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VLEERMUIS ATLAS
PROJECT
STAND VAN ZAKEN VAP, NAJAAR 1994
Het VleermuÎs Atlasprojekt heeft tot en met

december 1993 gedraaid opsubsidies van het Ministerie
van Landbouw Visserij en Natuurbeheer (IKC/NBLF),
het Prins Bemhard Fonds en vele anderen. End '93
zat het veldwerk en het overgrote deel van de
verwer1Yng van de gegevens er op en werd bevestigd

dat weeen enorm goede inventarisatie hebben verricht.
Maar toch was en is het projekt nog niet af. Want het

geheel moet nog tot een "atlas van de verspreiding en
de ecologie van de Nederlandse Vleermuizen" verwerict
worden .
De struktuur voor de Atlas hadden we al twee
jaargeleden in een richtlijn voor alle auteurs uitgewerld.
En het overgrote deel van de teksten is op dit moment
zo goed als klaar. Toch valt het niet mee om zo'n
boekwer1l:. met behulp van allemaal vrijwilligers te
schrijven. De spreekwoordelijke "laatste loodjes...... .
Bij enkele soorten moeten er nog heel wat puntjes op
de i gezet worden . Veel engelse samenvattingen
ontbreken nog . Het redaldiewert en uitvoerend wert
met betrekking tot de illustraties en foto's moet nog. Er
moet samen met de KNNV nog een lay-out concept
gemaakt worden . Er moet nog een volledige en
kloppende lijst van alle waarnemers per provincie
gemaakt worden. En .... er moet nodig begonnen
worden met de voorbereiding van een geweldig
boeiende "presentatiedag " voor de Atlas. Vrijwilligers
weten waar ze zich melden kunnenl

Van eind 'M naar eind '96
Eind vorig jaar gingen we er van uit dat het
moest lukken om najaar '94 de Atlas afte hebben . Een
strak produktieschema ten spijt, is dat niet gelukt. We
hebben het tijdpad aan de realiteit aan moeten passen:
voor het laatste coördinatie- en redadiewert is ergeen
subsidie, met gevolg dat niet alleen het schrijven van
de teksten , maar ook het redadionele wert,
vrijwiUlgerswert geworden is. De wertzaamheden
moesten naar de avonduren worden verschoven en
het tempo kwam vanzelf lager te liggen .
We zijn er echter al bijna. Najaar 1995 zal de
Atlas dus echt gepresenteerd kunnen worden .

Van laatste gegevens tot kaart
In Nieuwsbrief no. 16(513) hebben de laatsle
''weritkaarten'' gestaan. Tot en met maart 1994 ziin er
nog kleine pakketjes nieuwe gegevens binnengekomen
en verwerid. Daarna was er definitief een streep.

Inmiddels zijn alle gegevens door proco's en
soortbeweriters gecontroleerd en zijn hun op en
aanmer1tingen in het bestand verwer1tt. De gegevens
die er nu zijn vormen de basis voor de definitieve
verspreidingskaarten .
Dat betekent echternietdat de kaarten al klaar
zijn. Op het BIC worden uit het basisbestand speciale
dee/bestanden geseledeerd, voorzien van een code
voor het type "slip" (detectorwaameming, vangst!
vondst of (kraam)kolonie) dat er op de kaart moet
verschijnen. Deze bestanden ondergaan nog een
laatste handmatige beweridng doorde soortauteurs en
kunnen dan worden doorgestuurd naar het CBS waar
de orginelen van de kaarten worden gemaakt. Hennan
Umpens

MONITORING
IS LANDELIJKE MONITORING VAN
VLEERMUIZEN EN ANDEREZOOGDIEREN
HAALBAAR?
Er bestaat de laatste jaren een groeiende
belangstelling voor het volgen van ontwikkelingen in
natuur en landschap door mkklel van meetnetten .
Voorlandzoogdieren bestond ernog geen meetnet. Er
waren alleen de tellingen van overNinterende vleermuizen, de dassencensus eens In de tien jaar en enkele
jachtstatistieken . Omdat zoogdieren in een landelijk
meetnet voor natuur en landschap beslist niet kunnen
ontbreken, is eind 1993 een vooronderzoek gestart
naar de haalbaarheid van een Meetnet Zoogdieren.
Onlangszijn de resultaten hiervan gepresenteerd (Wijs
de , 1994),
Voor een goed wer1tend meetnet zijn veel
gegevens nodig . De meeste belangstelling van
overheden gaat echter meestal uit naar schaarse
soorten. Het is moeilijk om van soorten die schaars zijn
zo veel gegevens te verzamelen, dat betrouwbare
uitspraken over ontwikkelingen in aantallen kunnen
worden gedaan. In het rapport is aangegeven welke
soorten zoogdieren met welke deelmeetnelten te volgen
zijn. Waar mogelijk is tevens aangegeven wat de
meetinspanning moet zijn voor een bepaalde
meetnauwkeurigheid .
Erlijken acht deelmeetnetten al op kortetermijn
realiseerbaar. hiervan hebben er vier betrekking op
vleennuizen .
Tellingen van overwinterende vleennuizen
leveren bruikbare gegevens over een aantal soorten.
Omdat sommige hiervan enige mate van trekgedrag
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vertonen, zijn hun gegevens meernationaal bruikbaar
dan regionaal. WanneerdeteUlngen goed gestandaardiseerd en jaarlijks kunnen worden uitgevoerd, kunnen
de telresuItaten van een flink aantal objecten (zoals nu
het geval is) inderdaad tot goed bruikbare resultaten
leiden.
Tellingen van kraamkolonies van vleermuizen
kunnen informatie geven over soorten die niet via
wintertellingen wordengevotgd, alsmede van regionale
ontwi kkelingen bij soorten waarvoor de wintertellingen
vooral landelijke informatie geven (vooral
meervleermuis). Een eerste inschatting van de
betrouwbaartleid wijst er op, dat per soort enkele
tientallen telgebieden met kolonies al tot bruikbare
resultaten kunnen leiden. Dit lijkt zonder meer
realiseerbaar voor soorten als dwergvleermuis en
laatvlieger. Het toepassen van simultaantellingen voor
een soort als de rosse vleermuis lijkt ook haalbaar,
maar vergt meer inspanning.
Van een drietal soorten kunnen de roepende
mannetjes op telroutes worden geteld. Bij de
dwergvleermuis zouden enkele tientallen telroutes
waarsch ijnlijk kunnen volstaan om tot landelijk
bruikbare resultaten te komen. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis kan zo'n inschatting
nog niet worden gemaakt.
Punt- en transecttel/ingen van vleermuizen
tenslotte kunnen zomer- en trekgegevens leveren van
alle vleermuizen, inclusief de dieren die niet aan de
voortplanting deelnemen. Dat is vooral van belang
voor soorten die met wintertellingen worden gemist.
Hierbij lijken tenminste 80 telroutes al voldoende om
voor verschillende soorten goed bruikbare resultaten
te krijgen.
Voor alle deel meetnetten geldt dat gezorgd
moet worden voor een goede dekking op landelijke (of
regionale) schaal. Om de verschitfende tellingen te
kunnen volhouden , zullen de deelnemelS aan deze
deelmeetnetten actief moelen worden begeleid en
gestimuleerd . Dat geldt in sterke mate voorde laatste
twee deelmeetnetten. Erg belangrijk hierbij is dat men
goed beseftdat deze informatie van groot belang is om
een indruk te krijgen van het wel en wee van onze
vleermuizen . Bovendien is het leuk om zo'n indruk ook
van tellingen in bijv. de eigen 'NOOnomgeving te krijgen.
Zulke tellingen kunnen een belangrijk aanknopingspunt vormen voor een effectieve bescherming, zowel
in de eigen woonomgeving als op landelijke schaal.
De overige vier deelmeetnetten voor
zoogdieren hebben betrekking op tellingen van
zoogdieren als bijprodukt van vogeltellingen , zowel
gebiedstellingen als transecttellingen , op braakbalanalyse en op tellingen van nesten van de eekhoom .
Zoogdierentellingen als bijprodukt van vogeltellingen
betreffen vooral hazen, reeên, konijnen en in mindere
mate eekhoorns. De eerste resultaten hiervan zijn

veelbelovend. Braakbal-analyse is als methode
geschikt om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen
bij de veldmuis en in mindere mate van vele andere
kleine zoogdieren. Het tellen van nesten van de
eekhoorn is een geschikte methode om de
ontwikkelingen bij deze soort te volgen .
Het volgen van populaties met vallen is nog
niet voldoende geëvalueerd. Dit lijkt niettemin een
belangrijke methode om bepaalde soorten van de
Rode Ujst te volgen . Hiervoor is echter een
geconcentreerde inspanning nodig, die waarschijnlijk
niet geheel door vrijwilligeIS kan worden gedragen .
Het rapport gaat ook in op andere mogelijkheden om
in de toekomst zoogdieren te volgen.
De tellingen van hazen e.d. tijdens
vogeltellingen, van kolonies van gebouwbewonende
vleermuizen, van nesten van eekhoorns en het
verzamelen van braakballen vereisen geen
specialistische ervaring. Deze kunnen dus op grote
schaal doorvele geïnteresseerden worden uitgevoerd.
Dat vergroot de kans van slagen. Er is echter wel een
goede coördinatie voor nodig.
De eindconclusie van het onderzoek luidt dat
voor veel zoogdiersoorten een meetnet in principe
haalbaaris. Voorwaarde is echter wel dat ervoldoende
deelname aan de projecten plaatsvindt. Voor het
volgen van het wel en wee van onze vleermuizen is
dus jullie inzet onmisbaar!
uteratuur
WIJS de, W.J.R. 1994. Zoogdiermonitoring, een studie naar
de haalbaarheid van een MeetnetZoogdieren. Rapport VU,
Utrecht en VLEN, Wageningen. 86 pp.

Rombout de Wijs, Pimpemefstraat 6, ALMERE
OPROEP: INSTUREN FORMUUEREN
MONITORINGPROJECTEN
Zou iedereen die t ellingen heeft uitgevoerd in het
kadervan de monitoring-projecten (kolonietellingen, roepende
mannetjes. punt-transecttellingen) de gegevens hierover op
fonnulier willen zetten en naar mij willen opsttJren? O ok
verneem ik graag de bevmdingen van mensen die wel op pad
zijn geweest, maar zonder succes. Dat laatste is vooral van
belang om de methoden te kunnen bijsturen als dat nodig
mocht blijken. Stuur alle post betreffende het monitoringonderzoek naar ons nieuwe antwoordnummer in utrecht,
dan kost het nog niks ook:

ZOOGDIERMONfTORING
Antwoordnummer BB47
3500 ZK Utrecht
W il je direct antwoord, stuur je post dan naar mIjn huisadres
(zie adressenlijst). Rombout de \Mj s
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WINTERWERK
VLEERMUISTELUNGEN 1993/94 IN
WINTERKWARTIEREN (EXCL
MERGELGROEVEN)
Het navolgende geeft een samenvatting van
de resultaten van de vleermuistellingen die in het
winterseizoen 1993/94 zijn uitgevoerd in andere
winterkwartieren dan de mergelgroeven. Deze
samenvatting is gebaseerd op de gegevens die door
de coördinatoren van de provindale weJ1(groepen aan
mij ziJn toegezonden. Oe telresuItaten zijn tot twee
tabellen verwerKt. Tabel 1 geeft het overzicht van de
telresuitaten per provincie en per vleermuissoor1. Per
provincie Is het aantal bezochte locaties vermeld.
maar uitsluitend die met obiecten waarin bij deze
telling of in voorgaande winters daadwerkelijk
vleermuizen werden aangetroffen. Dood gevonden
vleermuizen zijn in de resultaten meegeteld. Niet
opgenomen Zijn de locaties die wet bezocht Zijn, maar
waartot op heden geen vleermuizen in de objecten zijn

aangetroffen.
Vemeugend is de vondst van twee nieuwe
kwartieren met vleennuizen in de provincie Groningen.
Daarbij was een nieuw type vindplaats, namelijk een
ruimte in een pijler c.q . brughoofd van een viaduct.
Een dergelijk verblijf werd ook in Overijssel gevonden.
In deze provincie werden helaas enkele al langer
bekende locaties niet bezocht. Opvallend blijft het
ontbreken van watervleennuizen in de resultaten van
Drenthe. De aantallen in Geldertand blijven oplopen,
maar worden grotendeels bepaald door de objecten
aan de noordkant van Arnhem. Hierzijn alleen al meer
dan 1000 overwinterende watervleermuizen geteld,
waarvan de meeste in objecten op militaire terreinen.
In Utrecht leverde de hoge rivierwaterstand een
opvallend aantal verdronken vleermuizen op in
Amerongen en een moeilijke telling in het eveneens
laag gelegen fort Honswijk (beide objed:en behore~ tot
de langst getelde). De meesteobjeden en vieermulZen
in Noord-Holland bevinden zich in de duinen en
landgoederen bij Haarlem. Evenalsvorigewinterwerd
hier alweer een nieuw goedbevolkt kwartier gevonden.
In Zuid-Holland werden maar liefst op tien plaatsen
nieuwe objecten met vleermuizen ontdekt. Hierkon na
vele jaren het bunkercomplex te Hoek van Holland
weer worden bezocht. met zeer goed resultaat. In
Noord-Brabant neemt het aantal obfecten vooral toe
door de bouw van nieuwe vleermuiskelders. Net als in
Overijssel laten zich hier en daar in deze objecten êê.n
of enkele grootoorvleermuizen zien. In UmbuOJ IS
enerzijds sprake van bekende objecten die ongeteld
bleven. anderzijds van enkele nieuw gevonden

winterkwartieren; ook hier Is sprake van een nieuw
type vindplaats, namelijk kalkovens.

Tabel 2 geeft een landelijke vergelijking van
de tetresultaten in 225 locaties die in beide winters zijn
geïnventariseerd. Het totale aantal in deze objecten
getelde vleermuizen lag in 1993194 weer13.5 % hoger
dan voorgaande winter. Dit percentage is helemaal
rechtsonderin detabelte vinden . Het niveau is hiermee
ruimschoots boven dat van dewinter1900/91 , die toen
als een prima telwinler werd beschOtJlM:t. De winter
1993/904 was niet erg streng maarwel van lange duur,
met telresuttaten die ongeveer 30 % hoger liggen dan
in de tamelijk zachte winter 1991/92. Ook achter de
afzondertijke soorten is het verschllpercentBge ten
opzichte van de voorgaande winter vermeld. behalve
bij de soorten met slechts enkele exemplaren. Het
verschil per soort wijkt nogal eens af van de algemene
toename. Opvallend is de ongeveer gelijke relatieve
toename bij tranje-staart en grootoofVleennuizen. die
bovendien sterker is dan bij de watervleermuis. Erg
ster1t wisselend is het aandeel van de
dY.tergvleermuizen, die vorig wintereen scherpe daling
toonden en nu weereen nog st8f'kere relatieve toename.
De toename bij de meervleermuis komt geheel voor
rekening van de bunkercomplexen in de duinen nabij
Den Haag.
Wanneer de Nieuwsbrief met deze
samenvatting verschijnt, zijn de tellingen 1994/95
mogelijk al In volle gang. Vo6gens de afgesproken
werXwijzeworden de tellingen uitgevoerd Inde periode
tussen kerstmis en eind januari. Voor het uitvoeren
van de tellingen is een ontheffing van de
Natuurbeschermingswetvereist. Binnen elke provincie
Is bekend wie de tellingleiders zijn die een dergelijke
ontheffing hebben, en welke objecten of locaties dezen
bezoeken. In verband met de verstoringsgevoeligheid
van winterslapende vleermuizen is het daarom van
belang om niet zonder meer zelf op onderzoek uit te
gaan. Oe gedragscode binnende Vleennuiswer1qJroep
Neder1and is dat ditwordt over1egd metde coOmlnator
in de betreffende provincie.
Gertuw Glas, BealrixstTaat 2. ARNHEM
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0.3

Tabel 1. Overzicht telresultaten 199311994 per provincie
{voor afkortingen 'lleermuissoorten: zie tabel 2.

Vleermuissoort (met afkortin9)

Winter 1992/ 93
Aantal
%

Winter 1993/ 94
Aantal
%

+/- %

Rhinolophus ferrum-equinum
GROTE HOEFIJZERNEUS (H)
Hyotis mystacinus/brandti
BAARDVLEERMUIZEN (m)
HyoUs emarginatus
INGEKORVEN VLEERMUIS (em)
Hyotis nattereri
FRANJESTAART (n)
Hyotis myotis
VALE VLEERMUIS (M)
Hyotis daubentoni
WATERVLEERMUIS (d)
Hyotis dasycneme
MEERVLEERMUIS (0)
Pi pi stre71us pi pi str ./ nathusii
DWERGVLEERMUIZEN (p)
Eptesicus serotinus
LAATVLIEGER (Es)
8arbastella barbastellus
MOPSVLEERMUIS (Bb)
Plecotus auritusjaustriacus
GROOTOORVLEERMUIZEN (P)
ONGEDETERMINEERD GEBLEVEN
VLEERMUIZEN (i)

2642

58.5

2843

55.4

+ 8%

136

3.0

166

3.2

+ 22 %

160

3.5

233

4.5

+ 45 %

6

0.1

9

0.1

2

-

I

-

Totaa I

4517

1
655
1
302
2

-

14.5

6.7

-

1
721
1
389
2

14.0

+ 10 %

7.6

+ 28 %

-

468

10.4

617

12.0

+ 32 %

142

3.1

150

2.9

5%

5133

"13.5 %

Tabel 2. Vergelijking winters 1992/1993 en 199311994:
resultaten van 225 locaties die in beide Winters zijn
onderzoCht
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KUNSTMATIGE
WINTERVERBLIJFPLAATSEN VOOR
VLEERMUIZEN IN AMERSFOORT
Op veel plaatsen in de provincie utrecht
bestaan al langere tijd. soms eeuwen lang, geschikte
ondergrondsegebouwendiealsoverwinteringsplaatsen
voorvleermuizen dienst doen (Ommen van, 1993). Dit

zijn in de eerste plaats de ijskelders op buitenplaatsen
en de forten die deeluitmaakten van de (Nieuwe)
Hollandse Watertinie. Wat dit soort voorzieningen
betreft is het oostelijk deel van Utrecht wat mager
bedeeld . IJskelders liggen in deze provincie, met
uitzondering van die bij Baarn en Renswoude, vooral
aan de westzijde van de utrechtse heuvelrug, met
name in De Bilt, Oriebergen ,Zeist, Doom en Amerongen
(Reinink & VermeuJen, 1981). De grote 19de eeuwse
fortificaties uil de Hollandse Waterlinie bij de stad
Utrecht (Brand & BrancJ, 1988) zijn van een geheel
andere aard dan de verdedigingswerken uit de
Grebbelinie, die in het Eemdal en in de Gelderse Vallei
zijn gelegen . Hier liggen langs de Eem en het
Valleikanaal weliswaar vele bunkers, maar deze
bouwsels staan er open en kaal bij en missen in deze
vorm de klimatologische voorwaarden waaraan zij
voor overwinterende vleermuizen zouden moeten
voldoen . Een aantal ervan zou door afsluiting van de
ingangen en schietgaten en door afdekking met grond
wellicht als winterverblijfplaats geschikt gemaakt
kunnen worden, maar door hun relatief geringe
afmetingen zullen zij nooit aan zulke grote aantallen
vleermuizen een onderkomen kunnen bieden als de
forten uit de Watertinie.
Op deze manier bekeken lijkt het zinvol om
juist In het oostelijk deel van de provincie Utrecht het
aantal geschikte ondergrondse winterverblijfplaatsen
op te voeren. Wie weet dat daarmee vooral ook
vleermulssoorten als baardvleermuis Myotfs
mystacinus en franjestaart Myotis nattereri, die in het
Eemland en de Gelderse Vattei minder algemeen
voof1(omen, een dienst zou worden bewezen.
Binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort
is het aantal ondergrondse ruimten dat als
overwinteringsplaats voor vleermuizen kan dienen
van oudsher nogal beper1d. Het gemeentebestuur
voert echter ten aanzien van de ontwikkelingen en het
beheer van de natuur een beleid, waarbinnen ook
aandacht is voor de zomer- en winterverblijfplaatsen
van vleermuizen . Wat het eefSle betreft worden met
name in de bosgebieden en parken oude, holle bomen
gespaa rd; wat het tweede aangaat werden de afgelopen
jaren twee onderaardse ruimten als verblijfplaats voor
vleermuizen geschikt gemaakt Zij worden hieronder
kort besproken.

Oe winterverblijfplaatsen
De eerste is een grote commandobunker uit
de Tweede Wereldoortog , gelegen in het noordelijk
gedeelte van bosgebied Bh'khoven (3233-23: 152.0 f
463.4). De bunker meet ongeveer 15 x 20 m en heeft
een inwendige hoogte van ca. 2 meter. Op 23 juni 1980
besloot het collegevan B & Wde bunkerte bestemmen
alsoverwinteringsplaats voorvleermuizen.ln hetzelfde
jaar werd de ingang van een zware ijzeren deur
voorzien en werd over één van de
ontluchtingskokers, die als toegang voor de
vleermuizen moest dienen, een nis gemetseld.
Aangezien de toegangsdeur keer op keer werd
opengebroken, werd besloten om deze dicht te lassen
en, evenals met de rest van de bunker was gebeurd ,
met grond afte dekken. Hiermee werd de vleermuizen
die van deze nieuwe voorziening gebruik zouden
willen maken weliswaar een zeer rustige omgeving
geboden , maar een nadeel van deze oplossing is, dat
de bunker niet meer jaartijks aan een inspectie kan
worden onderworpen. Het is dus niet bekend of de
bunker inderdaad door vleermuizen In gebruik is
genomen .
De tweede gelegenheid om een onderaardse
ruimte als winterverblijfplaats te bestemmen, deed
zich voor in april 1987 . Toen werd In het kader van de
landschappelijke herinrichting van het landgoed
Schothorst bij Hoogland een laboratoriumgebouw, op
de betonnen kelder na , afgebroken (32-23-55: 154.8 x
465 .• ) . Deze kelder meet 5 x 30 m, en isonderveroeeld
in een drietal ruimten . De Inwendige hoogte bedraagt
2,43 m . Aan de wanden werd hier en daar ruw
metselwerk aangebracht, zooat de vleermuizen een
geschikte hangplaats zouden vinden. Op de bodem
staat permanent een laagwatervan ca . 10 an , hetgeen
de luchtvochtigheid in de kelder ten goede komt.
Aangezien de kelder half boven het maaiveld uitsteekt,
werden de zijkanten met een aarden talud afgewerid.
Op het dak werd een laag asfalt aangebracht, omdat
de bovenzijde als parkeerplaats moest worden
ingericht. De toegang bestaat uit een vief1(ant gat van
56 x 60 cm, afgesloten met een 2 cm dikke eiken deur
met een spleetvormige invliegruimte (afmetingen 32 x
4,5 cm) .
Deze kelder wordt jaartijks omstreeks februari
op de aanwezigheid van vleermuizen gecontroleerd ,
dit seizoen op 01 .03.1994. Na zeven jaar controleren
bleken erechternog steeds geen vleermuizen aanwezig
tezijn . Een permanent geplaatste minimum-maximum
thermometer wees in de winter 1992/1993 resp. -1 ·C
en 10 · C als laagste en hoogste temperatuur aan.
Gezien deze temperatuurwisselingen en de hoge
luchtvochtigheidsgraad, zou men mogen verwachten
dat de kelder een geschikte overwinteringsplaats voor
vleermuizen is (Kalsbeek, 1993). Op het Landgoed
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SChot horst komen 's zomers zes vleermuissoorten
voor. watervleermuis Myotis daubentoni,
dwergvleermuis P;pistrellus pipistrellus, ruige
dwergvleermuis Pipistreflus nathusii. Een aantal soorten
is alleen vastgesteld door middel van het gebruik van
de bat-detector. rosse vleermuis Nyctalus noctula,
laatvlieger Eptes;cus serotinus en grootoorvleermuis
Plecotus auritus/austriacus.

Bij de inrichting van de winterverbtijfplaatsen
werd dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van
drs R.M. Ridder (Maam) .
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geobserveerd worden van 00.00 tot 02.00 uur. In deze
tijd kwam de laatvlieger in totaal drie keer op de boom
zitten. De eerste keer ongeveer 10 sec., de andere
twee keer niet langer dan 2 sec. De laatvlieger bleef
maarzo kort tegen de stam hangen aangezien het dier
met een zaklamp werd beschenen en daarop steeds
wegvloog.
Een zeeropmet*elijke waarneming is gedaan
door Theo Bouten bij het St. Joseph klooster in Venray
op 7 juli 1992. Opdie avond vlogen een dwergvleermuis
en vierlaatvliegersaan de achterzijde van het kJoosier
boven een pad. Op een gegeven moment vloog er nog
maar een laatvlieger rond. Aan het pad slaat een
groepje van drie coniferen (zie foto). De laatvlieger
ging op een hoogte van ca . 10 meter aan een tak van
een conifeer hangen aan de buitenzijde van de boom .
Het dier hing daarbij met zijn vleugels iets gespreid
langs het lichaam en de kop iets opgericht en was
conslant aan het roepen. Tegelijkertijd vlogen geen
andere laatvliegers rond inde omgeving. De laatvlieger
bleef een poosje aan de tak hangen, vloog dan weg ,
waarbij het dier in het zicht van de waarnemer În een
soort van lus vloog, vloog weer terug en ging weer op
dezelfde plaats aan detak hangen en begon te roepen.
In bijgaande tekening wordt dit gedrag ge'l1lustreerd.
Dit af- en aanvltegen herhaalde zich meerdere keren.
Of de laatvlieger tegelijkertijd op insecten joeg ÎS niet
bekend.

3822 NA AMERSFOORT

VERSLAGEN
VANAF VASTE PLEKKEN ROEPENDE
lAATVLlEGERS IN NEDERLAND

Van vanaf bomen roepende laatvliegers in
Nederland zijn tot nog toetwee waarnemingen
beschreven (Verheggen, 1992; Boonman & Spoelstra.
1992). Deze waarnemingen zijn gedaan in de provincie
Overijssel bij Vorden (1991 ) en Winterswijk (1992) .
Van de laatvlieger in Vorden is een geluidsopname
gemaakt. Deze staat op de referentiecassette van de
VlEN (Umpens & Hollander, 1992). Inmiddels zijn
alweer op drie nieuwe plekken in Neder1and soortgelijke
waarnemingen gedaan; een overzicht van alle
waamemingen staat in tabel 1. In dit artikel worden de
nieuwe waarnemingen besctJreven.
Bomen

In de nacht van 11 juni 1993 nam Martijn
800nman voor de tweede maal een vanaf een boom
roepende laatvliegerwaar in het bosgebied BekendelIe
bij Winterswijk (800nman & Spoelstra, 1992). Het dier
hing aan dezelfde boom als in juli 1992 en kon

Totslothing injuli 1994 in het Stammenderbos
bij Spaubeek een roepende laatvtieger tegen
verschillende beuken . Het dier werd op vier
verschillende nachten waargenomen (resp. 12. 13, 15
en 26 juli) in een oud open beukenbos met hoog
opgaande beuken zonder ondergroei (oppervlakte ca.
3 ha.). De laatvlieger bleef minutenlang onafgebroken
vanaf de slam van een beuk roepen en zocht na
verstoring (door zaklamp of flitslicht van fototoestel)
een ander beuk În de buurt op. In totaal werden zeven
verschillende beuken gebruikt als hangplaats. De
laatvliegerzocht meesta I na verstoring steeds dezelfde
bomen op en ging ook steeds weer vanaf vrijwel
dezelfde plek op de stam roepen . In een nacht werd
van hoog urt drie versdlillende bomen gebruik gemaakt.
De onderlinge afstand tussen de verschillende
hangplaatsen bedroeg 20-100 m. De laatvlieger riep
opeen hoogte variêrend van 3-10 m. Het gedrag werd
waargenomen van ongeveereen uurna zonsondergang
tot 03.30 uur. Op alle vier de nachten was het droog,
met weinig tot matige wind (14 beaufort) en een
temperatuur van ca. 20 · C.
Tijdensde hangpauzesaande bomen werden
geen interacties met andere laatvliegerswaargenomen.
Tussen de hang pauzes in echter weL Diverse keren
vlogen twee beesten , waarvan één het vanaf de
boom roepende dier kon zijn geweest, achter elkaar
aan in het open beukenbos. In de directe omgeving
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Tabel 1. Waarnemingen van vanaf vaste plekken roepende
laatvliegers in Neder1and (1991 -1 994).

van het roepende dier werd af en toe een andere
passerende laatvlieger waargenomen . Deze was
waarschijnlijk afkomstig uit een groepje laatvliegers
(m instens 3 ex.) dat jaagde langs de bosrand. De
afstand van de hangplaatsen aan de bomen tot deze
bosrand bedroeg zo'n 50-150 m. Het was duidelijk dat
de laatvliegers vanaf de bosrand het beukenbos waar
de hangplaatsen gelocaliseerd waren invlogen.
De roepende laatvlieger ven iet de stam ook
vrijwillig. Na minutenlang onafgebroken roepen was
bij het wegvliegen op de deted:or een versnelling
hoorbaar zoals ook waargenomen wordt bij dieren die
hun kolonieplaats venaten. Als de laatvlieger dan een
paar seconden later weer terug kwam vliegen naar
exact dezelfde plek op de boom, was vlak voor het
moment van landen op de stam 'Neer eenzelfde
versnelling te horen . De laatvlieger begon meteen
daarna weeronafgebroken te roepen . Deze roepseries
konden enkele minuten duren, maarkortereroepseries
van hooguit een hatve minuut kwamen ook voor. Er
werden geen fourageervluchten waa(1denomen. De
laatvliegers die in het beukenbos vlogen waren daar
wel aan het jagen.
Het geluid van de roepende laatvliegerwas te
ontvangen (type detectorD-960 Ultrasound pettersson)
op een afstand van ca . 40 m. Dit is in tegenspraak met
de eerdere vermelding van ca. 100 m. (Vertleggen,
1992). Destijds is een nogal grove schatting gemaakt

van de maxim ale ontvangstafstand . In het
Stammenderbos is de maximale ontvangstafstand
nauwkeurig gemeten (met passen van een meter).
Oe piekfrequentie lag op 28 kHz. Het geluid
van de roepende laatvlieger verschilde alleen in ritme
van dat van de onder de boomkruinen vliegende
laatvliegers. Het ritme was hoger. De klank en de
piekfrequentie kwamen met elkaar overeen. Toch
waren er ook verschillen aanwezig in het ritme tussen
verschillende sessies (met een sessie bedoel ik een
periode waarop de laatvlieger onafgebroken hangend
vanaf de boom roept) . Snelle roepsessies kwamen het
meeste voor, maar ook langzamere. Er is dus
waarschijnlijk sprake zijn van enige ovenap in de
pulshertlalingsfrequentie van echolocatiegeluiden van
vanaf vaste plekken roepende laatvliegers en
laatvliegersdie dicht bij obstakels (onderboomkruinen ,
langs vegetatie e.d.) vliegen.
Huizen

In Utrecht zijn laatvliegers roepend vanaf
hUÎZen waa(1denomen . Op 29 juli 1993 en 19 augustus
1993 nam Arian Boonman een vanafde voo(1devel van
een huÎS roepende laatvliegerwaarop een hoogte van
8-10 m. in de Hugo de Vrieslaan. De wijk bestaat uit
rijtjeshuizen met veel groen en tuinen. Gedurende de
eerste nacht werd het dier ca. 2 min. roepend
waargenomen (02.30 uur). De tweede nacht riep het
diervanaf een ander huis in dezelfde straat gedurende
ca. 5 min. (01 .30 uur). De geluiden zijn opgenomen
met een 0960 en Sony WMDOC en geanalyseerd met
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het LP900 Signa I Analyser programma. De
piekfrequentie lag op 28 kHz, soms iets hoger. De
pulslengte bedroeg bijna 10 msec. (gem. 8-9 msec.).
Het pulsmme was, zoals bij de aan bomen hangende
laatvliegers, sneller dan een vliegend dier in open
terrein. Ook waren typische versnellingen te horen in
het mme, die om de zoveel tijd optraden hoewel de
waarnemer zetf stilstond . Aan het geluidsvolume was
te horen dat de taatvlieger af en toe met de kop bewoog
en dus adief "rondkeek".
Erwerdengeen fourageervluchten en evenmin
andere laatvliegefS in de buurt van het hangende dier
waargenomen . In deze wijk zijn zelfs nog nooit eerder
laatvliegerswaargenomen. Op beide avond en was het
droog met een temperatuur van ca. 15 · C en vrijwel
geen wind .
Discussie
Opmerkelijk is de grote plaatstrouw van de
laatvliegers die vanaf vaste plekken roepen. Zij keren
niet alleen herhaaldelijk terug naardezetfde hangpIaats
in een nacht. maar ook gedurende opeenvolgende
dagen en zoals in Winterwijk een jaar later. Gezien het
vroege tijdstip van de waarneming in Winterswijk. (11
juni 1993) is het niet waarschijnlijk dat hetjonge dieren
zijn die communiceren met de moeder, zoals eerder
geopperd werd (Verheggen , 1992). Dat het geluid een
sociale fundie heeft lijkt in tegenspraak met de
waarneming in Venray. Aanvankelijk waren vier
laatvliegers in een groep aan het jagen, maar de
laatvlieger ging aan de boom hangen nadat de andere
laatvliegers verdwenen waren . Het lijkt er dus op dat
door het geluid geen andere laatvliegers worden
aangetrokken. Bovendien is nog nooit waargenomen
dat rond het vanaf een vaste plek roepende dier
andere laatvliegers vlogen. In het Stammenderbos
werden echter wel achtervolgingen waargenomen
tussen twee exemplaren, waarvan één het vanaf de
bomen roepende dier kon zijn geweest.
Sociaal gedrag is daarentegen duidelijk
aanwezig bij territoliale rosse vleermuizen en ruige
dwergvleermuizen in de paartijd, wanneer ze roepen
vanuit boomholten e.d. Het sociale geluid van vanaf
vaste pl ekken roepende én rondvliegende
grootoorvleermuizen (Bruijn , 1990; Bruijn , 1991; Keyl,
1992; Dalen van, 1993; eigen waamemingen) vindt
eveneens meestal in groepsverband plaats .
Waarschijnlijk gaat het hier net als bij territoriale
dwergvleermuizen en rosse vleermuizen om
paargedrag, alhoewel dit nog niet met zekertleid kon
worden aangetoond. Voor de vanaf vaste plekken
roepende laatvliegers staat evenmin vast of we met
paargedrag te maken hebben.
Een andere mogelijke vertJaring voor het
opmerkelij ke gedrag van de laatvlieger is dat het een
jactrtstrategie is. Vanaf de stam of muur wacht de

laatvHeger op langsvliegende insecten die gepeild
worden met echolocatiegeluiden en in korte, snelle
vluchten worden bemachtigd. Van deze jacht.strategie
maken hoefijzemeuzen vaak gebruik. Ook is zij
waargenomen bij ingekorven vleermuizen .
Op basis van zijn morfologie en
echolocatiegeluid wordt de laatvlieger ingedeeld bij
een
groep
soorten
met
een
matige
manoeuvreerbaartleid, die op inseden jagen in de
buurt van begroeiing en in de open ruimte (Norberg &
Rayner, 1987). In Europa zijn dit soorten uilde volgende
geslachten: Pipistrellus, Eptesicus, Miniopteris en
Vespertilio. Het jagen dichtbij obstakels is een gedrag
dat zelden bij de laatvlieger waargenomen wordt. In
Nederlandzjjn nog maarenkelewaamemingen gedaan
van laatvliegers die prooien van vegetatie (lijken te)
pakken zoals grootoorvleermuizen, franjestaarten en
ingekorven vleermuizen dat doen (Boonman , 1993;
eigen waarneming) . Deze jachtstrategie staat bekend
onder de Engelse benaming "gleaning". Laatvliegers
zijn derhalve ook instaattot "gleaning" gedrag, hetgeen
ook blijld uit voedselanalyses (Kurtze, 1982) en
waarnemingen van fouragerende laatvliegers op
inseden, die op bladeren van bomen zitten en kevers
die zich op boomstammen en de bodem ophouden
(Kurtze, 1991). Deze jachtwijze wordt echter zelden
gebruikt.
"Gleaners" zijn in staat tot wendbaar en
langzaam vliegen dicht bij obstakels. Aanpassingen
voor dit gedrag zijn brede vleugels, een al of niet
verlengde vleugeltip, een al of niet verlengde vijfde
vinger en een brede voorarmvlieghukt Gleaners
hebben ook relatief grote oren. Brede vleugels in
combinatie met een laag gewicht zorgt voor een lage
vleugelbelasting. Door zijn hoge gewicht heeft de
laatvlieger een hoge vleugelbelasting waardoor hij
niet tot de meest wendbare vliegers behoort. Oe
laatvliegervertoont in dit opzicht wel overeenkomsten
met de vale vleermuis, een "gleaner" die veelvuldig
prooien van de grond pakt.
Van dicht bij obstakels jagende laatvliegers is
bekend datze hun sonaraanpassen aan de omgeving.
Het lijkt erop alsof het vlakkere CF-deel aan het eind
van de puls dan wordt uitgeschakeld, waardoor alleen
het steilere FM-deel overblijft. Oe pulsen gaan dan
metaalachtig en soms zelfs bijna droog klinken. Een
steile FM-sweep is een aanpassing voor het jagen
dicht bij en in vegetatie. Ook de laatvlieger is in staat
tot een dusdanige aanpassing in zijn sonar dat zelfs
insekten vanaf bladeren gepakt kunnen worden .
Jagen vanaf vaste hangplaatsen in een "flycatcher" stijl is niet bekend van de laatvlieger. Nu zijn
er uiteraard nog géên aanwijzingen voor een dergelijke
jachttedmiek bij de laatvlieger - er is immers nog nooit
prooivangst waargenomen -, maar het loont zeker de
moeite nog eens erop te letten of prooivangst al of niet
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uttgesloten kan worden. Het voordeel van het jagen
vanaf een vaste hang plaats boven het jagen in volle
vlucht is wellicht energiewinst. De vleennuis is minder
energie kwijt met de korte vluchten vanafde hangplaats
dan met continue jachtvluchten.

Dankwoord
Met dank aan Martijn Boonman , Arjan
800nman en Theo Bouten voor het insturen van hun
waarnemingen.
Ludy Verheggen, areitnerwaat 57, GELEEN

Ondanks de gelukkige omstandigheid dat het
''vreemde'' gedrag frequenter voor blijkt te komen dan
aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden - we krijgen
hierdoor de mogelijkheid de waarnemingen goed en
uitvoerig te documenteren -, blijft de betekenis ervan
nog onduidelijk. Iedereen die waarnemingen doet of
wellicht al gedaan heeft van vanaf vaste plekken
roepende laatvliegers (in Nederland én burtenland) , of
laatvliegers die inseden van bladeren e.d. (lijken te)
pakken , wil ik verzoeken waarnemingen goed
gedocumenteerd op te sturen naar het redadieadres.
Tot slot wil ik nog vennelden dat de roepende
laatvlieger in het Stammenderbos bij Spaubeek in het
schijnsel va n de zaklamp een opvallend lichte buik
had. De lichte buik contrasteerde daardoor sterk met
de donkere rugkleur. Hierdoor leek dtt beest veel op
een Myotis. Zorgvuldigheid en waakzaamheid bij de
determinatie blijft dus geboden wanneer herkenning
aan de hand van het geluid problemen mocht geven.
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OVERDAG VLIEGENDE ROSSE
VLEERMUIZEN
Het afgelopen najaar werden door meerdere
mensen , overdag rosse vleermuizen waargenomen .
In drt artikel wordt een overzicht gegeven van deze
waarnemingen. In tabel 1 staan de waarnemingen
weergegeven.
Tabel 1. Waarnemingen van overdag vliegende rosse
vleermuizen
20 april 1993
1 ex na l1aIf uur jagend bovenweIland en bosrand Rimburgerbos (l) het

bos invtiegend 14:00h (Jack POSChkens)
24 oIdober 1993
3 ex TIenhaven (UTR) richting ZoN 1S:00h (M. Boonman)
1 ex tfoomeboegse heide (N-H) richtingz 14:00h (M. Boonman)
25 septembef 1994
Sex EIspeterstnáken, Veluwe(GLO) ricttingzJzo lS:00h (M. Boooman)
10 oktober 1994
1 ex beNen landgraaf (l) jagend en door richting zw 13:2Oh
(Jack POschkens)
12 oktober 1994
1 ex Kortenhoef (N-H) richting n 14:4411 (M. Boonman)
1 ex ca. 10 min. jagend boven Co/vertlos en Panbos, landgraafKer1aade (l ) 13:S5h (Jack POSChkens)
13 oIdober 1994
6 ex Naarden (N-H) rîchtingz tussen 15:00h en 16:00h (M. Boonman)
14 oktober 1994
1 ex jagend boven Rimburg (l) 14:00h (Jack POSChkens)
1 ex Wageningell (GlO) richting 0 16:30 (Kamiel Spoefstra)

21 oktober 1994
1 ex N<Dtiermeer (N-H)

richting~

14:10 (M. Boonman)

25 september 1994
gexGilkelseheide(GlO) 1 exricttingwlussen16:00en 17:3O(Kamiei

5".....)

AHe door mij overtiag waargenomen rosse
vleermuizen gebruikten echolocatie (zij werden ook
ontdekt met het blote oor). Van enkele overvliegende
rosse vleermuizen bij Naarden werden plotselinge
zwenkingen waargenomen , die tijdens de normale
jachtvlucht regelmatig te zien zijn. HetJijktwaarschijntijk
dat de rosse vleermuizen hierbij ook prooien pakten.
De dagen waarop overdag rosse vleermuizen gezien
werden waren warm, droog , helder en vrijwel windstil.
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De vlieghoogte werd geschat op S0-70m.
Kamiel Spoelstra nam dit najaar ook overdag
vliegende rosse vleermuizen waar. Van twee dieren
kon de vliegrichting waargenomen worden . Ook bij
hem leek een aantal dieren te fourageren en werden
de waarnemingen verricht tijdens warm, helder en
droog weer. Hij schatte de vlieghoogte van 30-50m .
De waarnemingen van Jack Pöschkens
hebben betrekking op overdag boven bosjes en
bebouwing jagende rosse vleermuizen tijdens warm
en droog weer. Eén rosse vleermuis vloog door in
zuidwestelijke richting (vlieghoogte 70-100 m.).
De vliegrichting van de rosse vleermuizen
was overwegend zuid. Het is mogetijkdat dit trekkende
dieren waren omdat bij fourageergedrag de vliegric:hting
meer verspreid zou zijn . Bovendien werden overdag
vliegende rosse vleermuizen alleen in het najaar
waargenomen en niet in de zomer.
Een andere mogelijkheid is dat de vleermuizen
juist in deze tijd van het jaar overdag fourageerden
omdat de nachttemperatuur in deze tijd van het jaar
(vooral bij helder weer) veel lager is dan in de zomer.
De rosse vleermuizen werden , afgezien van één
waarneming in april 1993 van een fouragerend beest
bij het Rimburgerbos, niet in het vroege voorjaar
waargenomen. In het voorjaar is de nachttemperatuur
ook veel lager.
Van veel vogelsoorten is bekend dat hun
trekbaan in het najaar anders looptdan in het voorjaar.
Op deze manier zou het ontbreken van
voorjaarswaamemingen bij de rosse vleermuizen
ver1daard kunnen worden wanneer het daadwerkelijk
om trek zou gaan .
Waarom de dieren alleen 's middags
waargenomen werden en niet 's ochtends is
onduidelijk.
Uitgaande van een puntbron met een
geluidsstertde van 120 dB en een frequentie van 20
kHz is door atmosferische remming een
geluidvermindering van 0.8 dBlm te verwachten. Na
150m wordt dan 0 dB bereikt. Een rosse vleermuis zou
(wanneer OdB de ondergrens van het gehoor is,
waarschijnlijk ligt deze hoger) dan overmaximaal7Sm
kunnen waarnemen. Dat zou voldoende zijn om op
een vlieghoogte van S0-70m het landschap waar te
nemen. Dit kan natuurfijk ook met de ogen .
Ook in Zwitserfandworden in de herfst overdag
rosse vleermuizen waargenomen (Anonymus, 1993).
Vooral op rnooie dagen tussen half september en eind
oktober tot groepen van rneerdan 100 dieren! Van de
rosse vleermuizen wert1 in Zwitserland ook echolocatie
en fourageergedrag vasgesteld. In Zwitserland zijn ze
er van overtuigd dat het om trekkende dieren gaat.

Literatuur
ANONYMUS, 1993. Fledermàuse fliegen auch tagsüberAbendsegler - Herbstftug. Fledermaus-Anzeiger
Regionalbeilage Schaffhausen. Marz 1993: 1-2.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN,
AFLEVERING 1
In deze nieuwe rubriek zullen bijzondere
waamemingen van vleermuizen, die recentelijk in
Nederland zijn gedaan, de revue passeren. In deze
eerste aflevering een kort overzicht van een aantal
leuke en interessantewaamemingen uit 1993 en 1994.
De inhoud vsn deze rubriek wordt ontleend aan
{Tlondelinge mededelingen , publicaties in Neder1andse
(zoogdier)tijdschriften en hel gegevensbestand van
de VLEN. Waarnemingen voor deze rubriek kunnen
ingezonden wort1en naar het redactieadres.

Noordse vteermuis
Op 25 september 1993 werd een noort1se
vleennuis Eptesicus nilsson; aangetroffen op een
boorplatfonn in de Noordzee, circa 100 kilometer ten
noord-westen van Den Helder. Het betrof een
volwassen mannetje, de eerste waarneming van deze
soort voor Neder1and. Het diertje Is op 29 september
weer losgelaten in Den Helder (J. 80shamer, in Jdt.).

Grote rosse vJeennuis
Op 3 oktober 1993 vloog een grote rosse
vleermuis Nyctalus Jasiopterus rond in een
gymnastiekzaaltje te Bovenkarspel (eveneens NoordHolland). Het betrof een v rouwtje, de meest
noordwestelijke vindplaats van deze soort in NoordwestEuropa.tevens de eerste waarneming voor Nederland .
Dit dier is op 20 oktober 1993 te Castricum weer
losgelaten (J. Verbeek, in lift.).
Ingekorven vleennuis
Op 28 augustus 1994 wert1 een ingekorven
vleermuis Myotis emarginatus aangetroffen op een
kerkzolderin het Geuldal (Umburg). Het dier hing in de
nok van de kerkzolder. Van dit dierzijn foto's gemaakt.
Het betreft de tweede zomerwaameming voor
Nederland van een recente verblijfplaats in een gebouw.
Op dezelfde kerkzolder bevond zich overigens ook
een kleine kolonie (5ex.) gewone grootoorvleermuizen
PIecotus auritus (L. Verheggen, M. Dorenbosch,
T. Bouten & H. V.d. Molen) .
Baardvleennuizen
Verrassend is de herontdekking van een
kolonie baardvleermuizen Myotis mystacinusAJrandti
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op de kert van Oud-valkenburg diezetfde dag. In de
kerttoren hingen 4 baardvleermuizen en op de zolder
lagen 5 dode baardvleermuizen. Gezien de grote
hoeveelheid oude én ve~ mest op de zolder moet het
hier om een vrij grote kolonie gaan . De aanwezigheid
van een kolonie (23 ex.) baardvleermuizen op deze
kert werd voor het eerst vastgesteld op 28 juli 1981
(Westreenen van & van derCoelen , in lift.). Nadienzjjn
echter geen tellingen meer verricht. De kelit is begin
jaren lachtig gerestaureerd. In dezelfde ker1doren
hingen ook nog 2 gewonegrootoorvieermuizen. Verder
lagen nog 3 dode gewone grootoorvleermuizen op de
zolder (l. Verheggen, M. Dorenbosch, T. Bouten & H.
v.d. Molen).
Een nieuwe kolonie baardvleermuizen Myoffs
mystacmus/brandtiin Umburg is op 2 september 1994
ontdekt in de kerk van Schin op Geul. Waargenomen
wemen 6 dieren (M. Dorenbosch & K. Spoelstra). Ook
opdeze kerkzolder lag veel ve~ mest, zodat ook hier
waarschijnlijk meer dieren zullen zitten . De kolonie
baardvleermuizen op de kert van Scheukter bij Sibbe
(L) en ontdekt op 3 juli 1981 (Westreenen van & van
derCoelen , in lift.), is volgens de dienstdoende pastoor
- " een paar jaren geleden" - vernietigd! De dieren
zouden zijn doodgeslagen (M. Dorenbosch).
Ruige dwergvl88nnuis
Van een kolonie ruige dwergvteermuizen
Pipistrellus nathusii, die sinds juni 1991 bekend was
van een woning in Jisp (N-H), is middels de vangst van
vier volwassen lacterende vrouwtjes en één volgroeid
juveniel vrouwtje op 29 juni 1994 vast komen te staan,
dat het een kraamkolonie betreft. Dit is de eerste
vondst van een kraamkolonie van deze soort in
Nederland. Bij een telling in juni 1994 wemen 82
uitvliegers geteld bij één woning, maar deze kolonie
maakt van meerdere woningen (minimaal vijf) gebruik.
Een tweede huisbewonende kolonie ruige
dwergvleermuizen is bekend van Spijkerboor (N-H) in
een stolpboerderij Guni 1991). Deze bestond uit ca. 20
exemplaren, waarvan 2 adulte mannetjes afgevangen
konden women (K. Kapteyn) .
Kuhl' s dwergvle8nnuis
Op 29 augustus 1994 troffen medewerters
van een busbedrijf in Venray tijdens de schoonmaak
een dode vleennuis aan tegen het rooster van de
radiateur van een bus, die afkomstig was uit Benidorm
(Spanje). Het betrof een volwassen mannetje kuhl 's
dwergvleermuis Pipistrellus kuhJi, de tweede vondst
voor Nederland van een kuhl's dwergvleermuis die
door onopzettelijk transport ons land heeft bereikt (M.
Dorenbosch). Ludy Verheggen

MEDEDELINGEN
DE TOEKOMST VAN DE VLENfsvo
Nu het Vleermuis Atlas Projed zijn voltooiing
nadert, is het van belang na Ie gaan denken over de
toekomst van het vleermuiswel1t en de organisatie
daarvan. Hierover is een aantal keren gediscussieerd
in het coördinatorenoverfeg van de VLENlsvo. Deze
discussie heeft geresulteerd in een notitie, getiteld Oe
toekomst van VLENJsvo. Het bestuur van de VLENI
svo heeft deze notitie officieel vastgesteld en hanteert
deze vanaf heden als richtsnoer voor zijn activiteiten .
In het volgende wil ik de belangrijkste punten uit deze
notitie belichten . Geïnteresseerden kunnen een kopie
ervan krijgen dooreen kaartje naar ondergetekende te
sturen.
In de notitie signaleren we een aantal
knelpunten en formulerendaarvooroplossingen . Deze
bespreek ik hier kort. Ten slotte stellen we prioriteiten .
Deze worden aan het eind van dit artikel opgesomd .
Eén van de voorgenomen activiteiten is het
onderzoeken van de mogelijkheden van hel
samenvoegen van de VLENlsvo en de VU. Dit is
inmiddels gestart. Ik besluit dit artikel met een korte
schets van de stand van zaken .

Organisatie en doelstelling
Hier doen zich de volgende knelpunten voor:
Een formele democratische structuur voor het
vleennuiswerkontbreekt, de VLENlsvo is immers
een stichting. Informeel bestaat er wel een
democnrtische structuur door middel van het
coördinatorenoverteg. Het is wenselijk een formele
democratische structuur in het leven te roepen .
Het is echter dubbelop naast de bestaande
verenigingen CVZZ, regionale verenigingen) een
apart vleermuisvereniging opte richten. Het heeft
de vooliteur aan te sluiten bij bestaande
verenigingen, de VU ligt hiervoor het meest voor
de hand. Dan moet er echter wel aan een aantal
vooIWaamen worden voldaan, zodal het vleermuiswer1t goed kan blijven draaien en dat de
belangen van de (adieve) vleermuisliefhebbers
goed vertegenwoordigd kunnen worden.
• In de huidige doelstelling van de VLENlsvo
ontbreekt het willen coördineren van atle
vleermuiswert in Nederland; dit komt ook
onvoldoende van de grond . Dit kan worden
opgelost door het expliciet in de doelstellingen op
te nemen. Vervolgens moet het dan ook opgepakt
women, waarbij medewerting van anderen
noodzakelijk is.
• Binnen de VLEN/svo bestaat een aantal
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commissies. Deze functioneren wisselend.
meestal alleen als men zich met een concrete
activrteit bezighoudt. Commissies worden in het
vervolg alleen maar ingesteld als er een concrete
taak is. Is deze taak afgelopen, dan wordt de
commissie opgeheven. De huidige commissies
worden op deze maniergeëvalueerd en zo nodig
opgeheven.
Activiteiten
Oe volgende activrteiten lopen goed en moeten
worden voortgezet:
•
•

wintertellIngen;
Nieuwsbrief en VLEN-dag;
internationale contaden.

De volgende activrterten lopen , maar kunnen
verbeten:i worden :
Onderzoek naar de zomerverspreiding. Na
het VAP is een meer gedetailleerde kennis van de
zomerverspreiding van vleennuizen wenselijk,
bijvoorbeeld regiona Ie atlasprojeden. Ook moeten
'oude' onderzoektechnieken als
kernolderonderzoek meer worden toegepast.
Het monrtoringproject moet uit de startfase
komen. Hiervoorisfinanciering van de coördinatie
nodig, deze is nog steeds niet rond.
De bescheming van vleermuizen verdient
meer aandacht. Het beschermen van
winterverblijven loopt goed, voor zover de
besd1ikbaarhejd van geld dit toetaat. Oe adiviteiten
van de overheid ten aanzien van
vleermuisbescherming laten te wensen over. met
nameten aanzien vande afhandeling van klachten
over (vermeende) overtast door vleennuizen in
huizen. De VLENlsvo komt er onvoldoende aan
toe om de overheid tot een beter beleid aan te
zetten en het ontbreekt aan de middelen om zelf
de bescherming goed ter hand te nemen.
•
Ervindt slechts op bepertcte schaal onderzoek
aan vleermuizen door instituten en universiteiten
plaats. De VLEN/svo moet zich meer inspannen
om te bereiken dat dit meer gebeurt.

vleennuizen;
bevorderen beschenningsactiviteiten door
anderen (we beperken ons voor1opig tot
klachtenafhandeling);
•
in stand houden van de internationale
contacten;
onderzoeken mogelijkheden samengaan met

VZL
Samengaan met de VZZ?
Als vervolg op de toekomstvisie is het bestuur
gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden
van het samengaan met de
Uitgaande van de
recent verbeterde lidmaatschapsstruduur van de VU
lijken er redelijke mogelijkheden te zijn . Er doet zich
desondanks een aantal knelpunten voor.

vzz.

Oe struduur van de VZZ is niet voldoende
democratisch, de bevoegdheden liggen te veel bij
het bestuur en invloed van de werkgroepen (wat
de VLENlsvo dan zou worden) is onvoldoende
geregeld.
De lidmaatschapsstruduur zrt wat onlogisch
in elkaar, dit behoeft verbetering .
Er moeten duidelijke afspraken komen over
het beheer en gebruik van het gegevensbestand .
Een combinatie van onderzoeksopdrachten en
het uitvoeren van interpretatiesvan de beschikbare
verspreidingsgegevens (zoals dit nu voor
vleennuizen door de Stichting Vleennuisbureau
gebeurt) is daartJtj essentieel.
Overdeze knelpunten over1eggen we met het
VZZ-bestuur. We raadplegen de (regionale)
coördinatoren voor de standpuntvonning. Mochten
mensen ideeën hebben of anderszins mee wit/en
denken, dan zijn de (regionale) coön:iinatoren het
eerste aanspreekpunt.
COmplicerende fador in de discussie is dat
parallel hieraan gesprekken plaatsvinden over
samengaan van regionale verenigingen met de
Naar verwachting wordt in de loop van 1995 duidelijk
of een samengaan van de VLENisvo en de VU er in
zit. Dit zal ten vroegste in 1996 plaats kunnen vinden,
dan is het VAP ook voltooid . Jan Buys, namens het
bBsturr van de VLENlsvo

vzz.

Prioriteiten
Gezien de huidige capaciteit vBn de VLENI
svo (alles gebeurt in de vrije tijd van een bepelid aantal
vrijwilligers) beper1ten we ons tot de volgende zaken:
platform voor vleermuisonderzoek en bescherming; regionale verenigingen
ondersteunen en coördineren bij het beschermen
van vleermuizen en bij vleennuisonderzoek;
beheren en adueel houden landelijk
gegevensbestand over het voorkomen van
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VERHUIZING VAP-COÖRDINATOR
. 'ingezonden brief" aan VLEN.,ViellWsbrie!
Beste mensen,

Wellicht hebben velen van jullie inmiddelsal gehoord
dat ik verhuisd ben naar Duitsland. Voor sommigen zal het
dus oud nieuws zijn. Toch wil ik via deze brief mijn verhuizing
"officieel" bekend geven.
In het kort enkele achtergronden: Van 1987 tot en
met 1993 heb ik voor de VlEN/svo als coördinator voor het
Vleermuis Atlasproject kunnen werken. In dietijd hebben we
met z'n allen dat magnifieke projekt opgezet en tot aan de
laatste drempel af kunnen maken. Hierover schrijf ik in het
stuk "VAP, stand van zaken, najaar 1994" meer. Helaas
lukte het de VLEN/svo niet (nog niet) om ook voor de laatste
stap subsidie te vinden. Gevolg was dat ik met ingang van
januari 1994 werkeloos was. Ondertussen voel ik me en
functioneer ik nog steeds als coördinator van het VAP. Dat
wil zeggen , vanaf 1 januari heb ik als vrijwilliger (werkeloos,
maar niet zonder werk) gewerkt aan het schrijfwerk en de
redactie van de Atlas die er moet komen. En dat gaat ook zo
door!
Intussen had ik het geluk, dat ik door de
" Naturschutzbund Deutschland (NABU) Lv.
. Niedersachsen" gevraagd werd, om te helpen de nederlandse
manier v an werken met de batdetector te introduceren, om
zo ook daar een Atlasproject voor te bereiden.
We hebben daar, met ons hele gezin, diep over
nagedacht en besloten ditavontuur aan te gaan. Dat betekent
dat ik sinds 1 mei van dit jaarvoor de NABU Niedersachsen
werk en we met ons gezin per 1 augustus naar een klein
plaatsje tussen Bremen en Hamburg zjjn verhuisd. Enkele
prommente VLEN-ers uit Wageningen en omstreken hebben
daarbij ook de handen uit de mouwen kunnen steken. Het
betekende ook dat ik vanaf 1 mei niet meer als tuil-time
onbezoldigd coördinator kon werken, maar vanaf die tijd als
een echte vrijwilliger aan het VAP moetwerken. Een tikkeltje
extensiever dus.
Toch blijf ik ook in Bremervärde een aktieve en
betrokken VLEN-er, dus sChrijf of bel gerust, kom langs en
noem maar op. Zelf zal ik me op de samenwerking en
uitwisseling tussen Niedersachsen en Nederland
concentreren, want vanuit m'n nieuwewerkplek in het noordduitse ''vleermuiswereldje'' weet ik inmiddels dat de VLEN
en de AGFN (Arbeitsg ruppe Fledermausschutz
Niedersachsen) veel van elkaar kunnen leren .
Toch jammer dat ik jUllie nou veel mindervaak zal
zien !
groetjes, Herman Limpens

nieuw adres:

Mes Forsthaus
Am Vorwerk 10
o 27432 Bremervörde
lel: 00.49.4761 .71330
fax: 00. 49.4761 .71352

LITERATUUR- EN
PUBLICATIEOVERZICHT 1992 EN 1993
Oe redactie wil een overzicht samenstellen
voor de Nieuwsbriefvan in 1992 en 1993 verschenen
literatuur {artikelen in regionale tijdschriften,
studentenverslagen, scripties, onderzoeksrapporten
e.d.} uit Nederiand over vleermuizen. U kunt
meehelpen door titels die U bekend zijn van relevante
literatuur door te geven (liefst schriftelijk) aan de
provinciale coördinator. Hij stelt een definitieve lijst
samen en stuurt deze door naar de redactie. Dit
literatuuroverzicht dient uiteriijk 15 februari binnen te
zijn bij de redadie. De proco moet daarom vóór 1
februari alle relevante informatie tot zijn beschikking
hebben . Artikelen uit de volgende tijdschriften hoeven
niet doorgegeven te worden: LUTRA, ZOOGDIER ,
NATUURHISTORISCH MAANDBLAD & NOZOSNIEUWS. Deze worden door de redactie zelf
geraadpleegd. Literatuur uit alle overige tijdschriften
en mededelingenbladen (excl. kranten, huis-aan-huis
bladen, interne bulletins en populaire Ujdschriften (zoals
Grasduinen en Natuur en Milieu}) dus zeer zeker wel.
Ludy Verheggen

WETENSCHAPPELIJKE NAAMGEVING
VAN VLEERMUIZEN
Bepaalde wetenschappelijke namen van
vleermuissoorten, namelijk zij die eindigen op -i of-ii
respectievelijk, worden stelselmatig foutief
weergegeven in de huidige literatuur. In de Nederlandse
literatuur gaat het om de volgende (foutief
weergegeven) soorten: watervleermuis Myotis
daubentonii, brandt's vleermuis Myotis brandtH,
bechstein's vleermuis Myotis bechsteinii en kuhl's
dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii. Voorbeelden van
literatuur waarin dit het geval is zijn bijv. de Atlas van
de Nedenandse zoogdieren (Broekhuizen et.a/., 1992)
en de onlangs gepubliceerde Rode Lijst van bedreigde
zoogdieren in Nederiand (Hollander & van der Reest ,
1994). Volgens de Internationale Code voor
Zoölogische Nomenclatuur (derde editie) , is het
achtervoegsel -ij alleen correct voor blasii, capaccinii,
savii en nathusii. De correcte wetenschappelijke
benaming voor watervleermuis, brandt's vleermuis,
bechstein's vleermuis en kuhl 's dwergvleermuis is
derhalve resp. Myotis daubentoni, Myotis brandti,
Myotis bechsteini en Pipisfrallus Icuhli. In de
Nieuwsbrief zal deze notatie aangehouden worden .
Ludy Verheggen
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LIMBURGSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE
(LiKONA) STELT DERDE JAARBOEK VOOR
In Limburg zetten een aantal werkg,oepIIl VIJl YI'ijwiIigers
zich nvoor destudieenbMctltiillli...,vanbeclleigdepiant-encillrsoorten.
Sinds 1991 zijn deze groepen wnnIgd in de UmbYrgse Koepel voor
Natuurstudie, kortweg UKONA. Oe cudiuatie en ondInteuring
vanwege net PrcMnc:iebestuu' berustbij het PrD'o'inciaaI Nauura:nIrum,
Afde6ing 2 : NattAJm iderzDek en-sensibilisBriI tg. Hetisd;rizijdesteoo
van Gedeputeeróe S. Stevaert dat de UKONA-wermg van jaar tot jaar
uitbreiclt en er in het Provinciaal natuur· & mi/ieUbeIIIid datwerkelijk
rekening gehoUden wordt met resultaten en voor.stllllen.
Jurtijks worden er door de verschillende wertcgroepen tal
van actMteilengeorganiseerd. Devele UKONA.. ,l8deharbnzijn bijna
dagelijks met hun specialiteit bezigen registl8I.' en InventariaenIn op
die manier een sc:hataan gegevens. ReeuItIten hiervan Iu:men.., bod
tijdens de jaarlijkse UKONA-kontaktdag, bij de publicatie VIf1 atIa&aen,
bij de ~ ownenI<omsten en natIJt.rijk •.• In het;.rboek.
Met de pubtIC8tIe van de jaarboeken beoogt LlKONA een
dubbeledoelstellIng. Ten eerste hetslimuleren van het natwOlIderzoeto:
in limburg, en, ten tweede, en dat ism mogelijk nog b.lIgr~k«, de
talrijke natuurtiefhebbe aanzetten hun onderzoeIcsresu bekend
te maken en dichter bij!H bevolking t. brengen.

Het LIKONA-jaarboelt '93 heeft weer heel wat te bieden.
Achter de frisse, nieuwecover gaan cIîwne inh!tessante art»ceIs schuW.
U viOOl er bijdl agen (Mr.
de vomwariaties van HemipnetJ5tus strlatOf1ldiatua en

Hemiaster pruneHa (dit zijn twee soorten zeeêgeIs) uil het BovenKrijt van Umburg door E. Defout, T. Geussens, L li lCIeheIbeI ge

en V. Strijboa. Dit artikel weqX een 1ictIt,

mede cb:Ir

de mooie

foto's , op de prachtige fossielen die In Limburg gevonden kunnen
~-,
de effecten van heidebeheer op Struikhei, Pijpestrootje en
Bochtige smeIe door H. Syen. Onze heidegebiecIeI, bIi;Ml nog
steeds parels van landschappen dieZlM'lli voor hal ~
als voor het toerisme van groot belang zijn. Ze 'MlI'den onder
andere doorvergrasaing bedreigd. OvefdezeOQR::UfTflf1Öe Iusaen
grassen en heide gaat dit artikel.

de ptanten op winterdijken '-I9S de Grensmaas door L
AI\rerneersch. Hieruit blijkt dal deveel besproken rnIIIJSdijkI!n (naar
aanleidngvan deO'Y«SUt:II ,p, get. vandezewirter)een ~
plantengroei dragen .
• de ver"$preiding van de Maretak In Umborg door J. Geusens. In
dit artikel worot de ~ verspreiding vande:ze, VOOf ZuidUmburg toch wel merKwaardige, boornbewonende ~e
plant in detail uit de doeken gedaan.
de Dagvlinders In UmOurg: vroeger en nu door D. Maes en
L. Danlels. Dit artikel geeft een globale vergelijking tussen het
vroegere voor1<omenvan dagvlinders in Umburg en het huidige dat
we kennen uit het grootscheepsevlirldeqxojectvande.Jeugdbond
voor Natuufstudie en Mitieubeheer (J NM) sinds 1991 . QoI( voor
deZe diergroep is de balans niet gunstig. Meer dan de helft (I) van
de standvlinders is uitgesto!ven of achteruitgegaan. In Vlaanderen
neemt Limburg echter een belangrijke plaats in omdat heel wat

soorten hier net talrijkst VOOf1Iomen.
de loopkevefs langs de Greosmaas door K Oesender, J .P.
Maetrart, J. Stevens en L. Allemeersch. Ook uit dil verhaal blijkt het
belang van Umburg, en meer bepaald de Grensmaas, voor de
kevers In kWestIe. In de oever.i van de Maas leven een aantal
speciaal aangepaste kevers die 'lOOt de rest in Vlaanderen en
BeIgié nallNe!ijks voor1wmen . Een reden temeer YOIgens de
auteurs om met het beheer van de Grensmaas 'IOOI'Ziehtig om te
springen.
de Hoornaar "terug vanweg geweest" door M. Asperges, L.
Crëvecoeor en B. Vanderlee. Dit artikel mekft de opvallende
toename van de Hoornaar of HofZeI, onze grootste wespesoorl

de Vroedmeeat8fP8ddel. in Haspengouwdoor D. Bauwens
en I. Sct1ops. Dit vema.I beschrijft een van demeest spectaculaire
OI.tdeIdóIIgefI van het afgelopen Jaar in de Limburgse natuur.
Borgloon blijkt de grootste populatie VroedI.l8eStelpaddei, van
Vla !del •• te huisvesten. Hetis deonderzoeken een raadsel hoe
dit zo lang OIiCpg8Iiler1d kon bIijYen. Een reden temeer om Ie
aanvaarden dat c:cntInue invenIarisatIe lonend blijft. Oe populatie
'MlfdI: In het artikel uitgebreid besproken. Een schactuwzijde van
de ~ is dil!: de soort zeer kwetsbaar is geworden. Hier
dmgen bascte"IÎi'lP",II18b~. zX:h op.
de vegetatie en broedYoge/samensteiling in Umburgse
rrlOCiasgaljadan door S. Beyen en F. De Ridder. Dit artikel gaat
in op de reIiIöa tussen de gegeoI'et1S van de " BroedvogaIatIas van
Limburg" (die onlangs verscheen) en de " Biologische
W..-deringskaart" althans voor wat betreft de moerassen. Het
artikel tracht de ac:hteruilgang van de moerasvogels te verklaren.

Oe bekomlT18i Itai iaerde literiItutrijst van aIIeiI wat elders in
vaIdijdsctrifte en rappof1en over de Linburgse natuur verscheoan is,
wen::! n dit derde ja-boak __ zorgvuldig samei 1QflSteId.
Oe 'I'I!nChHIende UKONA--"<groepen brengen achteraan
wnIag uit van hun activiteiten en belangrijke meldingen voor het
werkjaar 1993.
Voor al wie bij wil blijven met de kennis van de Umborgse
natuur is dit jaarboek '93 andermaal een onmisbaar document.
Het boek kan besteld worden door

400 fr. te storten op

rekeningnummer ()()()..()4(X).7 -31 van het Provinciaal Natuurcentrum,
Ontvangsten, metdevenneldUl9 ''UKONA~. Ookdeeerste
twee edities Zijn nog in voon-aad. GeTnteresseerden kunnen intekenen
voor de drie boeKen door 1.000 fr. te storten op bovenstaand

rekeningnummer met de vermelding "UKONA-Jaarboeken '91 + '92 +
'93",
U kunt de boeken ook bMomen bij het onthaal van het
Provinciaal Natuuroentrum.

Voormeeritllictilingel" km! u steedsterecht bIjhet Provinciaal
Natuureentnu'n, Afdellng 2 : Natuuronderzoek en ~ ,
Pn:MnciaaI

Begijnhof, Zuivelmar1d 33 Ie 3500 Hasselt.

tel. 011121 .02.66 , m. 01 1123.50.90
door pi edeloreil).

PUBLICATIES
FIEDERMAUS-ANZEIGER.
Offizielles Mitteilungsorgan der
Koordinationsstelle ast für Fledennausschutz in
derSchweiz.Zürich. Zwitser1and, no 40. september

1994.
Deze aflevering bevat o.a. de volgende
hoofdstukjes.

eunent problems of bat protection in central and
eastem Europe.
Ver.;lag van het congres dat van 22 tot 25 juli
1994 in Bonn (BRD) werd gehouden . Een van de
belangrijkste conclusies van dit congres was dat er
voor heel Europa zo spoedig mogelijk unifonne
methoden opgesteld moeten worden om een
betrouwbare indruk te krijgen van de populatiedichtheid
en ver.;preiding van de verschi lIende vleermu issoorten .
Zonder deze methoden zijn de effecten van beheers-
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en besdlermingsmaatregelen nauwelijks te evalueren.
Herbstzeit-Wanderzeit.Rauhhautftedemtäusesind
eigentfiche Langstreckenfliegerinnen.
Verslag over de ruige dwergvleermuizen
Pipistrellus nathusii die na in de Baltische staten en
Duitsland geringd te zijn via lange trekwegen in
Zwhser1and terecht kwamen. Volgens Zwitserse
waa memingen gaat het hiervennoedelijk hoofdzakelijk
om mannelijke dieren die inde nazomerbaitS-tenitoria
bezetten om inde herfst aankomende wijfjes te kunnen
op.yachten. Wellidrt verplaatsen zich zo tienduizenden
dieren van Oost-Europa naar het midden en westen
van ons werelddeel. Ringgegevens wijzen uit dat zij
daarbij vaak in korte tijd afstanden afleggen van 1000
tot 1500 kilometer, met een gemiddelde van circa 30
km per dag. Waarnemingen in de Baltische staten
voegen andere delen toe aan de trekpuzzel van de
ruige dwergvleermuis. Daar worden 's zomers
kraamkolonies met wijfjes en jongen gevonden. De
mannen leven er solitair, maar bezetten ookdaarin de
nazomer paar1(wartieren. In diezelfde periode begint
de grote exodus naar het westen. Het lijkt erop of de
trek de dieren gunstige overwinteringsmogelijkheden
moet opleveren. Vóór, tijdens en aan het eind van de
trek wordt er gepaard om het voortbestaan van de
soort te garanderen. Dat hiermee niet alles is gezegd
over de achtergronden van het trekgedrag van
Pipistreltus nathusii bewijst de vondst van een
kraam kolonie van deze soort in Noord-Holland in de
zomervan 1994 (K. Kapteyn). Wettidrtzijn er parallellen
te trekken met de levensgewoonten van de rosse
vleermuis. Bij die soort btijft een deel van de populatie
winter en zomer in êên en hetzelfde gebied, terwijl
andere leden van de groep ver wegtrekken. Hopelijk
zal het ringondeJ2oek van Peter Lina t.z.t. uitkomst
over deze brandende vragen opleveren.
Radiosender, Transponder und Armspangen. Ist
jede Mar1cierung, die man an einer Fledermau$
anbringt, auch angebraeht?
Bijdrage van redacteur Dr. Hans Peter Stutz
over de nooozaak van de individuele herkenbaarheid
van dieren ten behoeve van (tijdens serieus)
wetenschappelijk oecologisch gericht ondeJ2oek. Wat
voor andere dieren geldt, geldt ook voor het ondeJ2oek
aan vleermuizen. Wat zou er bijvoorbeeld terecht
komen van het hierboven genoemd onderzoek
aangaande de trekgewoonten van de ruige
dwergvleermuis als deze dieren niet individueel
gema rkeerd waren? Stutz stelt zicn daarbij de volgende
vragen:
Is individuele marx.ering noodzakelijk en
verantwoord?
Welke methoden Ier markering worden
toegepast?

Hierbij gaat het natuur1ijk om de herkenbaarheid van
dieren, of de vindbaarheid . Als herkenningstekens
gebruikt men al sedert de jaren twintig van deze eeuw
arm·ringen waarop een adres en een registratienummer
zijn aangebracht. Recent zijn daaraan toegevoegd de
zogenaamde transponders. Dit zijn miniatuur
etectronische schakelingen die onder de huid van een
dierworden aangebracht. Brengt men een electronisch
afleesapparaat dicht bij het zo gema/1(eerde dier dan
kan men de signatuur van de transponder aflezen. Een
groot voordeel van deze marx.eringsmethode is dal
men biiVoorbeeld dieren die door een kleine
uitvliegopening een dagverblijf ver1aten individueel
kan herkennen en automatisch kan registreren. Voor
het opsporen van vleermuizen in het veld en in de
dagverblijven worden thans zendertjes van circa 0,8
gram gebruikt, die met een halsbandje worden
aangelegd of die aan de pels In de nek worden
vastgeplakt. Deze dure apparaatjes die enige
honderden guldens kosten hebben batterijtjes die
helaas slechts enkele weken meegaan.
De voor· en nadelen van aUe drie de
ma/1(eringsmethoden zijn tamelijk duidelijk. Om de
markering aan te brengen moeten de dieren gevangen
worden en voor het aflezen van arm·ringen moeten ze
weer gehanteerd worden . Ook voorhet registreren van
de transponders moet men de gemarkeerde dieren
zeerdicht benaderen. De zendertjes mogen niet meer
dan 5 tot 10% van het lichaamsgewichtwegen , en ook
deze moeten na korte tijd weer met de hand van het
dier verwijderd worden. Ook de ringen mogen niet te
zwaar zijn, ze moeten nalJWt(eurig afgewerkt zijn (geen
scherpe randen of uitsteeksels; geen aluminium, de
dieren bijten dat stuk en crêeren zo vlijmscherpe
randen) om geen arm- en vlieghuidbeschadigingen te
verooJ2aken. Als men de bovengenoemde bezwaren
beziet dan wordt het duidelijk dat men zich, voordat
een onderzoek gepaard gaat met een of meer van de
aangegeven markeringsmethoden, goed moet
afvragen of het doel wel echt deze ingrijpende middelen
heiligt A.M. Voûte
BATS IN IRELAND
Spectal Zoological Supplement 1994, 21 pp. The
lrish Naturalists' Joumal Ltd. Vertcrijgbaar via:
catherine Hackney, lrish Naturalists' Joumal Ltd,
Ulster Museum, Botanie Gardens, Belfast BT9
SAS, Northem lreland. Prijs IR i:3.00, i:2.50stg
($5.00) inel. verzendkosten.
"Bats in lreland" is een speciale uitgave van
de lrish Naturalists' Joumal, waarin de resultaten van
een grootschalige vleermuisinventarisatie in ler1and
gepresenteerd worden. De inventarisatie richtte zich
geheel op het opsporen van verblijfplaatsen van
vleermuizen . Het onderzoek werd uitgevoerd door
personeel van de Witdlife Service en de Northem
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lreland Bat Group in de periode 1985-1988.
Vleermuiskolonies werden opgespoord door
alle voor de hand liggende kolonieptaatsen
(kertczoJders, grotten, bruggen en oude huizen) af te
zoeken . Daarnaast kwamen veel meldingen van
verblijfplaatsen binnen via partiOJlieren. Het gebruik
van de bat~etector voor het opsporen van
vleermuiskolonies wordt niet genoem(f.
Na een korte inleiding en methodebeschrijving
worden de resultaten per soort besproken. Vooriedere
soort won:tt een verspreidingskaart (op 1OX10 km hok
nivo) en een tabel met de koloniegroottes-weergegeven.
In detekst staan de onderzoeksresuttaten en een korte
besd1rijving van de leefwijze van lederesoort venneld.
De resultaten van de vleermuisinventarisatie zijn
enomt Van de zes aangetroffen soorten
(dwergvleermuis, gewone grootoolVleermuis,
bosvleermuls, baardvleermuis, watervleermuis,
franjestaart en kleine hoefljzemeus) werden bij elkaar
zo'n 1400 kolonies gevonden. In west-Cort bevindt
zich een kolonie bosvleermuizen van 800-1000
indMduen, de grootste kolonieterwerekt leriand bezit
de grootste populatie kJeine hoefijzemeuzen van
Europa (de Ierse populatie won:tt geschat op 12.000
exemplaren). Oe soort is vooral vóór 1980 stert
achteruitgegaan. In een aantal plaatsen daaR het
aantal dieren nog steeds. Tussen 1987 en 1988 werd
gekeken of er zich tussen de baarttvleermuizen ook
brandt's vleermuizen bevonden. Dit bleek niet het
geval te zijn .
Over het algemeen zijn de soortteksten en
verantwoomlngwel erg kort, Uit deze uitgave is helaas
niet af te lekien waar naar kolonies gezocht is en
hoeveel mogelijke kolonie plaatsen bezocht zijn.
Daarnaast wordt geen aandacht besteed aan het
verschil in trefkans persoort. Doorde soorten Onderfing
qua aantal te vergelijken wordt de suggestie gewekt
dat de inventarisatie voor iedere soort even succesvol
is, terwijl het natuurfljk mogelijk Is, datmetde gebruikte
methode kleine hoefijzemeuzen bijvoorbeeld sneller
gevonden worden dan franjestaarten. De manier
waarop kolonies geteld werden (één of meerdere
keren, simultaan) wordt niet genoemct
Tot slot staan in deze uitgave enkele
slordigheidsfoutjes; bij de bosvleermuis is het totaal
aantal gevOnden kolonies weggelaten en de
baardvleermuiswordteen "foliagegleaner" genoemd ,
terwijl dit een "slow hawker" is. Msttijn Boonman

VERKOOP ARTIKELEN
Voor bestetling van artikelen bij de VLEN en

het OOSt Europa Fonds (BSFFEE) Zijn twee
verschillende postbankrekeningen geopend.
VLEN-artikelen
Bij de V1eennuÎSWer'Kgroep Nederfand zijn de volgende
artikelen verkrijgbaar:
Handleiding voor het inventariseren en
detennineren van Nederlandse vleermulssoorten met
behulp van bat-detectors (Helm er, W., H.J.G.A.
Umpens & W. Bongers) . Prijs 12,50 (ind.
verzendkosten).
•
VLEN-stickers. Kunnen alleen schriftelijk
aangevraagd worden bij Wim Bongers, Ceresstraat
15, 8707 AL Wageningen . Prijs 1,- per stuk.
Referentiecassette: Hertenning van
Nederlandse vleennuissoorten aan hun geluid
(geluidscassette + toelichting), 1992. Prijs 17,50,(ind. verzendkosten).
Oe Nederlandse V1eennuizen (Daan, S. et al.,
1980) Bestandsontwikkelingen In winter- en
zomel1twartieren. 118 pag . Prijs 4,50 (ind.
verzendkosten).
Deze artikelen kunnen worden besteld (tenzij
anders vermeld) door overschrijving van het daarvoor
verschuldigde bedrag, onder vennelding van het
gewenste artikel en aantal , op postbankrekening
53.25.724, ten name van de Stichting VleermuisOnderzoek (voluit/) . Vermeld ook steeds dat het om
een bestelling gaat . Schrijf Stichting Vleermuis
Onderzoek voluit, dus geen SVO. Prijswijzigingen
voorbehouden .
Voor betalingen uit het buitenland via een
giro- of bankrekening of met cheques worden door de
banken 15,- administratiekosten bij de stJchting in
rekening gebracht. Om dit te voortomen kunnen
betalingen uit het: buitenland beter met een postcheque
worden gedaan, ten name van de Stichting Vleermuis
Onderzoek, postbus 190, 8700 AD Wageningen. Bij
betalingen via een giro- of bankrekening uit het
buitenland moet 7,50 extra overgemaakllNOrdenl
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BSFFEE-artikelen
Bij het Bat Support Fund For Eastem Europe
Zijn de volgende artikelen verkrijgbaar.
Atlas van de Nederlandse vleermuizen 19701984, alsmede een vergelijking met vroegere
gegevens, 97 pag (Glas, G.H., 1986). Prijs 32,50.
Voor lezers van de Nieuwsbrief, voor zolang voorradig,
slechts 10,-,

AGENDA
18 maart 1995
CoOrdinatoren-Qverleg te Wageningen
"de Dreyenborg".
28...:J0 april 1995
Fledermausforschung im Dienste des Natu~utzes
Tweede congres van de BAG Fledermausschutz im

European Bat Research 1987 (Hantik, V., r.
Hornzek & J . Gaisier). Deze uitgave bevat de
verhandelingen van de 4e European Bat Research
Conference, gehouden in Praag in 1987, en bevat 81
artikelen en tientallen samenvattingen over
vleermuisonderzoek in Europa en aangrenzende
gebieden . De normale prijs van deze uitgave van meer
dan 700 pagina's bedraagt 118,50. Via de 'Stichting '
kan dit unieke boek bij het Bat Support Fund for
Eastem Europe (BSFFEE) met meer dan 40% korting
worden aangeschaft voor de prijs van slechts 60 ,(exeI. 7,50 verzendkosten voor verzending binnen
Nedertand en naar BelgiE! en Luxemburg. Voor de
overige landen bedragen deze kosten 13,50).
•
Lynx. ThemanummervandeFirstlntemational
Bat Conference , Tsjechoslowakije 1968.
De verhandelingen van deze conferentie werden
gepubliceerd in een speciaal nummervan het tijdschrift
'lynx'. Een de~ vande verhandelingen heeft betrekking
op vleermuisonderzoek in Nedertand. Het BSFFEE
heeft de hand weten te leggen opde laatste exemplaren
van deze uitgave. Prijs 22,50 (exel .6,- verzendkosten
voor Nedertand, Belgiê en Luxemburg, verzendkosten
voor overige landen 9,50). Bij het tegelijkertijd bestellen
van beide uitgaven : European Bat Research 1987 en
Lynx, vervallen de verzendkosten voor het nummer
van 'Lynx'.
Deze artikelen kunnen besteld worden door
overschrijving van het daarvoor verschuldigde bedrag
(ind. porto), ondervermelding van het gewensteartike!,
op postbankrekening 351873, ten name van het Bat
Support Fund For Eastem Europe te Leiden. Dit fonds
verleent materiêle steun in de vorm van
onderzoeksmaterialen en vakliteratuur aan
vleermuisonderzoekers- en beschermers in
Oosteuropese landen . Dezediensten worden vooreen
deel gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van
artikelen . U kunt uw collegialiteit naar Uw mede
vleermuisonderzoekers- en beschermers in
Oosteuropese landen ook tot uitdrukking brengen door
een gift over te maken op het hierboven vermelde
rekeningnummer.

Natu=hu1Zbund Deu1schland (NABU) van 26-30 april
1995 in Münster (Nordrhein-Westfalen, Duitsland) .
Voor informatie en opgave gelieve contact op te
nemen met:
Carsten Trappmann
Phillipistra~e 10
0-48149 MOnster
Tel: 00 49 0251 88145

29 juni-2 juli 1995
WorkshopArtbestimmung und Quartiersuche mitdern
Batdeted:or
Herman Umpens leidt van 29.06.95 tot 02.07.95 in de
Jugendherberge Ungen een workshop over
soortherkenning en het opsporen van verblijfplaatsen
van vleermuizen met behulp van bat-deted:ors. De
workshop wordt georganiseerd door die
Umwettpyramide in BremervOrde en is wellicht
interessant voor leden van de Zoogdierenwerkgroep
in Overijssel.
Gedurende drie middagen en nachten WOI'dt een
omvangrijk programma geboden met als thema's: de
theoretische achtergronden van het jachtgedrag en de
echolocatiegeluiden van vleermuizen ; de herkenning
van vleermuizen in de vlucht aan de hand van geluidsen zichtkenmerken ; de Intraspecifieke variaties in de
echolocatiegeluiden In relatie tot hetjachtgedrag en de
gevolgen daarvan voor de soortherkenning; de
mogelijkheden en onmogelijkheden van
geluidsanalyses voor de soortherkenning; de "Dutch
method" voor het opsporen van verblijfplaatsen van
vleermuizen, en een vergelijking van verschillende
methoden voor populatieonderzoek aan vleermuizen.
Aan de workshop kunnen maximaal 20 personen
deelnemen . De kostenvoorinschrijving, overnachting
en maanijden bedragen DM 225,-.
Aanmelden kan schriftelijk via: die Umwettpyramide,
Anes Forsthaus, Am Vorwerk 10, 27432 Bremervörde.
Gelieve het bedrag van DM 225,- over te maken op
rekeningnummer 118117 van die Umwettpyramide bij
de Kreissparkasse Bremervörde (BLZ24151235) onder
vermelding van "Fledermausworkshop Ungen". Bij
inschrtjving wordt de volgorde van aanmelding
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aangehouden. Een bevestiging van de aanmelding en
een programma wordt toegezonden.
Bij afmelding vóór 31.05.95 wordt het inschrijfgeld
verminderd met DM 25,- teruggestort . Bij afmelding na
01 .06.95 wordt nog maar de helft van het inschrijfgeld
teruggestort, tenzij de plaats doorgegeven kan worden
aan iemand anders.

STICHTING VLEERMUIS BUREAU
postbus 110
6700 AD W'........'''in~
....
~n
Voonitter. Jan Buys
8reehoYen97, 6721 SE BENNEKOM 08389-17549

PROVINCIALE COÖRDINATOREN VAN DE
VLEERMUISWERKGROEP NEDERLAND

11 november 1995

Waarnemingsformulieren kunnen ingezonden WOfden vi a de

VLEN-dag te Wageningen "de Dreyenborg"

ant........ diMJ!mWiIfS .
FRiESlAND Rudy HobbeulChot
Berkv.aterleane6, 8732 EM KUBAARD0515932162

ADRESSEN
VLEERMUISWERKGROEP NEDERLAND
pcmbus110
8700 AD W' ........~,in~
....
Tel: 01370 20M3

...,n

Voorzitter: Wim Bongers
Ceressbaat 15, ff707 AL WAGENINGEN 06370 10324
Secretaris: AI'Idre Kaper
Fortuinhof 13, 7416 BW DEVENTER 05700 21574

PenningillMSter: Jan Buys
SreehoYen 97, 6721 SE BENNEKOM 0838917549
Voex het inzenden WIl waamemingsformutieren (losse waarnemingen
enwaamen,ÎlIgefl i't hatkader wnstt.des •...,.a a::l oteo ,eninvefrta isalies)

GRONIHGEH"'" . Thortecla!osà . . 103, 9645 EH VEENDAM 0598730332
OVERIJSSEl. Roei Hoeve
D. v. Bourgol'lldiêsbaat 57, 8325 GG VOLLEHOVE 05274 3001
DRENTHE Eric: Menkveld
Hoofdweg 268, 9765 CM PATERSWOLOE 05907 94273
FlEVOlAND Rcmtooul de Wijt:
Pmpernelltlatte, 1314JLALMERE 036 5346338
~Kees KoJpteyn
Bos en L.ommerweg 1-111, 1055 DKAMSTERDAM 0206881557
VZZNLEN invenIarisatiepfojecten Noord-Holland
Antwoordnummer 45212, 1040 WB AMSTERDAM
ZUfD...HOU.ANI) & ZEElAND Kees Moster1
Paiarrle'jUlt-..t 74, 2612 XS DElFT otS 145073
UTRECHT Zomer &ruijn
Nieuwstraat 23, 3811 JX AMERSFOORT 033 622974
GELDERLAND Marc. Schols
KIaverpas 13C, 6652 EM DRUTEN 08870 15126
Vleem1u~oep Gelderland
~2426 , ~ VJ ARNHEM

NOORD-8RABANT Peter TwiUt

Comm. de

IKCIBIC - VlEERMUISPROJECTEN
Antwoortinummer 176
6700 VB WAGENINGEN

VLEERMUIS ATLAS PROJECT
Herman Umpens
Aites FomhatlS, Am V~ 10, D 27432 BREMERVÖRDE
tel: 00.49.4761.71330
fax: 00.49.4761.71352

Q~

460. 5224 EB 's-HERTOGENBOSCH 073

2""57
I/ZZNLEN-inventar1satîepren Noord-Brabant
Antv.o:Jrdnummer 10753. 5200 WB 's-HERTOGENBOSCH
UMBURG Jan K1uskens
KruisZijweg 6, 6034 RZ NEDERWEERT 04951 34S02

CONSULENTSCHAPPEN NATUUR, BOS,
LANDSCHAP EN FAUNA (NBLF)

MONITORING PROJECT

Voex vragen OW/( W!em"iuizen die leYend of dood bemachtigd worden
kunt U in een aantal provincies ook terecht bij de provinciale
consuIent:schap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (Ministerie
LNV):

Rombout de Wijs
Plmpemelsttaat 6, 1314 JL ALMERE 036 S346338

GRONINGEN C.v.d. Rakt, Postbus 30027, 9700 RM GRONINGEN

Voex het inzenden van waamemlngsformulieren (waamemlngen voor

monitoring):
ZOOGDIERMONITORING
Antwoordnummer 8847
3500 ZK Utrecht

WINTERWERK
CoördiNtie wtntertellingen mergelgroeven
Jes Cobbeto
Prins Bisschopsstngei l-h, 6212AA MAASTRICHT 043"25IT76
Coórdinatie wintertellingen oJlgemeen
Gemard Glas
Beatrixstraat 2. 6824 LR ARNHEM 085 432879

Tel: 050 207207
FRIESlAND J. de Waard, Postbus 2003, 8901 JA LEEUWARDEN
Tel: 058 955255
DRENTHE 8. Jenster, Postbus 146, 9400 AC ASSEN Tel: 05920
18242
OVERIJSSEL R. Hoeve, Postbus l00s1, aoo GBZWOllE Tel: 038
271999
FlEVOLAND A. Dekker, Postbus 1021. 82.00 BA FLEVOLAND Tel:
0320090311
GEl..OERLAND T. DÜ\1Ief. Postbus 007, ~ EO ARNHEM Tel: 065
579111
UTRECHT R. Schuitemaker, Postbus 20030, 3502 LA UTRECHT Tel:
030 8576001
NOORD-HOU..ANO P. Pilkes, Postbus 3005, 2001 DA HAARLEM
Tel; 023 301234
ZEElAND H. Zandstra, Postbus 6, 4460 AA GOES T"I: 0110037911
NOORD-8RA8ANT L. Wijlaan, Postbus 1180, 5004 BO nLBURG
Tel: 013645511
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