseren". Om de organisatie 
te verbeteren is aan de provinciale coördinatoren 
voorgesteld de twee organisaties op te doen gaan 
in één organÎsatie: 

"De Stichting VLEERMUISWERKGROEP 
NEDERLAND svo·' 
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opgepikt en de resultaten van de wintertellingen 
1989/CX1 in Nederland. 
Ten behoeve van een jaarlijks overzicht in de 
Nieuwsbrief van de activiteiten van de provincia
le werkgroepen willen we de provinciale coördi
natoren vragen in het kort verslag te doen van hel 
reilen en zeilen van het vlcermuiswcrk zoa[sdat in 
1990 door de werkgroepen uitgevoerd en gecoor
dineerd werd. Denk daarbij bijv. aan het ophan
gen van nestkasten, subsidieaanvragen en resulta
ten van inventarisaties voor externe opdrachtge
vers (NMF, SBB, Stichting Particuliere Histori
sche Buitenplaatsen (PHB) enzovoorts). 
We hebben sinds kort de mogelij kheid om foto
materiaal te plaatsen. FOIo's het liefst aanleveren 
in zwart-wit, goede kwaliteit en voldoende con
trastrijk. Fotomateriaal wordt geretourneerd. 
Illustratoresopgelet, voor Nieuwsbrief no. 8 staan 
weer vacatures open. Originele in7..cndingcn wor
den beloond (mei plaatsing)! 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleve
ren voor 1 februari 1991. Dijdragen hCllicfst aan
leveren op diskettc in wp 4.2. 

Veel plezier met dit nummcr ! 

(kortweg "VLEN" genoemd) met één beSluu r, 
waarin, naast cen voorzitter, secretaris en pen
ningmeester, ook steeds een afgevaardigde van de 
provinciale coördinatoren en een afgevaardigde 
van de VZZ zilling hebben. Tegelijk isaan het be
stuur van de VZZ voorgesteld om van de VZZeen 
federalÎeve o rganisatie te maken, waarin deze 
VLEN/svo kan participeren nááSI andere werk
groepen, zoals bv. de Veldwerkgroep. De relat ie 
met de VZZ dient nader uitgewerkt te worden 
door overleg tu!\sen de besturen van VZZ en 
VLEN/svo. 
De provinciale coördinatoren vormen een mede
zeggenschapsraad die, samen met het Bestuur van 
de VLEN, het beleid van de organisatie bepalen. 
De voorbereiding en uitvoering daarvan, in con
erele zin, wordt steeds aan commissies in handen 
gegeven, waarin terzake kundigen uit de Vleer
muiswerkgroep Nederland zitten (wanneer je 
ideeën hebt, klop dan dus aan!). 



De organisatie-structuur :r.iet er nu dus als volgt 
uit: 

Bestuur VLEN/svo 
bestaande uit 5 leden, 

waarvan één Proco 
en êên 

afgevaardigd door VZZ 

I coordinator(en)) I Provinciale Coördinatoren I co_isies 

(Hier wordt het beleid projecten 
bepaald) taakveld en 

I ! 
I 

provinc . provinc ' l provinc'j provinc.1 provinc'l provinc' l provinc.! 
Werkgr. Werkg r. Werkgr. Werkgr. Werkgr. Werkgr. Werkgr. 

Na een levendige discussie, tijdens het provinciaal 
coördinatoren overleg van 17 november jongstle
den, is door de betrokkenen besloten het op deze 
wijze Ie proberen. 

Hel huidige bestuur van VLEN 

Wim Bongers gaal als voorl:iuer van de nieuwe 
VLEN trachten alle positieve krachten binnen het 
Nederlandse vleermuiswerk te bundelen. Chris 
va n Swaay had reeds sinds 1 november het secre
tariaat van SVO van Aldo Voûte overgenomen en 
Z:I! nu als secretaris van VLEN fungeren. Peter 
Lina legt met ingang van 31 december 1990 zijn 
fun ctie als penningmeester neer en het penning
meesterschap is dus vanaf die datum vacant. Er 
wordt gezocht naar ccn goede vervanger. Namens 
Je provinciale coördinatoren hedt Robbert Lut
tik (Flevoland) zillinggenomen in het bestuur en, 
voor wat de afvaardiging van dc VZZ betreft, 
wordt bericht van de VZZ afgewachl. 

Vereniging of stichting? 

Wanneer een (federatieve) relatie mei de VZZ 
mogelijk blijkt, ligt het voor de hand om VLEN 

om te vormen tot een vereniging. Het bestuur van 
de VLEN zal reeds nu gaan onderl:ocken wat 
daarvan de consequenties zijn (leden ad mini
stratie,contributies, inning en afdracht van contri
buties, ledenvergaderingen, bestuursverkiezingen 
en7.ovoorts). Om nu reeds gedemocratiseerd Ie 
werken wordt de provinciale werkgroepen aange
raden 7jch democratisch Ic organiseren en "jeh lot 
een rechtspersoon Ie formeren in de vorm van een 
vereniging. sliehting or anderszins. De inspraak 
van een ieder in hel beleid van de Stichling 
VLEN/svo wordt gegarandeerd door de mede
zeggenschapsraad van provinciale coördinatoren 
en door Ie werken met commissies, die de inhoud 
van hel werk bepalen. 
We kunnen hel vleermuiswerk alléén goed tol 
sland brengen als cr een goede samenwerking is 
lUssen állc betrokkenen, gebaseerd op wederzijds 
vcrtrouwcn en een goede relatie lussen hel be
sluur en de werkers in het veld. 

Het besluur van de VLEN. 

5 december 1990. 
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Het vleennuisatlasproject 

Samen\l3ning van de Ie:tingen op de vierde conlaCldag (deel 

I) 

Vleermuizenonderzoek In de binnenduin
rand tussen Den Haag en Wassenaar. 

In de zomer van 1990 is in opdracht van de Direc
tic Natuur, Milieu- en Faunabcheer en de Stich
ting Vleermuis Onderzoek cen onderzoek naar 
vleermuizen uitgevoerd in de binnenduinrand tus
sen Den Haag en Wassenaar. Er waren aanwijzin
gen dal deze landgoedcrcnSlrook belangrijke po
pulaties boombewonende vleermuizen herbergt. 
Daarnaast was het ook van belang eventuele uit
wisseling van vleermuizen tussen het duingebie
den de binnenduinrand in kaart te brengen. 
De belangrijkste doelstelling van hel onderzoek 
was hel in kaart brengen van (kraam) kolonies en 
andere verblijfplaatsen in holle bomen in de bin
nenduinrand. Ook de vlieg routes en 
foerageergebieden van deze dieren dienden in 
kaart gebracht te worden. Het duingebied was 
vermoedelijk voor deze dieren een belangrijk foe
rageergebied. Ook is getracht een seizoensge
bonden uitwisseling tussen het duingebied en het 
binnenduin aan te tonen; in de winter worden in 
bunkers in het duingebied jaarlijks honderden 
vleermuizen gevonden, die 's zomers niet aanwe
zig zijn (Mostert, 1988a). Vermoedelijk is een 
groot deel van deze vleermuizen 's zomers in de 
landgoederen in het binnenduin aanwezig. 
Hel veldwerk werd grotendeels in de maanden 
mei-juli uitgevoerd. Met behulp van een bat-de
tector werden alle landgoederen, waarvoor toe
stemming was verleend, systematisch onderzocht. 
Dit betroffen onder meer Duyvenvoorde, de Hor
sten, Rust en Vreugd en Voorlinden. Voor enke
le landgoederen, zoals Duindigt, werd helaas geen 
toestemming verleend, zodat een complete inven
tarisatie van het binnenduin niet mogelijk was. 
Om een idee te krijgen over de aantallen en soor
ten die in het duingebied foerageren, werden 95 
punten geselecteerd, verspreid over het hele duin
gebied. Ieder punt werd gedurende vijf minuten 
bemonsterd. 
In de binnenduin werden acht soorten vleermui
zen vastgesteld. Drie soorten werden veelvuldig in 
bomen aangetroffen. Van de WatervleernlUis en 
de Rosse vleermuis werden ieder ca. tien kraam-
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kolonies in oude spcchtcgalen gevonden. Ook de 
Ruige dwergvleermuis bleek veelvuldig aanwezig 
in oude bomen, hoewel er geen kraamkolonie van 
deze soort werd gcvonden. De Gewone dwerg
vleermuis en de Laatvlieger komen ook talrijk in 
het gebied voor. De grooloorvleermuis werd cn
kele malen waargenomen en de baardvlcermuis 
en de MeervJcermuis werden incidenteel opge
merkt. 
In het duingebied werden vijf soorten waargeno
men; Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis en 
grootoorvleermuis. Zoals verwacht foerageert hel 
overgrote deel van de vleermuizen boven de wa
terleidingplassen. In de kraamperiode (juni/ju-li) 
gaat het om enige tientallen Watervleermuizen, 
dwerbovJcermuizen en enkele Rosse vleermuizen. 
Uitwisseling tussen binnenduin en duingebied 
vindt in deze periode in beperkte mate plaats. In 
het duingebied zelf (onder meer Kijfhock en Bier· 
lap) zijn slechts weinig jagende vleermuizen ge
vonden. De dichtheden zijn echter hoger in verge
lijking met andere duingebieden, waar vleermui
zen niet zeldcn helemaal ontbreken. Door het op 
klcine schaal sterk wisselende rc1iëfin dit deel zijn 
er veel open, maar tevens ook beschutte plekken 
aanwezig. In de loop van augustus nemen de aan
tallen in het duingebied sterk toe. Vermoedelijk 
zijn dan reeds enige exemplaren aanwezig in de 
bunkers, waar de vleermuizen uiteindelijk in de 
loop van oktober in winterslaap gaan. 
Omdat vleermuizen in de zomer vrijwel geen ver
blijfplaatsen in het duingebied hebben, komen 
alle vleermuizen die 's nachts boven de waterlei
dingplassen foerageren, uit landgoederen ell ge
bouwen in het binnenduin. Deze uitwisseling vindt 
meestal plaats via vliegroutes langs lijnvormige 
elementen, zoals onder meer hel geval is in de 
Amsterdamse Waterleiding- duinen (Lange, 
1988; Mostert, 1988b). Dit is gunstig in verband 
met oriëntatie, voedsel en beschutting tegen wind 
en neerslag (Limpens el. al., 1989). In hel duinge
bied van Meijendcl lijken vliegroutes echter te 
ontbreken; de meeste vleermuizen verplaatsen 
zich vermoedelijk individueel door het duinland
schap (van plas naar plils). Hier 7jjn verschillende 
waarnemingen van gedaan. De oorzaak van dcze 
afwijkende situatie is vermoedelijk gelegen in de 
str uktuur van hel duingebied en de verspreide lig
ging van de plassen. H ier zijn geen lijnvormige ele-



menlen in te herkennen, zodat de vleermuizen 
zieh noodgedwongen op e igen ervaring in het 
duinlandschap moetcn orientcren. 
Om de relatie tussen de overwinterende vlccrmui· 
zen in de bunkers ener/jjds en de verblijfplaatsen 
in de zomer in het binnenduin anderzijds aan te 
tonen was het noodzakelijk een aantal dieren in· 
dividueelte merken. In augustus werden 30 Wa· 
te rvieermuÎZCn gevangen en voor/jen van een spe
ciale ring om de onderarm (met de serienummers 
Z 98207-98326) (zie vcrvolgartikel). Hopelijk 
worden een klein aantal dieren komende winter 
teruggevonden in de bunkers in het duingebied. 
De globale inventarisatie die dil jaar in het duin· 
gebied van Meijendel is uitgevoerd, ".al onder 
mcer gebruikt worden om een monitoring-pro
grnmm:\ te ontwikkelen voor vlcermuizen in het 
zomerhalijallr in hel duingebied. Hierdoor is het 
in de nabijeloekomst wellicht mogelijk eventuele 
lrends in aantallen van vleermuizen te registreren. 

l..Jtnltuur 

• I ~mpen" IIJ.O.A., W. I h:lmer. A. van Winden &: K. MOI;

teri. t989. VleermUizen (Chu·optera) en lintvormige 

1a1111~h.ps.ek:mc:nten. Lutra, 32: I-ZO. 
. I.llnle.R .. I988. Vleermu'l,cn (Ouroptera)InenomdeAm. 

~tenlamlil: WllterleÏdmlduinen. Iluid en I laar, 7: 144.149. 

• MCI'len, K., 19881. Vleertnuizc:n 'I zomen; in de duinen. 

Duin. 11: 76-77. 

• MOillert , K., 1988b. Verllal van een v\ccnnuwnvc:nlarlsa

tIC In de Anuotcrdlmsc. Waterletdingduinen van 8·10 juni 

1?S8.. Gcitentild </'C:n;laz; (-9. 

Kees Mastert 
P:\lumedesSlr,74 
2612 XS Delft 

Ringonderzoek aan Watervleermuizen In de 
binnenduinrand Den Haag - Wassenaar 

In dewinler zijn in hel duingebied in bunkers vele 
honderden overwintcrende vleermuizen aanwe
zig, waarvan een groot deel 's zomers vermoede
lijk Ilanwezig is op één van de landgoederen in het 
binnenduin. Omdat harde bcwij/en van uitwisse
ling op een gegeven moment onunlbeerlijk "jjn, is 
beslOlen een aantal WalervlccrmuÎz.en in het na
jaar op één van de kolonic. .. tc vangen en individu
eel te merken. Hiertoe werd om de volgende rc
denen besloten: 
I) In tegenstelling lol de outJe ringen, waarmee 
ce n grote mo rtal iteit is geconslateerd (Daan, 

1980) is voor dit onder.roek een ander type ring 
gebruikt. Deze ring is erg lichl en kan los om de 
onderarm bewegen. Door gunstige ervaringen bij 
jarenlange ringonder7.ock bij Ruige dwergvleer
muizen in Nederland en ook bij andere soorten in 
hel buitenland, is een vergelijking mei de nadeli
ge crreeten van het toenmalig ringonderrock in 
Limburg nie t meer op z'n plaats. Een klein aantal 
geringde Ruige dwergvleermuizen is ze lfs al 
teruggemeld uil Estland. Lctland en Frankrijk 
(ün.I990). 

2) Het ringen op wintervcrblijven, zoals vroeger in 
Limburg gebeurde, was alleen al door de versto
ring van de winterslaap niet verantwoord . Hel zo
meronderrock biedt echter undere mogelijkhe
den; met name wanneer pas in de loop van augus
tus wordt geringd. Op dat moment zijn de jongen 
namelijk volgroeid en zijn de kolonies toch al uit 
e lkaar aan hel vallen. Opdil tijdslip kan een even· 
luc1everstoringtol een minimum beperkt worden. 

3) Tijdens het onderzoek zijn ecn JO-lal eerste
jaars Walervleermui",cn geringd; dit betekent dat 
ieder geringd exemplaar, indien gevonden in het 
winterverblijf, in principe nog enkele tientallen ja
ren informatie kan verschaffen over verplaatsin
gen en afsland tussen zomer- en winterverblijven. 

De Watervleermuizcn zijn vooriJen van ecn groe-
ne ring om de linkeronderarm ( vool7.Îen van de 
scrienummers: Z 98207-98236). Indien bij een 
evenluele Waterv)eermuis in winterslaap het se
rienummerop de ring zonder al teveel omhaal af
gelezen kan worden, strekt dil tol de aanbeveling. 
Indien hier enige verstoring voor nodig zou zijn, is 
de constatering van ecn groene ring echter al ruim 
voldoende. 
Hierbij wil ik eenieder die dil jaar lellingen uil 
gaat voeren in één or meerdere winterobjecten 
vragen om eventuele geringde Watervleermuizen 
zo snel mogelijk te melden aan: 

Kees Mostert 
Palamedesstraal74 
2612 XS Delft 

Uteratllur 

• Daan,S . 1?fIO. Long term t hanp In bil populations 10 the 

Netherl .. nd5: a ' ummary._ Lun. 2l: 9.5·105. 

• UII2,P .• I?90. Vene tervgmeldlnlen van Nathuslu$'()wc:rg

v\cermUll,cn (1'lptllrdlUl nl thusii), ceVOftd.en of&enngd in 

Ncderll nd.-l.ut ... 33:45-48. 
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Intraspecifieke variatie in sonar van 
vleermuizen: een waarschuwing 

Ondanks de snel groeiende kennis op dit terrein, 
levert het dctermineren van vleermuizen aan de 
hand van hun echolocatie-geluidcn in sommige 
gevallen nog steeds problemen op. Dil komt voor 
een groot deel doordat de sonar van een soort kan 
varieren met hel habitat. Deze variatie is bij ieder 
soort aanwezig. Ecn bcschrijving van wat er be
kend is van deze variatie, en van waarom en wan
neer deze optreedt, wordt hieronder gegeven. De 
Rosse vleermuis wordt daarbij als voorbeeld ge
nomen. Gebruikte gegevens zijn afkomstig van li
teratuur en analysen van eigen geluidsopnamen. 

Sonar en habitat 

Het habitat geeft afhankelijk van de hoeveelheid 
open ruimte meer of minder echo's. Daarom is het 
aannemelijk dat het type echolocatie dat aange
wend wordt, aangepast is aan het specifieke habi
tat en de jachtwijze. Dit blijkt wanneer we de ver
schillende soorten in onderstaande figuur onder
ling vergelijken. 

... --' .. _.-- .... 

~9"Y~M.-"---------_ ,,_ .. _ .. 
._ -~-_.: 

• 

FiS"ur L En~e!e Neder!lIodsevleemluissoorten jagend in hun 

karakteristieke habitat. De habitatse!ectie vindt in eeTlite in· 

stantie plaats naar aanleiding van de hoeveelheid vliegruimte, 

hier In en rond hel bos. 

(I = Rosse vleermuis, 2 = Laatvlieger. 3= Gewone dwerg· 

vleermuis. 4 z baardvleennuis. 5 = groolOONlcermuis) 

Rosse vleermuizen jagen in open ruimte, en ge
bruiken lange pulsen met een lage, relatief con
stante frequentie. Dil type sonar draagt relatief 
vcr. Laatvliegers die dichter bij de vegetatiejagen, 
gebruiken ook lage frequenties maar een kortere 
puls, die minder constant in frequentie is, en een 
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grotere bandbreedte heeft Deze sonar draagt 
daarom minder vcr, maar geeft nauwkeuriger in
formatie over afstand tot objecten, e.d. 
Dwergvleermuizen vliegen weer dichter bij de ve
getatie, maar nog altijd meer dan 1 à 2 meter cr 
van af. Ze gebruiken nog kortere pulsen van veel 
hogere frequentie, en een grotere frequentie mo
dulatie (FM), waardoor een nog grotere band
breedte wordt bestreken. Hiermee kunnen ze op 
kortere afstand nauwkeuriger informatie uil de 
echo's aneiden. Ze hebben een sneller ri tme, om
dal in hun relatief complexere jachtomgeving de 
informatie behoefte per tijdseenheid groter is. 
Baardvlecrmuizen jagen nog dichler bij de vege
tatie. Deze soort heeft een grotere bandbreedte 
en helemaal geen constante frequentie (CF). 
Grootoorvlcermuizen staan enigs7Jns apart. Ze 
gebruiken een lijner systeem, waarbij met opzet 
zgn. ··harmonics~ worden geproduceerd, om zo
doende een nog grotere bandbreedte te combine
ren met de karakteristieke zeer ... ,.aehte sonar. Dit 
levert gedctailleerder informatie op. Door de .Ji
terst zachte en korte (1) pulsen kunnen ze op zeer 
korte afstand lot achterliggende objecten prooien 
herkennen en bijv. van bladeren afsnoepen ('glca
ning'). Ook jagen Grootoren wel door te luisteren 
naar het geluid dat hun prooidieren maken. 

Verandering van sonar: prooivangst 

Vleermuizen veranderen de sonarpulsen bij het 
naderen van een inseet. Als voorbeeld de prooi
vangst door een Rosse vleermuis. 
Zoekfase: lange puls, lage (constante) frequentie, 
geringe pulsherhalingsfrequentie. Binnen de na
deringsfase: de pulsherhalingsfrequentie neemt 
loc, hogere frequentie, korlere puls, vooral FM 
(grotere bandbreedte). Vangstfase: nog meer pul
sen pcr tijdseenheid, eindigend in zgn. vangst
'buu' . 
De vleermuis zendt meer pulsen per tijdseenheid 
uit, om, bij het naderen, steeds recentere in forma
tie over de plaats van het insect Ie krijgen, korle
re pulsen om nauwkeuriger de afstand te kunnen 
schallen, en wendt een grotere bandbreedte aan 
om beter de aard van het object waar te kunnen 
nemen. 

Verandering in sonar: habitat 

Een Rosse vleermuis, jagend in voor haar karak
teristieke open luchtruim, zendt twee typen pul
sen uÎ1, die klinken als 'twiet' en 'tjop'. 



Normale vlucht Lagere vlucht Zwermend 

Afs t a nd > 15 m 5 - 15 m < 5 m 
tot obsta kel 

Pulsduur 15 - 2 0 msec 12 - 15 msec 3 - 6 msec 

Over eenkoms t - Laatvlieger Myotis spp . 
(13 - 14 msec) (3 - 6 ms ec) 

Tabel 1: Gemiddelde pulsduu r van Raosse VICC ml Ui 1.Cn in verschillend e o mstandigheden. 

De eerste is de kortste puls, terugvallend van ca. 
40 naar 25 kHz (FM). Hoe sneller deze modula
tie, des te droger klinkt de puls. De frequentie van 
de tweede puls is bijna constant (CF), rond de 20 
kHz. Hierin is meer toonkwalit eit te horcn. 
Als Rosse vleermuizen onder straallantaarnsja
gen (dichter bij de grondIgrOlere insecten-con
centraties), zijn vaak allecn 'smakkende' killppen 
te horen. Dc frequentie waarop ze het best te ont
vangen zijn is hoger, nl. 25-30 kH z. De echoloca
tic heeft zecr veel weg van die van de Laaivlieger. 
Ook de sonagrammen van beide soorten lijken in 
de7.e situatie op elkaar. Omdat in dergelijke situa
ties als het ware overgeschakeld wordt op alleen 
het 'twiet' deel van het normale echolocatie -zoek
fase- geluid, neemt ook de gemiddelde pulsduur 
af. Behalve de verandering in pulsvorm en puls
duu r neemt ook de pulsherhalingsfrequentie toc. 
Overeen komst ige echolocatie is Ic horen van 
zwermende Rosse vleermuizen rond en nabij vrij
staande bomen. 
Wanneer Rosse vleermuizen in bos vliegen, wordt 
de echolocatie ;,'..Q veranderd, dal het nog nauwe
lijks gelijkenis vertoont met het 'twiet tjop'. 
De d ieren maken in dit geval alleen nog FM-pul
sen, zonder enig staartje CF. Ze klinken dan ook 
als de 'droge tikken', die we van de Myotis-soor
ten kennen. Zowel de kortere pulsduur, de puls
vorm, en de noggrotere pulshcrhalingsfrequentie 
komen overeen mct die van Myotis-soorten. Het 
sonagram van in bos zwermende Rosse vleermui
zen, vertoont veel overeenkomst met dat van ja
gende Walervleermuizen. Resumerend nog een 
tahcllctje met een aantal pulslcngten in verschil
lende habitals. 
Zo I.ijn er nog tal van voorbecklen te geven van 
aanpassing van de eeholocal ie aan het habitat 

door andere soorten. Het moge duidelijk zijn dat 
dit voor de herkenning van met name soorten van 
hel geslacht Myotis problemen op kan leveren. 
Wanneer Watervleermuizen boven een sloot ja
gen en door de bocht gaan, dan verwacht je daar
bij cen versnelling van het ritme. De informatie 
behoefte pcr tijdseendheid wordt immers groter. 
Komen re daarbij plotseling in de buurt van obsta
kels, in de vorm van overhangende vegetatie, dan 

. zal tegelijk het volume van de afzonderlijke pul
sen afnemen. Je krijgt dan een gemakkelijk met de 
Franjestaartt e verwarren Watervleermuis. 
Nog een voorbeeld: Watcrvleermui7.cn op vlieg
ro ut e: bove n een smal beekj e (ea. lm) met 
overhangende vegetatie vliegen 7.c met uit erst 
zachte, korte (t) pulsen, bijna klinkend als het 
'nuÎsteren' van de Grootoor en net als bij de 
Grootoor ook bedoeld om niet te veel echo's te
rug te krijgen. Langs de open bosrand vervolgen 
ze de route met harde, langza mere sonar, dat eer· 
der 'spetterend droog' klinkt (met een ietsje CF 
dus). Soms wenden re 7.cUS een hapcrend ritme 
aan. 

Algemene trends. 

De verandering in pulsvorm, pulsduur, en puls
herhalingsfrequentie, in relatie tot bet habitat is 
aan grenren gebonden. Voor Rosse vleermuizen 
is de verandering in sonar groot, omdat de veran
deringin het habitat (van zeer open naar gesloten) 
groot Îs. Voor andere soorten is deze variatie 
daarom minder ext reem. Hel bereik van de sonar 
is geringer als de pulsduur korter is, en de fre
quentie hoger word!. Een betere schatting van af
stand en nauwkeuriger inform atie is er door resp. 
verkorting van de puls en grote 
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open ruimte 
lange afstands-detectie 
groot bereik 
lange puls 
lage frequenties 
meer CF 
langzaam ritme 
luid volume 

besloten ruimte 
korte afstands-detectie 
klein bereik 
korte puls 
hogc frequcnties 
meer FM 
snel ritme 
zachl volum 

Tabcl2: Algemene lrends in de relatie Il,I$$I;n echolocatie en arSland lot opstakeIs (directe omgeving). 

re bandbreedte. Volgens deze trend veranderen 
vleermuizen hun sonar als de directe omgeving 
'dichter' (meer geslOlen; meer obstakels) wordt, 
en vice versa. 
Omdat de dichtheid aan obstakels groter is in een 
beslotener omgeving, moeten ze mcer informatie 
per tijdseenheid krijgen: de pulsherhalingsfrequ
entÎe wordt groter. 

Andere typen variatie 

Er zijn nog andere typen variatie, en bovendien 
enkele artefacten die tot een waarneembare varia
tie leiden. Van dit laatste wordt hier volstaan met 
het noemen van het doppler-effeel (afhankelijk 
van vliegsnelheid, dat een bepaald verschil in fre
quentie geeft), het 'eeho'-effcct (afhankelijk van 
het aOlntal obstakels, dat een bepaald aa nt al 
interfererende echo's oplevert), en het richting
effect (afhankelijk van de vliegrichting van de 
vleermuis I.o.v. de microfoon). 

Tot slot 

De variatie in sonar werd in het algemeen vrijwel 
alleen geassocieerd met de 'prey-altaek'. Mei het 
bovenstaande hoop ik duidelijk Ie maken dat de 
sonar ook kan variëren in relatie tot het habitat. 
Deze variatie is er de oorzaak van dal in het veld 
door het voorkomen van verschillende situaties de 
geluiden zo kunnen variëren, dat verschillende 
soorten zeer sterk op elkaar kunnen gelijken. Dit 
geldt vooral voor soorten van hel geslacht Myotis. 
Het is niet de bedoeling om hiervan ontmoedigd 
te raken, en te denken dal vooral de Myotis-soor
ten niet echt te determineren zijn. Sterker nog: het 
is eerder bedoeld als achtergrondinformatie, voor 
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JUiste determinaties. Er gaat echter wcl een 
waarschuwing van uit: 
-trek niet te snel conclusies ovcr de determinatie: 
dit is riskant 
-houd altijd rekening mei de mogelijke invloed 
van het habitat op het geproduceerde (en dus 
waargcnomen) geluid 
-betrek zoveel mogelijk ook het gedrag van de 
vleermuis bij de determinatie (pas daarbij ook op 
voor verstoring door zaklampen!) 
-neem de tijd voor de determinatie en realiseer je 
dat de vleermuis je soms de tijd niet geeft. 

Een uitgebreidere publicatie is in voorbereiding 
door K.Kapteyn en H.Limpens. 

Met dank aan Herman Limpens voor de begelei
dende discussies tijdens de voorberciding, en aan 
Kees Mostert voor het vervaard igen van de teke
ning in figuur 1. 

Kees Kapleyn 
Bos en Lommerweg 1 
1055 DK Amsterdam 
(020 • 881 557) 

Jaaggedrag van de Watervleermuis. 

Afgelopen zomer vloog er in Leusden boven de 
Jan Banninkvijver (schaatsbaan) een groot aantal 
Watervleermuizen. De lage waterstand liet toc, 
dat je zonder natie vocte voeten tc krijgen enkele 
meters de vijver in kon waden. Hierdoor werd het 
mogelijk om 's nachts - gewapend met een za
klamp - hetjaaggedragvan deze vleermuis van na
bij te bekijken. Duidelijk was dan te zien dat de 
dieren - op jacht naar insekt en . voortdurend laag 



hoven het water vlogen. Van tijd tot tijd was aan 
ecn kringctje op hel Wili er Ic .. jl,;R, dal 7.c het op
pervlak ... .clfs aanraakten! Deden ze dit om te drin· 
ken, of pakten 70C dan misschien een in het water 
gevallen insekl? Hel laalSle leek het meest waar· 
~hijnlijk , omdat 70C soms cen scherpe draai maak· 
ten, om k~nnelijk op een voorafbcpaaide plek bet 
water aan tc raken. Enkele simpele proefnemin· 
gen gaven hierover al snel meer .. ckerheid: niel al
leen dat de WateMecrmuizen insckten vingen die 
boven hel watl,;r vlogen, ook blekcn ze in staat te 
zijn met grotc precisie insekten vanaf het waterop
pervlak te be machtigen! Dil was een boeiend ge
geven: hoc zouden ze dil doen? Desnelhcid waar
mee deze jnchthandeling werd uitgevoerd, lag 
leer hoog; ".odra de vleermuis met zijn sonarsys· 
tcem een insekt op het water ontdekte, vloog hij 
er met een vrij hogesnelheid naar toc, liptcslcchts 
even het wateruppervlak aan e n vloog oge n
schijnlijk met de .. clfde snelheid weer verder. E6n 
en ander gebeurde zo snel, dat met geen mogelijk
heid tc zeggen was hoc het insekt uil het water 
wcnl gehaald. Gebeurde dit met de staartvlieg
huid of met1jjn bek, of gebruikte hlj hiervoor één 
or beide achterpoten? 
Hel leek me ee n spannende uitdaging om hier 
achter te komen. Een mts-fow. die het eigenlijke 
vangmoment lau vastleggen, moest antwoord op 
deze vraag geven. Er moesten dan echter nogal 
wal problemen worden overwonnen. Het fototoc-
Slei simpelweg afdrukken op het moment dal de 
vlcermuisde prooi paktc, zou nicttocreikend;,ojjn, 
aangezien er tus .... e n hct afdrukmoment en het 
nitsmOlUcnt enige tijd ligt, waardoor de vleermuis 
de gewenste riek al voorbij is gevlogen wanneer 
de nilser afgaat. Bovendien vormde de relatief 
trage reactiesnelheid van de fotograaf een nog 
veel .. wakkerc scha kel. D,\3rom werd de hulp in
geweren van wal electro ni ca: met infrarode 
strualtjcs zou het mogelijk moelen zijn exact het 
juiste moment te fotograferen. Dit kostte enige 
weken van voorbereiding en experimenteren, 
maar tenslotte kW.lm toch hel momenl dat de be
nodigde apparatuur op statieven in het water \\'Crd 
gelct en hel fototoestel ingesteld wcrd op een io 
het water drijvend insekl! Dc nachten waren in
middels all.O koud geworden, d,lt de nevel van het 
waler afsloeg. en hel aantal vleermuizen was te
ruggelopen tal slechts één exemplaar. Ik zou nog 
cen weck de tijd krijgen om tc fotograferen, voor
d:l! ook deze vleermuis zou vertrekken om in win
ters.laar Ic gaan. DeJ'..c weck bleek echter lang ge
noeg tc Ijjn om antwoord Ic krijgen op de vraag, 

en teve ns UlO enkele zee r fraaie dia's rijker te wor
den. De beelden tonen duidelijk dat wanneer de 
vleermuis· steeds lager bij het watcrvliegend - bij 
hct insekt aankomt, hij beide voctjes van de ach
terpoten naast elkaar legt, met de ~kleine tenen~ 
tegen elkaar aan. Met hel aldus ontstane harkje 
van 10 tellen breed, wordt de prooi dan vliegens
vlieg uit hel waler gelicht! Vervolgens wordt de 
vlucht in een nauW(: stijgende lijn voortgezet, ter
wijl ondcrlussen dc kop en voctjes naar elkaar toc 
worden gebogem, om de prooi in de bek over te 
nemen. 
Hoewel de gemaaktc dia's al heel wal geheimen 
over deze jaehtmelhode onthu llen, verwacht ik 
dal er na het zomerseizoen va n volgend jaar nog 
heel wat interessante aanvullingen IC vermelden 
1Jjn! 

Zomer Bruijn. 

Vleermuiskasten in de kop 
Noord-Holland bewoond door 
dwergvleermuis én Meervleermuis 

van 
Ruige 

In de zomer van 1988 zijn in de kop van Noord
Holland negentig \'Ieermuiskasten (model Rid
der, CRM brochure) opgehangen (zie Nieuws
brief nr. 4, december 1.989). Dil najaar is een 
sleekprocrsgewij7..c controle uitgevoerd: 

• Twaalf kasten in een stadsrark in Den Helder 
bleken leeg en waren voor ... over wij vast konden 
stellen nog niet bewoond geweest. 

• Vijf kasten in cen eendenkooi in het dorp 't 
Zand gaven een heel ander beeld. In deze een
denkooi zijn in de nazomer vun 1987 grootoor
vl e ermuizen in ecn gamme l schuurtje 
aangetrorrcn. Dil was de reden in de kop van 
Noord-Holland met het ophangen van kasten te 
starten. In de eerste kast troffen we een manne
tje Ruige dwergvleermuis aan, die ge;,ojcn de op
gezwollen lestes en mondklieren duidelijk 
sexueel actief was. In kast twee vonden wc een 
sexueel actief mannetje Ruige dwergvleermuis 
in gezelschap van een adult vrouwtje. De derde 
kast werd door de beheerder van deecndenkooi 
gebruikt voor ed ucatieve doeleinden en was on-
bewoond. Kast vier maakte de ... eer naUe con
trole op ecn vrije woensdagmiddag meer dan de 
moeite waard; hierin troffen weeen niet sexueel 
actief mannetje Meervleermuis aan. Deze soorl 
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is weliswaar uit de omgeving bekend, maar voor 
zover ik weet nog nict eerder in een vleermuis
of vogelkast aangetroffen. Wellicht kunne n 
waarnemingen in de nabije toekomst nog een 
nieuw licht werpen op de verblijfplaatskeuze 
van deze vleermuissoort. Kast vijf hing erg on
gunstig en wa. .. onbewoond gebleven. 

• Het laatste deel van de controle betrof de vijf
tien kasten die in 'het Wildrijk' in Sint Maarten
vlotbrug zijn opgehangen. Van deze vijftien 
kasten vertoonden er vijr sporen van regelmatig 
gebruik in de vorm van flinke hoeveelheden 
mest op de mestplankjes. In twee hiervan trof
rcn we elk een sexueel actier mannetje Ruige 
dwergvleerm uis aan. 

ln onderstaande overlÏcht worden de resultaten 
nog eens samengevat: 

Aantal kastcn 
Gecontroleerd 
Bewoond 

90 
32 
8; 

3 mannetje Ruige dwerg
vleermuis 

I mannetje + vrouwtje Ruige 
dwcrh'Vleerm uis 

1 man netje Meervleermuis 
2 mest 

Een nadeel van de gebruikte kasten is m.i. dat er 
regelmatig vogels in kunnen nestelen. Toch schijnt 
de woningnood onder de vleermuÎzCn zo hoog te 
7ijn, dat zij een vogelnest in de kast voor lid ne
men cn er zelfs de moeite voor nemen om lussen 
de st rootjes en plukjes mos naar boven tc klaute
ren. Tijdens de komende winter willen we nog
maals dertig kasten gaan bouwen. Ditmaal geheel 
platte exemplaren, waarin vogels geen kans ma
ken te nestelen. DC7.e kasten zullen opgehangen 
worden in de genoemde eendenkooi in 't Zand. 
We hopen zo een duidelijker beeld Ie krijgen van 
welke soorten er I'.oal in deze regio van vlccrmuis
kasten gebruik maken. Voorts willen we inzicht 
verkrijgen in de territoriumgrootle van de manne
tjes Ruige dwergvleermuizen. 

Mede namens de Werkgroep Vrijwillig Land
sehaps Beheer Den Helder, 

Jan Boshamer 
Vogelzand 4250 
1788 MP Den Helder. 
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Roepende mannetjes Gewone 
dwergvleermuis 11-12 oktober 1990. 

In de vorige nieuwsbrief stond de oproep om naar 
roepende mannetjes IC gaan luisteren in een kilQ
meterhok bebouwing op de twee avonden voor de 
VAP·dag ( 13 oktober). Tijdens de VAP-dag 7..QU

den dan de gegevens vCrl..ameld en gepresenteerd 
worden. 
Een dertigtal mensen hebben gehoor gegeven aan 
deze oproep en zijn in één van die twee nachten 
op stap gegegaan. Beide nachten waren erg zaeht 
voor het jaar (10-15C) en droog. 
Figuur 1. laat het aantal mannetjes zien dat geteld 
is in de betreITende kilometerhokken. Te zien is 
dat de activiteit van de waarnemers vrij goed ver
deeld is over het land. Er zij n mensen actief ge
weest in noord-Groningen, Zuid-Li mburg, Ach
terhoek en westelijk Zuid-Holland. 
Hel aantal dieren dat door de verschillende waar
nemers we rd vastgesteld wisselde nogal sterk. 
Sommige hebben geen enkel dier gehoord, ande
re TI. Een duidelijk geografisch verklaring is voor 
deze verschillen niet te vinden. Daarvoor zijn het 
aantal onderLochlen kilomeierblokken tc klein. 
Gemiddeld genomen werden er 6 (N = 32) dieren 
binnen een kilometerhok vastgesteld . 

Wal zou je met dit soort gegevens kunnen doen? 

In eerste instantie kijken or er duidelijke geogra
fische verschillen in de vastgestelde ~dichlheden· 

optreden. Alle losse waarnemingen tot nog toe 
doen dat namelijk vermoeden. En in principe is 
dal op deze wijze mogel ijk, maar dan moeten cr 
veel meer telle rs op pad dan nu hel geval was. Vol
gend jaar? 
Daarnaast is het leuk te proberen op basis van 
dezegegevens een schatting van het aantal dwerg
vleermuizen in Nederland IC berekenen. Daarbij 
zijn de volgende aannamen gedaan: 
• Gewone dwergvleermuizen zijn binnen de be

bouwde(7,7 % van het totale nederlandse land
oppervlak) kom gelijkmatig verdeeld. 

• Buiten de bebouwde kom 7ijn geen roepende 
Gewone dwergvleermuizen (we we ten I'eker 
van wel, maar hebben geen idee hoeveel). 

• De verhouding mannetje-vrouwtje is bij Gewo
ne dwcrb'vlee rmuizen in deze tijd van hel jaar 
1:1 (vermoedelijk is het aandeel vrouwtjes gro
ter; hoeveel?). 



FilllJr I. I.1Ilt,l """"'" .... t.t's oer , iert.,t, tilllIet .. 
,",SPreid over l1 plaat"" in NederIOld . 

-. 
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• Het percentage mannetjes dat op 11-12 oktober 
roept is in het hele land gelijk aan de situatie in 
Wageningen. Daar is uit onderzoek van Hans 
Hollander bekend welk deel van de populatie 
mannetjes op de bewuste avonden riep (10%). 

Voor Nederland moet je dan de .±. 400.000 km 
landoppe rvlak vermenibrvu ldigen met 0.077 (per
centage bebouwing) • 6 (gemiddelde per km-hok) 
·2 (mannetjes + vrouwtjes)· 10 (correctie naar 
piekactiviteit), en dat levert dan zo' n minstens 
40.000 Gewone dwergvleermuizen op. Dit bete-
kent dat er evenveel dwergvleermuizen als broe
dende koolmezen (Husti ngs, 1987) in Nederland 
zijn! Het gaat hier natuurlijk om ecn zeer globale 
berekening en de schatting van het aantal diercn 
kan pas goed gedaan wo rden als tijdens de 
piekactiviteit geteld wordt, er erg veel mensen 
mee gaan doen en we de ~aannamen- precieser 
kunnen invullen. Daarnaast gaven enkele tellers al 
aan dat het voor hen de eerste keer was dat zij roe-. 
pende mannetjes telden en veel moeite hadden 
om dubbeltellingen te voorkomen. Dit is voorlo
pig inderdaad een moeilijkheid van deze metho
de, maar o.a. in het reeds genoemde onderzoek 
van Hans Hollander wordt gewerkt aan een oplos
sing voor de7..c problemen. 

Winterwerk 

VleermuistellIngen 1989/90 In 
winterkwartieren (excl. mergelgroeven) 

In het navolgende overzicht wordt een samenvat· 
ting gegeven van de resultaten van de vleermui· 
stellingen die in het winterseizoen 1989/90 zijn uit· 
gevoerd in andere winterkwartieren dan de mer· 
geigroeven. Deze samenvalling is opgemaakt op 
basis van de gegevens die door de coördinatoren 
van de provinciale werkgroepen zijn ingezonden. 
De resultaten zij n lot twee tabellen verwerkt. 
Tabel 1 geeft hct overzicht van de tclresultalen per 
provi ncie en per soort. Het daarbij vermelde aan
tal objecten betreft ui tsluitend die, waarbij deze 
telling of in voorgaande jaren daadwerkelijk vleer
muizen ;tJj n gevonden. Het totaal aantal bezochte 
objecten is dus groter, maar in de overige werden 
geen vleerm uizen aangetroffen. Met uitzondering 
van Groningen en Friesland (en Flevoland, maar 
daar zijn 101 op heden helemaal geen eventuele 
winterkwartieren bekend) ncemt de invenlarisa
lie·aeliviteit in alle provincics nog steeds toc. Dit 
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Voor ons als coördinatoren van het ntlasproject 
was het echter een hele goede ervaring om te zien 
dat zoveel mensen bereid zijn aan 7.o'n telling mee 
te werken. Dit omdat er plannen zijn om het net
werk van vrijwilligers in de toekomst te benutten 
voor het volgen de aantalsontwikkeling van roe
pende mannetjes. Daarnaast willen we natuurlijk 
gewoon voor het VAP weten waar roepende man
netjes zitten. 
Wij hope n dat n;mr aanlcidingvan deze eerste tel
ling meer mensen enthousiast worden voor het Iel
len van roepende mannetjc.'i en dOlt er volgend jmlr 
dus nog meer mensen mee doen aan de landelijke 
teldagen! Hou in el kgeval alvast in de laatste week 
van augustus en de ecrste van september een paar 
avonden vrij voor het te llen! 

J e rocn R e inh o ld & Herman Limpens 

Utefllluur. 

• Huslings, P., 1987. Koolmees. · In Atlas van de Nederland· 

se Vogels. Sovon. pag.466-467 

• Hollander. 11., (in prep.) Naar een methode van monitoren 

van sexueel actieve manneljCl> van de dwergvleermuis (I'i· 

pÏ$Uellu5 pipi~lrenus). Verslag Doklefllalonderroc:k Land· 

bouw Univcni teit Wageningen. 

• CBS. 1990 . .Jaarstatistieken, hoofdstuk grondgebruik. 

draagt ontegenzeggelijk bij aan hel verkrijgen van 
inzicht in regionale verschillen in de soortcnsa· 
menstelling in de winterkwartieren, zoals ook al 
uiltabelt valt afte lel.en. Slechts enkele objecten 
waarvan bekend is dat daar vleermuizen overwin
teren, zijn ongeteld gebleven. Dil is met name hel 
geval in Noord·Brabant en Zuid-Holland; hier 
werd een belangrijk winterkwartier bij Den Haag 
voor telling ontoegankelijk, omdat het hek uit 
veiligheidsoverwegingen moest worden dichlge-
last (vleermuizen hebben vrij tocga ng). 
Tabel 2 geeft een landelijke vergelijking tussen 
twee winters op basis van de resultaten die in 159 
getelde objecten zijn verkregen. Het totaal aant al 
in deze winterkwartieren gevonden vleermuizen 
steeg iets (5.1%), maar de onderlinge verhouding 
van de soorten wijljgde niet. De verschillen in re
latid aandeel (%) zijn alle ondergeschikt aan het 
verschil in het aantal en percentage ongedetcrmi
neerd gebleven vleermuizen. 
Ook in de komende winter zullen weer vele tel
lingleiders de jaarlijkse tellingen in de winter-

, ... 



Provincie Aantal Tot aal , mb 
objecten 

n • 0 pn P OVerig 

Groningen 0 
Friesland 1 • 1 5 2 
Drenthe • 6. ., 17 
Overijssel 17 102 1 18 65 5 13 
Gelderland 59 1227 , 

" 67 902 , •• 102 1 K 
Utrec ht ,. 5SJ 2. 222 .. 153 16 ,. 
Noord-Holland ,. 328 , 17 2 ". 16 15 2 Eo 
Zuid-Holland 11 ." • , 3<6 40 2 " Zeeland 12 38. " •• 2 213 " 47 2 Bb 
Noord-Brabant 11 110 1 42 , 

" " Limburg 23 131 10 , 14 54 1 " 3 •• 
Totaal ,.0 3368 •• 500 238 1988 64 lOB 368 B 

Percentage 2. , 14 .8 '.1 59.0 1.. 3 . 2 10.9 0.2 

Tabel 1. OVerzicht tel res ultaten 1989/90 per provincie . (voor 
atkortingen vleermulssoorten: zie t abe l 2) 

Vleermuissoort Winter 1988/89 winter 1989/90 

Aantal • Aa ntal • 
Myotis mystacinus/ 461 14 .9 '" 15 . 1 
brandt i (mb) 
Hyotis emarginatus (em) 1 2 
Hyotis nattereri (n) 206 6.6 236 '.2 
Myotis myotis (.) 1 1 
Myoti s daubentoni (.) 1838 59.3 1942 59.7 
Myotis dasycneme (0) .. 1.5 ,. 1.5 
Pipistrellus pip./ BO 2.6 lOB 3.3 
nath. (pn) 
Eptesicus serotinus (Es) 3 0.1 2 
Barbastella barbastellus 3 0.1 2 
(Bb) 
Plecotus auritus/ 30. 10.0 330 10.1 
austriacus (P) 
Ongedetermineerd ( 1) 14' ,. B ., 2. , 

Totaal 3096 325 4 

Tabel 2. Vergelijking winters 1988/89 en 1989/90 : resultaten 
van 159 objecten die in beide winte rs zijn onderzocht 

Gerhard Glas 
BeatrÎxstraat 2 
6824 LR Arnhem. 

kwartieren gaan uitvoeren. In elke provincie is het 
de provinciale coördinator die precies weet over 
welke objecten (bunkers, forten, ijskelders en an
dere ondergrondse ruimten) het daarbij gaat en 
door wie welk object zal worden geinventariseerd. 
Het is daarom van belang nict zonder meer zelf op 
pad te gaan, maar hierover ccrsttc ovcrleggen met 
de provinciale coördinator; ook meldingen van 
nieuw gevonden objecten behoren daar terecht te 
komen. Alleen op deze wijze groeit het systeem 
dat ons, door verantwoord uitgevoerde tellingen, 
informatie biedt over hel wel en wee van een aan
tal soorlen vleermu izen in ons land. Na de aan
staande wintertellingen is het de bedoeling om, 
vroeger dan dit maal, wederom een samenvatting 
van de resultaten Ie geven. 

Resultaten vleermuistellingen in 
mergelgroeven 1989/90 

Inleiding 

Gedurende de winter van 1989/90 vonden weer
om de tellingen plaats van in de mergelgroeven 
overwinterende vleermuizen. De telgroepen be-
keken in deze periode liefst 47 groeven in grootte 
variërend tussen gangetjes van enkele tientallen 
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soort 1987/88 1988/89 1989/90 

watervleermuis 1502 1627 1388 
baardv1eermuizen 520 557 '25 
mee~leermuis " " 104 
franjestaart J8 53 42 
vale vleermuis 2B 13 29 
ingekorven vleermuis " 106 102 
bechsteins vleermuis , , , 
laatvlieger 12 2B 15 
dwergvleermuis '" 170 '" grootoorvleermuis " 57 52 
indetermlneerbaar 173 162 119 

271 7 2889 2741 

Tabel " Absolute aantallen vleermuizen in enkele 
geselekteerde groeves . 

soort 1987/88 1988/89 1989/90 

wate~1eet1lluis 55.3 56.3 50.6 
baardvleermulzen 19.1 19.3 19.2 
mee~1eermuis 3.< ,. , , .. 
franjestaart 1.. 1.. 1.' 
vale vleermuis 1.0 1.1 1.1 
ingeko~en vleermuis ,. , '.7 '.7 
Bechsteins vleermuis 0.1 0 .1 0.1 
1aatvlieger o .• 1.0 0.' 
dwergvleermuis 7.' ,., 13.2 
grootoorvleermuis 1. 7 ' . 0 1., 
ondetermineerbaar , .. 5.' .. , 
Tabel 2: Relatieve aantallen vleermuizen in enkele 

geselekteerde groeve •• 

meters en de komplexe, kilometers lange Pieters
bergstelsels. De resultaten van al dit ploeterwerk 
worden in het navolgende beknopt besproken. 
Voorar zij echter nog vermeld, dat het Staatsbos. 
beheer Limburg geen toestemming verleende 
voor de Ravensbosgroeven I en 11 en het Vallen
bergske (De ingang van de Ravensbosgrocvc 111 
bleek daarenboven ingestort te zijn), terwijl het 
Staatstoezicht op de Mijnen de Flessenberg, de 
Gasthuisdelgroeven I en 11, Groeve de Heide, 't 
NuUelökske, de Heerderberggroeve, 
de Ravengroeve, de Ravensbosgroeve 2, hel Sla
vanlestelsel, de Vallenberggroeve én delen van de 
Barakkenberg, de Schenkgroeve en de Sibbcrg
rocve tal verboden gebied verklaarde. 

Resultaten 

De tellingen leverden deze winter lierst 2893 waar
genomen vleermuizen verdeeld over 12 soorten 
op. Vergeleken met het voorgaande telseizocn is 
er aldus sprake van een kwalitatieve stabilisatie, 
terwijl er kwantitatid een kleine achteruitgang 
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lijkt te zijn. Om met name duidelijkheid over ar
en toenames tussen de winters onderling en ver
deeld naar de soorten Ie krijgen, heb ik een aan
tal groeves geselekteerd, 
die zowel in 1987/88, in 1988/89 als in 1989/90 be-
monsterd zijn (in tabel 3 aangeduid met t), met 
als resultaat:ln vergelijking met het se izoe n 
1988/89 blijken er nu amper 5% minder vlecrmui
zen geteld te zijn. Dit staal op het eerste gezicht 
min of mecr haaks op de vele vcrzuchtingen die 
de tellers afgelopen winter slaakten. Toch sluiten 
beide zaken elkaar nict uit. 
In de praktijk drukken namelijk twee soortcn hun 
stentpel op de resultatcn: de watervlcermuis en de 
dwergvleermuis. De watcrvleermuis was afgelo
pen winter indcrdaad rors minder aanwezig (-
17%), terwijl, in konlrast daarmee, de dwerg
vleermuizen hun gelederen ruim wisten te verdub
belen. Nu komt de watervlcermuis in vrijwel elkc 
groeve voor, maar de dwergvleermuis hooguit in 
een vijftal. In feile waren er dan ook maar liers! 26 
van de geselekteerde grocvcs (==75%) waar een 
terugval gekonstalecrd werd en die kwam dan bij-



Groe ve d.u ./b Das oot Kyo •• Bec Ept Pip Plo 'od Tot 

Schenkgroeve • " " , , 1 , , • '" Fluwelengroeve • '6 U 1 , 1 • 59 
Kleinberg N , , , 
Kleinberg Z 1 1 1 , 
Katakolflben .. " • , 1 19 
Scharnderberg • , 1 , , , , 18 
Nieuwe groeve (nr .H ) • Jl , , , 1 , 

" Fallenberg • , 1 , , iJ 
Boschberg • • 7 1 1> 
Cluysberg .. " 7 1 • , 

" Nevencluysberg • , 1 
Winckelberq .. 1 6 , , 11 
Hettenberg V • 11 , , 1 " Bondsdaelg r oeve • " " , , 1 SJ 
Schoorberg .. 5 , , , 
Roothergroeve • " " , • • 1>0 
Schunckgroeve 1 1 , 
Kasteelgroeve • 6' 1> , 1 , 29 , • lJS 
Theunissen 11 • , , 10 
Scharkgroev6 .. " 

, , 1 6 , , 
11' 

Mussenput .. " 
, 1 '0 

Groeve Plenkerweg 1 1 , 
Carolusgroeve , 1 1 • Schael sberg 5 1 , , 
Apostelgroeve .. 15 , 1 , , 

'0 
Zonneberg c.a. • )27 29 15 , , • , U '" 

, 
" 750 

Noord. gangenste lsel • , 1 1 , U 
Fort St.Pieter onder • • , , 1 , 
Koelebos chgroeve .. 16' 158 25 • 1 15 , 

" '0' 
Ac kerman/Daelhemmergr. 5 5 
Roebroekgroeve 11 18 1 '0 
Sibbergroeve • 42 19 • , 1 0 " Scheuldergroeve .. , • 1 iJ 
Groeve Aan de Heide • 7 1 1 , 
Geulhemer/ Koepelgroeve " 19 1 , , , , , 

" De Hel • 58 " 
, , , 

" • " 170 
Nieuwe groeve (nr.154) , • 1 , 
Hotsboom 7 , 1 , , 15 
Gemeentegroeve • " " 6 , 6 , 59 
Wi jngaardsberg • 29 15 7 , , , 65 
Riessenberg 2/3 • 18 U 1 1 • 1 1 , 

" Barakkengroeven • 151 " 7 • , , , 222 
Gasthu i sdelgroeven ' j' • • , 1> 
wilhel~inagroeve • 11 15 1 , , Jl 
Amorgroeve • , • , 10 

1441 579 10. 56 Jl '0' 
, 15 363 " iJl 2893 

Tabel , , Totaaloverzicht van de resultaten. 

na steeds op konto van de watervleermuis! Het 
meest duidelijk kwam dit naar voren bij de Koele-
boschgroeve. 
Een verklaring voor het uitblijven van de watervlc
rcn valt nict cen, twee, dric tc gcven. Wellicht zijn 
de d ieren, aangcmoedigd door wccrom ecn zach
te winter, in hun zomcrbiotopen gebleven. Wie 
weet! Nog fraaier :tij n trouwens de dwergvleer
muizen. Deze soort weet nu al jaren achter elkaar 
elke vcrklaring en thcorievorming over hun over
winteringsgedrag op zijn kop te zetten. 
Cij fermateriaal van de geselektccrde groevcn heb 
ik vcrder nog gebruikt om tc kijken naar evcntu-

ele veranderingen in het relatieve aandeel per 
winter van elke soort. 

In de top 3 handhaven Watervleermuis, baard
vleermuis en dwergvleermuis hun positie cn volg+ 
orde. Veel verandering zal daar de komende tijd 
waarschijnlijk ook niet in komen. Vermeldens· 
waardig is daarom wel dat de Watervleermuis in 
de Zonneberg c.a. haar eerste plaats ternauwer
nood weet te handhaven ten opzichte van de 
dwergvleermuis met 327 versus 324 cxcmpla
ren!Tijdens de teUingen hebben enkele groepen 
opnieuw aandacht besteed aan hel determineren 
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van de 'baardvleermuizcn'. Slcehtsecn rraktic van 
het tot ale aant al ( =8%) liet 7.ich echter in de oren 
glur en, met als resuhaat: 44 myslacinus en 5 
brandti (8.8: l ). De Brandls vieren waren aanwe
zig in de Winckclberg. de Ncvcncluysberg, de 
Zonnebc rg, d e Ricsse nbe rg en de Wilhelmi
nagroevc. 
De Grootoorvleermuil.cn ontsnapten eveneens 
niet aan de detcrmineerwoede: 

Gcwone grootoorvleermuis • 56 exx. 
Grijze grootoorvleermuis - I 
grootoorvleermuis spce. • 7 

De Grijze grootoor verbleef, inmiddels bijna tra
ditioneel, in de Kasteelgroeve. 

Verslagen 

Rosse vleermuis overleeft aanvaring met 
prikkeldraad 

Een aantal vleermuissoortcn voert bij de jacht op 
insecten d uikvluchten uit , waarbij hoge snelheden 
bereikt kunnen worden. Bij achtervolgingen vaD 
insecten tot vlak boven de grond kunnen aanvarin
gen met prikkeldraad, dal nieltijdiggenoeg gesig
naleerd wordt, plaatsvinden. Soorten die slecht 
kunnen manoeuvreren in de kleine ruimte vormen 
de belangrijkste risicogroep. 
Bij een observatie van een groep jagende Rosse 
vleermuizen in de maasuiterwaarden te llleren 
(Zuid· Limburg) in september 1990, zagen we hoe 
een exemplaar tegen de prikkeldraad aanvloog. 
Deze groep van circa 5 ex. joeg boven een ruigte
kruidenbegroeiing (Seneeio spee.) op de maasoe
ver. Del.c vegetatiestrook begeleid de maasoever 
over een lengte van circa 1 km., bereikt een hoog
te van 2.5 mtr. en wordt op de plaats waar de vleer
muizen joegen scherp begrensd door een inge
zaaide akker. De Rosse vleermuizcnjocgen gedu
rende ruim een half uur, omsteeks 21.30 uur, uit
sluitend boven een traject van 100 mlr. op nacht
vlinders. Hierbij vlogen ze laag boven de vegeta
tie en doken vanaf een hoogte van 6 mtT. in de 
scherpe hock tussen de ingez..1aide akker en de bç. 

grooiing. Met hoge snelheid raasden ze dan vlak 
langs de grond en langs de vegetatie vervolgens 
weer de lucht in. In zo'n duikvlucht beschreven de 
vleermui;,'.cn een draaicirkel van enkele meters. 
We kregen herhaaldelijk de indruk dat na een der
gelijke vangst poging een vleerm uis korte tijd op 

,. 

Tot slot dan de Bechsteins vleermuil.cn. Z ij zorg
den uiteraard weer voor de nodige hilariteit. Dit
maal nict vanwege verwarring met Franjestaarten 
of anderszins arwijkende kenmerken, maar door 
met z'n tweeën in één gang te gaan hangen. Twee 
telgroepcn kwamen (op verschillende dagen), za
gen en vertrokken weer. In de verr lichte diskus
sie achterar bleek elke tclgrocp echter een ander 
dier gezien (en het tweede exemplaar gemist?) te 
hebben. Kortom, het blijft een bijzondere soort. 

Alle tellers en tellinglciders weerom bedankt voor 
de plezierige medewerking! 

Willem Vergoossen 

de grond bleer zinen, want het duurde een paar 
seconden voordat deze weer verder vloog! De ui· 
terste noordpunt van dit jachtgebied is argezet 
mei prikkeldraad (zonder stroomspanning). Deze 
staat loodrecht op de begroeiing en vormt zo een 
serieuze bedreiging voor jagende vleermui7..en, die 
de prikkeldraad moeten ontwijken. In een poging 
een insect te vangen raakte een exemplaar in d uik
vlucht de bovenste draad van hel prikkeldraad en 
vloog wonderlijk genoeg meteen weer door. 
Vleermuisslachlo[fers ten gevolge van aanvarin
gen met prikkeldraad (al dan niet met stroom
spanning) worden incidenteel opgemerkt (Rein
hold, 1990). Bijna alle vondsten hebben betrekking 
op Laatvliegers en Rosse vleermui7.cn. Deze soor
ten jagen over het algemeen in relatier opcn habi
tats, waarbij 7.c gebruik maken van lange, smalle 
band signalen. Hiermee kunnen ze over relatier 
grote afstand prooien detecteren, maar hebben ze 
tegelijk een beperkt oplossend vermogen. Ande· 
re soort en jagen in meer besloten habitats, over 
kortere arstanden op kleinere prooien. Zo'n be
s loten habitat is ecn re latier geco mpliceerde 
acouslische omgeving, waarin bovendien een gro
tere wendbaarheid is vereist. Ze gebruiken daar
bij kortere signalen, van relatier hogere rrequen
tie en meI een grotere bandbreedte. 
Het manoeuvrerend vermogen van vleermuizen is 
onderzocht door Aldridge en Rautenbaeh (1986). 
Z ij onderwierpen zeventie n Arrikaanse vleer
muissoorte n aan verschillende arrangement en 
van obstakels in een vliegtunnel. Ze stelden vast 
d at de manoeuvreerbaarheid negatier gecorre-



1cerd was met het gewicht en pnsit ier gecnrreJcen.l 
met de frequentie van Je echnlue:llicgcluiden. 
Vlccrmuil'.en met cen gering manoeuvrerend ver
mogen gebruiken lage frequenties cn smalle band 
signalen voor de detectic van prooi op grole af
standen. DC7.csoorlen jagen in open habitals (lage 
dichtheden aan insecten), waaraan ze morfolo
gisch aangepast zijn (hoge vliegsnelheid en gerin
ge wendbaarheid). Anderl.ijds maken soorten die 
jagen in besloten habilats (hoge dichtheden aan 
insecten) gebruik van brede band signalen of 
CFfFM-signalen (hoclijzerneuzen) van relatid 
hoge frequemies. Deze soort en hebben een hoog 
manoeuvrerend vermogen en detecteren prooi op 
korte afstand. 
A:m de verschillen in manoeuvreerbaarheid tus
sen de soorten worden habitutvoorkeurcn ont
lecnd.l-lun conclusie isdat habitat seleclie primair 
pl:\atsvindt op basis van verschillen in manoeu
vree rbaarh eid, waarbij het echolocatiegedrag 
aangepast wordt aan een spcciliek habitat. 
Het echolocatiegedrag van de jagende Rosse 
vleermui7.cn werd duidelijk beinvloed door de 
omgeving. De Rosse vleermuizen die op geringe 
afstand boven de vegetatie joegen maakten ge
bruik van smalle band signalen van 28 kHz. met 
een hoge pulshernalingsfrcqucntic. Dit geluid 
wijkt qua ritme, frequentie cn toonkwaliteit sterk 
af van de reguliere zockfase-geluiden, die ge
bruikt worden wanneer de vleermuizen op grOle 
afstand van begroeiing vliegen. Het echolocatie
ge luid vertoonde opvallend veel overeenkomst 
met dat van Laatvlicgers. 
L.1ngc afstand jagers gebruiken lange, smalle 
blind signalen in de zockfase en kortere met een 
bredere band signalen in de naderingsfasc. Aan 
deze FM-signalen wordt een diseriminaticfunclie 
toegekend. Deze signalen geven informatie over 
deoppcrvlaklestructuur van objecten (Neuwciler, 
1984). De Rosse vleermui .. .cn waren in staal insec
ten die zich vlakbij de vegetatie ophielden tegen 
de achtergrond te localiseren. 
Aanvaringen mei obstakels vinden waarschijnlijk 
plaats bij vangslpogi ngen Vtm insecten die bij ob
stakels vliegen. De nier beschreven aanvaring 
vond plaat s in de naderingsfase of in de vangst fa
sc. Bij een poging een insect Ie onderscheppen 
mei de staartvlieghuid kan deze per ongelu k in 
ecn doorn verstrikt raken. 
Het lijkt crop dat kans om tegen een obstakel aan 
te \ liegen vooral beinvloedt wordt door net ma
noeuvrerend vermogen en slechts in mimlcre 
male door nel eeholocatielYpc. Vleermuizen 7jjn 

immers in stölat hun echnlncatic :t:ln te pas.c;en aan 
tic nmgeving en de male van detail w;larmee /J; 

hun omgeving waarnemen "-:.11 Jan ook per situa
tie verschillend 7jj n. Door hun gering manQCuvre
rend vermogen lope n Rosse vleermuizen en 
Laatvliegers een groter risico om tegen prikkel
draad aan te vliegen dan soorten met een hoog 
manoeuvrerend vermogen. 
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Ludy Verheggen & Hendrik Erkenbosch 

lJIijf goed gedocumenteerde waamemingen van vleennuis-

aanvaringen met prikkeldraad inzende .... ~ze worden weer 

geplallst (waar anders!). Beschrijr daari ... duidelijk het habi-

tlt waar de vleermuis werd aangetrorre .... Ilabila lkenmerken 

lijken in belangrijke mate bij te drage ... aan de aa ... varingska/lS. 

(red.) 

Grootoorvleermuis bezoekt waterlelies 

Tijdens een inventarisatie-avond die speciaal ge
richt was op het gedrag van Ruige dwergvleermui
zen op het landgoed de Tempel in de noordrand 
va n Rotterdam, was ik juist even op een bank bij 
hel water neergestreken, tocn mijn aandacht plot
se- ling werd getrokken door een grootoorvlcer
muis. De Grootoorvleermuis kwam mij enkele ke
ren zeer dichtbij met een bezoek vereren zonder 
dat een geluid te horen wa. .. opde batdetector. Na 
korte lijd eehler ontdekte ik waar de GrOOloor op 
uit was: in hel water bevinden zich enkele groep
jes walerlelies en die 
hadden kennelijk zijn/haar belangstelling gewekt. 

Binnen vijf minuten keerde de Grootoor tot drie 
keer loc terug tot vlak boven de waterlelies. Ik kon 
niel zien of de7.c aangc- raakt werden of dal insec
len van de bladeren gehaald werden. 
Het kenmerkende 7 ... 1chte geluid op 40 khz. vicl 
steeds te horen op de momenten dat de GrOOloor 
de wlIlerlciies bezocnt. Nadat de Grootoor vcr
dwenen was realiseerde ik me pas een mogelijk 
zeer uitzonderlijke waarneming gedaan te heb-

17 



• 
ben. Mensen die ook dergelijke waarnemingen 
aan Groolorcn verricht hebben kunnen mij schrij
ven. 
Landgoed de Tempel, dinsdag 28 augustus 1990, 
21.15 uur. 

Peler VlIR Dalen 
Meidoornhock 82 
3053 BE Rotterdam. 

Verblijfplaats van Meervleermuis én 
Watervleermuis In hetzelfde kerkgebouw te 
Sexbierum (Fr) . 

n het najaar van 1990 is een verblijfplaats (kolo
nic?) van Mcervlccrmui1.cn ontdekt op de kcrk~ 
7.older van de Nederlandse Hervormde kerk Ic 
Sexbierum. Dil zal op zich misschien weinig ver
wondering wekken, ware het niCI dat in dezelfde 
kerk ook Watervleermuizen zijn aangetroffen. De 
verblijfplaats werd ontdekt aan de hand van bat
dctcClorwaarncmingen aan zwermende dieren 
buiten de kerk op 26 september. In deze periode 
is de migratie naar de winte rkwarlieren reeds in 
voUegang. 
De zolder is in ieder geval al vanar 1970 in gebruik 
door vlcermui7.cn (mond. med. koster). 
De kerk werd op vijr avonden be7.ocht, in de pe
riode van zonsondergang tot drie uur daarna; be
zoekdata 2h/9, 4/10, 18/10, 25/10 en 9/11. De 
buitentemperatuur op dele avonden varieerde 
van 2C lot IOC. 
Op al deze avonden vlogen de Water-en Meer
vleermuizen actid rond zowel in als buiten de 
kerk. Ik schal het aantal van beide soorten op 5 -
10 exx. Helaas heb ik geen uitvliegers kunnen te i
len. De die ren vlogen ca. 1 uur na 7.onsondergang 
in volstrekte duisternis uit. Er is argezien van het 
beschijnen van het uit vlieggat vanwege een reële 
kans op verstoring. Tevens werden zes dode Wa
te rvleermuizen en een dode Meervleermuis ver
zameld. Vier Wal ervleermuizen zaten met de 
staartvlieghuid c%r pooIjes vastgeklemd tussen 
twee buisjes van cen verwarmingselement. Dit cle
ment werd gebruikt voor het opwarmen van water 
in een gietij :r.ercn emmer. Je zou haast gaan den
ken dat hie r sprake moet :rjj n geweest van opzei. 
Een vijrde exemplaar werd op de vloer van de 
kerkzolder gevonden . De zesde Watervleermuis 
zat met een Meervleermuis vastgeklemd tussen 
cen ladder en een tÎental pvc-buizen, dÎe legen een 
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muur geplaatst waren. 1 adult mannetje Meer
vleermuis (onderarmlengte 46,8 Olm.) en ] adult 
vrouwtje Watervleermuis (onderarmlengtc 37,8 
mm.) zijn opgenomen in de collectie van het Rijks
museum van Natuurlijke Historie te Leiden. 
Van de op zolder aangetroffen mcst werden twee 
partijen verLamcid op twee versebillende plaatsen 
op de zolder. Deze mest is allmmstig van de Mcer
vleermuis. De keutels waren vrij dik en rors en dui
delijk groter dan die van de Watervleermuis . V,-,n 
beide partijen werden 10 keutc ls opgemelen. Alle 
keutels waren duitlelijk dikker dan 2.5 mmo Vol
gens Wierscma (1980) ligt de gemiddeldc diame
ter bij de Watervleermuis tU5.'ien 1.9 - 2.5 mmo en 
bij de Mccrvlecrmui~ tussen 2.5 - 3.1 mmo 
Alleen de Watervleermuis werd ook rondvliegend 
in de kerk aangetrofren. Hel ging daarbij om min
stens 5 exx. die in de kerkzaal, de torenspitsen op 
de ke rkzolder vlogen. Vanar de kerk7.older had
den de vleermuizen toegang tol de kerkzaal via 
twee plafondroosters. Deze waren op zolder arge
dekt met kippcgaas en een deken. De koster had 
deze bescherming aangebracht uit voorzorg tegen 
het 'doorlekken' van mest in de kerk7.aal. De Wa
tervleermuizen die in de kerk rondvlogen kropen 
geregeld weg in muursplctcn van waaruit ze dan 
even later weer tevoorschijn kwamen. 
Aan de buitenzijde vlogen de Water-en Meer
vleermui7..en rondjes boven het aan de kerk gele
gen kerk hor cn voerden herhaaldelijk proenan
dingen uil onderaan de dakgoot. O p 9 novembe r 
vlogen met een temperatuur van 2C nog minstens 
vijr MecrvleermuÎzen rond. 
Opvallend in he t gedrag was dat bcidesoorlen bij
na onargebrokcn in wisselend aantal zwermgc
drag vertoonden aan de achtertjjde van de kerk. 
Er werd geen rocrageeract ivitCÎt waargenomcn cn 
de dieren gingen nicl op vliegroute naar hun jacht
gebied. Er werden geen arwijkende sociale gelui
den gehoord. Gezien de lijd van hel jaar betre rt 
het mogelijk paargezelschappcn or een lijdelijk 
tussenkwartie r tijdens de migratie naar winter
kwartieren. Mogelijk is er in or onder de kerk ook 
een overwinteringsmogelijkheid. 
Klawiuer (1980) vond bij onderzoek aan de Wa
te rvleermuis in Berlijn dat het zwaartepunt van de 
paaraclivitc it al in de herrst lag. Over de paarac
tiviteit van de Mccrvlcermuis is niets bekend. Ze>
wel Wale r- als Meervlecrmui:wn verlat en in de 
loop van augustus/september hun kraamkolonies 
en verblijfplaatsen. In de nazomer en hcrfst wor
den winte rkwartieren reeds als lussenkwartier ge
bruikt. 



Wal cr· en Meervleermuizen worden buiten win· 
lerve rhlijfpl:laI!ien lelden in dezelrde verblijf· 
phl:!l! aangelrOrrc.n. In Friesl:l nd zijn wcl al eens 
eerder groepen Walcr· en Meervlccrmui7.cn in 
hct7.clrde kerkgebouw aangetrorren (schrirt. mcd. 
K. Mostcri). 
In Nederland .. ijn lot nu toc acht meldingen van 
Walervlccrmuizen op kerkzolders bekend. Hier· 
van hadden cr drie betrekking op kraamkolonies 
(G las, 1986). Uit onder7.ock mei batdetectors is 
gebleken dat Watervleermuizen vrijwcl uitslui· 
tend verblijrpla:lIscn in boomholten hebben. De 
verblijrplaatskeuze van de Watervleermuis in 
Friesland lijkt daarmee arle wijken van die in de 
rest van Nederland. Dil komt waarschijn lijk door 
het ontbreken van geschikte bosgebieden in pol· 
derlandschappen. 
Met dank aan Peter Twisk en Kees Moster! voor 
hun hulp bij de determinalie van de dode vleer· 
muizen en de mest. 
t .. ter.uuur 
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daubcnloni) In der Spanet'utr Zuadcl1c.. NytuIU$ (N.F.). 

Ilcrhn I (3): 227·23-1 

e Wic::rscma. G, 1980: De broil.:baarhcid van vtccnnuismesl 

\/OOr raunilli"h ondcrf.ock:46--S2. tn Punt cuL, 1980: De 

Nederianllse Vleermuil.cn. KNNV Welenschappclijte Mc· 

dedclingcn Nr. t04: 1.59 

Ludy Vcr heggen 

Vleermuis bezoekt op klaarlichte dag 
openluchtzwembad 

Op een warme dag in augu!itus was ik omstreeks 
17.00 uur met m'n l.oontje in hel openluchtzwem
bad in Lcem'.lk stond naar de vele spc.1cnde kin· 
deren te kijken tocn ik plotseling een vleermuis 
over het bad zag vliegen. De vleermuis zwenkte en 
draaide boven het bad, maakte een duikvlucht tot 
bij het wateroppervlak, schepte (chloor)water op 
en vloog weer om hoog. Dil herhaalde 7jeh vele 
malen en duurde in lotaal zo'n 15 minuten. De kin
deren in het bad riepcn naar elkaar dat hel een 
vleermuis was, die daar vloog. 
De badmeester kon zich herinneren dat hij de 
vleermuis de vorige weck ook al had ge7jen. Ook 

bij daglicht, vliegend tussen vele lawaaierige, spe
lende kinderen. 

Annelies Duursema 
Mernawcg54 
Wehe den Hoorn (Groningen). 

Nestkastcontrole In het Edese bos, 
gemeente Ede 

Op 4 oktober jl. heb ik de (vogel)nestkasten van 
de afdeling Ede·Wageningen (Jeugdbond voor 
Natuur- en Milieustudic) gecontroleerd op vleer· 
muizen. Achterliggende gedachte hierbij was dat 
in het najaar vleermu izen meer verspreid voorko
men doordat hel kolonieverband niet meer zo vast 
is cr en paargezclschappen gevormd worden. Dit 
zou ertoe kunnen leiden dat de kans om een vleer· 
muis in een kast aan te treITen in het najaar het 
groolsl is. Tijdens het broedscizocn is in deze kas-
ten nog nooit een vleermuis waargenomen. 
Van de 120 kasten die gecontroleerd werden was 
er één bezet. Het betrof een solitaire grOQ(oor
vleermuis (Plecotus spec.). Doordat de vleermuis 
ondersteboven tegen de wand aan zat waren de 
snuit niet en de Iragi nauwelijks te zien. 
Ondanks de geringe bezetting van de nestkasten 
is de Grootoorvleermuis een soort die mei de bat· 
detector snel gemist wordt. Najaarscont roles van 
nestJcaslen kunnen derhalve aanvullende informa.
tie over de verspreiding van vleermuizen op leve-
ren. 
Misschien is het handig om eens contact op te ne
men met de Werkgroep Nestkastonderzoek van 
SOVON, zodat hun controleu rs conlncl op nemen 
met VLEN·vrijwilligers wanneer lijdens (norma· 
Ie) controles vJecrmui7.cn aangetrorfen worden. 
Dil laatste koml namelijk wel voor: in 1987 trorik 
lijdens een neslkaslcontrole nabij Wageningen 
viervleermui7.cn in een nestkasi aan (de soort kon 
ik destijds nog niet vaststellen en ik wist evenmin 
wie dat wel kon). Daarnaasl wordt in het nestkas-
lenverslag van de Noord-Ginkel (Stel & van Laar, 
1990) melding gemaakt van twee nestkasten waa
rin tijdens het broed.sci7.oen een vleermuis werd 
aangetroffen. 

Paul van Oost veen 
Duindoornastraat 481 
9741 PT Groningen. 
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Naschrift redactie 

In het buitenland zijn naast Ruige dwerg .. :leermuizen en 

Grootoorvleennuizen ook Watervleennuizen, Fra njestaarten 

en Rosse vleermuizen vastgesteld in vogelne5tkaslcn. Contro

[evan nestkasten isin het kadervan het Vle:ermuisatlasproject 

dan ook zeer aan te bevelen. De provinciale werkgroepen kun

nen hie r inhoud aan geven. Hier lijkt een taak weggelegd voor 

de provinciale: coördinatoren. Wanneer de contacten op pro

vinciaal niveau eenmaal gelegd zijn kunnen tegelijkertijd met 

de n:gulien: neslkastoontroles vleermuiscontroles worden uit 

gevoerd. Dit zou dan moeten gebcu ren door medewerkers van 

de provinciale VLEN-afdelingcn. Voorts kan er nog een twee

de controle in september-oktober plaatsvinden. De reguliere 

controles ... ·orden in de n:gel in augustus uitgevoerd, voor 

vleermuizen nog iets aan de vroege kanl. Hel komend jaar 

kunnen wc mei de eerste steekproefsgewijze controles bcgin

nen. 

Botsing met vleermuis. 

Tijdens een fietstocht op 24 augustus 1990 door 
een beukelaan in een der Gooise bossen, kwam 
mijn metgezellin duidelijk voelbaar in botsing met 
een vliegende vleermuis. Het was nog niet geheel 
donker, zodat we nog juist konden zien hoe hel 
diertje weer wegvloog. Vlak voor de botsing hoor
den we met het blote oor enkelewerfgeluiden van 
een dwergvleermuis, die kennelijk zeer dichtbij 
moest 'lJjn. De hierna aangezette batdetector liet 
op deze laan enkele wervende Ruige dwerg
vleermuizen (roepende mannetjes red.) horen, 

Mededelingen 

Het Zoogdier Promotie Project. 

Sinds septcmhcr van dit jaar wcrk ik als coördina
tor voor hel Zoogdier Promotie Project (ZPP). 
Het project duurt 2jaar en heeft als belangrijkste 
doel hel vergroten van het maatschappelijk draag
vlak voor zoogdieren. Kort ge'l..cgd: mensen moe
ten meer rekening willen en gaan houden met de 
eisen die zoogd ieren aan hun leefmil ieu stellen. 
Uite indelijk moet het le iden lol ecn betere 
bescherming van zoogdieren. 
Doelgroepen waar het ZPP zicb onder andere op 
richt zijn: bet brede publiek, terreinbeheerders, 
beleidsinstanties en het onderwijs. Deze groepen 
moeten borg staan voor een breed draagvlak of 
het gewenste beleid uitvoeren. Voorlichting.<;ma
teriaal vormt cen belangrijk hulpmiddel bij het 
realiseren van de doelstellingen van hel project. 
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zodat we ervan uit gingen dat het deze soort be
trof waarmee de botsing had plaatsvonden. 

Zomer Bruijn/Karin Rood 

Vleermuis tegen stam. 

Tijdens een nachtel ijk bezoek (25 augustus 1990) 
aan een vleermuisrijk bosgebied in hel Gooi, viel 
het licht van de schijnwerper op cen klein ovaal 
bruin bolletje. Dit bevond zich op zo'n 5 meter 
hoogte legen een bcrkestam. Volgens de verrekij
ker leek hel wel een kleine vleermuis. Kloppen en 
schudden aan de slam bracht het bruine vlekje 
echter niet in beweging. Na en ig zoeken in het 
nachtelijk duister, werd een lange kromme lak ge
vonden, waarmee het bruine raadsel aangeraakt 
kon worden. Dit begon opeens hevig te snerpen, 
waarna het zieltliel vallen en wegvloog. Op de be
wuste plek was nu ecn klein, zeer ondiepe uithol
Jingle zien, waarin de vleermuis had gezeten. Aan 
de andere zijde van de stam bleek een spechtegat 
te zitten. Zou dit gat misschien bezet gehouden 
worden door een concurrerende vleermuis? Ge
zien de grootte van het diertje dat tegen de stam 
zat, zou het om cen Ruige dwergvleermuis kunnen 
gaan. 

Zomer Bruij~ariannc DOO,"(;;;( ~ 

Te denken valt aan soortgerichte folders met daa
rin informatie over oecologie en levenswijze van 
die soo rt en het ve rvaardigen va n tent oon
stellingsmateriaal. Daarnaast zulle n de med ia 
vaak benaderd worden. 
Duidelijk 7..a1 zijn dat ik dit project niel alleen in 
twee jaar gerealiseerd krijg. Ik heb de hulp nodig 
van alle zoogdierliefbebbers die ook vinden dat 
zoogdieren beter beschermd moeten worden. Je 
kan op verschillende manieren helpen. 
Ten eerste moeten we cr met zijn allen voor zor
gen dat de kennis van zoogdieren uitgedragen 
wordt en niet alleen binnen de eigen gelederen. 
Het blad ZOOGDIER, dat een belangrijke speer
puntfunctie heeft in het ZPP, wil zoogdiergege
vens op een populair-wetenschappelijke manier 
naar het grote publiek uitdragen. Iedereen wordt 
dan ook uitgenodigd om zijn belevenissen met 



ï'oogdieren of wogdierkennil> Ic I)cl>chrijven. Ar
tikelen over zoogd ie rkund e en zoogdierbe
scherming zijn dus welkom, evenals korte berich
ten voor de rubrieken Kortaf, De Overheid en 
Waarnemingen. Het redaktie-adres is Redaktie: 
ZOOGDIER, Jansbuitensingel14, 6821 AB Arn
hem, tel:085-515069. 
Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het 
blad veel abonnees krijgt. Werf abonnees or word 
zel f abonnee! ZOOGDIER wordt uitgegeven 
door de Vereniging voo r Zoogdierkunde en 
Zoogdierbeseherming (VZZ) en de Nationa1e 
Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR). 
Een abonnement kost F122,50 per jaar en het blad 
verschijnl4 maal per jaar. Proefnummers kunnen 
worden aangevraagd door overmaking van Fl2,50 
op girorekening 203737 tnv de penningmeester 
van de VZZ te Arnhem. 

Nicoline Elsink 
pla VZZ-bureau 
Jansbuitensingel14 
6811 AB Arnhem 
085-5] 5069 

Een Internationale Batdetector workshop In 
Nederland. 

Na eerdere scepsis hebben veel vleermuisonder
zoekers uit hel buitenland nu een veel positievere 
houding aangenomen ten aanzien van het gebruik 
van bat·detectoren. Men blijft daarbij terecht aan
dringen op de grootst mogelijke voorzichtigheid, 
mct name mbL de soortsherkenning. Tijdens het 
5e Europese Vleermuiseongres in Denemarken 
werd dan ook geconcl udeerd dat het goed zou z.ijn 
wanneer, op dit terrein, relatief ervaren onderzoe
kers zouden samenwerken aan het verder ontwik
kelen van methoden. Daarnaast zouden zij moe
ten aangeven wat cr op dit moment wel kan en wat 
niel. Het voorstcl van SVO om volgend jaar een 
internationale workshop (zeg maar vleermuis
bmp) te organiseren viel dan ook in goede aarde. 
Door een l>ubsidie van NMF is het ons mogelijk 
deze workshop te gaan organil>eren. Hij 7.-a1 wor
den gehouden te Gorssel van 1 juli t/m 7 juli 1991. 
De bedoeling is dat zo'n 40 buitenlandse collega's 
deelnemen. Naast "onze nederlandse" invenlari
satiemethode, zal cr veel aandacht worden gege
ven aan techn ische en fysische aspecten van het 
opnemen en analyseren van ultrasoon geluid. 
Jeroen Reinhold 

Uitreiking Or. Leo Bels Oorkonde 

Op woensdag 3 oktober 1990 werd aan de (je

meente Ede de Dr. Lco Bels Oorkonde uitgereikt 
voor de ontplooide initiatieven op het gebied van 
de praktische en theoretisehc bescherming van 
vlecrmuizen in de gemeente. 
Hct begin van del..e initiatieven ligt al weer lame
lijk ver achter ons. Het begint bij Dr. Sluit eren Dr. 
Van Heerdt van de Universiteit van Utrecht, die 
op aanraden van de heer SleI, vogelkenner in Ede, 
vanaf 1958 waarnemingen verrichten aan vleer
muizen in het gebied Ede-Kernhem. De oude 
laan bomen in dit gebied blijken voo ral in de 
maand september veel paarverblijven van de Ros
se vleermuis te herbergen . In het begin van de ja
ren zeventig docmde er gevaar op voor hct voort
bestaan van deze verblijfplaatsen. Er werd een 
brede verkeersweg gepland van Ede naar Lunte
ren. Hel tracé van deze weg dreigde het zwaarte
punt van de paarverblijven te vernielen en de res
tanten in twee stukken te hakken. Er werd protest 
aangete- kend tegen dit plan. Dit protest werd ge
grond verklaard, met hel unieke gevolg dat de au
toweg tenslotte eindigde tegen de bedreigde laan. 

Door allerhande omstandigheden ging sindsdien 
de kwaliteit van de oude beuken en eiken in de be
doelde laan langzamerhand achteruit. Sommige 
bomen gingen dood, andere waaiden om or bra
ken doormidden. Het eindresultaat was een zwaar 
gehavende laan die ook voor de vleermuizen dui
delijk in betekenis afnam. In 1977 werd in overleg 
met de Gemeente Ede besloten om het bezwaar 
tegen de wegaanleg te laten vervallen. Ede stelde 
hier tegenover de stichting van een oflicieël ge
meentelijk vleermuisreservaat ten oosten van het 
landhuis Kernhem. In dit reservaat, bestaande uit 
oude laanbomcn gelegen achter het zuivellabora
(orium NIZO, werd een zodanig beheer gevoerd 
dat de oude bomen zo lang mogelijk gespaard 
konden blijven. Wandelaars werden door middel 
van borden geattendeerd op het vlcermuisreser
vaat cn hel risico bij het betreden daarvan vanwe
gc hcl gevaar van vallende takken. Om het aantal 
schuilplaatsen voor vleermuizen IC vcrgroten 
werd een twintigtal vleermuiskasten opgehangen. 

Ecn belangrijk vervolginitialjcf van de Gemecnte 
Ede was de in 1989 aan de Stichting Vleermuison
derLOek verleende opdracht lot inventariseren 
van de vleermui7..en in het bosbezit van de gemeen· 
te. Deze opdracht werd gegeven om hel herstel 
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van het landgoed Kernhem zo goed mogelijk afte 
kunnen stemme n op het voortbestaan van de 
vleermuispopulalie in hel landgoed en om in hel 
bosbcleidsplan voor de gehele gemeenle maatre
gelen op te kunnen nemen ter verbetering van het 
vleermuisbiotoop. 
Deze opdraeht leidde lol het indrukwekkende 
verslag "Vleermuizcn in het Gemeentelijk Bosbe
zit van Edc" van Aoor van der Vliet en Guido 
Keyl. Dit verslag werd op 3 oktober gepresen
teerd. Alles bijeengenomen leken de hierboven 

Publicaties 

Flederma u 8-Anzeig er. 
Offizielles Mitteilungsorgan der Koordinations
slelleOst für Aedermausschutz. Zürich, Zwitser
land. Nr. 24, september 1990. 

• FledemlUuS$chutz il/ der Scllweiz: 
Hoofdredacteur Or. Hans-Peler Stutzzet in deze 
bijdrage uiteen hoe de vleermuisbeseherming in 
Zwitserland is opgebouwd. Hij bericht over de 
weuelijke achtergronden van de nationa1e vleer
muisbeseherming, de opbouw van twee "Koordi
nationstcllen&, een Duitstalige in het oosten, ge
vcstigd in Zürich, en een Franstalige in het wes
ten, gevestigd in Gcnève. Het wordt duidelijk dat 
de rlllanciële ondersteuning van deze organisatie 
komt uit de afzonderlijke kantons (provincies), uil 
de Schwei7.crischen Bund für Naturschutz, uit de 
Zwitscrsc afdeling van hct Wereld Natuur Fonds 
en van particuliere organisaties. Jaarlijks kan cir
ca 300.000 Zw. fr. aan de vlecrmuisbcscherming 
bestecd wordcn. Nochtans beschikt de Zwitserse 
vlecrmuisbescherming nict over iemand die ccn 
vaste aanstclling heeft om het bcschermingswerk 
te coördineren. 

• Die Koordillutioflsstelle Ost /ijr FledenllDus
ScJlIltz: 

Hierin wordt de opbouw van het samenwerkings
verband van zes ti e n kantonale vi eer
muiswe rkgroepcn in centraal-, oost- e n zuid
Zwitserland behandeld. De belangrijkste arbeids
terreinen van de regionale werkgroepen liggen op 
hel gebied van: voorlichting van het publiek; rea
lisatie van beschermingsprojecten; controlc van 
de resultaten daarvan; documentatie/publicatie 
van de bchaaide resultaten. 
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kort weergegeven initiatieven van de Gemeente 
Edc ruim voldoende aanleiding te geven voor de 
overhandiging van de Dr. Lco Bels Oorkonde. 
Deze werd tijdens de jaarlijkse "bosdag" van de ge-
meente aan de wethouder voor miüeuzaken ter
hand gesteld. De direkteur van hct gemeentelijk 
bosbedrijf kreeg als symbool van onze dank de 
bronzen vleermuisdeurkloppcr. 

A.M. Voûle. 

• - Biologischc CnmdlogclI lür den FledemlO/IS-
ScJlIltz: 

Dr. Stutz legt er m.i. terecht de nadruk op dat cf
fect ieve vleermu isbcscherming gebasee rd moel 
zijn op twee peilers: 
• a. theorctische kennis, geput uit literatuuron

derzoek 
• b. praktisch inzicht, vergaard tijdens onderzoek 

in het veld. Dit onden,:ock, dat voornamelijkbe· 
staat uit inventarisatiewerk, dicnt zich van "Z0-

veel mogelijk verschillendc tcchnieken te 
bedienen (inventarisatie van 7.omer- en winter
kwartieren, detectorwcrk en net vangsten). 

In de volgcnde bijdragen aan dit nummer van de 
Fledermaus-Anzeiger worden behandeld: 

- De inventarisatie van de vanouds bekende, ge
makkelijk herkenbare vleermuisverblijven (o.a. 
kraamkamers in zoldcrruimten) en de uit dcze in
ventarisatie voortvloeiende beheers- en bescher
mingsmaalregclcn. 
- De inventarisatie van de minder opvallende 
vleermuisverblijven in gebouwen (spouwmuur
holten, ruimten achter gevelbctimmeringen en 
achter daklijsten e.d.). Hierbij kunnen enquetcs 
goede resultaten opleveren. 
- Deinventarisatie van jagende vleermuizen. Hier
voor gaat de voorkeur van Stuit. uit naar hel ge
bruik van misl neUen. Hiermee krijgt men immers 
dieren in handen. Men kan loC dan meestal goed 
determineren. 
- De inventarisatie van boombcwonende vleer
muÎ7.cn. Hierbij zijn de vlccrmuisdeteclor en een 
goed ontwikkeld gehoororgaan onmisbaar. 

A.M. Voûte 



Bat News, Nr.19, oktober 1990. 
KWJrtaalblad van de -Bat Conservation Trust-. 

- 17lc Grcywel/ Tmmc/, Bosiflgslo/(c COflol, Homps
hire: Beschrijving van de uil de achuiende eeuw 
dalerende, ongeveer 1200 meier lange Greywcll 
kanaal-tunnel. Deze tunnel die lot 1914 voor de 
schccpvaarl werd gebruikt, veranderde in 1932 
door ccn instorting in een kunstmatige grot, waa
rin vijr vlcermuissoorten overwinte ren. Men 
neemt aan dat deze ~grot~'s winters aan circa 15(X) 

vlecrmui7.cn onderdak biedt. Het isecn van de 1» 
I:lngrijkste winlerverblij fplaatsen in Engeland, 
waarin voornamelijk Franjeslaartcn overwinte
ren. DeGreywcll-tunnel heert momenteel l1e aan
dacht, omdat er na ecn lange periode van rust 
pl:lnnen zijn ontworpen om hem weer voor de 
scheepvaart geschikt te maken. 
- BolS alld dil/reil \Voll pail/lil/gs. Crollghloll 
Clwrc/l, NorflJllamp/ollshirc: Verslag van de moei-
7.ame, goeddeels geslaagde pogingen om een 
groep Franjcstaartcn en baardvleermuÎ7.en rover 
tc krijgen dat :Ie de kerkruimte voor de zolder
ruimte van de Middeleeuwse Croughton kerk ver
ruilden. In de kerk werden oude wandschilderin
gen ernstig aangetast door vleernluisuitwerpse
len. Bovendien vormden stank en vleermuismest 
grote overlast tijdens de kerkdiensten. 
- M:w bat species lor Cllo/l/lclls/amls: Naast Ple
cotus austriaeus en Pipistrellu. .. pipistrcllus wer
den recent exemplaren van Piristrellus nathusii en 
Plecotus auritusop het Engelsc kanaaleiland Go
ernsey gevonden. 
--nw 5t" EUTOpt!illl Bat Research Symposium: Ver
slag van het vleermuiscongres, gehouden in Ny
borg - Denemarken, van 20-25 augustus 1990. 
- PrO.fCClltioll for posses.viOII of tJead bats: Uit dit 
bericht blijkt dat een handelaar in prepareer-be
nodigdheden werd beboet (r 300,- per vleermuis) 
voor het in bezit hebben van enige dwergvleermui
.. .en en ecn Kleine hoefij7.crneus. 

A.M. Voûte. 

Identilicatlon of Bats in Flight - Ingemar 
Ahlén 

Er i" nosul wat gediscus.~iee rd en geschreven over 
de mogelijkheden V".tn het determineren met be
hulp van bat-detectors. Ook doorwclenschappers 
die al heel lang ondel""loek doen naar echolocatie 

van vleermuizen. Deze mense n beschrijven de ge
luiden vaak op een andere manier: len eerste wer
ken ze in hel laboratorium, maar belangrijker: ze 
onderLOCken vaak maar enkele dieren, op een en
kele plek. In het lab kun je door middel van ana
lysen vaak heel duidelijke verschillen aantonen j 

maar soms ook niel. Ingemar Ahl6n j hoogle raar 
aan de vakgroep 'Viltekologi' van de 'Lantbruks
universitet' Ie Uppsala, die al zo'n 15 jaar de ge
luiden van Europese vleermui .. .cn in het veld ver
zamelt en bcschrijrt, maakt een vergelijk met men
selijke stemmen: onderlinge verschillen zij n moei
lijk in diagrammen weer te geven, terwij l na het 
veelvuldig horen van een stem, de7.e stem op den 
duur uit duizenden herkend kan worden. 
Onlangs is Ingemar Ahl6n met een nieuwe publi
calie gekomen over het determineren van vleer
muizen. In dit boek worden geen gelu idsdia
grammen weergegeven; het bestaat uit pure tekst, 
hier en daar begeleid door fraaie roto's van Jens 
Rydell. Hel is bedoeld voor de amateur-medewer
kers, die toch vaak niet in de gelegenheid zijn om 
de geluiden te analyseren. 
In de inleidende paragrafen wordt uitvoerig aan
dacht besteed aan de benodigde materialen, de 
werking van de typen bat-detectors. het gedrag 
van vleermui .. .cn, hoe de eTV"dring met het veld
waarnemen op te bouwen, de geluidsanalysen en 
apparatuur, en voorts een belangrijke paragraar 
over kenmerken van vleermuis-geluiden waar op 
gelet moet worden in het veld. 
Enig.v'jns 'tussen de regels door' komen ook de 
beperkingen en moeilijkheden aan de orde; hij 
wijst er met nadruk or. dat hel determineren van 
jagende vleermuizen een moeilijk terrein is, en 
waarschuwt voor het gevaar dal de moeilijkheden 
o nd erschat kunnen worden. Hij legt in zijn 
publicatie dan ook de nadruk op de ervaring. On
danks de aanpassing die vleermuizen vertonen 
aan verschillende habitats, blijrt het gedrag altijd 
soortspccifiek. Hier blijkt overigens direct ui t dat 
hij inwoner is van het noordelijke Scandinavië, 
waar in de 7.omer 's nachl..li om 24.00 uur nog rus
lig een bock gelezen kan worden. En wat betreft 
de moeilijkheden: door de groeiende kennis in de 
variatie in sonar meent hij dal de7.c overwonnen 
zullen worden. 
Na alle nuances komen de soortbcsprekingcn. 
De7.c bestaat uil pure tekst, die glashelder is ge
schreven. Behalve de beschrijvingen van het ge
luid, wordt uilvoerig verhandeld over het gedrag, 
en over kenmerkende situaties waarin je de SOOT

ten in het veld tegenkomt. Allerlei ervaringen, die 
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als typisch worden beschouwd voor de belrefren
de soort, worden weergegeven. Hoewel ik dit laat
ste enigszins mei terughoudendheid schrijr; 
Meervleermuizen die boven riethalmen ' uitschie
ten', Franjestaartcn die als een muis over de grond 
springen, zijn uiteraard niet zulke typische situa
ties. 
Bij sommige soorten komen wc beschrijvingen tc
gen die anders zijn dan onze ervaringen. Zo wordt 
bij Franjestaart een gedrag beschreven dat wat wij 
van Grootoorvleermuize n kennen: hel zgn. ' in
specteren' van de waarnemer door korte rondjes 
om de waarnemer heen te vliegen. D it doen ze in 
de buurt van de kolonie. Van de Franjestaart 
wordt gesuggercerd dal hij in kleine ruimten in 
o.a, het bladerdek van bosranden, houtwallen, en 
boomkruinen roerageert. Een goede tip voor ons. 
Aanbevolen wordt om eerst maar eens Water-en 
baardvlecrmui:r.en te leren kennen. Overigens 
worden ervaringen uil Nederland ook behandeld. 

Dertig soorten worden zo besproken. Bij sommi
ge soorlen is deze bespreking erg kort, omdat het 
bij elkaar brengen van waarnemingen en ervaring 

Oproep. 

Hollandse onderzoekers gezocht 

Regelmatig schijnt cr een groep nederlanders in 
Wald Hasbrück (Forstcs von Rothkirch) Duits
land onderzoek te doen aan vleermuÎZcn. Ik ben 
erg benieuwd wie dat zijn en welke soorten zij 
vaststellen. Wie kan mij he lpen? 

Reinhard Grundmann 
Im Knick I 
0-2875 Ganderkesee 1 
Duitsland 

Ontwerp voor een recycle-enveloppe. 

Vele enveloppes vallen elke dag op de deurmat en 
worden vervolgens weggegooid. Deze zouden 
echter goed hergebruikt kunnen worden als er 
even een e tiket over hel aungegevcn adres geplakt 

mei betrekking tot de zeldzame Zuid-Europese 
soorten natuurlijk meer tijd vraagt. 
Een vergelijking tussen de7.e publicatie en die uit 
1981, laat zien dal het toenemende gebruik van 
bat-detectors in verschillende landen, tot een 
enorme groei in kennis heeft geleid. Volgens 
Ahlén fungeert zijn publicatie dan ook als cen 
'bouwsteen'; al snel zullen weer alle rlei aanvullin
gen cn verbeteringen gemaakt kunnen worden. 
En zo is het ook zeker een stimulans voor een ste
vige revisie en uitbreiding van onze eigen Neder
landse handleiding. 
Een belangrijke laak om de snelle ontwikkelingen 
te begeleiden en Ie stimuleren. 

Ahlén, 1., 1990. Idencificacion o f I3acs in r1 ighl. Gcillu$trccrd. 

l'rij5: SKR JO," (excl. porto). Swc(l ish Society fOf ConsclVa

clon of Nat UK & The S .. 'Cdish Y O\uh i\swciation ror Environ_ 

mental Studies alld ConsclVation. tSBN: 9 1 5585042 I. 

Ikstellen bij: Swcd.Sot-. Cons. Nat~ 1'.Q.no.- 4510, S 102 6S 

Suxli.holm, no. 0310. 

Kees Kapteyn 
Bos en Lommerweg 1 IU 
1055 OK AMSTERDAM 

werd. Dit zou papie r sparen, dus borneo en dus 
ook vleermuiskolonies. 
Zo'n eLiket bestaat al in Engeland maar hel leek 
mij leuk om voor VLEN ook l..o'n etikette maken . 
Ik zou dan ook iedereen willen vragen om een ori
gincelontwerp naar mij Ie sturen. Het ontwerp 
mocl aan de volgende eisen voldoen: 
• maximaal twce kleu ren. 
• duidelijke lijnen en vlakken. Lijnen minimaal 

0.2 milimeter breed. 
• adres van de Vlecrmuiswerkgroep Nederland 

Postbus 9201 HB Arnhem erop. 
• Er moet een duidelijk link zij n tussen recycle

enveloppe en vleermuÎ7.en. 
• Grootte: A6 (031 is een A4, 7.oals het papier 

waarop de nieuwsbrief is gedrukt, in vieren de
len.) 

Je ontwerp voor 15 februari sturen naar: Jeroen 
Reinhold, Aan de Rijn 3, 6701 PB Wageningen. 
08370-24524 



Agenda 
8-12mei 
Hcmka JNM waarschijnlijk Utrecbt 

17-]9 mei 
Inventarisaliekamp Gelderland 

24-26 mei 
Inventarisatiekamp Friesland. 

28-30 juni 
Inventarisatiekamp Paterswoldc. 

1-6 juli 
Internationale Bal-detector Workshop te 
Gorssel. (zie elders in deze nieuwsbrief) 

27 juli-2 augustus(?) Zoogdierkamp in Frankrijk: 
VWO-VZZ 

~v~e~~oop~=art~i=k~=e=n~ __________________ ~~~~ 
Bij de stichting Vleermuis-onderzoek zijn de 
volgende artikelen verkrijgbaar: 
• H elmcr, W., HJ.G.A. Limpens & W. Bongers. 

Handleiding voor hel inventariseren cn detyer
mineren van nederlandse vleermuissoorten met 
behulp van bal-detectors. Prijs! 12,50 (incl. ver
zendkosten). 

• Refercntiecasselte len behoeve van het deter
mineren van vleermuizen aan de hand van hun 
cc.holocaticgcluidcn. Prijs f 10,- (excl. verzend
kosten). 

• Dia-serie "Focus on batsM. Een serie van 40 dia's 
van inheemse vleermuissioorten, hun bedrei
ging en bescherming. Met toelichting in het en
ge ls. Prijs 145,-( incl. verzendkosten). 

• Daan, S. ct al. De nederlandse Vleermuizen: 
Bestandsontwikkelingen in winter- en zomer
kwartieren. 118 pag. prijs 1 7,50 ( incl. verzend
kosten). 

• Themanummer van "Huid en Haar~ over vleer
muisonderzoek met behulp van bat-de4tectors. 
l4 artikelen, 65 pag. Prijs [7,50 (incl. verzend
kosten). 

• T-shirt, wit met op de voorlijde een g' rote af
beelding van een vliegende vleermuis. Kan ook 
worden geleverd met de tekst: Bals need 
rriends. Bij de bestelling vermelden of al dan 
niet deze tekst gewenst is. Beschikbaar in de ma
ten XL. L, M en S. Prijsl 17,50 (exci. 13,25 ver
zendkosten) 

• Massief bronzen deurklopper in de vorm vamn 
een vleermuis. Prijs 1 30,- (excl. 1 5,50 verzend
kosten) 

• Linnen draagtas mei grote afbeelding van vleer
muis,twee-zijdigbedrukt. Prijs/6,- (excl. [3,25 
verzendkosten) 

De hierboven genoemde artikelen kunnen wor
den besteld door overschrijving van het daarvoor 
verschuldigde bedrag op postrekening 53.25.724, 
ten name van de stichting Vleermuis-Onder/.oek 
te Leiden, onder vermelding van hel gewenste ar
tikcl(cn) en aantal. Vermeld ook steeds dat het 
om een bestelling gaat. Schrijf Stichting Vleer
muis-Onderzoek volledig, dus geen SVO. Prijs
wijzingen voorbehouden. 

Peter Lina 
E. de Boer van Rijkslraat 13 
2331 HH Leiden 
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Adressen 

VLEN/svo 
Sec:retariaat: Chris van Swaay 

Postbus 8080 6700 DO Wage ningen 080-239706 

Penningmeester: Peler Uni 

E. de Bocrvan Rijkm. 13 2331 HH uidcn 071 - 314919 

giro:S32S724 

VAP 
lIerman Umpcns Harnjcswci 17 6N7 ET Wageningen 

08370·2ûS63 
Jcroen Reinhold Aan de Rijn 3 6701 PB Wageningen 

(8371).24524 

BioOuip 
• Voor Zweedse en Engelse 

vleermuisdetectors. 
• gewoonlijk uit voorraad leverbaar. 
• Gespreide betaling mogelijk. 

BioQuip 

Esther de Boer VIIn RijluU1lal 13 

2331 HH leiden 

071-314979 

Provinciale coördinatoren van 
Vleermuiswerkgroep Nederland 

DRENTHE: Cees van J3erkel 

pil Mandemaat3 9405 TG Assen 05999-65 124 

FLEVOLAND: Rombout de Wij$ 

Pimpemelstr.6 1314 JL Almere 0324046338 

FR1ESlAJ\'D: R. J-Iobbcnsctloc 

Knillu Yn5eMUjitte$ 8732 EM Kubaard 051$9.2162 

GELDERLAND: Mark van nebber 

IJcrgsc Hoofd 4 6834 Dh Arnhem 085-579453 

ORONINGI!N: lIenk Beller 

Torenslr. 5 9636 CR Zuidbroek 05985-3156 

UMBURG: WilIcm VCfJOO'SCn 

HulsISIJ8al 20 6101 MG Ec:-ht 04154- &s485 

NOORD-DRABANr: Peter Twisk 

de 

COnlm. de Quaylaan 460 5224 EU Oen I3o&ch 073-218457 

NOORD-HOLlAND: Kl::es Kapteyn 

b en l..onlme~g 1·111 1055 OK Amsterdam 020-881557 

OVERlJSSEl...;.RoeI Hoeve 

J . van Dieststr.14 8325 GM Vollehove 05274-3001 

lJI'REorr: Zoener Druijn 

Nieuwsu. 23 3811 JX Amenfoon 033-6221n4 

ZEeLAND: Jan-Piet Dekker 

Zwanenlun 10 4351 RX Veere 01181- 1933 

ZUID-HOLl.AND: Kees MOlten 

Palameck5str.74 2612 XS Delft 015-145073 
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