
VLEERMUISWERKGROEP 
NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 
N 9 14 ; jaargang 5, nummer I , april 1993 



Productie van dit rapport kwam tOt stand onder auspiciën van het 
Biogeografisch Informatie Centrum (BIC) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en VIsserij . De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van dit rapport ligt bij de samenstellers . (93.011) 

t 



• 

De Nieuwsbrief is een uitgave van 
de stichting Vleenmuiswerkgroep 
Nederland (VLEN/ SVO) 

RedacHeraad: Hennan L i"""ns, 
Jeroen Re inho ld, A ldo Voote, Kri s 
Joosten 
Redactie-assistent: Heleen 
Scheid ..... ns 
Eindredactie: Ludy Verheggen 
Breitnerstraat 57, 6165 VN Ge leen 
(046-742357) 
Bijdrage: Gelieve 15, - over te 
naken op postgiro 6236600 t.n.v. 
Vleenrui .... rl<groep Nederland te 
Wageningen 
Adteswijzigingen, opzeggingen 
e.d. schriftelijk doorgeven aan 
Hernan Li"""ns , pla IKC-NBLF, 
postbus 30, 6700 AA Wagen i ogen 
Losse n 1'5 zijn verkrij~aar 
bi j de provincia le coördinatoren 

Oe stichting stelt zich ten doel 
de beoefening van de vleenruis
kunde in de REest uitgebreide zin 
door het st ilru leren van veld -
onderzoek aan vleenmuizen; het 
organiseren van oOOerzoek.sprojec
ten en het geven van voor 1 icht ing 
en adviezen. 

Vleenruiswerl<groep Nederland 
postbus 190 
6700 AD Wageningen 

Al_ bestwr: Wim Bongers, 
Jan Buys, Ntcoline van der Poel, 
Floor van der Vliet 

1 

5 

7 

15 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

Inhou~ 
Vl ..... is At las Project 
Voortgang Vleenrui s Atlas Project 

·Herman Lirrpens 
Vleermuizen in Groningen; 1992 -1993 

• Hans Huitema & Henk Heller 
~tis probl ..... ticus 

• Minne Feenstra 

Versl~ 
Oe franjestaart in de provincie Utrecht 

• Hartijn Boonman 
Belevenissen met grootoorvleermuizen 

• Peter van DaJen 
Vleernllizen boven open terrein; de functie 
van lijnvonnige begroeiingen 

• Ben Verboom & Hans Huitema 

_lillgl'ft 
Oproep kolonies dwergvleenruis 

• Ben Verboom & Hans Huitema 
Oproep lande li jke te 11 i ng roepende ",nnetjes 

• LIJd, Verheggen 
Dode watervleermuizen en meervleermuizen 
gezocht 

• Jeroen ReinheId 
Vereniging voor grensoverschrijdende 
vleermuisbescherming 

• Peter Lina 
Wisseling provinciale coördinatoren 

Ptmlicaties 
Vleermuisreservaten in België (Fa iron. J. & 
A. Lefevre, 1991) 

• LIJd, Verhewen 
Fledermaus-Anzeiger; No. 33 

• Aldo Voo te 
Chirop Echo , No . 2 

• Leo Backbier 

27 Yeri<oq> artikelen 
28 Agenda 
29 Adressen 



" ., 



Vleermuis Atlas 
Project 

Voortgang Vleermuis 
Atlas Project 

Zal het ons lukken OOI Nederland in z'n 
geheel, op atlasblok niveau, systematisch op 
het voortaren van vleenruizen te onderzoeken? 
In 1993_t dat b1 ijten . We "",enen natuur1ijt 
op een zOO'erseizoen lIEt net zu 1k pracht 19 weer 
a ls vorig jaar. En op nog een keer een 
oven.eldigende inzet van de waameners. 

Daarbij is het, zeker in de eerste 
naanden van het seizoen, belangrij(. aR vooral 
strate<jisch te werk te gaan en te deri:.en vanuit 
atlasblokken en kaartbee1den. Bezoek dus 
vooral die atlasblokken waar nog geen waarne
mingen zijn gedaan, of waar nog een of eri.ele 
van de reer a 1gemene soorten ontbreken. 
Probeer efficiënt te werken, door de 
yoorkeursbiotopen van de soorten die we nog 
missen op te zoeken. Vooral dus water en ouder 
loofbos en bebotMte kan met staat lantaarns! En 
ga door naar het volgende blok, zodra je in 
ieder geval alle meer algemene soorten hebt 
waargerKllEfl . wanneer later in het seizoen de 
kaarten van deze soorten min of meer cDR1l1eet 
zijn, kan je dan opnieuw aandacht sche"'en aan 
de ze ldzanE soorten of de soorten lIEt een 
lagere trefkans . 

Je met dan natuurlij( wel, nu in het 
voorjaar, weten van welke atlasblokken we nog 
gegevens nodig hebben. Daartoe kun je o.a. de 
kaarten in dit \\VAP-voortgangsverslag" 
benutten. Via de proco 's worden er nog 
gedeta i 1 leerden, provincia le kaarten verspreid. 
SaIren met de proco ' s kunnen jullie op basi s 
daarvan de goeie aanpak voor je eigen provincie 
of regio bepalen . 

Ik wil jullie graag in de loop van het 
se izoen laten weten of de kaarten van de meer 
a 1gerene soorten inderdaad min of Reer 
cOfIl)leet zijn. Haar daarvoor rooeten jullie 
maandelijks jull ie gegevens insturen . Doe dat 
steeds, ook al zijn het maar een paar gegevens, 
voor de 15 e van de maand , te beginnen met 15 
mei. Bedenk dat de gegevens eerst door de 
proco 's moeten worden verwerkt , alvorens ze 
naar mij worden doorgestuurd. Ik wil ze graag 
op de laatste dag van de lopende maand aan het 
verpons ingsbureau kunnen leveren. Het duurt 
dan nog minstens een maand voordat ik ze in de 

kaarten kan verwerken! Alleen wanneer al deze 
~ta~n niet te veel problem:n opleveren, kan 
1k 1n de loop van het seizoen nieuwe kaarten 
verspreiden. Ik hoop dat minstens een keer en 
welli cht twee keer te doen. 

Dwergvlee""'is 
Het verspreidingsbeeld van de dwergvleenru is 
is een ~ indica~or voor de voortgang van 
het proJect. OTdat Je er van uit kunt gaan dat 
deze soort (bijna) overal kan ..,rden waarye
~n, 1S een witte plek in dit versprei 
dlllQsbeeld een haast zekere aa ... ijzing dat op 
dle plek nlet gekeken is! Een vergelijting van 
dlt kaartje met dat van de vorige Nie<JWsbrief 
laat zien dat de witte plekken alweer wat 
kleiner Zi jn geworden. 

Haar deze kaart is natuurlijk ook het 
verspreidingsbeeld van de soort. Behalve het 
opvullen van de laatste witte plekken kan voor 
de dwergvleenruis nog het nodige worden gedaan 
aan verblijfplaatsen en kolonies . Wanneer in 
~ ~ving geen witte plekken te vullen 
ZlJn, 1S het zoeken naar kolonies van de 
cWergvleemtlis dus zeker zinvol. 

Ruige Goenjvlee ... is 
Hier is het al eerder te verwachten dat er ook 
blokken zijn waar je deze soort niet kan 
aantreffen . In ieder geval is in sonmige 
gebieden de dichtheid en daarmee de trefkans 
lager. Ga voor de ruige cWergvleemJis vooral 
in augustus op pad! 

. Het beeld van de verblijfplaatsen - in 
felte ultslultend paarverblijven - is hier 
zeker geen echt beeld van het voorkOOl!n van 
verblijfplaatsen. In augustus op zoek naar 
paarbomen en eventuele andere paarplaatsen 
dus! 

laatvlieger 
Ook deze kaart i s een goede indicat ie van waar 
er al gekeken is. Door Zijn OI'l11 iskeroare harde 
ge luid heeft de laatvl ieger een hoge trefkans . 
Het nnet dus lOOgelijk Zijn dit beeld op te 
vullen en de echte gaten en gaatjes in het 
voorkOlll!n vast te leggen. Besteed dus aandacht 
aan straatlantaarns aan de rand van de bebouwde 
kom. 

Voor de verb 1 ijfp laatsen ge ldt weer dat 
dit beeld zeker geen reëel beeld is. In de 
prakt ijk van de vroege ochtend is het vinden 
van zwennende laatvliegers relatief noeilijk 
gebleken . Blijf het proberen , maar probeer het 
ook eens via een oproep in de krant! 

Rosse vleerwJis 
A lweer een behoorlijt goed en , naar verwachting 
kloppend verspreidingsbeeld. Haar de ross~ 
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v leenru i s herbergt enke 1e tegenstrijdigheden. 
Van de ene kant is het een opvallende, 
luidruchtige en omli skenbare soort , van de 
andere kant verspreidt de soort z ich vanuit de 
ka loniep laatsen over grote gebieden, waardoor 
de spoeling dun I«lrdt en de trefkans relatief 
laag . Oe verb 1 i j fp laatsen z i jn vervo 1gens weer 
relati ef makkeli jk te vinden . Blijf het 
proberen dus, in de zomer boven groter open 
water of ver 1 ichte km ispunten en ; n de ochtend 
in de oude lanen en bosgedeelten van parken en 
landgoederen . En vergeet dit oudere bos met 
baamolten vooral ook in augustus niet, aroat 
ook de paarroep van de mannetjes opvallend is 
en je rmkkelijk naar het paarverblijf kan 
leiden, te .... ij1 bovendien de betreffende holte 
in het zorrerseizoen een ka lonie kan herbergen. 

De !J'OOtoor'I1eeno1izen (270 & 271) 
In principe gaan we er van uit dat de 

gewone en de grijze grootoorvleenruis niet aan 
de hand van hun geluid te onderscheiden zijn . 
Desondanks sturen nogal wat waarnBlE'!rs batde
tecto ..... arnemingen met code 271 (. gewone 
grootoor) in.lndezekaartzijndiewaarnemingen 
dus met die van 270 (0 grootoren) samengevoegd. 

Oe grootoren Zijn soorten die met de 
bat-detector een zeer lage trefkans hebben. 
Voor deze soorten kunnen we dus niet echt 
systemati sch inventariseren . Toch ;s te zien 
dat er het nodige over de verspreiding bekend 
is geworden . Voor deze soorten geldt: blijven 
proberen! En eventueel, in samerweric:ing met de 
proco 's , andere methoden gaan toepassen, zoa 1 s 
het onderzoeken van kerkzolders. Daarnaast 
blijft het zoeken van kolonies of 
verblijfplaatsen zinvol! 

lllatervleenuis 
De watervleermui s laat zich al kennen 

als een wijd verspreide soort. Toch kan dit 
verspreidingsbee 1d du ide 1 ijker. Voora 1 de 
witte plekken in het oosten van het land duiden 
naar verwacht ing op het ontbreken van waarnemin
gen . De witte plekken in het westen van het 
land, waar de vo lledigheid van de inventa
ri satie zeer hoog is, duiden op echte gaten in 
het verspreidingsgebied. Het i s zeer de lTOeite 
waard 00l te proberen de gaten in het oosten op 
te vullen , zooat we een zo reëelrogelijk beeld 
van de verspreiding kunnen tonen. Daarnaast 
geldt ook voor deze soort weer, de lanen in , 
de paden , pardon , de bossen op . en dat dan 
tussen drie en zes in de rorgen! 
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Figuur 1. De dwergvleermuis 1900- -'--11Hii "zomer"; 
tussentijds resultaatvleermuisatlaspl'"oject (0 = batdetector. 

• = verblijfplaats; X = zekere waameming: vangst, 
doodgevonden , etc.) 
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Figuur 2. De ruige dwergvleermu is 1986 - 1992 "zomer "; 
tussentijds resultaat vleermuisatlasproject 
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Figuur 3. Laatvtieger 1986 - 1992 "zome(': tussentijds 
resultaat v1eermuisatlasproject 

Figuur 4. De rosse vleermuis 1986·1992 ''zomer": tussentijds 
resultaat vIeenT1ursatlaspro,teet. 

Figuur5. Degrootoren 1986- 1992 "zomer"; tussentijds resultaat """""'--

Ftguur6. Dewatervleermuis 1966 ·1992 ''zomer": tussentijds 
resultaat v\eemluisatlasprojed. 
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Franjestaart 
Dat i s dus een echt probleemgeval 

gebleken. Zie daarvoor ook de bijdragen van 
Minne Feenstra en Mart ij" Boorrnan in deze 
Nieuwsbrief! De resultaten van het project 
" Myoti s problemati cus " zijn overigens in 
deze kaart nog niet verwerkt. Alle waarnE!fTl:!rs 
zullen een uitdraai ontvangen van de door hen 
ingezoooen franjestaart waarnemingen, met 
daarbij de vraag nogmaal s zeer duidelijk uit 
te leggen waaran het een franjestaart zou zijn 
gewees t. Daarbij bestaat uiteraard ook de 
ge legenheid an waarnemingen terug te trekken. 

Is het VAP, of het werken met de bat
detector, nu geflopt voor de franjestaart? 
Volgens mij in het geheel niet. Er is, nadat 
het serieus geprobeerd is , b. v. in het project 
Myotis problematicus , duidelij< geworden dat 
we heel voorzichtig rooeten Zijn met het 
detennineren van deze soort. Dat is op zich al 
een g>ed resu ltaat. Daarbi j heeft het her1<ennen , 
of denken te her1<.ennen I van de soort nEt de bat
detector in een aanta 1 gevallen ge leid tot het 
kunnen bevest igen van de determinat ie door het 
afvangen van een vleenTllis. En dat is volgens ____ ___________ _ 
mij op dit nment de beste houding t.a.v. deze 
probleensoort: durf de soort te her1<ennen en 
probeer vervolgens de verblijfplaats op te 
sporen. Het, in samelJlrlerking rret de proco 's, 
afvangen van dieren geeft dan de llIlgelij<heid 
de detenninatie " hard " te maken. Op dat 
II'CIIrent kan je dan fOnTlllieren gaan invullen. 
Dit levert dan steeds rreer en nieuwe infonnat ie 
op over het voorkernen van de franjestaart en 
geeft ons de lOOg<! 1 i j<heid het onderzoek naar 
het detemineren van franjes taarten op hun 
geluid voort te zetten. Want dit blijft 
natuurlijk ook na afronding van het VAP van 
belang! 

MeervleeJWJis 
Dat blijkt weer een echte meeva ner. De 

rreervleenruis is aan de hand van vl i eggedrag , 
piek op 35 kHz en \ \unieke I I CF -pu lsen goed te 
herkennen, en vee 1 a 1genEner voorkooend dan we 
ooit gedacht hadden. Deze kaart laat het echte 
verspreidingsbee ld algoed zien. Toch is er nog 
het nodige aan blokken te vullen , waarbij 
vooral ook de rivierlopen gevolgd kunnen 
worden. 

En ik hoop dat de VW 's de volgende 
natuur-actieve vakanties in hun progranma 
wi llen gaan opnerren: ' 'zoeken van ver
b 1 ijfp laatsen van ITeerv leemJ;zen in Fries land 
en Groningen ' I • 

FtgU .. 7 . Oe frar!e&faart 1986 - 1992 "zomer"; tussentijds 
resultaat vleen'nuisatlasproject. 

Figuur 8 . De meef'I1eermuis 1986 - 1992 ''zomer''; tussentijds 
resultaat lI1eermuisatlasprojed. 
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Baardvlee,.,..izen (210) 
De baardvleenruizen korren verspreid in 

lage aantallen voor. Het is zeer moeilijk om 
aan te geven waar ze nog zouden moeten kunnen 
worden waargencmen. Blijven proberen dus. 
OOOat het een ze ldzarre en SOO1$ lOOei 1 ijk 
herkenbare soorlcombinat ie betreft, krijgen 
waarnemers een u itdraa i van a 1 hun waarnemingen 
terug, waartli j gevraagd""rdt goed te oooe"","""" 
waarom het een baardvleenruis betrof. 

Dezelfde procedure zal, waar nodig, 
worden -en wordt voor een dee 1 a 1 toegepast -
voor de andere ze ldzaJOO soorten: de va le 
vleenoois, de bosvleenruis, de ingekorven 
vleenruis, de bechstein's vleenruis, de 
twee!<. leurige vleenruis, de nnpsvleenruis en de 
grijze grootoor. 

Figuur9. De baarcMeermuîzen 1986 -1992 ''zomer''; tussentijds 
resultaat v\eemlUlsattasprojed:. 

Herman Lif1JJens 

Vleermuizen 
Groningen; 1992 

in 
1993 

Georganiseerde vleenruis inventarisat les 
in Groningen vinden plaats vanaf 1988. 
Desondanks vertoonde de inventarisatiekaart 
eind 1991 nog een aantal forse \\witte 
plekken I I • Met nedewerk i ng van ± 20 mensen z; jn 
in 1992 ruim 50 uurhokken (ruim 200 
ki looeterhokken) , grotero:lee 1 s v ia roonstertoch
ten, geinventariseerd. 

Grootoren op het landgoed Nienoord 
Aanleiding tot het bezoek aan het 

rijtuigenmuseum op het laOOgoed Nienoord te 
leek was de vondst van een grootoorvleenruis 
in het najaar van 1991. Bij een bezoek. in dat 
jaar werden grote hoevee lheden vl indervleuge 1s 
en lOOst gevonden in een opslagloodS en lOOSt 
onder de nokba lk van een zo lcler. De conservator 
uitte zijn bezorgdheid over zijn wagenpark; de 
bijtende mest zou de lak aantasten. 

Bij het oro:lerhavige bezoek (13 juni) 
bleek het een klein groepje (10-15 ioo.) te 
betreffen. Oe dieren ... rden vliegeoo in de 
expositieruimte en jagend op diverse plaatsen 
op het landgoed aangetroffen. Het was een goede 
gelegenheid an met de fluisterende sonar 
vertrouwd te raken. Naast grootoren werden 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatv1 ieger, watervleenlllis en de rosse 
vleenruis (2 vertllijfplaatsen) op het landgoed 
aangetroffen. Naar aanleiding van ons bezoek 
verschenen er een aantal kranteartikelen 
waarin de nadruk ... rd ge legd op het be lang van 
het landgoed voor v leenruizen, de gevoe 1 igheid 
van vleenruizen voor verstoring en insectici 
den en hoe men daar bij het beheer van het 
landgoed rekening ree houdt. Gezien de plannen 
van de gerreente de recreat ieve funct ie van het 
landgoed uit te breiden lij<t aandacht voor de 
vleenruizen nu en in de toekanst niet 
misplaatst. 

zuimost Groningen 
Met twee kampen is het zuid-oosteli jk 

deel van Groningen geïnventariseerd. Vanuit 
I-I.Jntendam werden (26-27 juni) de cOfl\lOgnons
vaarten en aardappe lpo lders tussen Oude Peke la 
en Musselkanaal bezocht. Boven alle wateren 
werden meervleermui zen aangetroffen. 
()pn'erke 1 i jk was de vondst van een forse ko lonie 
baardv leenruizen in een eik nabij Stadskanaa 1. 
Trekri chting deed de aalllEzigheid van een 
kolonie laatvliegers en meervleenruizen in 
Stadskanaal vermoeden . Deze kolonies zullen 
dit jaar worden gevonden (er i s reeds 
v1eenruislTEst gevonden bij een gebouw in 
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Stadskanaa 1) . 
Een ka~ vanuit Smeerling (17 - 19 juli) 

had een twee led ig doe 1. Inventarisat ie van het 
veerlc.oloniale gebied t ussen Oudeschans en 
Selhngen en inventar isatie van terreinen van 
Natuurmonumenten in hel Dal van de Ruiten Aa 
(Metbroekbos en Lieftinkbroekbos) in het 
bijzonder. In het Metbroekbos ",rden t_ 
kolonies watervleenmui zen gevonden. Door 
vangst van een volwassen door Minne Feenstra 
kon de detenn;natie worden bevestigd. Bij één 
van de kolonies vlogen ook een tiental ruige 
o,.,ergvleenmu izen in. In het Ueft inkbroekbos 
werd een verblijfplaats, van venroedeli,j( 
grootoren, in een linde gevonden. Heer
vleenJIJizen werden boven alle wateren in het 
gebied aangetroffen. In Vlagt~de ",rden 
baardvleenJllizen waargenanen. Oe streek \IIOrdt 
gekermerkt door daninant ie van de ruige 
~rgvleeYlJlJ;s boven de ct..fergvleenmuis en het 
algemeen voorkanen van de laat ... 1 ieger. 

CoerdersIJor9I 
Op 4 j11i en 13 augustus werd het 

lleukenrijke landgoed Coendersborg bezocht . 
Naast twee kolonies Wiltervleel'1llJizen en een 
grote kolonie grootoren in een linde werden 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvliegers en een roepende rosse vleenruis 
aangetroffen . Telling van grootorenwerden ten 
dele beroeil i j<t doordat hoornaars , die in een 
naburige linde huisden, nu en dan opdringerig 
",rden. Boven de gracht ",rden Myotisachtigen 
gehoord die al s franjes taarten werden gedeter
mi neerd . Deze waamemi ng vraagt om bevest igi ng 
katend seizoen! Evenals in 1991 werden 
opva llend weinig rosse v leenru i zen waargel"lOOEn 
in het toch banenlanen-r ij<e zuidelijk 
westerkwart ier . 

Itlnstertochten noord-Groningen 
Middel s een drietal ITIlnstertochten 

zijn de noordelijke delen van Groningen 
ge'inventariseerd. Zowel in west (Niekerk, 
Zoutk~) , noord (WarffllTl, Noordpo lderzijl ) 
en oost (Nieuweschans, Delfzijl) werden 
meervleenruizen aangetroffen. Op het zuide 1 ij<. 
westerkwartier na is de meervleenruis nu in 
alle delen van Groningen aangetroffen. Het 
verspreid ingsbee ld van de meervleerm.lÎ s za 1 
dit jaar worden verbeterd (inclusief ligging 
van de kolonieplaatsen). Hopelijk iser in 1992 
vo ldoende ervaring opgedaan om verwarring met 
de watervleermui s uit te slu iten. 

11 i nterte lli ngen 
In maart en april Zijn enige kerken 

bezocht . Zowel voor sporen van zanerkolonies 
a 1s voor overwinterende dieren. In de kerk van 

Bedum werden drie overwinterende vleenruizen 
aangetroffen in ni ssen in de metersdikke lIlJur . 
Met betrof hier venroedel i j< watervleenruizen 
(1). Ook werd er rrest gevonden. In de kerk van 
Nooro.olde heeft kolonie laatv liegers een 
fikse hoeveelheid rrest achtergelaten . Of de 
d i eren er nu nog hu i zen za 1 1993 rooeten 
uitwijzen. In de overige bezochte kerken 
werden geen sporen van bewoning aangetroffen . 

De Steenfabriek Rusthoven (nabij 
Appingedam) wordt geteld vanaf 1989. Bij 
bezoeken in decenber 1991 en in januari 1993 
werden resp. 10 en 15 vleenruizen geteld 
(meervleermuizen, watervleermuizen en 
baardvleenru izen) . Ondanks dat deze te 11 ingen 
ten dele buiten het bestek van dit jaarverslag 
va llen vraagt dit winterverb lijf enige aandacht . 
Er zijn plannen an de steenfabriek te 
ontwikkelen tot een steenfabriekmuseum. 
Bouwkundigen watertanden van de intakte 
ringoven (welke uniek is in Groningen) , 
evenals de v leenruizen. Oe un ieke ligging 
(tussen landgoed Ekestijn en het riviertje het 
Damsterdiep) naakt de steenfabriek tot een 
unieke verblijfplaats voor vleerntlizen . Oe 
geJll!ente (LoppersllTl) is i llllidde ls op de hoogte 
gesteld van het belang voor vleenruizen . 

Ko loni_ldingen 
Omdat we in Groningen beperkte 

ITIlgelij<heden hebben rreldingen na te lopen i s 
op een vergadering in februari besloten geen 
oproepen voor koloniBJEldingen te plaatsen in 
kranten. In auC}Jstus verscheen echter een 
stukje over de persoon Kees Kapteyn in het 
NieIMsblad van het Noorden waarin ook iets over 
vleenruizen werd verteld. Als reactie hierop 
kregen we drie meldingen van vier plaatstrouwe 
ct.Iergvleenruiskolon ies (Kantens en Zandeweer 
en Noordhorn) en een drietal meldingen van 
onbekende soorten. Oe meldingen Zijn alle 
schriftelij< behandeld en de kolonies zullen 
het kOl'lEnde seizoen .:Irden bezocht. 

OnafhaTi<e li", hiervan kwarren diverse 
rreld ingen binnen bij Henk Heller. In Vriesche 100 
werd, naar aanleiding van zo' n melding, een 
groepje watervleenru izen aangetroffen in een 
Linde. Deze kolonie bleek reeds enkele jaren 
bekend. Uit Slochteren en Siddeburen kwamen 
me ldingen van ko lonies dwergvleenru i zen we lke 
bij bezoek verlaten bleken. In Bellingwolde 
werden laatvli egers bij een woonhui s 
waargenomen . Op dezelfde plaats werd in de 
winter een laatvl ieger, binnenshuis aange
troffen. 

Stand van de inventarisatie 
In figuurl staat het aanta 1 waargenanen 

soorten per uurhok weergegeven. Een aantal 
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witte gebieden vragen speciale aandacht. Het 
LalAErsmeergebied , de waddenzeekust, het 
gebied onder Delfz ijl en enige blokken ten 
westen en noord-oosten van de stad Gron ingen 
zijn nog onverkend . Gegevens van het gebied 
rond Ter Apo 1 z ijn in 1989 bezocht door Leo 
Smaa 1 maar he laa s nog n iet op fonru 1 ier gezet 
(b i j deze het vriendelijk verzoek dit alsnog 
te doen) . 

Naast een aanta 1 onverkende gebieden 
zijn er een aantal onbeantwoorde vragen die 
aandacht vragen i n de kanende zooer . Waar 
bevinden zich de meervleerlTlliskolonies van 
Groningen (Appingedam, Stadskanaa l)? KOIII!n er 
echt franjestaarten in Groningen voor? Zijn 
rosse vleenruizen echt schaars in het zu ide 1 ijk 
westerkwartier? Wordt het Lauwersmeergebied 
bezocht door v1eenruizen? 

De act iviteiten voor het karende seizoen 
staan verveld in de agenda. Een ieder die zich 
geroepen voe lt bij te dragen aan inventarisat ie 
of aan de geze 11 i!tleid wordt verzocht zich te 
melden. Gezien de belangstelling van de 
provincie voor zoogdierinventarisatie in 
Groningen is het van groot belang dat voor de 
verspreiding van vleel1ll.lizen een gedegen bas is 
wordt ge legd. 

Hans Huitema, St . Antonjelaan 37, Arnhem 
Henk Hel1er. Torenstraat 5, Zujdbroek 
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F;guur 1. Stand van de inventarisatie eind 1992; aantal soorten 
per uumok in Groningen 

Myotis problematicus 

Achtergronden van het project MP 
Toen in 1987 het Vleenrui s Atlas Project 

(VAP) van star t 9in9. waren nog niet alle 
soorten vleermuizen even makkelijk en 
betrolftJbaar te determineren . Het verbeteren 
van kennis en inzichten over het detennineren 
met behulp van de bat-detector is dan ook 
altijd een van de doelstellingen van het VAP 
geweest (Hel""r et .1. 1987). Gedurende het 
intensieve veldwerk dat het VAP ""t zich mee 
bracht, brei~ de kennis zich inderdaad snel 
uit. Denk bijv. aan het determinatieprobleem 
van de a.ergvleenruis en de ruige dwerg
vleerntJis in de beginperiode van het VAP; deze 
twee soorten zijn nu door de meeste ve llÎllerkers 
goed uit elkaar te houden. De Myotis-groep 
b leef over het a 19"""On het meest prro l .... tisch. 
Binnen deze groep leveren de baardv leenru i s 
(H. lIystacinusjbrandti i) met z'n zeer droge, 
regelmatige ratel en de meervlee1'1lllis met z'n 
spetterende ratels en Cf-pulsen op 35 kHz de 
minste problemen op. In minder gangbare 
biotopen bleek de meervleenruis echter ook 
niet gemal<kelijk te detennineren . 
Het onderscheid tussen waterv1eenruis en 
franjestaart bleef lange tijd onontgonnen 
terrein. Tot 1988 was de franjestaart in 
Nederland met de batdetector oog niet gevonden. 
In dat jaar werden op een landgoed bij Gietelo 
(Overijsse 1) jagende vleenruizen ontdekt, die 
wat gedrag en geluid betreft afweken van wat 
tot dan toe bekend was van de waterv1eerntJis. 
Met de vangst van franjestaarten uit kolonies 
in Delden (OVerijssel) en Winterswijk (Gelder
land) kon dit afWijkende gedrag en geluid aan 
deze soort toegeschreven worden. In VLEN
Nieuwsbrief no . 1 werden de genoem:le gedrags
en geluidskerrrerken voor het eerst beschreven 
(Jansen, 1989) . 
De nieuwe kenni s verspreidde zich onder de 
vri~i1ligers en de franjestaart -kaart van 
Nederland werd in enkele zOlll!rs tijd flink 
aangevuld . Veel vri~illigers gaven echter 
zelf hun tWijfels aan over de determinaties . 
Verwonderlijk is dit niet: het goed waarnemen 
van jagende vleenruizen is op zich al een 
lOOei lijke zaak en de waargenanen gedrags- en 
ge lu idskennerken laten zich vaak niet in 
absolute temen beschrijven, waardoor ze voor 
rreerdere interpretaties vatbaar zijn. Zodoende 
rezen er twijfels over de betrouwbaarheid van 
het ontstane verspreidingsbeeld. In het licht 
van deze problematiek ontstond het idee 
hieraan een spec iaa 1 project te wijden, rret de 
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toepasselijke naam 'Myotis problematicus' 
(M.P . ). I n dit art ike I ",rden de be langrijcste 
resultaten van dit tussen juli 1991 en oktooer 
1992 u itgevoerde project beschreven. 

Iloe I van het project MP 

A. Het samenste llen van zo betrouwbaar 
mogelijke zomerverspreidi ngskaarten van 
een aanta 1 met de batdetector moei 1 ijk te 
onderscheiden Myot issoorten, ten behoeve 
van de atlas. Vanwege de hoge 
moeilijkheidsgraad stonden H. nattereri 
(franjestaart) en M. daubentonii 
{watervleermuis) hierbij centraal. 

B. Het vergroten van de kennis van ge luids
en gedragskenmerken en uiteindelijk het 
vergroten van de mge 1 i J<,heden tot detenni nat ie 
van de waargenotren Hyotissoorten. 

Methoden van het project MP 

• Het vangen van dieren in het veld. 
• Het verzamelen van gelUidsopnamen 

in het veld. 
• Het observeren en beschrijven 

van gedragskenOlerken m.b. t. de jacht
vlucht in relatie tot het biotoop . 

• Het analyseren van de verzamelde 
geluidsopnamen, in relatie tot de 
i n het ve ld waargenomen gedragskenmerken . 

Het uitzondering van Noord- en Zuid
Holland, Zeelanden Flevolandwerden, verspreid 
over Nederland , per half kaartblad drie 
uumokken geselecteerd voor het veldwerk. 
Op basis van de tijdens het MP verzamelde 
gegevens werden basis-verspreidingskaarten 
van de onderzochte soorten sanengeste ld. Deze 
dienen als referentie t.b.v. de interpretatie 
van de door vrijwi 11 igers verzame lde at lasgege
vens. 

De reden (lil bovengenoerrde provincies bij 
het veldwerk uit te sluiten was dat, ondanks 
intens ief speurwerk door zeer capabele 
vrijwill igers ( incl. een groot aanta 1 vangsten), 
in deze provincies geen (vermoedelijce) 
franjestaarten gE!lT21d waren, in tegenstelling 
tot de overige provincies . Aangencm:!n \IIOrdt 
dat de soort in laag-Nederland nagenoeg of 
geheel ontbreekt. 

I. Vangen: .. thode 
Oe eenvoudigste manier cm vleenruizen te 

vangen was het plaatsen van een schepnet voor 
de uitvliegopening van de verblijfplaatsen, 
a ls de dieren deze plaats verlieten om te gaan 
jagen. Hiervoor heb ik een schepnet gebruikt, 
dat op een uitschuifbare telescoop geplaatst 

kon",rden . Afvangbare verb 1 ijfp laatsen werden 
door de vrijwilligers doorgegeven en door 
mi jze lf werd act ief naar verb lijfp laatsen 
gezocht. 

In de eerste maanden van het project in 1991 
leverden de oproepen slechts twee reacties van 
vr ijwill igers op. Hoge 1 ijk spee lde hierbij een 
ro 1: de nog re lat ieve orbekendheid met het 
project, de zomervakantie en het gegeven dat 
in het naseizoen het aantal dieren in de 
verblijfplaatsen kleiner wordt, waardoor ze 
!lDeilijker te vinden zijn. In Paters\llOlde 
(Drenthe) werd een franjestaart 
afgevangen. Oe detenninat ie van de vrijwi 1-
1 i gers kon daarmee bevest i gd worden. V i er 
zelf gevonden kolonies leverden geen 
vangst op, door het verhuisgedrag van de 
vleermuizen en door de technische onaf
vangbaarheid van enkele kolonies. 

In 1992 ver 1 i ep de conwnuni cat ie met de 
coördinatoren en vrijwilligers boven 
verwachting. Velen gaven gehoor aan mijn 
oproepen. In totaal werden 27 Myotis
kolonies gemeld . Van deze kolonies heb ik 
er dert ien bezocht. Dit leverde de vangst 
op van in totaal 6 watervleermuizen. 

Verder heb ik vijftien oude 
kolon i eplaatsen bezocht. Dit resulteerde 
in één vangst van een watervleermuis.Bij 
twaalf door mijzelf in 1992 nieuw gevonden 
Myotis -ko lonies werden 6 watervleermui
zen en 1 franjestaart afgevangen . Zeven 
vangsten werden tenslotte gedaan met 
behulp van een schepnet in de jachtgebie 
den: 6 watervleermuizen en 1 franje
staart. Tijdens het MP werden tevens 
diverse kolonies van andere boombewo 
nende {niet-Myotis-)soorten gevonden: 
grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis 
en rosse vleermuis. 

2. Geluidsopn ... n: .. thode 
Voor het maken van ge 1 u i dsopnamen heb 

ik gebrUik gemaakt van een Pettersson 0-
960 detector (heterodyn i ng (getuned)) en 
time expansion (uitgerekt) systeem) en 
een Sony WM-D6C recorder. 
De geluidsopnamen zijn verspreid over 
oostelijk Nederland gemaakt. Per half 
kaartblad van de topografische kaart (20 
uurhokken) Zijn daartoe drie uurhokken 
gese lecteerd. Oe vo 1gende uurhokken kwamen 
daarvoor in aanmerking: 

I Uurhokken waarin door de 
vrijwilligers zowel franjestaart als 
watervleermuis gemeld waren . 

I Uurhokken waarin door de 
vrijwilligers alleen franjestaart of 
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alleen watervleermui s gemeld waren. 
• Uurhokken waar in voor beide 

soorten potent iëe 1 gesch ikte biotopen 
voorkwamen, maar waarin door de 
vr i jw i 11 igers nog geen v 1 eermu i sgegevens 
verzameld waren. 

De potentiële ge schiktheid van de 
uurhokken werd me t behulp van 1:50.000 
kaarten en op grond van eerder opgedane 
ve ldervaringen bepaa ld . Op deze wijze 
droeg het project ook bij tot het 
wegwerken van de ' witte plekken'. 

Voor de select ie van uurhokken 
werden de volgende informatiebronnen 
gebruikt: 

• VLENjSVO-verspreidingskaarten. 
Op deze kaarten waren per provincie 
alle Myot is-me ld i ngen tot dan toe verwerkt . 

• Mondelinge informatie van 
provinciale coördinatoren en 
vrijwilligers . 

Binnen de geselecteerde uurhokken 
werden die biotopen bezocht waar de 
franjestaart en de wa terv leermu i s verwacht 
konden worden. Omdat verwarring tussen 
deze soorten vooral op kan treden in de 
waterbiotopen (waar beide soorten jagen) 
werden vooral deze waterbiotopen 
opgezocht. Verder van het water, langs de 
vegetatie jagende franjestaarten (en 
mogelijk ook watervleermuizen) werden 
daardoor tijdens het veldwerk relatief 
minder vaak waargenomen . Geluidsopnamen 
werden voor zover moge 1 ijk op verschi llende 
plekken binnen een uurhok gemaakt . 

Uiteindelijk zijn in Iggl en 1992 , 
gedurende 81 nachten, 124 geselecteerde 
uurhokken onderzocht (zie kaart 
onderzochte uurhokken) . Een aantal door 
vri jw i 11 i gers bemonsterde uurhokken zijn 
hierbij niet inbegrepen. Inclusief 
laatstgenoemde uurhokken is een 
bemon stering van 14 % van de ' Oost '
Nederlandse uurhokken gerealiseerd. 
Indien een geselecteerd uurhok geen 
resultaat opleverde, werd in sOlTlllige 
gevallen de speurtocht naar Myotis 
vleermuizen in een aangrenzend uurhok 
voortgezet. Op deze wijze zijn in delen 
van 22 extra uurhokken opnamen verzame ld . 
In 93 van de 124 onderzochte uurhokken 
werden geluidsopnamen gemaakt van minstens 
een Myot is . I n de over i ge 31 uurhokken 
werden geen Myot is - vleermuizen 
aangetroffen, of de dieren werden te kort 

waargenomen om ze te kunnen opnemen. 
Twaalf speeluren cassetteband zijn in het 
ve 1d verzame 1d, a ls ba s is voor de ge 1u ids
analyse . 

3. Gedragsobservatie en -beschrijving: 
methode 

Op zo vee 1 moge 1 i jk onderzochte 
lokat ies werden de gedragingen van de 
vleermuizen (indien mogelijk) nauwkeurig 
geob serveerd, op de band ingesproken en 
beschreven. Hetze lfde werd gedaan met 
voor de echolokatie mogelijk relevante 
omgevings- en weerskenmerken , zoals 
waterbreedte, waterbewegingen 
aanwezigheid van planten of bladeren op 
het wateroppervlak. hoogte van oeverta 1uds 
type oeverbegroe i ng I aanwez i ghe id va~ 
over het water hangende takken, breedte 
van lanen , mist en wind. 

4. Geluidsanalyse: .. thode 
De verzame lde geluidsopnamen vormden 

de basis van het te analyseren materiaal. 
Het betrof opnamen van jagende 
Hyotissoorten op verschillende plaatsen 
in het land , in verschillende jachtbi
otopen. Uitgangspunt was dat een aantal 
geluidskenmerken (pulslengte, pulsvorm, 
piekfrequentie, piekvorm , maximale 
frequentie , minimale frequentie en 
pulsherhalingsfreQue~tie) soort-typi sch 
kunnen ZlJn. OaarblJ moest rekening 
gehouden worden met het feit dat ver 
schillen in geluidskenmerken veroorzaakt 
kunnen worden door verschillen in 
jachtbiotoop. Per geluidskenmerk en per 
biotoop werd nu gezocht naar verantwoorde 
determinatiecriteria. 

Daartoe werd per geluidskenmerk 
een groot aanta 1 gevonden waarden stat i s
t i sch bewerkt en ge ï nterpreteerd. Al s 
basismateriaal dienden geluidsopnamen 
van zeker gedetermineerde (gevangen en 
losgelaten) dieren . Dit soort opnamen wa s 
tot du sver schaars voorhanden. Met H.P . 
kon in deze leemte deel s worden voorzien . 
In pr inCipe is van alle zeven genoemde 
geluidskenmerken de geschiktheid als 
determinatiecriterium te onderzoeken. 
Dit zou echter meer tijd vergen dan binnen 
het project beschikbaar was. M.P . had 
bovend i en voora 1 een pract i sch doe 1: Het 
maken van basisverspreidingskaarten per 
soort voor de atlas. Hiervoor moest in 
korte tijd een grote hoeveelheid 
opnamemateriaal geanalyseerd en op soort 
gebracht worden . Het project wa s dan ook 
gebaat bi j een minimaa 1 aanta 1, makke 1 i jk 
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te hanteren determinat iecriteria. Daarom 
werd het onderzoek hoofdzakel ijk beperkt 
tot pul s lengte en puls herhalingsfre 
quent ie. 

Het opnamemateriaal is geschikt 
voor verdergaande analyse en is aldus van 
grote waarde voor nader onder zoek naar de 
determinatiekenmerken van Myoti s 
daubentonii en Myotis nattereri . 

Resultaten van het project MP 
Oe resultaten zijn gebaseerd op 

waarnemingen en analyses van uitsluitend 
met zekerheid gedetermineerde (gevangen 
en losgelaten) dieren. Oe geluidskenmerken 
worden beschreven aan de hand van de op 
' tuning ' afges te lde 0-960 en 0-95 detec 
tor . 

I . Geluidskenoerken in het veld 

Klank 
Watervleermuis: Oe klank van één puls is 
' tik' . Oe 't' en de 'k' zijn harde, 
scherpe klanken; ze markeren het begin en 
het eind van één puls , waardoor deze een 
scherpe, bijna knetterende klank krijgt, 
als het gek net ter van een vonk bij 
brandend hout . 

franjestaart: De klank van één puls i s 
' dig '. De 'd' en de I g' (al s in het Engelse 
'goad') zijn veel zachtere klanken, 
waardoor het begin en het eind van één 
puls minder duidelijk gemarkeerd wordt . 
Hierdoor krijgt de pulS een vloeiende 
klank, al s een zacht plofje. Wanneer de 
vleermuis dichtbij is en de detector hard 
aan staat is dit het du ide 1 i jkst hoorbaar . 

Soms, zoa 1 s boven een sma 11 e beek, 
is de snelheid waarmee de pulsen achter 
elkaar ten gehore worden gebracht zo 
hoog , dat de afzonderlijke pul sen niet 
goed meer van elkaar te onderscheiden 
zijn. De knetterende klank bij de water 
vleermuis en de vloeiende klank bij de 
franjestaart, blijft echter ook dan in de 
ratels hoorbaar . Dit ook door Jansen 
(1989) beschreven kenmerk kon bij alle 
gevangen en losgelaten dieren bevestigd 
worden en lijkt daarmee een betrouwbaar 
determinatiekenmerk. 

Eentact/tweetact 
Watervleermui s : Niet elke puls krijgt 
dezelfde klemtoon. In een ratel van 
pulsen is bij geconcentreerd luisteren te 

horen dat de ene pul s minder beklemtoond 
wordt (zachter kl i nk t ) dan de andere. 
Voortdurend is bi nnen een ratel de 
afwisseling van beklemtoonde ('tik ' ) en 
onbeklemtoonde (' ke ' ) (luide en zachte) 
pul sen hoorbaa r. Deze afwisseling ;s 
onregelmatig, bijv . ' ti k t ik tik ke tik 
ke tik ke ke tik tik ke tik ke tik ke tik 
tik ke ' (tweetact). Bij zeer snelle 
ratels van boven smalle beken jagende 
watervleermuizen ; s dit moeilijk hoor 
baar. 
Franjestaart: Elke pul s krij9t dezelfde 
klemtoon . Oe ratel klinkt daardoor 
stabieler, evenwichtiger dan bij 
watervleermuis : ' dig dig dig dig dig dig 
dig dig dig dig ' (ééntact). 

Door Jansen (1989) werd dit kenmerk 
ook beschreven. In plaats van de termen 
'ééntact/tweetact' gebruikte hij ' niet 
syncoop/ syncoop '. Bij alle gevangen en 
IOSge laten d ieren kon dit kenmerk bevest igd 
worden, waarmee het een betrouwbaar 
determinatiekenmerk lijkt te zijn. 

Rit .. 
Het ritme tijdens de zoek fase kan bij 
beide soorten variëren van relatief 
langzaam tot zeer snel. Deels hangt dit 
samen met omgevingskenmerken, deels met 
wat de vleermuis op een bepaald moment met 
Zijn echolocatie beoogt. Wat het eerste 
betreft: boven smalle beken is het ritme 
sneller dan boven open wateren . In het 
veld zijn deze ritmeverschillen goed 
hoorbaar. 

In het tweede geval gaat het om 
ritmeverschillen binnen de echolocatie 
van één jagende vleermuis (zoek fase) op 
één plek. Oe indruk, die tijdens het M. P.· 
veldwerk werd opgedaan, was dat deze 
verschillen (afwisseling langzaam/snel) 
bij franje staarten nogal groot kunnen 
Zi jn , bij watervleermu izen wat minder 
groot. Franjestaarten hebben soms 
gedurende vele seconden een r itme zo 
langzaam al s bij baardvleermui s. 
Wa terv leermu i zen hebben soms ook een 
langzaam ritme , maar toch wat sneller en 
minder langdurig achter elkaar . Oe indruk 
werd verkregen dat dit langzame ritme bij 
be ide soorten voora 1 optreedt wanneer 
hoger boven het water gevlogen wordt, of 
boven land. Dit waren algemene indrukken 
in het veld waa rop ook uitzonder i ngen 
gevonden werden. 

Hetzelfde geldt voor 
Ja n se n (1989) 

het door 
genoemde 
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' versne 11 i ngskenmerk f: als algemene 1 ndruk 
bevestigd, maar ook hier weer 
u i tzonder i ngen op de rege 1 . De ' optrekkende 
versnelling' werd zowel bij 
watervleermuizen als bij franjestaarten 
gevonden; de vr i j plotse 1 i nge versne 11 i n9 
tot een wolk van pulsen werd bij de zeker 
gedeterm i neerde (gevangen en 1 osge 1 a ten) 
franjes taarten zelfs helemaal niet 
gevonden, bij watervleermuizen evenmin. 
Wel werd de plotselinge versnelling bij 
verscheidene op subjectieve gronden 
gedetermineerde (zie onder ' de basis 
verspreidingskaarten') franjestaarten 
gevonden, maar dit was eveneens het geva 1 
bij enkele subjectief gedetermineerde 
watervleermuizen. In de meeste gevallen 
jaagden beide soorten hierbij hoger dan 
l,S m. boven het wateroppervlak. Wat dit 
kenmerk betreft 1 ijken de franjestaart en 
de watervleermuis elkaar dus niet uit te ' 
sluiten. Bij het horen van de plotselinge 
versnelling kan hoogstens gezegd worden 
dat de kans dat het om franjestaarten gaat 
groter is dan om watervleermuizen. Als 
determinatiekenmerk lijkt ritme daarom 
moeilijk hanteerbaar . 

2. Gedragskenoerken ;n het veld 

Hoogte boven water~ wendbaarheid 
Waterv leermu is: over het a 1gemeen jaagden 
watervleermuizen tot enkele decimeters 
boven het wateroppervlak, bij de bredere 
wateren in tamelijk voorspelbare, 
ovaalvormige banen. Prooi werd soms tot 
op 2 mtr. hoogte achtervolgd, om daarna 
meteen weer naar het wateroppervlak terug 
te keren. Bij de vele tijdens M.P. 
bemonsterde, zeer smalle (2-3 mtr.) 
waterlopen werden slechts in 9 gevallen 
jagende Myotissoorten vastgesteld. 
Opvallend was dat dit in 5 van de gevallen 
om watervleermuizen ging (3 maal zeker, 
2 maal subjectief gedetermineerd). In de 
overige 4 gevallen ging het om 
franjestaarten (1 maa 1 zeker, 3 maa 1 
subjectief gedetermineerd). Bij de 
watervleermuizen ging het steeds om 
stromende beken met hoge oevers. In deze 
gevallen volgden de watervleermuizen de 
beekloop tussen de taluds in snelle 
zigzag-vlucht. Daarbij bleken ze opvallend 
wendbaar te kunnen zijn: nauwe 
draa;cirkeltjes (tot 30 cm. in diameter), 
vrij plotselinge wendingen en vrij 
onvoorspelbare grillige bewegingen. 
Wendingen van 180 graden werden niet 
waargenomen . Delen van beken met dicht 

met bomen en struiken begroeide oevers, 
overhangende takken en in het water 
liggende dode takken en boomstammen 
werden meesta 1 niet benut om te jagen maar 
gepasseerd. In een geval werd op een 
dergelijke plaats langdurig gejaagd, in 
vrij nauwe ruimten tot op 3 mtr. hoogte, 
in een snelle, wendbare vlucht. Dit ging 
om zeker gedetenni neerde waterv leerlTll; zen. 
Tijdens een l,S uur durende s tortbu i werd 
waargenomen dat enkele watervleermuizen 
boven een smalle, snel stromende beek 
jaagden. Daarbij werd vaak het 
wateroppervlak verlaten en werd gedurende 
langere tijd de beek loop in een tamelijk 
recht 1 i jn ige, niet gri 11 ige vlucht gevo 19d 
op 3-3,5 m. hoogte. Soms werd de jachtvlucht 
op dezelfde hoogte voortgezet in het 
aangrenzende open Beukenbos zonder 
ondergroei, waarna de dieren weer naar de 
beek terugkeerden. 

Franjestaart : bij de met zekerheid 
gedetermi neerde (gevangen en losge laten) 
franjestaarten werd eenmaal het jagen op 
grote hoogte tussen de boomkruinen van 
oude zomere iken vastgeste ld. In de over ige 
ge va llen jaagden de franjestaarten steeds 
boven water. Oe vlieghoogte varieërde per 
geval; globaal tussen la cm. en 4 m .. 
Boven enkele in het bos gelegen vijvers 
jaagden franjestaarten veelvuldig tot 4 
mtr. hoogte boven het wateropperv 1 ak, ; n 
een zeer wendbare, grillige vlucht. 
Wendingen van 180 graden werden eenmaal 
waargenomen. Nauwe draaicirkeltjes tot 
ca . 25 cm. in diameter werden vaker 
waargenomen. Boven een drie mtr. brede, 
snel stromende beek vlogen franjestaarten 
op geringe hoogte boven het wateroppervlak, 
in een snelle, tamelijk rechtlijnige of 
zigzagvlucht. Boven een zes mtr . brede, 
stromende beek werd daarbij zo nu en dan 
kortstond;g op grotere hoogte (tot 3 
mtr.) gejaagd, in grillige vlucht. 
lens lot te werd boven een st i lle bos gracht , 
6mtr. breed, langdurig in 'watervleermuis
stijl' gejaagd: niet hoger dan 30 cm., 
volgens vaste trajecten, in niet grillige, 
vrij voorspelbare vlucht . Op de genoemde 
plaatsen werd het jagen in wateren met 
obstake I 5 (b; jv . overhangende takken) 
niet vastgesteld . Van de op subjectieve 
wi jze gedeterm; neerde franjes taarten werd 
dit wel vastgesteld. In deze gevallen 
werd op behendige wijze tussen overhangende 
en in het water liggende takken gejaagd. 
Soms werd het water daarbij voor langere 
tijd verlaten; de jacht werd dan tussen 
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laaghangende ta kke n en zel f s tot rond de 
boomkru i nen voortgezet , i n een snelle , 
zeer gr i ll ige vlucht . 

In he t kort zij n de genoemde 
gedrag skenmerken ook door Ja nse n (1 989 ) 
bes chreve n . Gezien de me t M.P . 
geconstateerde, soms optrede nde over l ap 
in gedragskenmerke n, ka n geconcludeerd 
worden dat bet ro uwbare det erminatie van 
wat er vleermuizen en f r anjes taarten op 
grond va n dez e ged ragskenmerken een 
hachelijke zaak bl i jft. 

Vleugelstand t . O.V. wateroppervlak 
Jan sen (1989) noemt dit al s 

onderscheidingskenmerk: watervleermuis 
houdt de vleugel s va ak parallel aan het 
wateroppervlak; franje s taart vaak in een 
hoek . Tijdens M.P. werden hierover geen 
bijzonderheden genoteerd, waardoor 
conclus ies achteraf niet verantwoord 
z ijn . 

Gaffing 
Het u i t het wa t er scheppen van 

proo i door franje staarten werd op één 
plaat s veel vuld ig waargenomen . Zo werd 
ook een in het water gegooide hooiwagen 
feilloos gegrepen . 

Zwenogedrag 
Bij het zwermgedrag werden bij 

wa tervleermui zen en f ranjestaarten geen 
versch i llen geconsta t eerd . Wel werden 
va n be ide soort en soci al e geluiden 
opgenomen . di e nog nader geanalyseerd 
moeten worden . 

Tijd van in- en uitvliegen 
Deze li jk t tussen beide soorten te 

ver sch i l le n. Bij enke le ko lonies werd ee n 
versc hil van 30-45 min . geconst ateerd . De 
f r anjes taarten vlogen daa rbij het vroegst 
ui t en het laatst weer in. 

3. Gel uidsanalyse: resultaten 
Begonnen werd met het ge lu idskenmerk 

pu 1 s 1 engte . Voord a t een groot aanta 1 
pulslengtes stati st i sch bewerkt kon 
worden. diende het verband tussen s ignaal 
rUi sverhouding (SIR) en pul s lengte ( PL ) 
ontrafeld te worden . Tijdens de eerdere 
analyses was duide lijk geworden dat de 
gemeten Pl's klei ner werden . naarmate de 
SIR l ager werd . Dit verband werd 
gekwa ntificeerd . waarmee dUidelijk werd 
aan welke minimumwaarde de SIR van 
gelu idsopnamen moet voldoen . Pul sen die 
niet aan de minimum SIR voldeden werden 
niet meegenomen in de analyse. 

Daarna werd gekeken of er een 
stat i s t i sch versch i 1 in pu 1 s lengte tu ssen 
watervleermui s en franje staart bestond. 
Hierbij werd rekening gehouden met het 
gegeven dat Pl variëert met de openheid 
van het biotoop . Oe voorlop ige conclusie 
is dat er een structureel verschil in Pl 
be staat tussen be ide soorten, ongeacht 
het jachtbiotoo p. De pulsen van 
franjestaarten zijn daarbij het kortst 
(zi e tabel 1). 

Water 
breedte 
in m. 

Watervleermuis, gemidd. Pl Franjestaart, gemidd . Pl 
in ms. in ms . 

2, 5 Oos trum , 

5,5 - 6 

10 - 15 

Tabel 1. Gemiddelde pulsleng!es van de watervleermuis en 
de franjestaart In relatie tot de waterbreedte 

3 6 

4,1 
4 7 

4,4 
4 3 
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Doordat te weinig opnamen uit 
vergelijkbare biotopen verzameld konden 
worden, kon dit verschil nog niet 
sta ti st i sch ha rd gemaak t worden. Met een 
aanta 1 gerichte opnamen kan dit in de 
toekomst moge lijk lukken. waarmee een 
verantwoord en bruikbaar 
determinatiecr iterium beschikbaar komt. 
U i teraard is dit cr iterium alleen bru ikbaar 
wanneer ru isarme t ime -expans ion- of brede 
bandopnamen van jagende dieren gemaakt 
Zijn. 

Na het geluidskenmerk pulslengte 
(Pl), heb ik het geluidskenmerk 
pulsherhalingsfrequentie (PHF) op Zijn 
geschiktheid als determinatiecriterium 
onderzocht . Dit leidde tot de volgende 
conclusie. Bij de franjestaarten komen 
relatief meer hogere pulsintervallen 
voor dan bij de watervleermuizen. Dit 
geldt voor de open biotopen . Voor andere 
biotopen was een vergelijking nog niet 
moge 1 ijk. wegens ontbreken van va ldoende 
opnamemateriaal. Dit komt overeen met de 
in het veld opgedane indruk. Ook hier 
geldt dat met een aantal gerichte opnamen 
in de toekomst mogelijk een tweede 
determinatiecriterium beschikbaar kan 
komen. 

5. Oe basis -verspreidingskaarten 
Het voordeel van gelUidsopnamen is 

dat ze steeds opnieuw te beluisteren zijn 
en door anderen controleerbaar zijn. 
Betrouwbare determinatie bleek aan de 
hand van de verzamelde gelUidsopnamen 
moge 1 i jk I op bas i s van de ge 1 u idskenmerken 
klank en één tact/twee tact . Na determinat ie 
heb ik de opnamen ter controle voorgelegd 
aan andere deskundige waarnemers. Op deze 
wijze kon ca. 80 % van de opnamen 
gedetermineerd worden en konden voor 
watervleerm.lis en franjestaart de gewenste 
basis -verspreidingskaarten ten behoeve 
van de atlas worden vervaardigd (zie 
basis -verspreidingskaart franjestaartj 
de kaart van watervleermuis is nog niet 
gereed) . 

Daarnaast konden voor andere 
moeilijk te determinerensoorten{baard - , 
meer - en grootoorvleermuis) het aantal 
betrouwbare waarnemingen sterk worden 
aangevuld. 

4. Conclusies en aanbevelingen •. b.t. 
detel"llinat ieker.!rken van waterv1 eel'Wl i s 
en franjes taart 

Oe beschreven ge lu idskenmerken klank 
en eentact/tweetact lijken geschikt als 

:P ... : 

() v 
'7 I) .) . : 

:, r "\.: 
\ .. ~ : 

~V : !'-NA 
r< 

: c:..J 
- -'----cc=~--..:.,--= ~~ 
Basis-verspretdingskaart franjestaart 

& = determinatie 8.d.h.v. vanst 
• = determinatie a.d.h.v. geluidsopname 

(alleen resultaten M.P. verwer1rt) 

/ 
~ : . 

Project Myotis problemalicus 
onderzochte uurhokken 

"\.,:' ""'..,~_: : . 
V 

• geluidsopnamen Myotis 
o geen geluidsopnamen Myotis 
A vangst Myotis 
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determinatiecrlterium in het veld. De 
overige genoemde geluidskenmerken (ritme, 
versnellingskenmerk) zijn niet geschikt 
als betrouwbaar determinatiecriter ium in 
het veld. Oe algemene indruk is wel dat 
er ritmeverschi ll en tussen de twee soorten 
bestaan, maar er werden ook uitzonderingen 
gevonden. waardoor deze kenmerken elkaar 
niet voldoende uitsluiten. In de toekomst 
wordt het misschien wel mogelijk de twee 
soorten betrouwbaar te determineren aan 
de hand van ri tmeversch i llen en pu 1 s lengte, 
maar dan alleen door ana lyse van 
geluidsopnamen. Determinatie aan de hand 
van gedragskenmerken is een hachelijke 
zaak . Algemeen gesproken gedragen de twee 
soorten zich versch i llend. maar in bepaa lde 
si tuat i es kunnen ze zich op deze lfde 
wijze gedragen . 

Ook met de klank- en ééntactl 
tweetact-kenmerk.en is grote 
voorzichtigheid geboden. Deze kenmerken 
zijn a lleen onder gunst ige omstand igheden 
hoorbaar: de dieren moeten vaak en op 
korte afstand van de waarnemer langskomen, 
een grote concentratie bij het luisteren 
is vereist, de waarnemer moet veel 
ervaring met beide soorten opdoen. 
Bovend i en zijn de versch i l1en met een 
'dure' 0-960 beter hoorbaar dan met een 
D-95. Ze lf heb ik , ook na 75 nachten 
veldwerk nog regelmatig foutieve 
determinaties verricht, hetgeen pas bij 
kritisch naluisteren van de gemaakte 
opnamen aan het licht kwam. 

Op grond van het voorgaande kom ik 
tot de volgende aanbevelingen. 

- Ga er van uit dat watervleermuizen 
en franjestaarten niet met 100% zekerheid 
in het veld te onderscheiden zijn. 

- Hoewel we natuurlijk de soorten 
positief willen herkennen kun je in je 
achterhoofd houden dat je in de meeste 
gevallen met watervleermuizen te maken 
hebt, franjestaarten komen gewoonweg 
minder voor. 

let vooral op de klank- en 
ééntactjtweetact-kenmerken. Meen je de 
zachte klank en de ééntact-ratel te 
horen. bedenk dan dat je we 1 eens met 
franjestaarten te maken zou kunnen hebben. 

let ook op ritme, het 
vers ne 11; ngskenmerk, v 1 i eghoogte boven 
water en wendbaarheid, maar rea li seer je 
dat beide soorte n hierbij dezelfde 
kenmerken kunnen vertonen. Vrij langdurig 

trage ritmes, plotselinge versnellingen 
tot een wolk van pulsen, vee lvuldig hoog 
boven het water jagen en een zeer wendbare 
vlucht willen alleen zeggen dat de kans 
groter is dat je met franjestaarten te 
maken hebt dan met watervleermuizen. 

- B 1 i jft je vermoeden overe i nd, 
probeer dan goede geluidsopnamen te 
maken . Heb je ze lf geen opnameapparatuur , 
schake 1 dan i emand anders in, bi jv. de PC 
(provi nciaal coördinator). Met opnamen 
wordt je waarneming ook voor anderen 
toeganke 1 ijk. 

Probeer bij vermoedelijke 
franjes taarten de verblijfplaats op te 
sporen, zodat er afgevangen kan worden. 
Realiseer je dat franjestaart kolonies 
vaak kleiner zijn dan watervleermuis 
ko lon i es, waardoor ze niet gemakke 1 i jk te 
vinden zijn. Het wat extra moeite lukt het 
wel! Waarschuw de PC, die kent de mensen 
met een vangvergunning. Vangen is nog 
altijd het beste beWijs. Wees er wel snel 
bij, het liefstdevolgendeavondal,want 
franjes taarten verhuizen veel vaker dan 
watervleermuizen . 

Dankwoord 
Hijn dank wi 1 ik richten aan de 

proco's die mij geholpen hebben met het 
opstellen van een veldwerkplan, aan de 
vrijwi 11 igers die mij hun waarnemingen en 
tips doorgaven, aanallemensendie inhet 
veld meehielpen, aan de mensen die mij 
huisvesting verstrekten en speciaal aan 
Herman limpens die het project op zeer 
prettige wijze begeleid heeft. Zonder 
deze mensen had het project geen enkele 
kans van s lagen gehad. 
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Verslagen 

Determinatie van 
franjes taart en 
watervleermuis 
behulp 
batdetectors: een 
praktijk voorbeeld 

de 
de 

met 
van 

Het is nu vijf jaar geleden dat de 
franjestaart (Myoti s nattereri) in 
Nederland met de bat-detector ontdekt 
werd (Jansen, 1989) . Vanaf dit moment 
steeg het aantal zomermeldi ngen van de 
franjestaart, die boven het water in 
geluid en foerageergedrag erg op de 
watervleermuis lijkt. Een deel van deze 
meldingen was afkomstig uit de provincie 
Utrecht (800gaard, 1989; Boonman & Boonman , 
1989). Als kermerten voor het onderscheiden 
van franjes taarten en watervleermuizen 
werden genoemd:de vlieghoogte boven het 
water, de voorspelbaarheid van het gedrag 
en de houding van de vleugels ten opzichte 
van het wateroppervlak . Verder Zijn de 
hoge vliegsnelheid , het met regelmaat 
verlaten van het wateroppervlak om te 
jagen in een aangrenzend stuk bos en het 
onder overhangende takken doorvl iegen 
kenmerkend voor franjestaart (Jansen, 
1989). Al s geluidskenmerken werden klank 
en ritme voor determinatie naar voren 
~ebracht. Omdat ik het verschil tussen 
dig -dig -dig ' en 'tikke-tikke-tikke' niet 

duidelijk kon horen, heb ik in de praktijk 
tijdens het inventari seren alleen het 
\versnellingskenmerk ' gebruikt . Omdat 
aangegeven werd dat determinatie van 
beide soorten moeilijk is (Ah1én, 1990; 
Kapteyn, 1990; Kapteyn & Limpens, 1991) 
heb ik bij iedere Myotis lang gekeken en 
geluisterd voordat ik een definitieve 
uitspraak deed. 

Controle op deter.inatie .et behulp van 
foto' s 

In het voorjaar van 1992 ben ik 
begonnen met het fotograferen van boven 
het wa ter jagende wa ter v leermu i zen en 
franjestaarten in de provincie Utrecht . 
Aan de hand van deze foto's kon ik in 
bepaalde gevallen de soort met zekerheid 
bepalen . In totaal heb ik 400 foto's 

gemaakt van ca. 60 vleermuizen in 10 
geb i eden. Van de 400 foto' s kon van 
ongeveer 100 de soort bepaald worden. In 
de gebieden waar het voorkomen van 
franjestaart verondersteld werd , heb ik 
het meest gefotografeerd. Dit waren 
voornamelijk oude landgoederen met een 
smalle water loop of Vijver. Er zijn ook 
twee open pla ssen onderzocht. 

Het fotograferen van boven het 
water vliegende 'myotissen' deed ik 
vooral in de dichtste gedeeltes van het 
wateroppervlak. Omdat de franjes taart 
over het algemeen in een dichter biotoop 
dan de watervleermui s jaagt zou selecti e 
door middel van de gebruikte fotografie 
methode in het voordeel van de franje
staart gewerkt kunnen hebben . Dat boven 
het wa ter vliegende franjestaarten over 
het hoofd werden gezien in de gebieden 
waar ik gefotografeerd heb, lijkt daarom 
niet waarsch i jn 1 ijk . Oe onderzochte 
gebieden had ik voorheen ook al bezocht 
met de detector, zodat ik mijn determi 
natie aan de hand van geluid en gedrags 
waarnemingen met de resultaten van de 
foto 's kon vergelijken . 

Resultaten 
Helaas bleken de op basis van 

geluid en gedrag gedeterm i neerde 
franjestaarten allemaal watervleermui 
zen te zijn. Het voorkomen van de 
franjestaart in de provincie Utrecht in 
de zomer is echter wel waarschijnlijk. De 
soort wordt 's wi nters i n rede 1 ijk aanta 1 
aangetroffen en aan de hand van 
ringonderzoek is komen vast te staan dat 
franjestaarten zich 's zomers hooguit 60 
km. van hun wi nterverb 1; jfp laats verwi jde
ren (Glas, 1986). Wellicht jagen 
franjes taarten in de provincie Utrecht 
veel minder boven het water dan 
oorspronkelijk gedacht werd. In Utrecht 
is de soort in de zomer in elk geval nog 
niet met zekerheid boven water vastge 
steld . 

In Zweden worden dichte gebieden 
met heggen en vee l gebladerte als jachtge
bied voor de franjes taart opgegeven en in 
mindere mate water (Ahlén, 1990 . Ui t 
voedse lana lyses van franjes taarten i n 
Tsjechoslowakije, Zwi tserland , en Ierland 
bleek s lechts 10% of minder van het menu 
insekten te bevatten die op he t 
wateroppervl ak leven (Bauerova & Cer
veny , 1986; Beek, 1991; Shie 1 et a7 ., 
1991 ) . Over het a 1gemeen wordt de franje 
staart gezien al s een soort die Zijn 
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voedsel van gebladerte afplukt (gleaner. 
Oe franjestaart wordt 1n een andere 
groep geplaatst dan de watervleermuis die 
zijn voedsel van het wateroppervlak pakt 
(trawler) (Bauerova & Cerveny, 19B6; 
Beek, 1991; Horberg & Rayner, 1987). 

Van de gefotografeerde 
watervleermuizen is ook het gedrag 
systematisch bekeken. Hieruit bleek dat 
waterv leenoo; zen vee lvu ldig onder overhan
gende takken doorv 1 iegen, 1 ange t; jd 
hoger dan 50 cm. boven het water foerageren 
en af en toe van het wateroppervlak 
afvliegen om door een stuk aangrenzend 
bos te vliegen. Uit de foto's bleek dat 
watervleermuizen hun vleugels zowel door 
de bocht als tijdens de rechtlijnige 
vlucht slechts af en toe parallel aan het 
wateroppervlak houden. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat in de smalste 
gedee ltes gefotografeerd werd zodat voor 
wat betreft de vleugelhouding geen 
representatief beeld verkregen werd. 
Verder kan ik zeggen dat de voorspel
baarheid van het gedrag in grote mate 
afhankelijk is van het jachtbiotoop. 
Watervleermuizen in een dicht jachtbio
toop (smal wateroppervlak met veel 
overhangende oeverbegroeiing) maken 
geregeld plotselinge bochten van 180 
graden met straal < 30 cm., terwijl dit 
in een open jachtbiotoop slechts sporad ; sch 
voorkomt. Uit de geluidsopnames van 
gefotografeerde watervleermuizen bleek 
dat de soort zowel plotselinge als 
optrekkende versnellingen in zijn sonar 
heeft. 

Conclusie 
Aan de hand van deze gegevens ben 

ik tot de conclusie gekomen dat veel 
kenmerken die voor de franjestaart zijn 
gegeven ook op de waterv leenoo i stoepasbaar 
zijn. In veel gevallen zal de 
watervleermuis zich volgens de gegeven 
kenmerken gedragen, maar als een boven 
het water vl iegende 'myoot I zich meer als 
franjestaart gaat gedragen dan hoeft dat 
zeker nog geen franjestaart te zijn. 
Determinatie van beide soorten aan de 
hand van deze kenmerken in de provincie 
Utrecht met een normale detector (geen 
brede band) en een goede zaklamp is niet 
mogelijk geweest. Of dit ook voor de rest 
van Nederland geldt lijkt waarschijnlijk, 
maar nader onderzoek zal dit moeten 
bevest igen. In dit li cht bez ien en met het 
oog op de komende vleermuisatlas, is het 
belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan 

wordt met gedetermineerde franjestaarten . 
Van mijn franjestaarten kan in elk geval 
beter Myotis spec. gemaakt worden. 

Dankwoord 
Herman L impens wi 1 ik bedanken voor 

ZlJn inhoudelijke commentaar op dit 
art ike 1. 
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Belevenissen met 
grootoorvleermuizen 

In het landgoed Oe Tempel in de 
Noordrand van Rotterdam heb ik. in de lomer 
van 1992 een mij onbekend gedrag van 
grootoorvleermuizen in de buurt van hun 
verblijfplaat s in bomen waargenomen, 
waarvan ik in di tart ike 1 kort vers lag wil 
doen. 

Mannetje le idt vrouwtje naar kraa_a.er? 
Zond.~ 14 Juni 1992. 23.00 uur : 

Een grootoorvleermuis komt vanonder het 
bladerdak van een kastanjeboom 
tevoorschijn en Vliegt naar een drie 
armige es. Eerst is er alleen het zachte 
prrrrt.. geluid te horen op 40 Khz (Hini -
2 batdetector). Daarna is het stil. Oe 
grootoor vliegt enkele rondjes bij de es 
en landt vervolgens op één van de armen . 
Kort daarna vliegt hij weer enkele 
rondjes en !naak.t daarb i j het mi tra i lleur
geluid op 20 Khz (de sociale roep). 

Dit ml t~ .111.ur - g.lu1d 1. te 

o~.chrlJY.n .1. .en •• rte droge. 

knette~ende. t.mell Jk h.rda kn.llan In 

aan Z.ar hoog ta~po voo~tgab~.cht. SOMS 

m.t ond.rbreking.n. Dit k.n .ls volgt 

schem.tlsch worden w •• rgeg.v.n: 

D. geluld.n ziJn m.X I"... 1 t. hor.n op lB -

20 Khz. m.ar. w.ll.w •• ~ v.al z .chter. ook 

01'.0 Khz . Za wordan vaar zo",.r "".:1 b.kend 

vooral g.m •• kt bl.:l h.t lnvl1eoen .n 

mlndar v •• k bIJ h.t ult""1 .g.n . 

Oe gehele gang van zaken herhaalt zich nog 
een keer waarbij de grootoor kort één van 
de spechtegaten bezoekt. Vervolgens 
verdwijnt de grootoor onder het lover van 
de kastanjeboom om enkele minuten later 
terug te keren samen met twee andere 
grootoren . Proefl and; ngen vo 1gen alsmede 
het zachte prrrr .. geluid en de soc iale 
roep. Daarna verdwijnen de drie grootoren 
in een van de spechtegaten en wordt het 
st i 1. Na ongeveer v; jf mi nuten komt er één 
grootoorvleermuis naar buiten, ci rkelt 
even bij de es en maak t daarbij het 
mitrailleur -geluid, maakt vervolgens 
nieuwsgierig een rondje om mij heen 
(zonder geluid) dicht bij de grond en 
verdwijnt vervolgens in het duister van 
het bos. 

Oieze lfde nacht ben ik nog vaak 
teruggeweest bij de es, maar ik nam er 
geen grootoorvleermUizen meer waar . In de 
weken erna echter wel : regelmatig waren 
er een of twee grootoren te zien die de 
verblijfplaat s in- en uitvlogen op zeer 
gevarieerde tijdstippen gedurende de 
nacht. 

Ik interpreteer het gedrag dat ik 
gezien heb als volgt: een grootoor-man 
heeft twee grootoor-vrouwen een geschikte 
plaats aangewezen waar zij hun jong ter 
wereld kunnen brengen . 
Misschien is deze concl usie niet 
gerechtvaardigd. Ik. zou dit graag vernemen 
van co llega -onderzoekers d ie ook a 1 jaren 
onderzoek verrichten aan groot 
oorvleermuizen. 

Baltsgedrag van t""" grootoren nabH 
kolonieplaats 
M •• ndag . 10 .ugustu. 1902 , 21 . 30 uur : 

Tijdens een telling van uitvliegende 
grootoren vanuit hun traditionele 
kolonieboom, op ongeveer een kilometer 
afstand van de hierboven beschreven 
lokatie, werd af en toe de harde tik en 
het mitrailleur-geluid (20 Khz) gehoord 
van een rondvliegende grootoor-man . De 
kolonieboom is een oude kastanje van meer 
dan 100 jaar en is al zeker meer dan vier 
jaar in gebruik bij de grootoorvleenooizen. 
Het betreft een stabiele kolonie van ca. 
25 individuen . 

Kort nadat alle grootoren de boom 
om 22.05 uur hadden verlaten hoorde ik op 
30-40 Khz een rustige, frequente tik (lx 
per 10 seconden), en igsz i ns ge 1 i jkend op 
de sociale roep van de dwergvleermuis 
(Pipistrellus). 

H.t g.'uld 11.jkt .n'gsz 'ns op d. 

w.rFro.p ",an de dw.rg"" •• ~~u'. doch Is 

drog.r .n kortar . o. pl.k f"r.qu.ntl. ligt 

bl.:1 40 Khz . Bl.:1 •• n hoger. f"r.qu.ntl. , . 

nt.ts m •• r t. hor.n. Lag.r tot ulter11.jk 

30 Khz IS h.t n og zewak t. hor.n . H.t ritme 

Is .... g "' .... t.b., "'.t pauze. s . h.p .... ,ng.n.n 

.Fwlss.1.nd sn.". en '.ngza",. st ... of".s. 

O ..... "' ..... ng h •• f't g., ..... d dat d.z. st .... k. 

" .... ,.tt. 'n h.t rltm •• 11 •• n g.b.urt bl.:l 

" .... sto ... tng of' t. ", •• 1 't C ht SChlJn ",.' . In 

h.t laatst. ge"'. 1 ""I.gt d. g",oo1:;oor w.g 

Om ko ... t .... ... . w ..... op ",,,,'jw.' deze.lf"d. 

pl •• ts t .... u g t. k ..... n . n h.t no ... m.'. tik 

p.t ... oon t. he ... ",.tt.n. Ik h.b dit g.luld 

w ..... g.nomen bl.:1 g ... ooto .... n di. ",'apan 

v.n.F: .sdoo ... n. as. v.ld".p .n ~ogal1Jk 

'" 1 i ..... 
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Nader onderzoek wees uit dat het 
geluid kwam vanaf een esdoorn. Dicht in 
de buurt hoorde ik een identiek geluid. 
Dit geluid kwam vanaf een 4 meter hoog 
restant van een es. Na langdurig zoeken 
ontdekte ik aan de achterzijde van de es 
een grootoorv leermu is, voor de he 1 ft 
zichtbaar achter een stuk schors. Hij 
hield z ijn kopje, dat bijna voortdurend 
bewoog , schuin naar beneden. Gelukkig 
had hij geen last van het gedempte licht 
dat ik liet schijnen. De exacte plaats op 
de boom van zijn concurrent (?) op de 
esdoorn heb ik niet kunnen vinden vanwege 
het bramenstruweel dat in de omgeving 
groeit . Ik veronderstel dat ook dit een 
grootoorvleermuis ;s geweest. 

Beide grootoren bevonden zich op 
uitstekend gekozen plaatsen, op 10 tot 15 
meter afstand van de kolonieboorn, bij de 
verbindingsroute en net op de overgang 
van dichte naar halfopen begroeiing. Hun 
onderl inge afstand bedroeg ongeveer 8 
meter. 

Na een uur elders op onderzoek uit 
te Zijn geweest ben ik teruggegaan naar 
de plaats en ontdekte dat de grootoor op 
de es nog altijd actief aan het roepen 
was . Het ge lu id heb ik op genomen op 
cassette. 

De mitrailleurgeluiden die de 
grootoorvleermuizen maken op 20 Khz zijn 
kennelijk niet zo bekend bij 
vleermuisonderzoekers. Ik heb ze niet 
gehoord op de onlangs uitgegeven geluids 
en instructiecassette van de Vleermuis 
werkgroep Nederland. Geïnteresseerden 
wil ik deze geluiden graag laten horen per 
telefoon. 

Peter vanDalen, lfeidoornhoek82, Rotterdam 
(010) 4188467 

Vleermuizen boven open 
terrein; de functie van 
lijnvormige begroeiingen 

Er zijn plaatsen waar je, op grond 
van je ervar ing, geen vleermu izen verwacht. 
Er z ijn momenten waarop je, met een 
batdetector in de hand, de kans om 
vleermuizen waar te nemen zo gering acht 
dat verlangens naar een goed gesprek in 
een gezellige kroeg de overhand krijgen. 
Zo ook op 29 augustus vorig jaar, bij 

Nieuw Statenzijl, het meest oostelijke 
deel van Nederland. Haar opeens joegen er 
dwergvleermui zen; bij een matige wind, 
boven het kal e land van het Oldambt, 
zonder binding aan een lijnvormig ele 
ment. Alvorens in te gaan op deze 
waarneming zullen we kort ingaan op de 
functies die lijnvormige elementen voor 
v leermu izen kunnen hebben en het onderzoek 
daarnaar in het kader van ons project \De 
betekenis van lijnvormige 
landschapselementen voor vleermuizen' 
(Verboom, 1992). 

In de discussie omtrent de functie 
van lijnvormige begroeiingen voor 
vleeY1l'klizen in open agrarische landschappen 
staat het gebruik van de sonar centraal 
(L impens et al., 1989; Helmer, 1987). Als 
blinden die, met een korte stok langs 
trottoirbanden, hekjes en rijen 
geparkeerde auto's, hun weg banen door de 
stad, gebruiken vleermuizen hun sonar om 
contact te houden met structuren in he 
landschap. Lijnvormige elementen 
(begroeiingen) dienen als sonarbakens. 
Het bereik van een sonarsignaal legt 
beperkingen op aan de afstand waarover 
een vleermuis contact kan houden met het 
landschap. Doordat uitdoving van het 
geluid aan de lucht sterk toeneemt met de 
frequentie hebben soorten met hogere 
frequentie een korter sonarbereik. De 
verschillen in sonarbereik weerspiegelen 
zich in het landschapsgebruik van de 
verschillende soorten. Dwergvleermuizen 
vliegen op kortere afstand van lijnvonnige 
begroeiingen en vliegen minder vaak over 
open terrein dan bv. laatvliegers en 
rosse vleermuizen. Rosse vleermuizen 
kunnen op grote hoogte over het landschap 
vliegen en met hun laagfrequente sonar 
toch contact blijven houden met het ~ 
landschap. Ook uit de sonarvariatiè-' 
binnen een soort kunnen we opmaken dat een 
v leerRlJ i s contact houdt met het landschap. 
Wanneer bv. een dwergvleermui s van een 
besloten naar een open habitat vliegt is 
te horen da t er een CF component, met een 
lagere frequentie, aan de normale 
enkelvoudige ratel wordt toegevoegd 
(Limpens & Hol1ander, 1992; zie ook 
Kapteyn, 1990). Het komend seizoen zullen 
we k ijken naar de relat ie tussen sonareigen
schappen (piekfrequentie, intervaltijd) 
en akoestische omgeving door geluidsop 
namen te maken van vleermuizen die een 
\ \ ga t " (onderbrek i ng van een 1 i jnvormig 
element op vliegroute) passeren. 
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Naast een rol bij echo-oriëntatie 
kunnen lijnvormige begroeiingen een rol 
spelen als foerageerbiotoop en bij be 
schutti ng tegen wind en predatoren . 
Lijnvormige begroeiingen zijn van grote 
invloed op de verdeling van insek ten in 
een landscha p. Enerzijds doordat ze een 
gesc h i k tonderkomen bieden voor ve 1 er le i 
insekten (sub straat, voedsel, eiafzet). 
Anderzijd s doordat zich aan de lijzijde 
i nsekten concentreren i zowel passief 
(kleinere insekten) door turbulente 
stromingen , a ls act ief (grotere insekten) 
door aantrekk i ng (voedse 1, paarp laatsen ) . 
V leermu i zen worden vaker aan de 1 i jz i jde 
dan aan de loefz i jde waargenomen en vaker 
langs structuurrijke , dichte dan langs 
open elementen (Helmer, 1987) . Omdat in 
het algemeen insektendichtheden aan de 
windluwe zijde hoger zijn valt uit 
veldwaarnemingen niet eenduidig op te 
maken wat maakt dat vleermuizen in de 
beschutting van begroeiingen vliegen. 

Dat verschillen in terreingebruik 
tussen verschillende soorten verband 
kunnen houden met verschi llen in prooikeuze 
is een factor waar rekening mee Met 
worden gehouden. Kleinere vleermuizen 
jagen i n het a 1 gemeen op k le i ne re insekten 
(Fenton , 1989) . Zo voedt de dwergv 1eermu i s 
zich met muggen en andere kleine insekten 
(Swift et .1. , 1985). Het voorkomen van 
deze insekten in zwermen, veelal in de 
beschutting van vegetatie, maakt dat de 
dwergvleermuis deze met een kort reikende 
sonar kan bejagen. Oe laatvl ieger vertoont 
een duidelijke voorkeur voor grotere 
prooi soorten m. n. grotere nachtvlinders 
(uilen) en kevers (labee et .1., 1983). 
Rosse v leerfl'll izen jagen o. a. op nacht v 1 in 
ders en nog grotere kevers (waaronder 
meikevers). Deze grotere insekten komen 
in minder grote dichtheden voor en 
verei sen daardoor een detectie op grotere 
afstand. Dat prooikeuze verband houdt met 
sonargebruik is ook voor andere soorten 
aangetoond (Barc1ay, 19B5). Zonder nu al 
te diep in te gaan op de factoren die de 
ru imte 1 i jke verde 1 ing van i nsekten bepa len 
kan gesteld worden dat grotere insekten 
beter in staat zijn zich onafhankelijk 
va n luchtstromen te verplaatsen (Taylor, 
1974) . K le i nere insekten zijn meer gebonden 
aan de wi ndkerende werk i n9 van begroei ingen 
en vl iegen lager boven de grond, waar 
windsnelheden lager zijn. Grotere insekten 
beschikken over het vliegvermogen om op 
grotere hoogten , los van de beschuttende 

werking van vegetatie, te vliegen. 

Uit bovenstaande blijkt dat het 
gebruik van lijnvormige begroeiingen op 
versch i llende wijzen kan worden verk laard . 
Het i s waarschijnli j k dat een combinatie 
van genoemde fa ctoren een rol speelt. De 
mogelijkheid tot vi suele oriëntatie, het 
relatief belang van lijnvormige 
begroei ingen t . o. v. andere foerageerbioto 
pen , de ruimtel ijke rangschikking van 
lijnvormige begroeiingen e.d. zullen 
bepalend zijn voor de mate waarin gebruik 
gemaakt wordt van 1 ijnvormige elementen . 
Een aanwijzing dat verdeling van voedsel 
en in mindere mate echo-orintatie een rol 
speelt bij de binding van, met name kleine 
soorten vleermuizen, kan mogelijk worden 
opgemaakt uit waarnemingen van vleeY'lTllizen 
boven open terreinen. 
Om op de genoemde waarneming van 
dwergvleermuizen in het Oldambt terug te 
komen. In het 01dambt lagen sinds de 
winter van 1989 een aantal percelen 
braak . Dit heeft tot een aanzienlijke 
verrijking van de insektenfauna geleid . 
Bij normaa 1 grondgebru ik i s het open 
terre in, t.o . v. lijnvormige begroei 
ingen, relatief arm aan insekten. Het is 
niet ondenkbaar dat de beschikbaarheid 
van insekten het foerageren boven het 
open terrein (ook voor dwergvleermuizen) 
IOOge1ijk maakt. 

Toen we, ter afsluiting van een 
geslaagde tocht door het Groningse, in 
een Termuntenzijl se kroeg een slaapmuts 
namen en watertoeri sten en Koos Alberts 
lallend het goed gesprek verstoorden 
groeide het verlangen meer te weten over 
vleermuizen boven open terreinen. 

Om meer over de IOOge1ijkheid tot 
vl iegen / jagen in open terrein van 
dwergvleermuizen aan de weet te komen zal 
komend seizoen worden gekeken naar de 
reactie van vleermuizen op 
insektenconcentrat ies in het open terrein. 
Deel s experimenteel door het creëren van 
insektenconcentraties m.b.v. UV - licht. 
Deel s door vergelijking van terreinen met 
ver schillen in insektendichtheden. Ter 
voorbereiding en ter aanvulling op dit 
deel van het onderzoek zij n we 
ge'interesseerd in waarnemingen van 
v 1 eermu i zen boven open terre i nen. Bij 
deze verzoeken we ieder die waarnemingen 
doet of heeft gedaan van kleine vleer 
mu izen boven open terre i nen ons deze 
telefonisch dan wel schr iftelijk te 
melden ; graag met vermelding van datum, 
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, 

gebied en nadere bijzonderheden (zwermende 
i nsekten, weersomstandigheden, afstand 
van vegetatie e.d . ). 
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voor 80s - en Natuuronderzoek, Postbus 
9201, 6800 HB Arnhem (085) 452991 

Mededelinge,,]tr 
Oproep kolonies dwergvleer
mUIs 

Anderhalf jaar geleden is het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 
(het voorma lige RIN) een onderzoek gestart 
naar de betekenis van lijnvormige 
landschapselementen voor vleermuizen. 
Nieuwsbrief nr . 12 geeft meer informatie 
over dit project. Om inzicht te krijgen 
in het landschapsgebruik van vleermuizen 
wi llen we het komende se izoen de bewegi ngen 
van een aantal gemerkte dieren rond een 
kolonie nagaan . We zoeken daarom een 
kolonie van de dwergvleermuis. 

Het is belangrijk dat de kolonie 
gelegen is in een landschap, waarin open 
terrein afgewi sse ld wordt door 1 i jnvonnig!V 
elementen. zoals houtwallen, bomen lanen 
en/of bomenrijen. Bij voorkeur is er in 
de omgeving ook enig bos en water (beek, 
plas o.i.d.) te vinden.Aangezien we de 
trekroutes en foerageergebieden rond de 
kolonie in kaart willen brengen, is het 
daarnaast van belang dat de omgeving 
toegankelijk is. 

We willen de dieren voorzien van 
een merk (fluorescerende ring, 1 ichtgeven
de capsule), zodat het mogelijk moet zijn 
de kolonie af te vangen. 

U i t prakt i sche overweg i ngen hebben 
we een voorkeur voor het centrum van het 
land, bijv. de Gelderse Vallei of elders 
i n Ge lder land of Utrecht. Andere suggest ies 
zijn echter ook welkom. 

Mocht je een suggestie hebben, laat 
het ons dan weten. 

Tevens zoeken we een aantal mensen 
die ons willen helpen bij het onderzoek. 
Het ligt in de bedoeling om het komende 
seizoen een paar keer met een groepje van 
ongeveer 10 tot 15 mensen de vleermui zen 
rond een kolonie te volgen in hun doen en 
laten. Oe dieren worden van tevoren 
voorzien van een lichtgevende capsule , 
waardoor zij gedurende enkele uren na het 
u i tv 1 i egen v i suee 1 gevo 19d kunnen worden. 
Deze methode kan waardevolle gegevens 
opleveren over zaken als: 

Waar liggen de trekroutes en waar 
de foerageergebieden? 
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Worden er stukken open terrein 
overgestoken? 
- Hoe groot is de home range van de 
kolonie? 
- I s er over lap met de home range van 
naburige kolonies? 

Heb je interesse, bel of schrijf ons dan. 

Ben Verboom & Hans Hujtema 
IBN -DLO , afd . Djeroecologje 
Kemperbergertteg 67 , Postbus 9Z0l, 6800 HB 
Arnhem 
tel. (OB5) 45Z991 (overdag) 
of: (03434) 54Z14 (na IB .OO uur) 
of: (085) 4574gB (na IB.OO uur) 

Oproep: landelijke te lling 
roepende mannetjes 

Het ko.nende najaar gaat de vierde 
(proef)ronde van start van het 
monitoringproject roepende mannetjes. 
Naast monitoring van de dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) starten ... 
dit jaar met monitoring van de ruige 
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 
en de rosse vleermuis (Nyctalus noctula). 
Voor de dwergvleermuis moet een tran5ect 
van 2. 5-5 km. lengte geselecteerd worden 
in de bebouwde kom. Voor monitoring van 
de ruige dwergvleermuis en de rosse 
vleermuis moet een transect (lengte 2.5-
5 k.m.) geselecteerd worden in een bosge 
bied of kleinschalig cultuurlandschap. 
Zet een tran sect zo uit dat de minste kans 
op dubbeltellingen bestaat ; in een min of 
meer rechte lijn of grote cirkel. 

De onderzoeksperiode voor de drie 
afzonderlijke soorten is al s volgt: 

half 
• dwergvleermuis: 

augustus - begin oktober 

• ruige dwergvleermui s: 
half augu stus - begin oktober 

• ros se vleermuis: 
half juli - eind september 

Voor de transecttellingen zijn de 
hiernavolgende richtlijnen opgesteld. 
Het transect moet zes maa 1 gete ld worden, 
startend vanaf I uur na zonsondergang. 
Voor het geva 1 je wat krap in je tijd zit 
kan je eventueel vier ronden doen, maar 
de voorkeur gaa t voora 1 5nog u; t naar zes 

ronden. Tussen de verschillende ronden 
moet minimaal een periode van drie dagen 
liggen . Oe ronden dienen zo regelmatig 
mogelijk over de onderzoeksperiade ge
spreid te worden . Geteld wordt met ~roog 
weer, met temperaturen boven de 10 C en 
weinig wind. Oe routes bij monitoring van 
de dwergvleermui s in bebouwing worden bij 
voorkeur gefietst. Oe route s bij monito 
ring van de ruige dwergvleermuis en de 
rosse vleermuis in bossen en landgoederen 
worden bij voorkeur ge lopen. Het startpunt 
van elke ronde ligt vast. 

Kies een gebied uit dicht bij je 
woonplaats, in overleg met de provinciale 
coördinator . Hiermee voorkom je dat je in 
een gebied gaat lopen, waar nauwelijks 
v leerlllJ izen voorkomen. Het i s de bedoe 1 ing 
dat deze lfde geb ieden jaar 1 i jks bemonsterd 
worden, l iefst door steeds dezelfde 
waarnemer. Kaarten van de geselecteerde 
monsterpunten kunnen eventuee 1 verkregen 
worden bij de provinciale coördinatoren . 

Na afloop van de telperiode worden 
twee bewerkingen op het materiaal 
uitgevoerd: 

1 Voor elk transectjproefvlak wordt 
het maximum aantal roepende mannetjes 
bepaald dat op één ronde geregistreerd 
werd (het indexcijfer) . 
2 Dp de waarnemingen wordt een 
clustering uitgevoerd, om de relatieve 
dichtheid van de roepende mannetjes langs 
het transeet te bepalen. 

Voor het onderscheiden van 
verschillende individuen (Uitsluitende 
waarnemingen) op elke ronde gelden de 
volgende richtlijnen: 

Houdt een afstand aan van 100 meter 
voor uitsluitende waarnemingen. 

Meerdere tege 1 i jkert i jd roepende 
(territoriale) vleermuizen en vanaf 
vaste plekken roepende vleermuizen gelden 
in principe altijd al s uit s luitende 
waarnemingen. 

Verplaatsingen van zeker dezelfde 
terr i tori a le v leermu i zen worden op kaart 
weergegeven door middel van een 
doorgetrokken streep . 

Verp laats ingen van rooge 1 i jk deze lfde 
terr i tori a le v leermu i zen worden op kaart 
weergegeven door midde 1 van een onderbroken 
streep of st ippellijn. 

Maak op de kaart onderscheid tussen 
vanaf vaste plekken roepende vleermuizen 
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(paarp laats - i nd i cerende waarnemi ngen) en 
rondvliegende roepende vleermuizen 
(territorium- indicerende waarnemingen). 

Voor de 
waarnemingen 
ri chtlijnen : 

clustering 
gelden de 

van de 
volgende 

Een territorium wordt gevormd door 
minimaal twee waarnemingen, waarvan 
minstens één uitsluitende waarneming . 

De maximale clusterafstand tussen 
waarnemingen van verschillende 
ronden bedraagt 150 meter. 

Breng zovee 1 moge 1 ijk waarnemi ngen 
onder in zomin mogelijk clusters. 

Voor vragen over de methodiek kun 
je terecht bij ondergetekende, tel: (046) 
742357. Geef je ruim voor de aanvang van 
dit (proef)project op, dan krijg je nog 
een handleiding en telformulier 
toegestuurd. Opgave met verme lding van de 
soort en het te beMOnsteren transect kan 
schriftelijk bij Herman Li.pens. 

Ludy Verheggen, Breitnerstraat 57, Geleen 

Dode watervleermuizen en 
meervleermuizen gezocht 

Verontreinigingen uit waterbadems 
(o.a. zware metalen en PCB's) kunnen via 
insekten met een aquatische larve
stadium (bv . muggen) in vleermuizen 
terecht komen. Weinig is bekend over de 
hoeveelheid verontreinigingen die een 
vleermuis op deze manier binnen krijgt en 
over de gevo 1gen die deze verontreinig; ngen 
hebben op de vleermuis. 

In opdracht van Rijkswaterstaat 
Zuid-Holland wil ik uitzoeken of de 
concentraties verontreinigingen in 
muggelarven en adulten in de Brabantse 
Biesbosch hoog te noemen is. Van twee 
sterk watergebonden vleermuissoorten 
(watervleermuis en meervleermuis) zal 
een schatting gemaakt worden van wat deze 
soorten aan verontreinigingen binnen 
krijgen indien zij uitsluitend deze 
muggen zouden eten . Daarmee ontbreken nog 
de gegevens over wat er daadwerke 1 i jk aan 
verontreinigingen in watervleermuizen en 
meervleermuizen gevonden wordt. Het zou 
daarom interessant zijn om enkele 
vleermuizen te kunnen analyseren op 
verontre i n i gingen. Gezocht worden dan 
ook dode water - en meervleermuizen die 

\ \ rede 1 ijk 11 vers z, Jn en waarvan de 
vindplaats duidelijk is. Omdat het aantal 
dood gevonden water - en meervleermuizen 
naar verwachting klein is, zijn alle 
meldingen welkom. Mochten er toch veel 
meldingen komen dan zal een nadere 
se lectie plaatsvinden. 

Op basi s van deze gegevens hoop ik 
een antwoord te kunnen geven op de vraag 
of water- en meervleermuizen belast 
worden door verontreinigingen uit sterk 
verontreinigde waterbadems. 

Jeroen Rejnhold , st. 19natiusstraat 137-
c 4817 KE Breda 
Thuis : (076) 219039; RWS: (078) 322500 

Vereniging voor grensover
schrijdende vleermuisbe
scherming 

Het idee voor 
een grensoverschrij
dend samenwerkings
verband van vleermuis 
onderzoekers en 
-beschermers werd in 
1986 geopperd door 
Christine Harbu sch 
(Saarland-Duitsland) 
en Bernard Hamon 
(Lotharingen-Frankrijk). Dit idee werd 
kort daarna gerea 1 i seerd door de opricht i ng 
van de Werkgroep Grensoverschrijdende 
Vleermuisbescherming. Het werkgebied van 
de werkgroep werd om praktische redenen 
voora 1 snog beperkt tot Wa 110n ië in Be 19 ië , 
de deelstaten Nordrhein-Westfalen, 
Rhei n land-Pfa 1 z en Saar land i n Ou its land , 
de reg i 0 I sLothar ingen en Champagne
Ardennen in Frankrijk, het Groot-Hertogdom 
Luxemburg en de provincie Limburg i 
Nederland. In een later stad ium zal di 
werkgebeid mogelijk worden uitgebreid. 
Op 10 oktober 1992 werd binnen de 
werkgroep de Vereniging voor 
GrensoverschrijdendeVleenmuisbescherming 
(Association pour la protection 
Transfrontalière des Chauves-souri s ) 
opgericht waarin elk deelnemend land met 
een lid is vertegenwoordigd . Het is de 
bedoeling dat de vereniging over enkele 
jaren wordt omgezet in een stichting. De 
vereniging heeft haar zetel in het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum in 
luxemburg. 

De veren i ging heeft thans twee 
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projecten in uitvoering. Het eerste 
project i s een Europees prograrnna tot 
behoud van voormalige militaire 
verdedigingswerken ten behoeve van 
vleermuisbescherming. Een aktieplan voor 
dit project is in voorbereiding. Het plan 
beoogt het behoud en inrichting van 
voormalige verdedigingswerken uit de 
laatste twee wereldoorlogen, in het 
bijzonder die van de Siegfried- en 
Maginotlinie, als beschermde 
winterverb 1 i jfp laatsen voor v leerrnu; zen. 
Het tweede project betreft een 
man itoringsprogranma voor enke 1e bedreigde 
vleermuissoorten die in het werkgebied 
van de vereniging voorkomen en tevens 
zijn opgenomen in Annex 11 van de EEG
Habitatrichtlijn. Deze soorten zijn de 
grote en kleine hoefijzerneus, de 
ingekorven vleermuis, de meervleermuis, 
Bechstein's vleermuis, de vale vleermuis 
en de mopsvleermuis. Oe zomer- en 
wintenlaarnemingen van deze soorten worden 
gestandaardiseerd verzameld en centraal 
opgeslagen. De resultaten zullen te 
zijner tijd worden uitgewerkt en 
gepubliceerd. 

Tijdens het VI European Bat Research 
Symposium, dat in augustus van dit jaar 
in Portugal gehouden zal worden, zal de 
vereniging zich presenteren. 

Peter Lina, IKC-NBLF, postbus 30, 6700 
AA flage'!.Lngen 

Wisseling provinciale 
coördinatoren 

Na het vertrek van Jan Piet Bekker 
naar Aruba wordt het coördinatorschap van 
Zeeland thans waargenomen door Kees 
Hostert, de provinCiaal coördinator van 
Zuid-Holland. 

In verband met de verhuizing van 
Jan Buys naar Wageningen is het coördi
natorschap in Limburg overgedragen aan 
Jan K luskens, projectmedewerker vr i jwi 11 ig 
landschapsbeheer bij de Stichting 
1 nstandhouding K le i ne Landschapse lementen 
in limburg. Oe Vleermuiswerkgroep binnen 
de Zoogdierenwerkgroep van het 
Natuurhistorisch Genootschap in limburg, 
neemt de vleermuisbelangen in Limburg 
waar. In deze werkgroep hebben de vo 1gende 
personen zitting: Jan Kluskens, Willem 
Vergoossen en ludy Verheggen. 

Erratum 

Bij het artikel vanWillemVergoossen 
over de w; nterte 11 i ngen i n de merge 19roeven 
1991 /1992 in Nieuwsbrief 4(3) stond in de 
tabel met het totaaloverzicht op pagina 
1 abusievelijk een aantal van 36 baard
vleermuizen vermeld. Het juiste aantal 
baardvleermuizen was 736. 

Pub1ica ties J1I 
Fairon J. & A. lefevre, 1991. Belgisch 
Cent ..... voor Chiropterologisch Onderzoek. 
Nr XII. Vleenouisreservaten in België. 
180 pp. Verschenen in de reeks 
studiedocumenten van het KBIN., no. 69. 
Telefonisch te bestellen bij Jan Tavernier, 
tel: -32/2/627 42 66, of per post door een 
kaartje te sturen naar: Kon i nk 1 i jk Be 19isch 
Inst ituut voor Natuunletenschappen, Sa les 
Officer, aU. Jan Tavernier, Vaut ierstraat 
29, B·1040 Brussel. Prijs BF 450. 

In de reeks studiedocumenten van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) verscheen in 
1991 na. 69: Vleermuisreservaten in 
België. Oe eindredactie was in handen van 
Or. J. van Gaethem. Van deze editie is een 
Nederlandstalige (no. 69) en een 
Franstalige versie (no. 68) verschenen. 

Het Centrum voor Ch i roptero log i sch 
Onderzoek verricht vanaf 1973 onderzoek 
naar de ontwikkeling en bescherming van 
vleermuispopulaties in België. Sinds die 
tijd werden ca. 200 vleermuisreservaten 
opgericht. Hieronder va 11 en versch il
lende typen zamer- en 
winterverblijfplaatsen; natuurlijke 
grotten, kunstmatige verblijfplaatsen, 
ho lle bomen en kerkzo lders. In dit 
document wordt een gedetailleerde 
beschrijVing van objecten gegeven, die 
het statuut vleermuisreservaat hebben 
gekregen. In dit werk wordt een eerste 
gedeelte van de uitwerking van de resul
taten voorgesteld. Een tweede deel zal 
een meer Uitgebreide analyse omvatten en 
in een derde deel zullen algemene beslui 
ten naar voren worden gebracht voor een 
toekomstig beleid inzake het behoud van 
de vleermuizen. 

De bescherming van vleermuizen is 
in België verschillend geregeld per 
Vlaams, Waals en Brussels gewest. Elk 
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gewest heeft zijn eigen bevoegde instant ies 
en wetten inzake ruimtel ijke ordening en 
natuurbeschermi ng. Oe beschermi ngsact ies 
hebben zich tot nog toe voorname 1 ijk 
gericht op kunstmatige ondergrondse 
overwinteringsplaatsen, vanwege het 
overgrote gedee lte van de waargenomen 
vleermuizen dat zich in niet natuurlijke 
ondergrondse objecten bleek te bevinden. 
In Wallonië hebben slechts 7 grotten een 
bestemming als vleermuisreservaat 
gekregen. Oe natuur 1 i jke grotten zijn 
grotendeels onderhevig aan de frequente 
bezoeken van een steeds groter wordende 
groep Belgische en buitenlandse 
speleologen en andere sporadische bezo
ekers. 

Het aantal zomerverblijfplaatsen 
dat vermeld wordt is gering. Er zijn een 
twee ta 1 zomerverb 1 i jfp laatsen opgenomen, 
die een functie hebben als verblijfplaats 
of jachtgebied in de zomer; de populieren 
van Berten, een 5-tal populieren bij 
Spa lbeek, d ie door terri toria le Ennetjes 
van de rosse vleermuis bezet worden en het 
reservaat Schalienhoeve, een vijver bij 
Londerzee 1 die symbo 1 i seh als jacht geb i ed 
wordt gevrijwaard. Een aantal genoemde 
objecten zijn naast winterverb 1 i jf ook in 
de zomer in gebruik als kolonieplaats 
voor vleermuizen. Een enkele zolder die 
thans nog kraamkolonies van oa. de vale 
vleermuis herbergt, heeft eveneens het 
statuut vleermuisreservaat verworven. 

In een algemene inleiding op de 
beschrijving per object worden achtereen
volgens behandeld: de definitie, 
omschrijving en de beschermingsstatus 
van vleermuisreservaten en de aard van de 
getroffen beheerswerken . Oe bescherming 
van vleermuizen in België wordt geplaatst 
tegen de achtergrond van de bestuurlijke 
en administratieve indeling in gewesten. 

Voorts wordt bondig ingegaan op 
internat iona le act ies in Frankri jk, Luxem
burg, Nederland en Polen, waarde Belgische 
natuurbeschermingsorganisaties aan 
deelgenomen hebben. Vanuit de noodzaak om 
internationale acties te coördineren 
werd tussen Duitse, Belgische, Franse, 
Luxemburgse en Nederlandse onderzoekers 
een grensoverschrijdende werkgroep 
opgericht voor de bescherming van 
vleenooizen: l ' Association pour la Protec 
t ion Transfronta 1 i ère des Chauves -sour is, 
a.s.b.l.. 

Het document geeft een u i tgebre ide 
beschr i jv i ng van elk v leermu i sreservaa t. 
Voor elk object, dat gerubriceerd is naar 

Vlaams, Brussels en Vlaams gewest, worden 
achtereenvo 1gens behande ld: naam van het 
object , de geograf i sehe 1 i gg i ng , het type 
object, de eigenaar, de status, de 
conservator, de landschappe 1 ijke 1 ig 
ging, de historie en karakteristieken, de 
u i tgevoerde beheen.werken , vanda 1 isme, 
objectgebonden literatuur, een platte 
grond van het object zelf en de ligging 
in België, de waarnemers en een overzicht 
van de vleermuiswaarnemingen. Oe ver
sch i llende typen objecten worden door 
elkaar heen behande ld, afhanke 1 i jk van de 
geografische lijn van west naar oost die 
in de volgorde van behandeling aange 
houden is. 

Aan de schetsen en tekeningen van 
de kaarten en plattegronden is veel zorg 
besteed door mevr. K. Bouckaert. Van 
ijskelders, oorlogsschuilplaatsen, for
ten, kazematten en kelders wordt zowel 
een boven- als en zijaanzicht weergegeven 
en soms een vooraanzicht. Van leisteen
groeves wordt bovendien een verticale 
doorsnede gegeven alsmede een 
vooraanzicht. Vrijwel alle objecten zijn 
nauwkeurig in kaart gebracht. Zelfs van 
de groeve van Zussen met een oppervlakte 
van ca. 80 ha. en een totale lengte van 
meer dan 80 km . is een plattegrond 
weergegeven. 

Voor de kleinere objecten met 
relatief weinig vleermuizen worden de 
gevonden aantallen overwinterende 
vleermuizen per jaar per soort gegeven. 
Voor de meeste grotere objecten met 
relatief veel overwinterende vleermuizen 
worden, op enkele uitzonderingen na 
(groeve Pitjesberg, Leigroeve Lingle 
e.a.), jaaroverzichten gegeven van het 
totaa 1 aanta 1 overwi nterende v leerTllJ izen. 
Per soort is het procentuele aandeel van 
het totaal aantal gevonden vleermuizen 
over de hele onderzoeksperiode berekend. 
Hieruit kunnen overigens geen gevolg 
trekkingen over de toe- of afname van de 
betreffende soorten getrokken worden. In 
de begeleidende tekst worden bijzon 
derheden vermeld over belangrijke 
veranderingen die Zijn opgetreden in de 
v leermu i ssamenste 11 i ng. Oe te loverz ichten 
per object zijn bijgewerkt tot en met de 
wintercensus 1989/ 1990. 

Wat in dit verband opvalt i s het 
hoge percentage vleermuizen dat in 
verschillende grotere objecten niet 
gedetermineerd wordt. In de Caestertgroeve 
bijvoorbeeld werden van 1966 tot 1988 
meer dan 3000 vleermuizen waargenomen, 
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waarvan er 682 met zekerheid werden 
gedetermineerd . Klaarblijkelijk wordt 
er bij de determinat ie n iet met verrek ijkers 
gewerk t. I n het tweede dee 1 za 1 onge
twijfeld blijken welke consequent ies dit 
heeft voor het opstellen van jaarreeksen. 
In een klein aantal objecten zijn tot laat 
in de jaren zevent ig determinat ies van de 
brandt's vleermuis uitgevoerd. Waar
schijnlijk gaat het in deze geval l en om 
in de hand gedetermineerde dieren, maar 
h i er worden geen nadere medede 1 i ngen over 
gedaan. Tegenwoordig worden er ook in 
België waarschijnlijk geen overwinte
rende vleermuizen meer voor determinat ie 
in de hand genomen. Duidelijk is aan de 
hand van het grote aandeel niet 
gedetermineerde grootoorvleermuizen, dat 
i n Be 19 ië nog zeer voorz icht i g wordt 
omgesprongen met de determinatiekenmer
ken van de grijze grootoorv leermuis en 
bruine grootoorvleermuis in winterslaap. 
Zijn de weinige gedetermineerde grijze 
grootoorvleermuizen in de hand 
gedetermineerd? 

Het document bes lu;t met een algemene 
literatuurlijst en een uittreksel uit het 
Belgisch Staatsblad met de relevante 
artikelen waarin de bescherming van de 
inheemse vleermuizen bij wet geregeld is, 
voor het Brusselse gewest vanaf 22 
september 1980, voor het Waalse gewest 
vanaf 30 maart 1983 en voor het Brusselse 
gewest nog pas vanaf 29 augustus 1991. 

Voorts is een lijst van de in het 
document vermelde instituten en ver
enlglngen en een lijst van de con
servators en verantwoordelijken van de 
reservaten opgenomen. 

Al met al kan ik dit document van 
harte aanbevelen, enerzijds als voorbeeld 
van hoe dit soort gegevens gepresenteerd 
kunnen worden en anderzijds als 
wetenschappelijk naslagwerk. Ten aanzien 
van deel 2, met een uitgebreide analyse 
van de in deel 1 gepresenteerde gegevens, 
zijn de verwacht; ngen hoog gespannen. 
Ludy Verheggen 

Fleder.aus-Anzeiger. Offizielles 
Mi tte i 1 ungsorgan der Koord i nat ionsste lle 
ast für Fledermausschutz, Zürich, 
Zwitserland . No. 33, december 1992. 

Winterschläfer leben gefährlich 
Redacteur Hans-Peter Stutz vraagt 

in dit inleidende artikel aandacht voor 
de winterslaap en de zomer lethargie van 

vleermuizen in het algemeen en in het 
bijzonder voor de winterslaap van de 
nathusius' dwergvleermuizen die zich ook 
in ons land gedurende de winter vaak 
tussen de houtblokken in opgestapeld 
brandhout verbergen. In Nederland houden 
ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus 
nathussi) zich soms zelfs wel eens in de 
loods van een houthandel op, weggekropen 
in de nauwe k ieren tussen het opgestapelde 
gezaagde hout. Vindt men bij het afbreken 
van stapels haardhout of tinmerhout ruige 
dwergvleermuizen, dan is het zaak om de 
dieren direct weer in de houtstapel terug 
te plaatsen en deze stapel voor de rest 
van de winter ongemoeid te laten. 

Die Verbreitung der \leissrand fledel"llilus 
(Pipistrellus kuhlii). 
In deze bijdrage, eveneens van de hand van 
Stut z, wordt het een en ander verte ld over 
de versfreiding in het algemeen en in 
Zwitser and in het bijzonder van de niet 
i n ons land voork_nde soort Kuh l' s 
dwergvleermuis genoemd naar de zoöloog 
Kuhl. Deze laatste behoorde tot de 
gedreven moedige generatie van 
natuuronderzoekers die in de eerste helft 
van de vorige eeuw vanuit Nederland door 
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
in Leiden naar het voormalige Nederlands 
Oost Indië werd gezonden om daar de toen 
nog vrijwel onbekende fauna en flora te 
inventariseren. Bijna al deze 
onderzoekers, waaronder Kuh 1 en Boie (de 
naamgever van de meervleermuis, Hyotjs 
dasycneme Boie), kwamen na zeer korte 
tijd door ontberingen en ziekten in Indië 
om het leven. Uit het verhaal van Stutz 
blijkt dat er van deze rond de Midde llandse 
zee voorkomende soort in feite in 
Zwitserland weinig bekend is. 
Oorspronke 1 i jk werd hij voora 1 ten zu iden 
van de Alpen waargenomen; sedert 1990 
zijn er ook kraamkolonies ten noorden 
daarvan gesignaleerd. Het is de vraag of 
dit komt door een areaaluitbreiding in 
noordelijke richting of doordat het dier 
dat voorheen nogal eens met de 
dwergvleermuis of met de ruige 
dwerg v leermu i s werd verward, thans beter 
herkend wordt. 

Zeig .ir Deinen Flughautrand und ich sage 
dir, wer OU bist. 
Uit deze korte bijdrage, wederom van 
Stutz, blijkt dat de determinatie van P. 
kuh 1 i i a 11 een betrouwbaar kan gesch i eden 
aan de hand van de vorm van de snijtanden 
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in de bovenkaak. Determinatie aan de hand 
van de wi tte rand van de v 1 ieghu id tussen 
achterpoot en vijfde vinger is niet goed 
moge 1 i jk. Ook vo lwassen manne 1 i jke ru ige 
dwergvleermuizen vertonen dit kenmerk. 
Wi 1 men zeker van z; jn zaak zijn, dan moet 
er ook gekeken worden naar de eerste 
(middelste) snijtand in de bovenkaak. 
Deze heeft, in tegenstelling tot alle 
overige dwerg v leermu i ssoorten, slechts 
één punt. 

Sensationelle Wochenstubenfunde van 
Veissrandflederlàusen. 
Beschrijving van enige sedert 1990 ten 
noorden van de Alpen in Zwitserland 
gevonden kraamkolonies van P. kuhlii. 

Organisation des Fleder.ausschutzes in 
der Sc"'"" iz. 
Organisatie-schema van de Zwitserse 
vleermuisbescherming. 

~ihnochtsbastelecke für Kinder. 
Beschrijving van grappige eenvoudig te 
maken vleermuis-kerstversierselen. A.H. 
Voûte 

CHIROP ÉCHO (N' 2, 1992), u itgave van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (Fr.: IRSNB) , Brusse 1 

Deze tweede uitgave telt weer een 
aantal gevariëerde artikelen, recensies 
van boeken en berichten. 

Eerst een verhaal over ervaringen 
in Frankrijk met overlast van vleermuizen 
in gebouwen, waarin J.F. Noblet praktische 
en psychologische tips geeft, die naast 
de materiële oplossing van problemen, 
ertoe bij kunnen dragen dat de bewoners 
door beter geïnformeerd te worden 
vleermuisvrtendelijker ~estemd raken. 
Als allerlaatste mogel,jkheid worden 
voor zeer urgente geva llen aanbeve 1 i ngen 
gedaan voor het verplaatsen van 
vleermuiskolonies. De heer J. Fairon 
licht Zijn persoonlijke ervaringen met 
dit probleem toe en geeft enkele 
voorbeelden. Ervaringen in België leren 
dat gevangen dieren beslist dezelfde 
nacht weer uitgezet moeten worden op een 
maximale afstand van 5 km. van hun eerder 
onderkomen. Het transport dient onder 
optimale condities plaats te vinden, 
waarbij ieder dier apart geïsoleerd mQet 
zijn bij een temperatuur beneden de 14 C. 
Behalve de dwergvleren die met een 
tiental exemplaren verplaatst kunnen 

worden. Iedere verplaatsing over grotere 
afstand dient men te vermijden, zo is Zijn 
ervaring. 

Monitoringprojekten in Wallonië 
vinden reeds geruime tijd plaats . AVES 
doet dit voor de vogels, libellen zijn 
onder de hoede van GOMPHUS I orch ideën van 
de Natura 1 i stes Be 1ges, mossen van de 
luikse Universiteit. Vleermuizen worden 
aan een monitoringprogramma onderworpen 
door het Centrum voor v 1 eermu i sonderzoek 
(Fr.: CRC) van het IRSNB sedert 1990 en 
sedert 1991 zijn amfibieën en reptielen 
een object voor de BOOMKIKKER (Rainne). 
Wallonië is voor de vlerologen ingedeeld 
in een Vijftal regio's (de löss-streek 
met de Bassins van Haine en Samber, de 
Haspengouw met de Henegouwse en Brabantse 
massieven, de Condroz-Samber met de 
Maasstreek tot en met het Land van Herf, 
de Fagne-Famenne, de Ardennen met het 
massief van Rocroi en Belgisch 
Lotharingen). Het is de bedoeling in de 
zomerperiode liet behulp van batdetectors 
jachtterritoria van vleermuizen en 
kraamkolonies te zoeken. In de 
wintermaanden dienen groeves en andere 
overwinteringsplaatsen van vleermuizen 
bezocht te worden voor tellingen en 
determinaties. Hierbij is op te merken 
dat het grootste deel van de 
wintertellingen enkel niet nader 
gedetermi neerde vleermu i zen op leverde, 
waarb i j objecten we 1 meer dan eenmaa 1 
bezocht zijn. 

Welke batdetector voor welk 
gebruik?, een vraag, waarop in een 
tweetal artikels uitvoerig zal worden 
ingegaan. Dit eerste technische deel gaat 
in op de gebruiks- en technische 
mogelijkheden van batdetectors. Maar 
hierover is in Nederland al zoveel 
gepubliceerd. 

Korte berichten ondermeer over de 
vernietiging van een kolonie van de grote 
hoefijzerneus te Durbuy, provo luxemburg 
door kippegaas te spannen voor de 
galmopeningen van de kerktoren om uilen 
bu i ten te houden! Een paar korte ber i chten 
over in vogelasielen verzorgde gewonde 
vleermuizen en over nieuwe bedreigingen 
van het plateau van Caestert. Boosdoener 
is hier de ENCI. Verder vondsten van een 
tweetal ruige dwergvleermuizen in een 
luikse volksbuurt en in een houtdepot te 
Verviers in twee jaar tijd. 

Een bericht over een internat iona le 
groep voor Studie en Bescherming van 
Vleermuizen (Rijnland·PfalzfSaarland, GH 
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Luxemburg, Wallonië , Frankrijk met de 
Champagne·Ardennes, Lotharingen en Vogezen 
en luid-Limburg voor Nederland). De 
Neder landse vertegenwoord i ger i s de heer 
Lina . De meeste aandacht wordt momenteel 
gericht op de inrichting van de in deze 
streken royaal voorhanden militaire 
objecten als vleer muisreservaten. 
Daarnaast worden een vi jfta 1 soorten, 
grote en k le i ne hoef ijzerneus, en de 
Hyotissoorten de ingekorven vleermuis, 
de meervleermuis en de vale vleermuis aan 
een speciaal bewakingsprogramma 
betreffende hun populaties onderworpen. 

Een vertaling van het Europees 
accoord t.b.v. de vleermuisbescherming 
is een verder onderwerp. Dergelijke 
exactere verta 1 ingen en berichten zouden 
ook in de Nederlandse berichtgeving meer 
mogen voorkomen dan tot nu toe gebru ike 1 ijk 
is. Tot s lot de heuglijke mededeling van 
een tweeta 1 nieuwe natuurreservaten t.b. v. 
de vleermuizen en wel in Halonne en in 
8ertrix. 

Boekbesprekingen en 
ch iropto log i sche IJIedede 1 i ngen vonnen het 
slot van deze 16 pagina's tellende 
uitgave. Leo Backbier --

verkoop@ 
arti.ke1en 

Voor beste 11 ing van art ike 1en bij de VLEN 
en het Oost Europa Fonds (BSFFEE) zijn twee 
verschillende postbankrekeningen geopend. 

VLEN-ARTIKElEN 

Bij de V1eenruiswerkgroep Nederland 
zijn de volgende artikelen veri:.rijcpaar: 

Handleiding voor het inventariseren en 
determineren van Nederlarx1se vleenruissoorten 
""t behulp van bat-detectors (He1""r, W., 
H.J.G.A. Limpens & W. Bcngers). Prijs 12,50 
( i nc 1. verzendkosten). 

VLEN-st iekers. Kumena 11een schrifte lijk 
aangevraag::i~n bij Wim8ongers, Ceresstraat 
15, 6707 AL Wageningen. Prijs 1, - per stuk. 

Herkenning van Nederlandse 

v leenru i ssoorten aan hun ge luid. Referentie- en 
instructiecassette ten behoeve van het deter· 
mineren van v leenru izen aan de harx1 van oon 
echolocatie geluiden. Prijs 17,50,- (incl. 
verzendkosten) . 

De Nederlandse Vleenruizen (Daan, S. et 
al.) Bestandsontwikkelingen in winter- en 
zOlll!rkwartieren . 118 pag. Prijs 4,50 (incl. 
verzerdosten) . 

Deze artikelen (op de VLEN-stiekers na) kunnen 
worden besteld door overschrijving van het 
daarvoor verschu 1digde bedrag op postbankrekening 
53.25.724, ten name van de Sticht ing V1eenruis
Onderzoek (voluit!) , onder verTll!lding van het 
gewenste art ike 1 en aanta 1. VerTIl! 1d ook steeds 
dat het cm een bestelling gaat. Schrijf 
Stichting V1eenruis Onderzoek voluit, dus geen 
SVO. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Voor beta hngen uit het buiten land via een giro
of bankreken i ng of ""t cheqJes worden door de 
banken 15, - adoinistratiekosten bij de 
stichting in rekening gebracht . On dit te 
vooo1<lIII!n kunnen betalingen uit het buitenland 
beter met een postc~ worden gedaan, ten rme 
van de Stichting V1eel1llJis-Onderzoek, postbus 
190, 6700PD Wageningen. Bij betalingen via een 
giro- of bankrekening uit het buitenland 7,50 
extra ovennaken! 

BSFFEE-ARTIKELEN 

Bij het Bat SUpport Fund For Eastern 
Europe zijn de vo 1gende art ike 1en verkrijgbaar: 

Atlas van de Nederlaoose vleenru izen 
1970-1984, alsmede een vergelijking met 
vroegere gegevens , 1986, 97 pag (Glas, G.H). 
Prijs 32,50 . Voor lezers van de Nieuwsbrief, 
voor zolang voorradig, slechts 10,-. 

European Bat Research 1987 (Hanák, V., 
I. Horázek & J. Gais1er). Deze uitgave bevat de 
verhande hngen van de 4e European Bat Research 
Conference, gehouden in Praag in 1987 , en bevat 
81 artikelen en tientallen samenvattingen over 
vleenruisonderzoek in Europa en aangrenzende 
gebieden . De oonnale prijs van deze uitgave van 
lOOer dan 700 pagina 's bedraagt 118,50. Via de 
'Stichting' kan dit unieke boek bij het Bat 
Support Fund for Eastern Europe (BSFFEE) met 
nEer dan 40% kort i n9 ~rden aangeschaft voor de 
prijs van slechts 60, - (exc 1. 7,50 verzenclc.osten 
voor verzending binnen Neder land en naar België 
en Luxerrburg . Voor de overige landen bedragen 
deze kosten 13,50). 

Lynx. Themanummer van de First 
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Internat lona 1 Bat Conference, Tsjechos lowak ije 
1968. 
Oe verhande 1 ingen van deze conferent ie werden 
gepub 1 iceerd in een spec iaa 1 mllTlEr van het 
t ijjschrift ' Lynx ' . Eendee I van a. vert1ande I ingen 
heeft betrekkil19 op vleenruisonderzoek in 
Nederland . Het BSFFEE heeft de hand weten te 
leggen op de laatste eXE!!l11> laren van deze 
uitgave. Prijs 22,50 (exc 1.6, - verzerxikosten 
voor Nederland, Be IgiëenLuxmturg, verzend<.osten 
voor overige landen 9.5O). Bij het tegelijkertijj 
bestellen van beide uitgaven: European Bat 
Research 19B7 en Lynx. vervallen a. verzendkosten 
voor het I'lJI'II'er van 'Lynx' . 

Deze art ike len kuooen beste ld wo"",n 
door overschrijving van het daarvoor verschJ ldiga, 
be1rag (ioc1. porto) op postbankrekening 
351B73. ten naIJl! van het Bat Support Fund For 
Eastem Europe te Leia.~n .• " 

Agenda ii: .. l. 
27 neart 
Provinciaal coiirdiratorenoverleg • Utrecht 

14 mei 
VleenaJis_ling in a. 8ijlEr (Na) 
Vanaf station N.S. in de Bijlmer wordt een korte 
wandeling door het " Groene Hart van ftlk.lln" 
gehooden. Veel vleenruizen. cm het geheugen ten 
aanzien van de gelUiden weer Ins op te frissen. 
Aanvang: 20.00 uur; opgave en inlichtingen bij: 
Floor van a.r Vliet (t«JZOS). (020) 682B216 

18 t/m 20 mei 
VleenaJis-i......urisati'*""" lClZOS l4ET TMiT 
(jaarvergadering) in de duinen en binnenduinen 
in de omgeving van Oriehuis/Santpoort. In a.ze 
prachtige binnenduinbossen zijn nog vele 
kolonies rosse vleermuizen, watervleermuizen 
en grootoren te verwachten, zelfs een kolonie 
franjestaarten . In dit gebied met o. m. boomBrters 
en grote waakhonden afgewisseld door een fraai 
duin- en polderlandschap zal de t{)IOS u een 
onvergete 1 ijk weekend bezorgen. U OOeft er 
alleen maar bij te zijn .... 
Inlichtingen & opgave bij: Arend de Jong. tel: 
(02518) 55417 

21 t / m 23 mei 
Vleerouiskaop Ooerijssel 
De Ve l<M!rkgroep van de VZZ organ i seert in 
samenwerk ing rret de Natuur en Mil ieufederat ie 
OVerijssel een vleermuiskéllll> in de oogeving van 
Gramsbergen. Kosten: leden VII 25.· (SF 450). 
niet - leden 35.· (BF 630) . Aanmelden door 

overmaking van het kampbe1rag op giro 3094594 
van de Natuur en Mil ieufederat ie Overijsse 1 te 
Z\IKllle, onder venrelding van vleenruizenk.anp. 
Naa.re inlichtingen bij : Jeroen Reinhold (076) 
219039. 

21 mei 
Excursie landoJled a. Braak. Pa_la.. 
Inlichtingen en opgave bij: Hans Huitene (OSS) 
457498 of Henk Heller (05985) 3156. 
Vleermuiswerkgroep Groningen. 

4 juni 
Excursie !lei gal.,i. Berg en Tem lijt. Tijdens 
deze excursie zal speciaal gelet I«lrden op de 
herlc..enning van baardvleermuis, franjestaart en 
va le vleenruis. Vertrek. 21.15 uur, kerk. Berg en 
Terblijt. Inlichtingen en opgave bij Ludy 
Verheggen (046) 742357. Vleenruiswerkgroep 
L intxJrg. 

4 juni 
Inventarisati ....... end La_.-..eergebied. 
Inlichtingen en opgave bij: Hans ltJitene (OSS) 
457498 of Henk Heller (05985) 3156. 
Vleermui"",rkgroep Groningen. 

4 - 6 juni 
'i<D1iMo -'N,JHllioost-ha-n-Vlaaoma,. 
Inlichtingen bij : Arjan Boonnen (030) 716529 

18 juni 
Excursie Ijzeoeibos. Susteren. Een vee lbe lovend 
oud loofbos .... r 1109 niet eerder gekeken is. 
Vertrek 21.30 uur. stat ion SUsteren. Inlichtingen 
en opgave bij Will"" Vergoossen (04754) 85485. 
Vleermuis""rkgroep L intxJrg. 

18-20 juni 
Inventarisatieweekend Hoog-Keppel, 
V leenruiswerkgroep Ge la.rland. Inlichtingen en 
opgave bij Kris Joosten. tel: 's avonds (OSS) 
820971. overdag (OSS) 575782 

19 juni 
IlM!Rtarisati.........-.tzui<bJst&-oningen. vanuit 
Smeerling (meervleermuizen van Stadskanaal). 
Inlichtingen en opgave bij: Hans ltJitene (085) 
457498 of Henk Heller (05985) 3156. 
Vleermuiswerkgroep Groningen. 

2 ju li 
Excursie lillKl!Ped Geysteren. Geysteren. Deze 
excursie is opgezet rret de bedoeling rreer 
zekerheid te krijgen over het voorlc..aren van de 
va le v leerlTlJ is en baardvleernuis in dit gebied . 
Vertrek 21. 30 uur. kerk Geysteren. Inl icht ingen 
en opgave bij Ludy Verheggen (046) 742357. 
Vleermuis""rkgroep Limburg. 
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3 juli 
Inventarisatieweekend Appingeda. 
("""rvleemuizen van Appingedam). In 1 icht ingen 
en opgave bij: Hans l1Jit""" (005) 457498 of Henk 
Heller (05985) 3156, Vleermuiswerkgroep 
Groningen. 

9 jul i 
S .. ltaante 11 irJj rosse y leerJll izen Ket.BEt' land 
(IIIZDS) Analoog aan de telling in 1992 van rosse 
vleernuizen in de Gooise buitenplaatsen (die 
honderden vleenruizen opleverde!), zal nu een 
simultaantelling van kolonies in de omgeving 
van Haarlengehouden ..,rden. In dit gebied, waar 
ooit het Nederlandse vleemuis-onderzoek door 
de gebroeders Be 1 s (c i rea) begon , zijn ve 1 e 
tientallen kolonies rosse vleermuizen te 
vinden .. . 
Opgave en inlichtingen bij: Kees Kapteyn, tel. 
(020) 6881557 

16 juli 
IlM!IItarisati-...J Reitdiepdal, vaooit 
Oostun. Inlichtingen en opgave bij: Hans 
l1Jitena (OOS) 457498 of Hen< Heller (05985) 
3156, Vleenruiswerkgroep Groningen. 

31 juli - 9 augustus 
~ lUI-lil; Voorst_ Het k..., zal gewijd 
\JCrden aan het testen van IXJnt-transectte l1ingen 
in het kader van de ontwikkeling van IIDnitoring 
onderzoek aan vleenruizen. Inlichtingen bij: 
Arjan BOD ..... n (030) 716529 

3 septelliler 
Exrursie Kasteelpark Els1oo, E1s1oo. Een 
parkgebiedlll!t een hoge dichtheid aan paarplaatsen 
van de ruige c:\.Iergvleenruis en rosse vleenTIJis. 
Midden i n de paart i jd voora 1 aandacht voor de 
herkenning van de sociale geluiden van 
dwergvleenruis, ruige dwergvleenruis en rosse 
vleenruis. Vertrek 20.00 uur, parkeerplaats, 
kasteelpark Elsloo. Inlichtingen en opgave bij 
ludyVerheggen (046) 742357. Vleenruiswerkgroep 
lintlurg. 

17 septelliler 
Excursie grindgatenco~lex Roer.ond. 
Meervleermuizen, ruige dwergvleermuizen, 
\ 'fraters If I rosse v leenru i zen , kortcm het he le 
spectrun van watergebonden soorten i n een 
rivierdallandschap, met op deze excursie 
speciale aandacht voor de meervleermuis. 
Vertrek 19.30 uur,kerk linne. Inlichtingen en 
opgave bij Willen Vergoossen (04754) 85486, 
Vleemuis""rkgroep l intlurg. 

Adressen 
Vleemuis""rkgroep Nederland 
postbus 190 
6700 AD Wageningen 

Voorzitter: Wim Bonge~s 
Cer.sstraat IS, 6707 AL Wageningen (09370) 
10324 
Secretarts: .Jan Buys 

Ma~te~laan 12A, 6705 C.J Wageningen (OB370) 
24087 

~ secr.taris: Pieter d • .Jong 
Tarthorst BOl, 6708 Je Wagening.n (0B370) 
24_1 

~1~ster: N1coline van der Poel 
Gruttoo-ide 9. 6709 9C Wageningen (08370) 
26927 

Vleermuis Atlas Project 

landel1.jk c06rdtnatDr: Herman L impens 
Harn" •• weg 17, 6707 ET wagentn ...... (08370) 
20563 

[KC~ _ Vl_1_tla~t 

t.a.v. ~ L1~. 
postbus 30. 6700 _ wag.ntnv-n 
T.l: (~70) 74860 

Uits luitend voor het inzenden van waarnemingen 
(ge ldt a 1 leen voor de provinc ia le coördinatoren): 

IKCjBIC - Vleenruisprojecten 
Antl«lordnunner 176 
6700 VB Wageningen 

Winterwerk 

COÖrd1 .... t1. _1ntertell1nv-n .ergelgl"'Oe_ 

.lDs Cobb.n. Prins Bisschopsstngel I - h. 6212 

AA Maastricht (043) 252776 

COÖrd1 .... ti. _1ntertelltngen alg n 

Gerhard Glas. ge .. tr1><straat 2. 6824 LR Arnhom 

(095) 432879 

Inventarisatie
projecten 
F loor van der Vliet. Spaarndamnerstraat 660, 
1013 TJ Amsterdam (020) 6828216 
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Commissies 
ca+aSS IE. KERKZOLDERS 
P.t.~ Tw 1 ~k. C~. d a Qu ayl .... 460 . 5224 EB 
s ' H ... t.ova.,bo sch 
CCM-fIS IE BESCHERJ.aNG EN INRICHTING VAN 
WINTERVERBLIJVEN 
Ja .. ouy. , ,... .... t .... 1 .... 1 2 "', 6705 C.,l W .. gen1ngen 
COMMISSIE ONTHEFFINGEN 
J a" SUy •• foW. ... t..rl •• ., 12", 6705 Col Wageningen 

COMMISSIE GEGEVEllS BEHEER 
Ja '" Buys • Marterl ..... 12". 6705 Col Wagen 1ngan 
COMMISSIE VLEERMUISK!.APPER 
W'mBonv-rs .c ........ t ..... t IS. 6707 AL W.gant.....,. .. 
COMMISSIE MEERJARENPLAN 
wtm 80.....,. .... . C ....... t ..... t 15. 6707 AL W.gent.....,. .. 
COMMISSIE MEE'I'NE"I'PROJEX:T 

G.-l_n 

COMMI SSIE VOORLIOITING EN EDUCATIE 
~ro.n Rotnho ld. Ignattu •• tr •• t 137 - C. 4017 
KE Br-.da 

Pro V i n c 1 ale 
coördinatoren 

U kll1tgobnJik"""envande~ 
voor het inzenden van waarnemingsfol"1llJlieren. 

.alKSLAMD Ru~ Hobbanschot (06I5V) 2162 

aark_rta .. l_ne 6, 8732 EH Kutu.ard 

(a::tII)IiW ........... 11 ... (05985) 3156 

Toren.t ..... t 5 . g&36 CR Zutdbroak 

C7/KRIJSSBL Ra.l Hoeve (05274) 3001 

D . Y. Bour-oondt •• t .... t 57.8325 GG Voll ......... 

LiCiiilB& Eric ...... v.ld (055107) _273 

Hoo~dweg 268. 9765 CM P.terswalde 

J'lZYO~ Ron'Oout .:s. Wijs (03240) 46338 

P1mpe~n.l.t~aat G . 1314 JL Alma~. 

l!IOCBD-BOLLAND K_. K.pteyn (020) 6881557 

80 •• n Lammarw.g 1 - 111. 1055 OK Amsterdam 

YZZ/VLEN tnv.nt.~i •• t 1.pP"'Ojecten Noord

HOll.nd. An'twoo'l"d __ 4 62 1 2. I040WBAmsterdam 

~/ZIIKLMI)K_s Mastert (OlS) 145073 

P.l~sst~.at 74. 26 1 2 XS o.l~t 

\J'liQtCB't Z_" Brutjn (033) 622974 

N1 euw.t~ •• t 23. 3811 JX Ame .. s~oo .. t 

~ Marc v.n e.bb.~ (085) 213210 

B.rgs.hoo~d 44. 6834 DA Arnhem 

G. ld ... l a nd. 

Antwoordnumme .. 2426 . 6800 VJ A .. nham 

l!IOCBD-~ P.te .. Tw1sk (073) 2 18457 

C ....... . de Qu. yla.n _0.5224 EB ' s Hertog.nbosch 

YZZ/VLEN - 1 n v.ntar1 sat 1.pP"'O.jecten Noord 

e ... bant . Ant_ .. dn ............. 10753. 5200 we 's 

He .. togenbo.c h . 

LDMBaAG Jan Kluskens (04951) 3 4 502 

Krulsz1jweg 6. 6034 RZ Ned.rwe .... t 

Consulentschappen 
Natuur, Bos, Landschap 
en Fauna (NBLF) 

Voor vragen over vleenruizendie venkla ld 
Z 'Jn in ge!xluwen of levend of dood benacht igd 
worden kunt U ook terecht bij de provinciale 
consu lentschappen Natuur, Bos , landschap en 
Fauna (Ministerie lNV) (tussen haakjes: _ 
aanspreekpunt) : 

~ C. v.d. Rakt. Pos tbus 3OOZ7. 9700 
RM G"Onlngen T.l , (050) 2 07 207; Fax, ( 050) 

2701B3 

J'RT&S~ J. de W.ard (A. Sm1t) Postbus 2003 . 

B901 JA Leeuwa'l"d.n T.l, (058) 965255; Fax, 
(050) 157547 

LiGItlJI& 8 . Jen.te .. P o.tbu s 146, SMoOO At::. Ass.n 
T.l, ( 0 5920) 1824 21 Fax, (06920) 18242 

CNDIJSSKL R • .-..o.v. Po.tbus 10061, aoo Ge 
Zwall. Tel , (038) 271909, F ax , (038) 271242 

~ A . o.kk ... Po.tbu. 1021. e200 BA 

Fl.voland Tel, (03200) 90311 , Fax , ( 03200) 

GKLDERLARD T . Mod.n .... (T. Dikk ... ) Postbus 
907, 6800 EO Arnham T.l, (085) 5791111 Fax , 

(085) 450876 

OliClLlH" R . Schu1t_k ... (R. K.-.ton) Postbu s 

20030 ,3502 LAUt .. ec:ht T.l, (030) e591111 Fax , 

(030) 894751 
~l.LNE) P. Pllk •• (R. Dubbelt) Postbu. 
3005.2001 DoI\ Ha ... l ... Te l , (023) 301234, Fax, 

(023) 301103 

zom-~ C . Wi tk.mp (B. de Bruln) Postbus 

3 0119. 2500 GC ' . - Gr.v.nhage T.l : (070) 
3307232, Fax, (070) 3617820 

~ H . Z.nd.tra (P. R_ijns.) postbu s 6. 

4_0 AA Goes Tel: (01100) 379111 Fax, (01 100 ) 

37350 

l!IOCBD-BRABAMT L. Wijl ..... (Odehuy.en, G. 
Sch .... m. G. Hamal .n W. Ge .... rds) Postbu. 1190. 

5004 BD Tilburg T.l : (013) 15455111 Fa .. : (013) 

681200 

LlMI!IItIRG L. Heyl<e ... Postbu. 965. 

Roermond T. l , (04750) 967771 Fax: 
19939 

Advertentie 

6040 AZ 
(04750) 

Het adres voor veerunsters, halogeen 
verstralers (1 .5 km) en vleennuis-detectors 

NIEUW 

Peltersson 0 1 00 
en de digitale Skye 2111 

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