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J~ tweede nieuwsbrief 

lil de eerste llleu'-'Sbrle! van 
het v l eermuis atlasproject heb ik 
aandacht gevraagd yonr de (uncti e 
va n een nleu'-'Sbrlef binnen een 
groep mensen d i e samen aan een 
p r oj e c t werke n: communicatie van 
dee lnemer naar deelne mer en com
municatle van of vla coC1rdl nator 
naar deelnemers. 

Het deelne mer saantal groei t 
echter. Dat brengt met zic h mee 
dal ee,! aa.nta l mensen de medede
lingen en opr oepen uit de ee r ste 
nieuwsbrief heeft gemist . Daarom 
Io'OI"dl kort d e Inhoud v an de efJ '"
sl e nl eu....s b r lef wee,' gegeve n . . Heb 
Je daarover le t.. te Yn~.gf"n. 

sc hr i j f dan gerus t . 
OvcIlgen 5 ,,1"<\ van so mmige 

rUbriek.en, zoals bv. 'InforllliJtle 
over het aan ... ragen ... an "' IH-gunnin
sen' of '<,f s pr3ken ",bt. het l enen 
... an detectol'!~', t e zl Jnel- ti jd 
cok eel\ totaaloverzicht worden 

II e ... erd. 

ko rte inhoud eerste nieu~brlef 

ue ... oorgesc hi edenis ven I\et 
<ltIas project. 
de eerste ni e ulJ5brief: functie 
... a.n een nleu'-'Sb,-lef. 
,Je a(,r,pak binn"''' het atl a s p/"o
ject: het ... ast ste llen ... an het 
... oor !;o ltl(!n va.n -.;oorten tegen 
over grondige ln ... entar l slI.tie 
... an bep,;,." Ide b l o kken: .... Ie gaat 

\.-elk blek. '.'oor zl jn of IUlI.r 
r ekelüng nemen' 
de t oegang tot ter re ine n: 1n 
f ormatie over het aan ... ragen 
van vergunningen. 
af spra ken met betrekking tot 
het 11\ bruikleen nemen ... an een 
QHC-m l n i bat-detecto r van de 
Stichting Vleermui s-Onder zoek. 
electroni ca ""E'rkgroep ? : ~ie 
.... 11 el· meeOJe rken in een ' e lec
tronica Io'I'lrkgroep'? .... ie bezi t 
l i te ra tuu r o r schema 's van 
bat -detectors' 
ar .... iJkende ....-aarneming : rubriek. 
over af .... ijkende, opvall ende, 
o ngewone etc. waarnem ingen: 
zie elders in dit blad. 
refe,-e nt ieca5sette : t e bes tel
len door o\'cnnaklng v an f1 3,~O 
op giro 532')72 4 tnv. Stichting 
Vleermuis-Onderzoek Leiden 
0 ....... . be , telllng cassette'. 
.... i.ar l1f'nol ngsfor mulleren: ze wo.
ren nog nlf't klallr. Nu bijna I 
ledere!::n ~:I ijtt ze auto_tlsch 
I. hulsgestuurd . 
aankond i ging eerste contactdag 
... l eermuls atlasproj e c t. 
adreslijst prOject-deel nemers: 
deze wordt nu per prov incie 
gel everd. 
biogeograCi sch in f ormat iecen 
trum van s ta rt: overgenolne n 
uit PLATfORM per i odiek over 
a ctue le beleidszaken van het 
ministerie van Landbou.... en 
Vi 5serlJ . 

Herlll6n L1mpens 
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28 novelllber [987; de 'eerste 
contactdag van het vleermuis at~ 
Iasproject' 

I ... • t. "r st '" on tit c ldiog lIan hel 
,'I ~e'n>'Jli et[.;, s pro }ect wel' d dooI' 
e.", 1o:1t"tte 1(,<, ~ei"', eresseerden 
bo.!;:o .... hl . IJp dal moment oll!'.eveer 
.1,,10.,,11' IIbn .dle bij mij bekende 
m"n '5 en met Inte resse lIoor het 
hi'o' , oe',ec t o r ·~'e rk. De reacties 
~a n he~ eind van de dag ~ren 

;:')"oJ t:, u I t':O'HJI1' i ng IJOs i t I el: 
~~ede voordrachten. interessante 
en ellthou'5 lb s te di sc'Jssie s en er 
... ·3 5 lIeel te Ie, en' 

De ~oede o pkomst en de enthou
",i ëo ,st e ,Ji io,,;'~s~ ies duiden op een 
§rotf:.' be ' . • okke nheld "ion,de IIrlj~ 

.... IIII~ers. (.oed zo' Want !liet 
",tlt'~" 'Joo ldr .. ~t.l e"~,, je p.r 
niet, Ik hoof.' o.1a' . .. oe dit enthou-

Hoe benut Je f!en 
g1sch? 

inleiding 

nacht strate
fenoiogif! I 

Het behandelde thema omvat de 
na.chtcyclus V~rt vleermuizen en de 
In .. >lOl'!d hierv,.." op hel inventarl· 
~eren van dezf! diel'en. Besproken 
IJO('J'_ het nbct,telijl<. gedrag In 
het lIlgeme'!n. aangevuld met en
".ele Ilrllktl j l<.v 'Jorbeelden ten a~n
.:Ien '/iJn een a.1>nta l soor-ten, In 
de tek~t I s de n .. cht chronolo
li';isch Ingedeeld: <lovond - nacht -
oc htend. 

a ... ond: uit ... Uegen 

[iQOI de afnerroende lichtlnten 
sit ",it in de avond, Io'Orden de 
... le~rmui:1!'1l geprll-.keld tot ult 
'11io>gl!",. [ll ' uitvliegtijds tip 
v .. I '. rond .:on,>o ndergang. Het IS 
ec.h '.er soor t !O peci f i ei'. , ler .... ijl 
zel f s ... . rschl1lend'l' I-.olonie s van 
"'e',;:." I fu!!: .o .... r. op verschillende 
momen ~!!'n kunnen uitvliegen ebv. 
ÎII b!!' !tch\l ' tel' ein e!!,'der dan in 
·)P~Ol ""Illeden '. Hie, ' doo l i s h!!t 
lnogE'll jf: 0'" o p èèn avond meerdere 

2 

siasme in het aankoroenc. seizoen 
in het veldwerk weer terJgzien. 

De op de con tac tdal!. gehouden 
lIoordr4chlen stonden In I,et leken 
van de veldmelhodiek. Jo van der 
eoelen en Alphons van IJinden 
gingen in op het toepassen van 
fenologische kenni s I)IJ het In' 
ventarlseren. En Kees Hostert en 
Wouter Helmer behandelden de re
lat!!! tussen landschap en inven
tar i sa t ieme thod lek. 

Samenvattingen ViHI de VOOI'
drachten en de diSCUSSie Io'Orden 
hierna zo overzichtelijk mogeli 
weergegeven. <:e sta.a.n echte ,- nle 
op zich zf!H, maar moeten În 
re l atie tot elkb"'r el\ tot de 
'handleid i ng' Io'Ordefi gf!lezell . 

Herman L111'1pen5 

verbl i jfpla.a.tsen te beid jken. Zo 
Io:un je bv. in een bos eel'st de 
relatief vroeg uitvliegende Rosse 
vleermuizen tellen en daarna de 
veel later vertrel<.l<.ende Water, 
vleermuizen, 

Cedurende deze uitvliegperiode 
is het te llen van 'ultvlieger s ' 
du s mogelijk . Dit levert gege"'f!rts 
over de koloniegrootte en. bij 
herhaalde tellingel1 In eell sei
zoen. over de reproductie. 

Het begintijdstip van een tel
ling is afhankelijk van de soor t: 
bij een kolonie D'-'Crgvlee,"muizen 
dien Je vrij vroeg aan'-'Czig te 
zijn, ter .... ijl IJnlervlef!rmuiz" J 
pas een half uur n/lO zonso ndergol 
beginnen uit te vliegen. Ee. 
telling kan al s be!!lndlgd .....arden 
beschou<..ICI a.ls je 10 minuten na de 
laatste vertrekkende vleermuis 
niets meer ziel of hoort. 

De Invl oell lIan het ""Cer dient 
In de gate n te "",rden gehuuuen. 
Blj 51echt \o'(!er 't .... ijfelen· de 
dieren en Illlegen later .. lt of 
zelfs helehlêlal niet. Op deze 
regel bestaan echter uitzonderin
gen: zo zagen ~ il1 de zomer van 
19137 meer dan 30 IJatervleerrnulzen 
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uitvliegen tijdens cen sto rm. 
Hierbi j vert,rokken :ze echter niet 
,,<,-ac hlln nornL31e jach tgebied, 
maar bleven In hun 'koloniebos ' , 

In èèn diitgverblij f kan overi
gens ook meer dan een soort hui 
zen. Zo komt het regelmatig voor 
dat 1.o.'ater - en Ros s e vlee rmuizen 
in dezelfde boom hui:z en. Daa r 
naast kunnen ook ver schil lende 
soo rten na elkaar van deze lfde 
boom gebruik maken <let op bij 
tellingen ivr~. voortplflntlngs5uc
ces!) . 

V .. rdf'"l' k .. n l'l'n kolonie ook 
meer' dere u itvliegol>cnlngen heb
ben, o f mee,' dere bomen teselijk 
be ... 'Onen, Zo bleek een g eoep Rosse 
vleel-mui:zen ( in juni 1987) tege 
lijl'.er ti jd uit drie verschillende 
uitvliegopeningen en d ri e ver ' 
SChill ende beuken te "liegen. In 
:z\ll ke gev<lllen :zul je met meer 
del-e nlensen tegel i jk nlOeten tei
len' 

De vl-oegst vel-trekkende diel-en 
vliegen vaak nog wat r-olld bij hun 
dagverblijf. Zo kon Ik bij Water 
v l ee r mui:zen vaststellen dat :ze na 
het uitvliegen eerst gingen jagen 
bov~n een vijvertje vlakbij de 
kolonieboom, om pas na een half 
uur naar hun uiteindelijke foura 
geergebied te v l iegen, 

avond: vliegroutes 

De afstand tussen s lllo1lppla"' .. .., 
e" j .. Clltg.lbi .. d 1 .. 5 (;en vleermuiten 
af vla een vliegroute, .... a .. rblj 

It.\ \'oola l de kleine soorten allel-lei 
,.,. .I i jnvorm I ge land schapse lementen 

volgen. Ge~h,renrle een kor te pe-
riode na het uitvliegen (1/2 a 1 
uur. afh . van lengte vliegroute, 
italltal dieren e tc .) I s het moge 
li Jk kolonies ol-> te $pore", door 
he t terugvalgen van de~e vlieg
eoute~. 

Je kunt vliesroutes opsporen 
doo," o p geschikt" plaatse" te 
posten . Je kunt bijvoorbeeld Loe
gin"en met ... 11e op de topografi 
sche kaart aangegeven lijnvormige 
landschapselementen te bekijken. 

De op ::0 ' n route passerende 
beesten :zijn in principe te t el 
len. 

Een vliegroute k .. n meerdere 
kil ometer !> lang :zijn en heef t 
vaak ver-takkin!l;en; het invullen 
van de ... 'aarnemingen, de vlieg 
richting en de ti jdstlppen van 
... ·aarneming op een kaart, verhel 
del- t in zulke gevallen de sltua
'. i e en geef t :soms al snel een 
id ee van de plaats '-""<lar de kolo
ni e ge:zoc ht moe t ... 'Orden. 

nacht: jachtactlvlt l!!l t 

Vla de vliesroutes tijn de 
vleermul:zen nu I n hun jachtgebied 
gearriveerd. 

Een eerste i ndruk van de 
vlee r muispo pulatie in e en be paald 
gebied kun je kri jgen d oor het 
opsporen v .. n ja!;ende exemplaren, 
Hiel'toe dienen ·/erschl.llende bio
topen op verschillende momenten 
in de nacht en het sei:zoen beke
ken te worden, daar niet alle 
fourageerpl aat s en g e dur e nde de 
hele nacht of gedurende een heel 
seizoen bezocht worden. Zo i s 
bijvoorbeeld van Laatvli e gers 
bekend dal :ze een reeks jachtge
bieden hebbe n die elke nacht in 
een :zekere volgorde '-'Orden ar ge
we r- kt. 

tiet ...... er is van invloed op het 
jachtgedrag van vleermui:z e n in de 
loop va n de na.e ht, Men k.an dan 
oo k he t beste inventar-Iseren in 
.... a '· hI~ d r-o ge naçh te n. Bij tempera
turen beneden tien graden celclu5 
foura g ereIl veel vleermuiten al
leen In de eerste helft van de 
nac ht ' Bi j harde .... ind en regen 
blijft a.ctiviteit soms uit. Toch 
kan bij slecht ...... er een redelijke 
jach t.ac tiviteit '-'Orden waargeno 
",en. Zo zag ik tijdens forse 
buien en :zelf s t i jdens storm 
Baat-dvleermui:zen en [)<..oergvleer
lIlul:zen in een bosgebied. 

Regen overstemt echter vaak. 
het sonargeluid op de detector en 
is overigens ook slecht voo r het 
appara.3t. 
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nacht: tussentijdse thuiskomsten 

Tijdens de r.r<!lamperiode onder
b r eken vrou....,tje s regelmatig hun 
.l<!lch '.v l ~. c: ht On, de jo nge n te zo
gen. =1.' v llege" ddn terug "<!Ia, de 
kol on lellla ... ts en ~ljn '-'E'er op de 
vlle~r~utes d,'\ 11 le tr·efren. De 
beesten an' !veren sol i tai ,' of in 
kl .. I" .. g ,'oepJes gedure"de de ge · 
he!!': 'l<!Içht bi j het dagverblijf. 
Vo/I",k k l") nlen de eerste dieren 31-
-"le, terub vo ordat de laatste 
~ijn ui t gev logen' Het k",rakterls
tie~:e ·proefl .,,,,dingen- or Z'-'E'rm
&I:ct , a~;, ",a(\l '(> jJ kolo ni es geloca 
I isee,.j kU!\"~n '-'OI' den, k<!l" In 
...1"':': 1.' jJoo" r iode dus de gehele nacht, 
zij het ntinder duidelijk dan In 
de o,htt:nd , '-'Orden .... aargenomen. 

ochtend: Invliegen 

De oc htend is de be langrijkste 
i,went",risatie -pe"iode, omdat ze 
vee l meer o plever t dan de avond 
of .,acht. 

I,.,'e beginnen met het terug vol 
gen van de vi ie!i;"oute naar' de 
kolonie, Hiervoor zijn vaak en 
kele ochtenden nodig. Aan het 
einde var, de nacht vormt zich een 
concent ratie van inz....-ermende 
'dee"muizen bij het dagverblijf. 
Het in:':'-'ermen duurt vaak ...... 1 een 
half uur en i!!> nlees tal erg opval
lend: dit is van groot belang bij 
het upsporen vall kolonies' 

Het tijdstip van Invliegen 
ve, 'sc hilt >.>eer per soort, ,",a8r 
d;.:,or jo!: o p ee n oc htend meerdere 
vel blijfplaatser. kunt vinden. 20 
kUil je in een bos eel' s~ de IJater
VI·~ o!:l · 1\1'I1.HH' ~ o"ken en 02la ,· ,\0/I de 
Ru s:>e vleermuizen. of d"''''''''a in 
d -to b .. bo ul"l(j" k c·m naa,' [)<.Jergvleer
olui::en @,<lan ::ûi!k~,\. 

In een o ve";o:i c htelijk gebied 
kun je ::.oms dOOI sel ec tie !, tij 
d e n,; ,Ie j nvl iegperiode (van p3k
'-'eg u ,' ie k .... artier· voo,' tot een 
half uur na zonsopkomst) mogelij
ke kol on iepla3tsen te bezoeken, 
al ko lonies vinden zonder iets te 
...-eten van routes of jachtplaat-

sen. Op ....-elke tijd 
plaats moet zij I s 
van de soort. 

co nclusies 

je op ...... lke 
afhankelijk 

Gezien het bovenstaande lijkt 
een volgende inventarisatIevolg 
orde aanbevelens....,aardig; 

I ) 'snachts jagende vleermui:!:en 
opsporen . 
2) 'sochtends kolonies zoeken aa n 
de hand van het terugval gen van 
vliegroutes en van het z'-oernov,""",\ 
drag. ~~ 
3) ' savonds uitvliegers tellen 
bij eerder gevonden kolonies. 

discuss ie 

Tijdens het vragenstellen en 
de discuss ie kwamen de vol gende 
zaken aan de orde : 

- Het vaststellen van het mee-
vI tegen van juveniele dieren 
<iv nl. voortplantingssucces en 
zekerheid omtrent de status van 
'kraamkolonie' ) geschied t als 
volgt: regelmatige tellingen In 
mei, juni en jul i laten vanaf het 
moment dat de jonge n gaan mee
vlieg en ee n veel hoger aantal 
zien, Bovendien is de vlucht van 
de juvenielen aanvankelijk nogal 
s tuntelig. 

Een probleem is echter dat een 
koiunit: zich kan ops pli tsen o f 
samenvoege n met e en ander-eo Ver
de! kan een kolonie '-'1.'1 vijf or 
zes keer per seizoen van ver 
blijfplaats veranderen . liet 
dus zaak zo sne l moge I i jk na 
vinden van het dagverblijf het 
aantal ui tv1 i e se,-s te tellen I Het 
lijkt het beste het hoogste aan
tal ui tv I iegers aan te houden, 
...aa,·blj je flink ....,at slagen om de 
arm moet houden. Zo kunnen bi j
voorbeeld ...... ersinvloeden de tel 
lingen nogal beinvloeden. 

- Het begrip' kolonie' Is ove,' i
gens nogal rekbda r, Zo zie je 
bijvoorbeeld bij de Rosse vleer
muis dat een kolonie of groep 
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vt!rsp,' uld zit uver cen groter 
gebi ed t er .... ijl de beesten toch 
bij elkaar ho ,-en ( zoal s het ring -
onderzoek van Sluiter en Van 
lIeerdt heef taangetoond). Ook 
komt het bi j meerde ,' e soorten 
voo.- d.!ot vrov .... t jes en jvv(>n le len 
ge scheiden gaan '-IOnen. De term 
Ko loni e is eigenli j k nog s. leeds 
nie t sc herp s e de f Inlee,·d. 

- Verder "--erd er opge merk t dat 
v,' oeg "rriverende vleermuizen 
vaa k l a nger zwermen dan \"te r e 
"ankon>el·s . 20 zag ik bijvoorbeeld 
b i j de Rvlge dwergvleerDlu ls dat 
eKempla r en die p<as vlak VOOI 
~onsopg,!o.ng bij de kulonlehoo,Q 
a ,' , ivee, den meteen invlogen. zon
der te zwermen. Soms g ebeurt het 
d .. t . so<: htend s Ingevlogen bee s ten 
even later weer vertrekken. 

• Ove, de weersinvloed o p de 
verschillende soor ten werd het 
volgende gezegd: de Bosvleermvis 
I s erg weersgevoelig en blijft 
vaak binnen bij slech t weer, ter 
.... ijl L.!oalvlleger en Dwersvleer 
muis in dit opzicht veel taaier 
11 jken te ~ i jn. Ook de Rosse 
vlt!ermuis blij ft .... aarschljnlijk 
nogal s nel binnen en is weersge 
voeliger dan beide voornoemde 
soorten. Dwergvleermuis en Laat
vlieger verschijnen ook eerder in 
het lU~i zoen tbij temperaturell 
v"'naf ~ graden C) dan de beide 
flyctalu ssoor ten. BIJ dit alles 

efrectief gebrulk van 
IDvisselzoen. 

inleiding 

een vleer
fenologie' 

In d e jaarc yclvs van vleermvl 
z en ~ i jn met uetrekking lot het 
inventarise,'en de volgende perio
den te onderschi. jden: 

- .... il\terslaap; jaarlijks worden 
ook vleermui z en in hun .... interver · 
blijven geinventari s eerd. Voor 
het vleermvi s atla s project I S dit 
echter niet Viln toepass ing. 

• . trt!k' van over .... intel-Inssver 
blijr naar zomerblotoop ( .... aal·-

lijkt de si tuering van de ver· 
bUjf bel angrij k : er zi jn ver 
!>chill e n tV$sen beschu tte <bos} 
en mee,' open terreinen, met an 
dere '-IOorden de ""E'erstnvloe d kan 
p e r sebied verschi tien. 

Heel ""iuIFuem lngen ten aanzien 
van dit pvnt ~ijn echter gewenst; 
zo I !> b.v. 1I0S !. teeds niet dvide 
lijK ""aal- j .. sende vleermuizen 
t i jder,~ een stor tbvl bil j ven (ja· 
gen '1. 

- Over ~ynchroni s atle van de ge· 
bool·ten van de jongen z ijn nau .... -
I! jks gegevens voorhanden. De 
opgl"Qel peri ode blijkt nogal va 
ri",be l te zijlO . hetgeen mogelijk 
s amenhangt met verseh! ll en i. n 
voedsel aanbod en ~ersinvloeden . 

- Over de g emiddel d benodigde 
tijd om een hectare te inventari· 
seren. kan worden gez e gd dat deze 
s terk af hankel i jk is van het 
terreintype en de concret e situa · 
tie in het gebied: het onder z o e 
ken van een bosgebied kost ~er 

tijd dan eenzel fde oppervlak 0 -
vel' zlchtel i jk open landschap. 
Daarn",,,,st zal de ervaring van de 
ondel' zoeker een rol spelen. Het 
is ",anbevelens .... aardig om niet 
teveel hooi o p de vork te nemen. 
ook al omdat de onderzoeksmet ho · 
den nog nader vi tgewerkt dienen 
te worden. 

Jo van der Coe len 

schi j nlijk gaan vleer muizen daar
voor ",\ ee,\ ti.jd j e vanuit hun 
.... interverblijlplaat s j agen ); dit 
kan .... aarnellli nge n van vleermuizen 
o p . o ngewone' plaats en opleveren . 

- zomersei<:oen, o pgebouwd uit 
, verzame 1 tiJd'. ' voor tpl ant i ngs· 
tijd' en 'paartijd'; deze drie 
peri o den gaan geleidelijk in el· 
kaar over. Vooral voortplant ings 
tijd tov. paartijd leveren \oI8.ar · 
nemingen op versc hillende plaat · 
s e n In het landschap. 

- • trek' van zomerbiotoop naar 
....interverblijl (periode van acti 
viteit vanuit de .... lnt e rverbliJ f· 
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ph, at~ i5 bekend): ook dit kan 
....... aE·nemingen op ·onge ... 'One' plaat
sen opleveren. 

Hierna ~rden van een aantal 
soorten fenolog lsche gegeven~ 

behande ld (tu5!ien haakj e !i ~ i jn 
aanbevelingen voor het inve ntari
seren i!n tellen vermeld>' Opva l 
lend i5 hoe weinig concret e gege
vens daarover bekend zijn! 

Ce~ne d wersvl eermuis 

tebruari - halt april : manne 
tje~ en vrouwtjes in .... interver
blijven: soms z i jn korte vluchten 
.... "ar te !"Iemen ( deze kunnen je op 
net spoor ven een .... Interverblljt 
br-engen ) . 

halt april - haH juli: vrou .... -
tjes bezetten kolonieplaatsen 
Ikol o nies zoeken: tellen voor ~ 
;"!) juni in verband met juven\e
l~n): begIn j ul i beginnen de 
kIJ! " "les ui tee" te vall en ; 

- mannetjes zijn verspreid aan -
... -edg in mee!ital kleine SOIll!i 
grotere groepen; 

oUI-a ren: in de voorzome r In 
l'et bos, later steed!i Dleer ven 
... ·ater erÎ' I n de beboulo'de kom. 

haH ju11: kolonies zijn u it 
een gevallen; 

- mannetjes gaan territorium af
bakenen; 

tot ha l ! september : manne tjes 
s leeds luldr' u("htlge r (paa.rplaat
sen zoeken): 

- voor"j In augustus . Io'Orden 
vrouwtj~. ::o"''f!l binnen als bui
ten de bebou~e kom. \Jelnlg ge
vonden ' NB. het i!i nog ni e t 1001. 
~e ker d3t vrou ... 'tjes nJet roepen); 

okto ber : nog !iteed s roepende 
dieren; op .... arme avonden r e latle ( 
veel (ouragerende dieren. 

nove mber - december : zoeken 
.... Interverbllj( ~er op: op zacht e 
... ·in ~ er' da~e" / avonden kunnen Vlie
gende di eren worden ..... argenornen. 

Ruige d....ergvleermuts 

tot lDt!i : 
kend' 

nauwe l ijks lets be -

mei : plaatselijk kleine groe 
pen vrou .... tjeS In/bij hulzen (o.a. 
achter vensterluiken). 

_i - juni: mannetjes be~ettell 
r eeds territoria; 

- de kraamkoloni es 
gevormd ~ IJn, ~ij n 

moeten 
echter 

nu 

maar ~eer ....einig gevonden 
nog 

In 
Nederland; 

juli a Ulustus : mannetjes 
steeds actie ver roepend in hou t
"'8l1en, knot .... llgen. Oude bosse n 
(paarp l aatse n ~oek en ): 

s apt: mannetje s als In 
augu s tus. 

- vroulo'tjes In grote grc 1'1 

boven e n langs ..... ter (In Westen 
va.n Nede r land 1); 

o ktober: regelmatige "'8arne 
mingen In/bij menseli j l-.e behui ~ 
zing: 

november : van .... lnterverbllJven 
is weinig bekend. 

Laatvl1eger 

t ot halt mei : van eventuele 
vl uchten vanuit .... lnterverblij ! en 
van de vorming van ko l onies I s 
we inig bekend: 

- maar a.l vana f vroeg In het 
seizoen zi jn Laatvl iegers toura
gerend bij lantaarnpalen aan te 
tretren; 

juni - juli: de kraa mkol o ni es 
~ Ij n g evormd ( kolonies z o eken; 
tellen voor 1 j u l i In verband met 
juvenielen) ; 

- fourageren nu ook l angs bos~ ti 
randen. hout~llen etc.; 

vanaf augustus: kolonies 
den steeds kl einer (zeker v o, 
augustus tellen); 

- meestal In kle1ne 
veelal bij kolonie 
soorten aangetroffen 
of vrou .... tjes 1): 

groepen. 
van a.ndere 

(mannetjes 

- van mannetjes zi jn 50cl~le 
geluiden bekend; van een paartijd 
Is niets bekend; 

- van activiteit va nuit het .... 11'1 -
terverblljt 1s n1ets bekend. 
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Rosse vleermuis 

april: IJ18nnetje'll en vrou ... tjes 
verlaten de ... interkoLoniepl~et5 
(meestal bornen) : (eventueel :zijn 
goede tellingen mogeliJk); 

!Dei - juli : vrouwtjeS in kolo
nleboom; verplaatsen regelll\3ttg; 
kolonies zoeken ( telien voor 10 
juli In verband met juvenielen) ; 

- fourag~ren in voorjaar rela
tief veel In bo5. late ,- vooral 
hoog bove n ... ·a ter- en wegen: 

- r<lêlnnet jes zijn vanal juni roe
pend bi j p.8rboom ... ·aar te nemen: 

augustus: juvenielen bewonen 
hun eigen boom ; 

augustus - oktober: nlannetjes 
:!:eer actief roe pend vanuit paar
boom: 

- vrou ... t jes In kleinere 
In oude kotonieboom en 
mannetje5: 

groepen 
bi j de 

november : van activiteit v~n
vit het ... Inlerv"'rblljf is weInig 
hekend. 

Wa terv 1 eermul 5 

tot hal! april : van activiteit 
vanuit ... lnterverblij f is \oJ'einig 
bekend; 

hal! april - heIr .1vl1: 1(,010-
nlepl~"'tsen bezet; vooral In het 
voorjaer kunnen regelmatig ver
plaatsingen voorkomen ( kol onies 
zoeken: tellen voor ca. 1 juli In 
verband met JIJVe " lel en J; 

f our8ge!"C~n steeds boven water 
in de buurt van de kolonieplaats; 

vanaf hal! ju11 : fourageren nu 
ook ook verder \oJ'eg viln kol o nie
plaa.t s : 

- de kolonies kunnen tot septem
ber bI i jven bestaan. maar vallen 
ook '-'f!l eerder ultelkaar: 

september: de vleermuizen 
kunnen all<leer in de ... interver
bil jven worden aangetroffen : ac
tiviteit vanuit de ... lnte,-ve,-blIJ
ven I s bekend: 

- paringen zijn In leder geval 
uit de ... inter~'erblijven bekend; 
... anneer preçles ... -e l en niet ge
paard wordt Is niet bekend. 

Heerv leenr.u I s 

tot april: VlIn lIctl.vjteit van
uit de wj'lterverblij'Jen 1~ niets 
bekend; 

april: de kol on ie groeit ge
leidelijk: 

_i - juni: ko lon ies op volle 
~ terkte '~o loni es z o el(,en en tel· 
len) ; 

juli: oegin ju l i vliegen de 
juvenielen Ult: meI name in de 
eer !' le tijd blijver, de jonge 
dieren in de buurt va~ de kolonie 
jagen; 

- mannet jes verbIl jven gedurende 
het hele z omerseizoen . in kleine 
groepen. i ~ de bvvrt 'an de kolo
nies: 

augvstus: de kolon , e valt vlt-
een; vel- pla3'.slllgen kvnnen op 
treden: 

september: al vee l ma.nnetjes 
in de winterverblijfplaatsen; 
over pa3rgedr .. g alt;aar Is nog 
maa.r weinig bekend activiteit 
vanul t de winterverb' I jCplaets is 
bekend; 

de vrouwtjes ver t.-ekke n vanul t 
de zome.rgebleden. 

andere soor ten 

Van de andere soort e n zijn 
geen of slechts zee t· fragmentari
sche g e gevens met betrekking tot 
de fenolog ie bekend. Waarne minge n 
hieromtrent t en o~k gege vens uit 
de lltera'. uur) zij" dan ook z eer 
welkom. 

voorstel voor een affl cl ~nt ca· 
brulk van het lnventarlsatlesel-
20en op basis van de tot nOl toe 
bekende gegevens 

tot eind april: IJinterkolonles 
van C~~ne dwergvleermuizen en 
Rossp vleermuizen zoeken en ult· 
vliegers (mannetjes en vrouwtjes) 
tellen; o psporen aan de hand van 
... aa rnemingen zeer vroeg In het 
se I zoen! 

Ook alert zijn op andere soor
ten natuurlijk' 
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mei· juni : fo ura geerplaat s en 
;;:oeken voo.- 311e soorten (e xtra 
ailondacht VOO! boSl, 

In d e ocht enden van .... arme 
nach t en kolonle:3 zoeke n en de 
volie nde d3g te ll en, 

Vlle~routes In kaart brengen, 

juli : kolonie ... tellen (nu in
clusle t juvenielen) , 

M,:Hu.F!·.j e s Ruli!;e dwel' gvleermul.s 
opspo l' e n , 

r il'JE ;;.geel·pl a at s en zoeken 
tra ,umdacht voor water en 

(ex· 
~-

gen '. 

I nventar Iseren 
bied, 

Inleiding 

in stedelijk ge
landschap! 

liet :: o eke n naar vleermuizen In 
s '.edelijk gebied geeft specifieke 
IIIOge! I jkheden en beperkl ngen. 
Alhoe~l stedelijk gebied niet 
bepaald het f avor iete 'bio'toop 
van veel onde rzoekers zal zijn, 
kun je go e de argumenten geven om 
dit gebied niet over te s laan: 

- enkele vleet muizensoorten red
den zi c h uitstekend In de s tede 
l ij ke omgeving en komen hier soms 
talr I jk voor; er zuilen da n ook 
maar weinig d or pen en steden zijn 
.... aar je n a uwel ij ks o C geen vleer
mul:::en ::ult aant l·e!!en. 

- voor veel mensen is s tedelijke 
omgeving sne l bereikbaar en ( mede 
daardoor) genl3kke il jk te onde r -
::: oeke n. 

- a~nge:ien 'bebou~ing' al s mar
g i ' \<o a 1 . v i eenuu i s - f ourageer - bi 0-
toop' kan worden aangemerkt, Is 
al sl\el t e zien wat de Cevo riete 
(Qura~e~rplekken in de s te de lijke 
::One zijn ( bv. par ken o f .... ate r ) . 

[n het z omelhalfjaar zijn a an 
te '. reffe n: Gewone d<.!@rgvlee r
muis. Ruige Owergv leermuls. laat
"Ileger en Grootool'vleermul s (mo
gelijK ook de 1~ek le urlge vleer
mui S' . 

augustus • septelllber : paar-
plaatsen zoeken van de belde 
DwergvleermulS SOOI· ten en van de 
Rosse vleermui s. 

Nog s teeds: Laatvlieger-. W .. -
tervleermuis · ~n Meervleermulsko
l o nleplaatsen opsporen, 

oktober - novelllber: .... Inter ver ~ 

blijfplaatsen Gewone d~rgvleer
mui s o psporen. 

Natuurlijk ook alert zijn op 
andere soorten! 

Alphans van 

Ook soorten als Wate r vleer-
mui s . Baardyleermuls en Rosse 
vleermuis zl jn aan te treffen, 
maar meer plaatse lijk, waarbij de 
omgevi ng rondo", het stede lijk 
gebied een grote rol speelt (bv, 
aanwezigheid van bosgebied). 

hoe ga j e te ~rk? 

Allereerst Is het van be lang 
g o ed kaartmateriaal van het te 
o nderzoeken gebied te hebben en 
het gebied goed te leren kennen. 

Maak ondersc heid lussen be 
bou~ing en andere In de bebouwde 
ka", gelegen • biotopen' oude 
parken, jonge parke!! . yl jvers, 
grac hten. s loten etc " al dan 
niet bezet met bome n, tnaar ook_ 
grote tuinen, volkstuincomplexen 
en braakliggende ter reinen, Drie, 
hoofdtypen zijn: 

al bebou .... ing 

bl ""'ter 

c) groen 
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In het 5tedelijk gebied kun je 
'bebouIJing' ln ver5chillende fa
sen ui t sp l itsen: 

a) oude centrum (tot c~. 1900). 

b ) ~rbeldersIJljken (1900-1930), 
kleine huisjes tIlet vrij~l 
geen groen of onder' e elemen
ten. 

c) na-oorlogse IJljken (19~0-
197QJ, met flats en kleine r e 
c reatievoorzienlngen . 

d ) nieuWbouwwijken (vana f 
70), met relatief veel. 
g roen. 

jaren 
jong 

Mogelijk ~ijn ook nog &ndere 
fasen te onderscheiden, afhanke
liJk van p laats en groote van het 
gebied . 

Besef, als het de bedoeling is 
een gehele stad te inventar!se
r'en, dat stede lijk gebied een van 
de meest arbelds!ntensive bioto
pen 15. Indien het de bedoeling 
is zo~l fourageerplekken , kolo
n ies, vliegr outes als paarplaat
sen te inventeriseren, zijn 8 " 
10 km-hokken het /Oa.Klmum wat je 
per seizoen kunt doen. 

Houd er rekening mee dat een 
aentel terreinen moeilij k of niet 
openbaar toegenkelijk zijn (ter
relnen ven !nr icht1ngen/zleken 
huizen. particuliere grote tui
nen. volkstuincomplexen, sport
velden, parken na zonsondergang 
etc. I. Begin dus tijdig met het 
vragen om toest emming. 

Het verdient aanbeveling om in 
de avond In slaap- of buiten .... ij 
ken te beginnen, en pas na mid
dernacht In het centru~ te gaan 
werken. in verband met storing 
van verkeer en pass erende mensen. 

Evenals voor andere biotoopty
pen, is het ook hier belangrijk 
je van tevoren te melden bi j de 
poli t ie. zodat zi j 'Neet dat je 
eel \ v leer>mul sonderzoek doet. 

het onderzoek 

Een optimaal onderzoek bestaat 
uit drie fa !len f1lef s tl binnen 
een !leizoen: 

• t!en peri ode in 'mei', waarin 
alle fourBgerende dieren worden 
ingetekend. Er kB n al naar vlieg 
routes worden gezocht. 
- een periode in 'juni tot half 
juli ' , waari n het gebied, in de 
vroege ochtenduren, systematisch 
op Inzwerroende kolonies wordt 
onder~ocht. Bij positie f resul
taat een aantal keer uitvli egers 
tellen In de avond! En loISarln 
vliegroutes 
zocht. 

kunnen worden ge-

- een periode in 'augustus/sep
tember·. IJaarln opnieu .... all e f ou
r agerende dieren worden ingete 
kend. nu met de uitgevlogen jon 
gen. en loISarin in het laatste 
deel van de nacht de roepende 
manne t j es ( pb ",r pi aa t s en/ terr I to
ria ) gevonden kunnen worden. 

De 'Neerso~tandigheden moeten 
wet goed zijn (ca. 10 graden C. 
niet ~Istlg. weinig of geen neer-
51 ag). 

Het volgen van vliegroutes, 0= 
op die manier de kolonie te vin
den, is vaak geen eenvoudige zaak 
1n de stad. Het systematis~h 
zoeken naar Inz~rmende vleermui
zen Is meest",l effectiever I 

een aantal ~nk.n 

Het kan interes5ant zijn de 
relatie vleermuizen-verlichting 
of de relatie vleer~ulzen-ver
keersdrukt~ te onderzoeken ?I 

In het najaar kunnen aanzien
lijke aantallen Ruige dwergvleer
~ul z en In het st e delijk gebied 
aanwezig zijn ! 

Alle IJaarne mingen yan Myotis
soorten in stedelijk gebied zijn 
Interes sant en verdienen speciale 
aandacht I 

He t i s beke",J dat Laatvliegers 
ver blijfplaatsen hebben in stede 
lijk gebied (s pou'-"'luren, kerkzoi
der s etc. ) ó het lijKt er e chter 
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o p d~t ze er ~I echts zelden fou-
• loge . e n " 

Het is oo ~: interessa n t 
·P . T.l . - ,·ou'. (" d oor een ~ tad 

Inventari sere n in poldergebied 
Landschap! 

inleiding 

Fo lde!"::> be hor"en niet tot de 
_ e'! t vl .. er Q1UI ~ r l j ke gebieden. De 
" l e t! r mu izen beperlo:en zich vooral 
t o t '1\ j nvormlge I landschapsel e 
rne n '. e n I ~ o '-'el begroeiing als .... a
t er" t!!", de aa,,"'-ez ige bebou ... ing, 
"'a.a, door ,je v oo r keurs piekken van 
'deerft'ul zen relatie! gemakkelijk 
:!I j op te sporen. 

Ook het aantal soorten dat kan 
worden a angetrof !en is relat ie ! 
gering. In het :!omerse l.zoen zijn. 
In de polders { 'h"fdistrlct' J, 
t o t no g toe, de Gewone en de 
Ruige d·...>ergvle e rmuis. de Laat
vlieger en, in mindere rna,t,e. de 
Geo..one groot o orvleel"mui s aange
trof!en. Speel81e aandacht ver
dient e c hte,' de moge lijke aanwe
zigheid ..... 1'1 de Me erv leermui S ( ! J. 
die reeds enkele malen is waarge
nomen . 

hoe ga je te werk ? 

tb tJ"' ~ '.ude r l ng van goe d ka"rt
materi""l, een s cheiding aanbren
gen tu s5 en de hoo fd t,ypen: 

a ) '-'eIlanden 
b I water 
c \ ~bou ... lng 

'.Ja t d e ' we ilanden' betreft, 
n,oe '. 6elet. '-".) r d" n op de ~an - of 
ill · ...... Z l gh.d,J van kleine elementen 
' bOSje s . veenp u t jes ",n eende
koo Ie lI • . 

BI j ' ..... t ... • k u .men o..orden on
' !tH :. II,·'d"' II : ·". "...,, 101->"'" nICre,. en 
pl.~ l <:l ll, met '" :: o ,,<1e, bomen / be 
f,. u e i ,r,g, 

0.::, bebov ... il'b in een polde .' ge
I:II f" d llts t<t il t "'0 0 1 al uit boerue-

! letsen, '--aarbl j je per maand de 
zelfde rovte op het zeilde tijd
stip fietst. 

rij ~ troke" en ( kleine ) d or pen. 
Hier kunnen parken, boSjes en 
kas s engebieden etc. aanwe::is 
zijn. 

Een poldergebied is beperkt 
toegankelijlo:; a.fgezien van wegen 
en paden, zijn hooguit nog dijke 
of houtkaden aanwezig. 

Het meer dan steekproefge ... ijs 
doorkruisen van weilanden, I s o m 
tal van r edenen a f te raden: e r 
zitten hier (ervaring tot nog 
toe) we i nig tot geen vleermuizen . 
ter ... ijl het veel praktische pro
blemen gee!t. zo,). l s boze boeren. 
nieuwsgieri.g vee etc . Toch Is he t 
de moeite waard om het af en toe 
te doen I 

Blij f langs boe rderi jstroken, 
markante punten langs vaarten, 
plassen etc., ger e geld enkele 
lIIinuten luisteren om te voorkomen 
dat net buiten het bereik van je 
bat-detector 'liiegeode vl eermui
zen worden gemist. 

Meld je vooraf bij de pol lt i~ 

en kondig je activiteit'!n lietst, 
0011. in een plaatselij k agrAri s ch 
tijdschrift of nieuwsblad aa". 

het onderzoek 

Ook hier bestaat een optimaal 
onderzoe k uit drie periodr 
( lie!st ) binnen een seizoen: 

- in 'mei/juni' alle fourageren
de dieren Intekenen (het hele 
gebied bestrijken). Mogelijk kan 
het :!oeken van (kraamJkolonles in 
de oo::. htenduren hieraan gekoppeld 
worden. 

- 'juni/juli': verdergaan met 
ZOE:ken naar ko lonie s . In princ ipe 
vind je die in hel poldclg~t" .. d 
alleen in de bebouwde kon, td<,)"p 
jes en boer dj s troken) "'da l' d o or 
je met een relalle ! overzichte
LI jk onde rzoeks gebied te malo:en 
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hebt. 
Het zoeken naar (kream)kolo

nies kan het best 'systematisch' 
in de bebou .... ing gebeuren. Volgen 
van vliegroutes heeft hierbij 
weinig zin, omdat er een grote 
kans bestaat dat deze, indien 
aanwezig. vta het water lopen ol 
vla lij .wormige elementen in hel 
weiland e n dus moeilijk toeganke 
li j k :!ijn. 1,.)aar IOOgelijk natuur
lijk wel deze lijnvormige elemen
t.en bekl Jken. 

• in 'augustus' opnieu.... alle 
l ou'-age,-e ndc diere n InteKenen, 
ditmaal met de uitgevlogen jongen 
erbij, en In hel laatste deel van 
de nac ht, zo~ken naar I-oe pende 
mannetjes (paarplaatsen/ter rl to
r1/1. ). 

inventarisatie van bosgeb1eden 
Landschap I 

1nleiding 

Voor veel Nederlandse vleer 
muissoorten I s bos een belangrijk 
jachtbiotoop, ter .... ljl eveneens 
ee r) groot aantal soor te n gaten, 
5pleten, sC hevlll" etc. In bomen 
als verbl1Jfpla3\S benuL 

Het opsporen van vleer~ulzen 

In bosgebieden kent ec ht~r een 
aa.nta I spe c I f i e ke problemen, ver -
00rzaakt door" vooral de sl echte 
r.oegankelljkheid van dit ter
re lntype en de duisternis die 
o ,)der het blade r dek heerst . 

Aan de hand van I_waktijkvoor 
beelden komt een aantal van deze 
problemen hieronder iOiOn de orde. 

1 nventar Isa.t lemethodl ek; voorwerk 

Gebruik ma,,_end van de kenni s 
ddt vleermuizen Insecteneters 
zijn, In bos voorna.melljk holle 
bomen be'-'Onen en niet dOOI- b i te 
dlc:h te bosJ,>ercelen vliegen (uit 
g'!zonderd Grootoren), kan het 

een aantal wenken 

Behalve de Mee rvleermuiS zijn 
nog geen Myotissoorten gevonden. 
Let dus s peciaal op Myotl ssoo r 
ten' 

Indien je de beschikking hebt 
over een boot, is het interessant 
Onl ook een keer per boot een 
aantal .... ateren te onderzoeken die 
vanaf de kant slecht o f vrijwel 
niet 41jn te belOOnsteren. 

Het is ook interessant om 
maandelijks o p het zelfde tijd
stip een 'P.T.T.-route· langs po
tentieel geschikte plekken te 
fletsen! 

Zowel in het s tedelijk gebi ed 
al s In het po ldergebied lijkt 
Inventariseren per flets de mees
te mogelijkheden te bieden! 

Kees MoStert 

best voora f gaand aan het v~ld~[K 
een bezoek aan het bos worden 
gebraCht , ~arbij o p kaart de 
vol gende zaken '-'Orden aa.ngegeven: 

bosranden 
open plekken/kaalkapvlakten 
st r"uc t uvrr 1 jKe bosgedeel ten 
percelen met veel holle bornen 
lo.h.a . ouder d"n ~O jr.) 
oude bomenlanen 

Op deze man i er verkrijgt de 
onder-zoeker- een aantal s tart 
punten VOOI" z· n ve ldwerk. DI t 
"''erkt beter dan van het begin af 
aan het bos syst emat isc h te door
krui sen , omd"'. In dat laatst e 
geval slechts een beperkter deel 
van het oppervlak kan worden 
geinventarlseerd, en men snel 
ontmoedigd zou kunnen raken wen
neer men toevallig In het voor 
vleermuizen minst aantrekkelij ke 
deel start. 

systematiek tijdens het veld~rk 

Nadat men tijdens 
bezoek aan de voor 

een eerste 
vleermuize n 
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geschikte bosgedeelten, de aan~~
zlgheiu van een aantal soort en en 
hun globale aantallen heeft vast
gesteld, 15 het zaak om zowel in 
de tiJd als I n de verdeling over 
het gebied. systelM. tiek In de 
bezoeken aan te brengen, 0111 

ui t ~ldoi!l I jk tot Juis te 
aantals5c hattlngen te kome n. 

Voo ,' beelden: systematiek In de 
loop van het Jaar: leker de laat 
ste jace n is in veel Nederlandse 
\ elken ' )bossen s prake van vlin
de,' pl.llgen ÎII de maanden mei en 
juni. Vl eer mui;:en ( voo .. al Dwe .. g
\'Iee .. mui~ en e n La;!!tvl iegers) die 
in Iiondere nuo~"den elde .. , jagen, 
t re ):ken d3n IMO s 5al'l 1 de bossen In. 
Derse Il jlo'.e s e I %o ensgebonden ve .. -
!'ch~,lvlngen kunnen tot grote on
nauvkeu .. igheden in de aantals
schattinge n lelden wannee .. men e .. 
tijdens het ve l d werk geen reke 
ning mee hOudt. 

System3tlek in de loop van de 
n acht: bepaalde vlee"muizen (bv. 
roepende Rosse vleermui,mannetjes 
o l lnz~rmende Cr ootorenl zijn 
',morgens vroeg erg goed op te 
sporen In tegens telling tot 'sa
vond'. Bezoekt men bosse n alleen 
' savonds dan ~rden dergelijke 
vleermuizen sys tematisch over het 
h oo fd gezien. 

Systematiek In het bezoeken 
van verschillende gebiedsdelen: 
Juist typi sche bosbe~ne ... , als 
Groot oorv leermui s en Ballrdvlee .. -
muis, blijk!'! n i n hun jac htwijze 
minder aan paden cn/of Oude bos
gedeelten gebonden te zijn. On 
de .. andere daal"o m, raoeten ook de 
jon&e, dicht-bepl",nte percelen af 
!'!,\ t oe ( !it eekroroe r a gewijSl ~rden 
b~;:oC ht . 

Bezoekfrequentie 

Hangt nau~' samen met hetgeen 
je te weten vilt ko men: 

wil j e e e n bell ou~~al e sCh"' t 
ting maken van de r e p r oducti e van 
een bepaalde ko l o nie, dan zijn 
minlrmlalla 8 I~ (avond lbezoeKen 
in de lIl3.3nden jun i en juli nodig. 

• een goede Indruk van vlieg .. ou
te5 kan pas verkregen worden na 5 
• Ia bezoeken (nllc hten l . 

• voorlopig moeten we ons in het 
kade,' van het vlee .. muis IItlasp .. o
ject vooral ri c hten op het lnven
tIlri s eren van soo .. ten en hun 
gtobllie aantallen ( • bi o t oopkeu
le l, Om dit doel te brreiken 
geldt als minimaal verei s te be
~oekfrequentie, 3 bezoeken In de 
volgende perioden: 

I J begin mei - hal! Juni (opspo
ren van jachtplaatsen, kol 
n l eplaat s en en eventue 
stukjes vliegroute). 

21 hal f juni - begin au&ustus 
(o pspo .. en en tellen verblljfl 
kolonieplaatsenl. 

3 l begin augustus - half 5eptem· 
ber (paarplaat sen1, 

Onder 'een bezoek' wordt ver
staan 'een hele nacht'. Hoe groot 
het gebied 15 dat een pe .. soon in 
een nacht kan doen hangt s t erk at 
van het bostype en varieert van 
e nkele honderden hec taren in jon
ge boswachter i jen tot hoogui t 
enkele tlent"'llen heC l;!!ren in 
oude landgoedbosse n, hellingbos
sen e.d" In de laatstgenoemde 
bostypen kan. vanwege het eno rme 
aantal holle bomen, meestal ook 
ni e t met drie bezoeken pel- jaar 
~rden volstaan. 

Soortbespreking 

Vrijwel alle , in Nederl Il 
<JIlftl"genomen vI eer mul S500r ten, 
kunnen in bossen ~rden <JIlllrgeno
men" Voor de inventarisatie lOU 

men d .. ie kategorieeH ku,\nen o n 
der 5c heiden: 
Soorten die in het bos jagen. 
maar daarbuiten hun slaapplaats 
hebben: 

Hierbij gaat het vooral om 
D~rgvleermul s en Laatvl leger. 
Het belangrijkste bij deze soo .. -
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ten 15 om vanaf de jachtplaats en 
de aan/alvllegroutes op te 5po
ren, die near e en van de oml ig 
gende do,-pe n ol huizen lelden. 
Vano..oege de vaak grote aantallen 
i5 dit niet ~el1ijk. 

soorten die In het bo5 hun ver
blijfplaal5 hebben, maar bulten 
het boI5 Jagen : 

Vanwege de $terke binding met 
het "'ate,· zijn de (va.ak door vele 
vleermuizen gebnd.kte) vliegrou 
tes van Watervleermuizen, in en 
naar het bos, relatief IMkkelijk 
te vinden. Veel nlQeilijke r is dat 
bij de beide Nyctalus-soort en 
(6osvleermuis en Rosse vleer 
mui S ), die o.a . langs bo$randen 
en - laatstgenoemde - ook boven 
ver kee r swcgen jagen. Deze soorten 
hebben veel minder vas te vlieg
routes, die bovendien va.ak door 
maar wein!g dieren vorden ge
bruikt, waardoor ze 'verspreid 
op/va.n de kolonieboom aan- en 
a.lvliegen'. Bovendien vliegen 
deze soorten meestal boven de 
boomkruinen. ....aardoor ze vanuit 
het bO$ moeilijk te zien zijn, en 
vliegen ze zo snel dat. met de 
enkele geluiden die men met de 
bal-detector on t vangt. het vaak 
moeilijk Is hUil v)leg. Ichtlng te 
bepalen . Daartegenove r staat uat 
ze vaak over grole a l standen 
1 i nea rec ta. va.n en na..II r de kolo 
nleboom vliegen, zodat waarnemin
gen aan de bo5 r .ll,\d of boven een 
open ple k (in de schemering) 
rechtstreeks naar het bo$gedeel te 
kunnen lelden wa.a.r de kolonieboom 
zich bevindt. Daarnaast kunnen 
beide Nyctalus - soorten vorden op 
ge s poord doordat l'!e ooK overdag 
nogal luidruch ti g zijn tn hun 
kolonleboolll ( bat -detector niet 
nodig! ). 

lI.'olnneer men eenmaal het bosge
deelte heelt sevonden ~olarln zich 
de verblljfplaat~ va.n de vleer
muizen moet bevinden. dan kan 
;j!l c h nog een aantal problell\en 
voordoen: 

4 vooral de Nyctalus~oorten k.un 
nen nogaleens bij meerdere bome l 
tegelijk I nvl iegen. Wanneer over 
al grotere en kleinere groepj e ~ 

vleermuil'!en rondl'!....er~n. kan he ' 
gebeul en dat de onderzoeker d! 
belangrijkste bomen mist. 

_ Nyctalussoorten produceren bi 
het Inl'!...-errnen FM - tikken die vee : 

Hya overeenKomsten vertonen met 
lis-geluiden. 

- bij W",tervleermvlzen komt he' 
wel voor dat l'!e l'!0 hoog in d. 
boOIll zitten () 20 111 ) dat he ' 
z ... oerlllgedra.g niet of n",vo..oe lijk~ 
meer op de bat -detecto r hoorba81 
15 . wees verdacht op een l'!ach' 
rateltje op steeds de zelld. 
plek! 

TIP: bij het opsporen van kolon 
lebomen van Rosse vleermuizen 
Vrl jwel al deze bomen vorden i . 
het najaar door territor ial e man 
netje~ bewoond. die ( ' sochtends 
erg makk~lijk l'!ijn op te s poren , 
z o dat het j",.IIr daarna het v inde , 
van de kolonieboOlll/bolllen aanl'!ien · 
lijk vergemakkelijkt wordt. 

TIP: algemeen: bomen die eenmaa l 
door een groep vleerllluil'!en l'!ij' 
bevoond, moeten ook na. het ver · 
t.· e k van del'!e groe p regel_til 
wo,' den gecontroleerd. Niet alleel 
omdat d e vl ee rmull'!en er d lkwljl ~ 
terugkeren, taaar ook omdat 001 
andere soorten van del'!ellde boOI 
gebruiK Kunnen maKen l 

soorten die zowel In het bo~ 
jagen. als er hun verbllj(plll.lI.l! 
hebben 

Hierbij g",at het om soort e . 
als Ruige d ... oel ·gvleermui$. Baard 
vleermuis en Grootoorvleermuizen . 
Het zijn met n",me del'!e vleermui 
l'!en, vaar\'oor bo5inventarisatie~ 
van bela.ng zijn. 

Algemeen probleem bij del'!t 
soorten: ze kOlllen va.llk in klein. 
groepen voor. l'!onder druk. bevlo 
gen vliegroute s en met slecht ' 
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enkel ;;! ver5prelde ........ ,· nem ingen \5 
het v aak mo f'! l l ljk d e kolonie 
pl4at5 te vinden. BC5te methode: 
zoeken naar t oenemende concen tra
ti e v .. n .... 4arnemingen In het laat
~te dee l van de n!!lcht. 

Grootoorvleermul5: voor her
kennin6 o.a. l etten o p vleermui
zen die ;:eer behenoJlg vliegen 
,'bldden' tijdens de jac ht. zee r 
dh;ht l .. ng5 vei,et.lItle vliegen). 
Omdat ze ::eer ::ac hte gelu iden 
lJIaken. ook regellJlatlg ftlet de 
::aklanlp r o nd !!i cllij n e n .... ·aarblj men 
en~'p bedac t, t nKlet z i jn dat Cc·oot
o re n ( net al ,.. Vale vleermuizen) 
v-:,,\ de g r o nd o p kunnen vliegen. 
111 teb"J\5Ielllne, tot de 50na r 15 
<.Ie c o n'." c tl'oep bij Groo toren tij
dens het il\z ... oermen mee5t al zee r 
luid en goed herkenbaar, zodat 
de::e ,",oor t voor a I I n de ochtend 
ge I fwen t !!lr 15eerd moe t Io'Orden. 
Probleem: ze z<..'ermell ook <..'el ee ns 
op een • voorverzamelpl"ats' op 
enkele h\Jnderden meter 5 van de 
kolonieboom. 

BIJ de Baardvleermuis 15 ver
.... arrlng moge llj k met andere Myo
t lssoorte n. onder andere met 
langs vliegende watervleermuizen , 
Belangrijl'.: vliegt de vleermui5 
a 11 een maar lang5 ("an .... 1 jZ i ng 
voor \o,'ate rvleermuI S") of jaagt 
hij laag over bosp .. den h ee n t!ll 

wee,· o t in c lrkelt je!!i tussen de 
boomkruinen (gro te kans op Baard
vleermui5'). Probeer de vleermuis 
altijd goed' '.e horen' te krij
gen ' 

vleermuizen en l a mpen Iverlichting 

Van<..'ege de duisternis Is men 
b i j het i"veJ\t..ri~eren van bo5ge 
bied en a .. n ge"''ezen o p zaklampen. 
o m !. ) z e 1I het pad te kunnen 
bli j ven volgen ( \.OOrtel, . slagbo
men' ) en o m b' bij vle ermuizen 
aanvullende : Ic ht ..... aal· nemi ngen te 
k u nnen d o en . 

I)nldat. bI J een aantal soorten 
( ~t name de ~tervleermu i s en de 
c.ro ... toorvleermuls ) de indruk be 
s t .5a '. dat ze negatie! op licht 

reageren, 15 het aan te bevelen 
de zakla mp n iet voortdurend te 
laten branden. Beter is het 0 111 
s lechts af en loe een lichtflIts 
te geven en pll5 na 
ge luids lo'Sarllemingen de 
zen te bes c h ijnen. 

voldoende 
vleermui · 

Naar aanleiding van deze tips 
kwamen er uit de zaal de volgende 
opmerkingen over de . relatie 
vleermulzen-kunstl icht' : 

- Bij de ko l oni e boom inzwermende 
Grootoorvleermuizen bleken <..'eg te 
vliegen toen de groep met een 
zakla nlp <..'erd be5chenen. Pas I 
enige minuten keerden z e we 
terug. 

- een' groep rond vl iege nde water 
vleermuizen bi j de ingang van eell 
Zuld -l imburg5e groeve. was na 
besc hijning met zaklamp direct 
verdwenen, maa,- keerde (I n de 
dui 5ternl.s ) <..'eer binnen een hal ve 
minuut t erug (F van Westreenen ). 

- boven een vljve,- I n het Am
sterda mse Vondelpark jaagden elke 
avond Laatvliegers, totdat daar 
toeri s tische schijnwerpe r s werden 
geplaatst en de vleermuizen di
rect vertrokken ..... aren. Toch jagen 
laatvl ieger s normaal gesproken 
veel bij st raatlantaarns. De 
schijnwerper5 .... aren overigens 
omhoog l!,eric h t (P . T .... lskl. 

- tIjdens een popConcert in het 
Gr o ningse 5te r bo5 bleven. bij 120 
dB muziek en Celle pOdiumlampen. 
de Watervleermuizen rustig boven 
een vi jver jagen (J. Doevendans). 

- In veel gebieden llj".l het 
erop daat 5traatlantaarlls met wit 
I tcht meer vleermuizen ( .... ant me 
insecten!) aantr ekke n dan n 
trium " en k .... ikI3ft'pen, maar In 
Noor d -West Ove ,· 1 js s el bleek voor 
de grotr e soorten (Laatvlieger 
en Ross vleermuis) juis t het 
omgekee rde (K. Mostert t. A. van 
Winden). 

• licht minnende ' 500rten (i. c . 
Dwergvleermuis, Laatvlieger, Ros 
s e eermuisl lijken op .... It licht 
o f natrium/k .... iklampen verseh! 1 -
lend te reageren. Of dit voor d e 
• I !ehts chuwe' soorten oo k het 
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geval 15, 15 niel bekend. Voor 
deze en andere ..... "'arnemingen met 
betrekking tot vleerm~izen en 
k~nstlicht ho~dt SVO zich warM 
aanbevolen. 

Voorlopig moet het overmatig 
beschijnen van vleerm~izen, zeker 
bij de kolonieplaat5, voor alle 
500rten worden afgeraden! 

Wo~te r Helll\er 

nog wat algemene en ar51~itende 
opmerkingen over het inventarise
ren in het kader van het vleer
m~is atlaspr oject. naar aanlei
ding van vragen uit de zaal: 

We zijn net begonnen en nog 
niet in sta"l om aan te geven 
.... anneer een atlasblok. een be
paald terreintype. landgoed etc. 
goed geinventariseerd Is or. met 
andere woorden. hoeveel tijd men 
in bepaalde terreintypen nodig 
heeft om een 'b'7paald percentage' 
van de aanwezige vleerm~izen en 
vleerm~is500rten te k~nnen ..... aar
nemen. 

eezien het beperkte aantal 
soorten Cln de praktijk nog geen 
121 en de !lnel groeiende kennis 
(ervari ng van alle vrijwillige 
medewerkers) die we zo optimaal 
mogelijk via handleiding. casset
tes en nie~lJ5brieC verspreiden. 
ga." we er van~it dat we binnen 
een paar jaar een 'goede' inven
tarisatie - methode o ntwikkeld heb
ben. Zolang we nog niet zo ver 

de organisatie van het vleermuis
werk In Nederland. 

Op de eerste contact dag van 
het vleermuis atlasprOject is het 
ini tiatieC genomen tot een pro
vinciale organisatie het bat
detector<Nerk in het kader van het 
vleermuis atlasprOject. 

Tijdens deze le z ing ~rd geen 
aandacht be5teedt aan het belang 
van verschillende bo5typen/boom· 
soorte .. voor verschillende vleer
mulS500rten. InCorma.tie hierover 
i5 te vInden In het rapport: "Een 
onderzoek naar het voorkomen van 
vleerln~izen in 25 bosgebieden in 
Nederland". Wo~ter Helmer. 1986. 
Staatsbosbeheer Utrecht. Te be
stellen direct bij Staatsbosbe
heer (" Cd. terreinbeheer ) oC e
vent~eel via de Stichting Vleer~ 
m~ 1!1 -o nderzoek. 

zijn raden we aan om de eerder 
genoemde bezoekfreq~entie van 3 
O14al per jaar al~ mintm~vm voor 
een gebied aa n te ho~den. 

tip voor beginnende vleermvlson
derzoekers 

Het regelmatig volgen van een 
vleermviskolonie kan bijzonder 
motiverend werken, maar .... 
hoe vind je snel een kolonie? 

- zoeken in periode vsn vorming 
kraamkolonies: mei j~ni 

- zoeken in kleine dorpjes met 
hoog~it enkele IO-tallen s traten. 
Dergelijke dorpjes zi jn overzich
teli Jk en bevatten in veel geval
len wel een kolonie Dwergvleer
m~izen entor Laa lvliegers. 

- het makkelijkst op te sporen: 
zwermgedrag in de ochtendscheme
ring. 

Met het bovenstaande rekening 
houdend. hoeft het opsporen van 
een kolonie slechts enkele 
~~rtjes te kos ten. Veel s neller 
dan in de avondschemering! 

Dit initiatief is in een aan
tal prov incies voortvarend over· 
genomen (moo I zo!) en er werden 

en worden reeds activiteiten ge
organiseerd. 

Het blijkt voor veel vleer
m~i s lieChebbe,-s . die via het 
vleerm~is atlasproject voor het 
eerst met vleerm~iswerk te maken 
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hebtJell i;el-'.rejSen, onbekend te ;: I Jn 
(jat he'- vl e ermuiS"''erk h.ointertel
linten, voorl[c::ht!njS, bescherminjS 
el C. ) doo r en voor amateur - mede 
~rkers al sedert [97& Is gebun 
deld in de ~,kjSroep Vleermuizen 
V;;,I ue '.'erenli;lng VOOI <:oogdler
kunde en ;::oogdlerbeschermlng 
'v::..; ). Deze -..e, I(jSroep '-'Qrdt g e 
le ill door de t ommi s sie voo r On
derz o ek en Bes c. herming \'an Vleer
muizen. 

.... eel van de deelnemel:5 oSan het 
vleer,,' li s ;;tlaspro Jec t ziJn van
ouds ooI-'. act. lef binnel' deze -..erk-
6r'J '~fJ el' veel ·nleu .... komers · heb 
ben lat .HI blljl-'.en 001-. lntto:resse 
'.e hebLen vvo r .!Inde l dan bat 
dpleC '.O ''-K'I· k . Het ligt d an ook 
voo, dt! h .. nd om ;:o",~ 1 de 'ovde' 
,,15 de 'nleu'"'>!' mede"-'f!rker s o o k 
:.:ovec I moge I I J k lil j a"dere "I eer 
muls -a c '-ivltelten te betrekken. 

De Commissie en de Stichting 
voeren da a rom intensief overleg 
o ver een VOrlll v an organi s atie van 
het vleermuls"-'f!l k In Nederland , 
.... aarin all e gelnteresseerden aan 
het vleermui s ,"~rk kunnen deelne
men. 

Gerhard GloSs (secretaris van 
de COBV ) en ondergetekende zul len 
d,,;;rOfD op ko,-te termijn In een 
Nleu"'~b, lef voo,- a lle viel'" ,auls
IltdheLJbe, 5 !>c het$en hoe het tle 
derland$e vleermul5~rk .... ~s g e or 
ganiseerd en .... aar "" Ij naar t oe 
... illel\. Oe vorming van provincia
le o f regional E" vl eermuls"-'f!rk
groepen lijkt hle, voor het mee$t 
logisch, omdat die b@paalde taken 
be ter kunnen uitvoeren dan de 
.:: e,HI·~le landelijke organisatie. 
~ze ~rk8roepen zullen door ~~n 
o f ell ~.cle enthous iaste • p ro vln -
4 1~le ,:f reir;l ollal~ coll'r dlnatoren' 
!O~ '. I v kt.en moe'. en \.OOI den. Het 
kunnt:n be .. chi\.:ken over cople~r 
en po!>ltacilitelter'l ;:31 d,urblJ 
zeker e voordelen bieden, maar we 
::IJ" r'latuurll J k bliJ mel iedereen 
die ie'.s ... i1 doen' 

briefhoofd 

Voorv i tlopend op de 'hernleu<.> 
de organisat i e'. een pa"r opal!."r 
kingen o ver het gebruik van een 
uniform briefhoofd. 

Enkele reeds actieve provin 
c iale werkgroe~" zijn voor ntede 
de 1 Ir'lgen of oproepen mbt . hun 
activiteiten jSclJruik gaa n III&ken 
van het ·SVO-brlefhoofd·. Dit Is 
echter. om juridische ,' edenen, 
niet geoorloofd . Maar een goed 
ogend en herkenbaar br lefhoo 
voor provinciale -..erkgroepen 
natuurlijk nodig. Er zal daarom 
zo snel lIlOgelijk een mooi brie
venhoofd voor de werkgroepen <..'O r 
den o r'ltworpe:ll. 

voordelen van prov lr'lciale/reglo
nale vleermu iswerkgroepen voor 
het werk in he t kade r van het 
a tlasproject 

- ze kunnen vanwege de be tere 
bekendheid met terreinen , makke 
lijker dan de landelijke coll'rdi
nator. Instruc::tieweekenden, -e l( 
c::ursies ( v ergunni ngenl, detectoc 
dagen etc. organiseren. 

- ze kunnen makkelijker aanklop
pen bij provinciale ins tanties 
(SBB, HMf, PPD) voor facilitelter'l 
als kaartn.aterlal!ll, toegsng tot 
terreinen, !Inar'lcl è'le steun etc. 

- ze kunnen makkelijker dubbel 
tellingen voorkomen . 

- ze kunnen makkeli jker het ge
bruik van de • leendetec::tors' va 
SVO col./,·dl neren. 

- ze kunnen makkelijker' duo' 15 
sa menbrengen voor gemeenschappe 
lijke Invent arisatie (velliger, 
gezelliger, leerzamer etc::. l. 

- ze kunnen makkellker regio
naa l • lezingen' en excurs i es or
ganiseren tbv. voorlichting en 
werving van nieuwe vrijwilligers. 

- ze kunnen makkelijker 'artlke
len' In regionale kranten plaat 
s en t bv. voo rlichting; , het verza
melen van gegevens (bereikbasl 
heid!) en werving van nieuwe 
vrij .... ililgers. 
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Een provinciale indeling is in 
iedergeval nodig omdat je daar
door aanspraak kunt maken op 
provincial e subsidies. Dat neemt 
niet weg dat er binnen de provin
cie r egi onale werkgroepen kunnen 
functioner en. 

AI j a I hun werk i n het kader 
V3n het vleer'muis atlasprOject, 
worden de werkgroepen natuurlijk 
ondersteund door de landel i Jke 
cob'r'dinator. Deze houdt echter 
door het overdragen van taken aan 
de "",rkgroepen me e r tijd over 
voor: 

- organisatie van landelijke 
zaken ( formulieren, verwerking 
g egevens, nl euwe gegevens mbt, 
methodiek en aanpak doorsluizen 
e tc. ). 

- het organiseren en stimuleren 
van het bat-detector gebeuren In 
de 'lege delen' van Nederland, 

,tand van zaken met b etrekking 
tot de prov i nciale vleermuiswerk 
groepen 

Aan de hand van de an~~orden 

op een vragenlijst, die in Ce
bl' uar! aan alle (mogelijke) pro
vinciale cob',' dil1<)toren Is toege
zonden, Is een overzicht opge
steld van wat er in de verschil-
1000nde provincies wel en niet 
gebeurt of op stapel staat. 

Vanuit sommige provincies/re 
gio' s is nog geen antwoord ont 
vangen. Wellicht omdat hier moge
lijke coördina toren werden aange
schreven, die niet onmiddellijk 
selukklg waren met hun kandi 
datuur, Hiervoor heu ik na 
tuurlijk alle begrip. Anderen uit 
deze provincies die initiatieven 
willen nemen worden opgeroepen te 
reageren! 

Limburg: provinciale cotlrdinalie 
door Willem Vergoossen en Frans 
Sc hepers, district zuid: Walter 
van der Coelen: midden: Wouter 
lansen en noord: Jan Buys. 

Er vi.ndt overleg plaats over 

op te starten activiteiten, 

Noordbrabant; 
dinatie door 
Peter Twi '5k. 

provinciale co~r
Guido Stooker en 

Overleg heeft plaatsgevonden. 
Er zijn winterverblijven gein
specteerd en er 15 een planning 
voor· zomerexcursie'5 gemaakt. 

Zeeland: een cob'rdinator ont-
b,' eel',t nog. 

Er zijn te weinig vriJwilli
gers actief. Wel is er van 30 
jul i to t 3 augustus een kamp van 
de Vereniging voor Zoogdierkunde 
en Zoogdierbescherming gepland in 
westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen . 

Zu id-Holl and : 
dinatle door 

provincia le 
Kees Mostert. 

co~r-

Overleg heeft plaatsgevonden. 
Een volgende vergadering en geza
menlijke excursies zijn gepland, 

Ut recht : waarnemend co~rdinator: 
Theo de Jong, 

Overleg heeft plaatsgevonde n 
en een volgende vergadering plus 
gezamenlijke excursie lijn ge 
pland. 

Gelderland: pr o vinciale co~rdi
natie door Marc van Bebber en 
Alphons van Winden. 

Een instructie-weekend i s ge -
organiseerd. Een vergadering 
wordt georganiseerd. 

Ove ri js,el: provinciale coördi
natie door RoeI Hoeve. 

Overleg en geza",enli jl<e ex
cursies zijn in planning. Ook 
deze provincie heeft meer vrij
williger s nodig. 

Drenthe: de coördinatie wordt 
'Wa.argenomen door: Cees van Berkel 
en Hans Co lpa. 

Over leg heeft plaatsgevonden. 
Men is gestart nIet. ... intertellin
gen en gezamenlijke zomerexcur

- sies worden georganl see rd. Ook 
hier is er een vr ij willigers 
tekort. 
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Flevoland: ee n cotlrdinator ont-
bree~,l . 

Er zijn vet!1 te ....einig vrlj-
1 ... 111 i ger ~. 

Noord-Holland : coördinatIe regio 
zuid bij toerhtourt. cotlrd l natie 
regio noord nog vacant. 

vverl eg heef t plaatsgevonden 
'.'11 vlmH pl a i!lt s. Gezèimel i jke eK 
curii e s en inst ruc tie worden ge
Ol i!.al\l~eer<l. 

Friesl a nd: cotlrdinatle ontbreekt. 
Er zijn nog veel te weil\lg 

vI'I j'-'ll ligers. De enkele Friese 
gelnteresseerden zijn ....elkorn op 
het ACJN-vleermul s kamp in Gaas
terland van II tot 1'5 mei. 

CronlnSe n: provinciale cottrdlna
tie door Carl van de Rakt. 

Ins t ,-uctle en gezamelijke el! 
cursles worden georganiseel-d. Ook 
hier I s het vrlj .... llllgers aantal 
te klein. 

Herman Lllt1pens 

------------------------~C 
aat Support Fund tor 
Eur ope (BSffEE) 

Eastern 

Diegenen onder ons die op 
enige rlei .... ijze contacten hebben 
( gehad) lIlel collega's In Oost 
Europa, hebben daarbij onget .... lj 
feld vastgesteld dat zowel be
roeps- als amateurvleel' muisonder
zoekers daar vaak enorme moeite 
hebben om ook maar het minimaal 
voor hun onderzoek benodigde ma
teriaal <bat -detectors, vaklite
ratuur etc. ) aan te schatten, 
\Ja"neer dergelijke materialen in 
Oost-Europese ianden '-'O,'dtl!n in
gevol!rd. dan moet dl t wordl!n 
betaald met hi!lrde ~s ter se valuta 
,Ou ll"r s , En""el se ponden, Duitse 
rnod;~n etc. J . Over het algl!meen 
zi jn <> nze Oos t - Europese col lega' s 
e c hte, nie t in dl! gelegl!nheld om 
dergeli j ke h i'H' df' valuta te ver
<..<e,ven, <..:&ardoo,' zij niet of 
r,aou'.",,] j ) k~ in "". alot zijn materia 
len V,lor hun ',nd erzoek aan te 
~tha l I en. 

tJa"" Om ... -erd 
( ond~ op te 
ber oep5 - en 

be s l ote n een hulp
ritht.en. t enelf'lde 

anls teur v 1 eermu i son-

Drink-gedrag bij vll!e r mulzl!n 

Op J Jul i 1980 zag Ik In het 
I.. hu,-c h , ll-par~. i n Den tie lde,- een 
L .... '_" l j",ser di ~ , nilar Ik a,Jnneem, 
.... ",ter dron).' .. Het, ...... s nog vrij 
vroes In cte avolld en zodoende '-'as 

derzoekers in Oost-Europese lsn · 
den te kunnen voorzi e n vsn ten
minstl! het voor hun ondl!r<l:oek 
noodzakelijke baslslnateriaal. Een 
ad hoc COlli!. t~, bestaande vi t 
Prof,Dr, I,Ahl~n (2~den), Dr. 
H,J,Baagoe (Denemarken>, P,H.C, 
Llna (Nede rland), ProC,Dr. G.Neu
...-eller (\.!est-Duitsland) en ProC . 
Dr. P.A.Racey (Croot-Brittanni/!l 
hl!eCt op ziCh genomen om fondsef'l 
voor het 'Bat Support Fund COl' 
Eastern Europe' te <..<erven en zal 
het tonds beheren . Dit in de hoop 
dat West-Europese beroeps- en 
ama. tl!ur v I e ermu lsoneler zoeke,'s hun 
Oost - Europese collega' 5 de hel
pef'ldl! hand zullen bieden. 

Deze hulp kol" door Heder l a nd5e 
belangs tellenden worden gebode .. 
door s torting op post,"ekenlng 
'53.2'5.724. ten nsme van Stichting 
Vleermuis-Onderzoek te Lcl<Jen, 
onde,' vermelding van 'gif t 
BsrrEE'. Elk bedrag. hoe gering 
dan ook. Is bijzonder \o'I!lkolD 
'-'ant alle beetjes helpen' 

Peter Lina 

goed te zien hOI! het dier drie 
/D3.al ach tereen een vlucht vlal<. 
boven een vijver maal<.te. De 
vleermuiS raakte daarbij meerdere 
mall!n het watl!r. Opvallend '-'as de 
be....eging van de vleugels. Normaal 
slaat de Laatvlieger de vleugels 
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vl' i j "" naar onder, maar n" 
hield hij ,e in een V omhoog en 
maakte ee een trillende beweging 
mee. Ik veronderst e l doe hi j 
alleen '" n,et "e bek .... at"" ~.on 
s cheppen. 

De ~~tervleerruuis jaagt veel
vuldig dicht boven water, en 
raakt het ....ateroppervlak daarbij 
ook r egelmatig. Toch heb ik bij 
deze soort een keer ditzelfde 
drlnk-gedl-ag, dat afwijkt van 
zijn normale jachtvlucht, gezien. 
Op 30 juli '84 zag ik boven de 
Ourthe, bij Deulin, Belgil!, een 
Watervleermuis met dezelfde tri 1-
lende vleugelbe<.>eging enkeie mi
nuten boven de rivier heen en 
weer vliegen. Ook deze .... aarneming 
.... as vrij vroeg 1n de avond en het 
dier .... a s met het blote oog goed 
te volgen. 

Grifftn (1958) beschrijft in 
'Listening In the dark' hetzelfde 
drink-gedrag: "'Thls they do 
flying bareiy above the ""Ster and 
dipping their lower jaws just 
belo.... the surface . Thls lo'3y of 
drinking appears to be practised 
by all of the insectivorous bats 
at ieast". 

Volgens Stebbings (1977) is de 
manier van jagen van de ~ter
vleermuis niet karakteristiek 
voor deze soort. In het' Handbook 
of BI·ltish Mamme! s ' schrijft h1j: 
"Other species when flying low 
over the .... ater a.dopt a similar 

Afwijkend geluid watervleermuis 7 

In de nacht van i1 op 12 juli 
1987 ben Ik met zvoel, .... inderig 
-..eer (19 graden C rond 2 4.00 uur> 
per f lets naar het 'Zlo'Snelo'Ster' 
geg./lan. Deze gegeaven vijver, die 
In een bosrijke omgeving even 
buiten Amersfoort ligt, ken ik 
als een goede vleermul.splek, .... aar 
reg~imatlg de Rosse vleermuis, (Ie 
Laatvlieger, de ~rgvleermuis, 

d~ Ruige dwergvleermuis en de 
Watervleermuis zijn te beluiste 
ren. 

vibrati ng flight characterist1c". 
Het lijkt me niet on'WSarschljn
lijk dat hij het hierboven be
sc hr even drink ' gedrag ver'WSrt met 
de nOI· male jac htvluchten. 

In a.ugustus 1982 vond Ik bij 
Weesp langs het Amsterdam - Rijnka _ 
naai een dode Dwergvleermuis aan 
de kant van de '-'E':g, lo'Sarvan ik 
eerst aannam dat het een ver· 
keersslachtoffer Io'Ss. Vreemd Io'SS 
da t de onderkaken naar achter 
geslagen Io'Sren, terwi jl het dier 
verder geen vervondingen had. 
Griff!n (1958> beschrijft ook hoe 
vleermuizen in laboratoria IDet 
een vlakke, gladde vioer, dezel!
de drink-vluchten l!I3akten: "If 
thirsty, the animal .... i11 fly low 
and skim the fiool' with its ch!n, 
evidently expecting the flat 
surf a ce to be '-'Ster". Ik verlBOed 
dat de ~rgvleermuis die ik VOnd 
een zelfde verg1ssing heeft ge
maakt en aan de opgelopen vervon
ding is gestorven. 

Peter Twlsk 

GRJFfJN,D .R., i958. Listening in 
the dark; the acoustlc orlenta
tion of bats and ma.n. Yale Unlv. 
Press, New Haven, 413 pp. 
CORBET,G.B. ! H.N.SOUTHERN, 1977. 
The Handbook of Britlsh Mammels. 
Black-..eli Scl en. Pubiic., Oxford, 
p. 98/'39. 

Terwijl Ik hier naar het plop
perige geluld van een Ruige 
d....ergvleermuis luisterde, ontving 
ik op mijn QM( - mini plotseling 
een merk'-'Sardig geluid, dat ik 
niet thuis kon brengen. Even 
later klonk het '-'E':er ui t dezelfde 
richting en ben ik zo'n 20 meter 
die kant opgegaan. 

In het licht van mijn SChIJn
Io'eI-pE!r ",a5 te zi e n dat boven een 
be~aald gedeelte van de viJver, 
een kleine tot middelgrote vleer 
muis rondvloog met een "''at stij 
ve, rechtlijnig~ vlUCht. zo'n 20 
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cm. boven het .... ater. Op het eer
ste ge:Î c ht leev. het een Water
vleermuis, m.~r het k~rakterls
t1eke s nelle r&teltje .... &5 niet 
ho orba&,· , hoeve I het dier ~oms op 
slec ht s 2 .5 m bfst'llnd langsvloog. 
In ~l'llats da~rvan klonk er van 
tijd tot tijd een hard. haastig. 
onre6elmatis maar melodieus tjok
kend geluld, ~at ongeveer 3. 4 
secol\den aanhield, .... aarna het op 
alle frequenties stil was. Zo'n 6 
a 7 seconden la ter klonk dan ""'I!er 
plotse 1 ing het;;:eltde geluid, als
of de vleermui s zich opeens re
all s eerde dat hij vergeten was 
ge u id uit te zenden. 

Het klonk zo luid, dat de 
detector het reeds op 40 111 af-
stand ontvinS (er "-'I!rden ook 
geluidsopnamen gemaakt). Iets 
meer dlon een half uur ben ik op 
de:e plek gebleven en was onafge
b r o ken de af .... isseling van ) ~ 4 
seconden geluld met 6 A 7 secon-

een vroege waarneming van twee 
(v ermoedelijke ) Rosse vleermuizen 

Op de avond van 17 maar t j 1. 
merkten "''E', langs het Beatrilcka
naai ten zuiden van Best (bij 
Eindhoven ) twee achter elk.aar 
aanvliegende, vrij grote vleer· 
muizen op. C>lIY.Iat "-'I!! geen bat
detector bij o ns hadden, konden 
geen ecllolocatie - geluiden worden 
gehoord. \Je I .... a s met het blote 
oor een roep hoorbaar, die we 
zelfs hebben kunnen opnemen met 
een ge ... ~ne cassette recorder (dit 
houdt In dat het geluid naar alle 
~aar schÎjnlljkheld beneden de 10 
kHz k",'a m, ,·ed. )' Oe roep val t het 
be s t. al s volgt te omschrijven: 
1 i jlo-.end o p een r oepje van de 
gro te iele k .... ikstaart: die heeft 
n~me I i jY. vi er keer achter el kaar 
een ';!ip' a c htig roepje. gevolgt 
d vor een lange triller: 'zip - zip 
:ip-:!p-trrrrrrrrrrr rr'. De ge
luiden van de vle~rmulzen beston-

den pauze hoorbaar. Af en toe .... as 
er ook een snel salvO zacht knet
terende tikjes hoorbaar, wanneer 
de vleermuis ee n insect naderde. 
Alle geluiden ""'I!rden maximaal op 
40 kHz. ontvangen <mijn detector 
ontvang t de o....erg'·leerlllui. maKi
lI"I8al op 50 kHz). 

Hoe""'l!l ik veronderstel dat het 
hier tOCh om een lJatervleermuls · 
iaat, had ik de indruk da.t het 
dier iets aan de grote kant .... as, ' 
wat trager vloog en minder .... it 
was op de buik (? l. 

Ook de volgende drie naChten 
was de vleermui s pre.ent en 
tijd vloog ie in z' neen 
Daarna volgden enkele dagen met 
koeler regen"-'l!er, .... aarna het 0111-
schreven geluid niet meer gehoord 
werd. wel vlogen er nu steeds 3 
watervleerllluizen, die hun bekende 
snelle rateltje lieten horen 17 

Zomer Br u ljn 

den uit met een tussentijd van 
ongeveer twee seconden herhaalde 
'zip' roepjes. 

De boven beschreven roep heb· 
ben wij niet kunnen terugvinden 
op cassettes van vleer~uisgelui
den. Hierop staan haast alleen 
'detector-geluiden', de hoorbare 
zonder detector opgenomen gelui 
den ontbreken (hier wor dt in de. 
komende jaren aa.n ge""'l!rkt, red.) 
Het zou fijn zijn wanneer iemand "
die dergelijke opna.mes al heeft, 
ze o ns zou .... illen laten n. 
(eventuee l via de telefoon). 

tlier volgt een ui tgebreide 
beschrijving van het gedrag van 
deze vleermuizen: 

De twee vleermuizen vlogen 
hoog boven het kanaal, luid roe 
pend, in .... ijde bogen, achter 
elkaar a.a.n. Eenmaal vlogen ze 
t""'l!e a dre meter boven het k.a
naai. Di t duurde ongeveer 3 mi -
nuten. Vlucht: rechtlijnig, hou· 
terig en snel. Uiterlijk: over ... '€!-
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gend zwartbruin. vleugels in ver
houding lang en smal , de grootte 
was moeilijk te schatten, maar 
ongeveer vergelIjkbaar met een 
merel. de vleugels waren langer 

Pieterpad Mili eu Estafette 

Dit jaa r ~rdt voor de derde 
maal de Pieterpad Milieu Estafet
te georganiseerd. Deze estafette 
van de Sint Pietersberg naar 
Pieterburen heeft tot doel om op 
een bijzondere manier de aandacht 
te vestigen op milieu problemen. 

Dit gebeurt onder andere door 
het laten meelopen van een hon
derdtal prominente Nederlanders 
uit de IJereld van de polItiek. 
sport, med1a en kunst. 

In de tlJee voorgaande jaren 
hebben r espect1evelijk 'Waddenzee 
en zeehonden' 1!n 'de vogels' a l s 
thema g1!fungeerd. In 1988 is dat 
de zure r egen 1n relatie tot 
bossen en de daar1n voorkomende 
ZOOgdier e n ten dus ook vleermui
zen!). 

Het doel van de actie Is in 
feite drieledig: al publ1 citeit 
voor een milieuklJestie, b) educa
tie van het publiek, cl geld 
inzamelen voor milieu-doeleinden. 
En dit alles In samenlJerking met 
en ook voor organisaties die 
ver .... ant zijn aan het' thema'. Dit 
j&llr zijn dit onder andere: Das 
en Doom , Stichting Otterstation, 
Di!: Vereniging voor· Zoogdierkunde 
en Zoogdierbes cherming en het 
RIN. Op de ver schillende etappes 

Drenthse detector te leen I 

Hiermee breng Ik u op de hoog
te van het relt dat de Stichti ng 
Landschapsbeheer Drenthe een QMC
mini bat-detector In bezit heett. 
Gezien ons ~rk aBn landsc ha p5e
lementen en .... aardevolle bomen, 
kan het voor ons nuttig zijn om 
te '-'eten of er vleermuizen voor
komen. 

dan van 
k .... ar t i er· 

een merel . Tl jd: drie 
na zonsondergang. 

Arjan en Mart1jn aoon~n 
030 - 716~29 

mogen de deelnemende Clubs iets 
organiseren . 

De aandacht voor vleermuizen 
gaat ui t van de S tichting Vleer
mui s-Onder zoek en de Commiss i e 
voor Onderzoek en Bescherming van 
Vleermuizen. Al s voorlopig plan 
geld: in Zuid-Limburg kunnen en
kele mergelgroeves bekeken ~r
den. In Gelderland kunnen deelne
mer s aan de estafette een ko l on ie 
vleermuizen zien en horen uit
vliegen bij Kasteel Hacktort te 
Vorden. Tijdens de ettape naar 
Ommen zal ~rden ingegaan op 
bosbeheer en landschapsstruc t uur 
In rellllie tot vleermu izen en Is 
eventueel (beperkte> bezichtiging 
van een ijskelder mogelijk. 

1,.)e hopen ui ter aard dat de 
estafette ook dit jaar ~er zal 
bijdragen tot het be5e! van de 
mens en (vooral de politici) van 
de achteruitgang van on5 1II1lieu 
en van de noodzaak tot verbete
ring. En dat daarbij tevens de 
organisaties die zich met vleer 
IIIUlzen (en natuurlijk ook de 
andere zoogdieren) bezighouden In 
bekendheid zullen groeien. 

Voor meer in!orlDlltle: contact 
opnemen met Ren' Man_er 

Hartenselo'l!g 29a 
6104 PA wageningen 

08373 - 15311 

Vrij .... illiger s kunnen de detec
tor bij ons lenen, maar het ge 
bruik ervan Is in principe alleen 
toegestaan in de provincie Dren
the. 

J. W. Grotenhul s 
co~r dinalor vrlj .... ililgerslo'l!rk 

Sticht . landSC hapSbeheer Drenthe 
RodelolCg 25 9~04 RI'! Assen 

O~920 - 16616 
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Ver5la g va n een l nvent a r15atl e 
kamp va n de 200gd l er en~rkgroe p 
van de ACJN op ScholJIo'tIn 

üp het hE'melvaart5kan,p van de 
~>; is g, e dure,vle drie nachten 128 
t fi, .JI nlei 1'313"7) onder :.oek ver
,i c ht n<lar hf't voor komen van 
'j leern"Jize" In he'. binnendvinge · 
ldE'd '''''''' ';-chou..Jell. IHert.oe i !t hel 
vol tollige ~an,p ViO n 'S 1.H.prltme 
···er ",,,,t .. , oJ "11 .~ ... , d i ~o(: 1 €' nacht 
dou , ,....., .. tS , Q"pe n een deelset;led 
!i y!i t.e nlioli!i c h ",fgeloc ht met ee n 
Qt-1(_-mini b"t-de ', e cto,. 

Door het .... I ~~ e lvalilge weer Is 
h .. t ni et ge l uk t het gehel ... bln
IIendu ingebied '.e j,wentariseren; 
de eer s ' e na ch '. hee f t het :o:elf!i 
z u t 'dr d en l/!lni.durlg 5eregend dat 
een excur~ie :o: i -: h genoodlaakt zag 
i l ' .. e li lJu!>h .. l t- '.e 'over nolochte,,', 
t"': ' . ... -.:.. over I tSe ",, <. ht~n \o',o nde n 
goeoJ ... 'Or den Do!IIUt, hoe ...... I in de 
v rl,;'e!!,e o<.h ',e ' HJ o,.,oe'!! l· neer 5 lag 
'. iel, zodat er lIag!':noeg nie', naar 
Inz '. oerru", ,,oJe k-ll onles kon '-'Orden 
ge:o:o-:h'. , Desalniettemi n lijn e r 
ve el in te ressante gegeve"s ve,' z",
meld, genoeg o m een g o ede indruk 
te verkrijgen va n welke soorten 
er In <..'@Ike dich theden voor komen~ 

Ond~nk5 d~' Schou~n \.Ielnig 
lve t. Qpe" .... at .. ' te bieden heeft, 
"'~r'den aldaar '.en ml n 5 te 33 1Je.
t ervl e e rmui z en gehoord e n f oura 
Se , er.rI w,,"'.rgenomen. In he t qu", 
biotoo p geschi ~. Ie SU,elphoek, d8t 
U OO f g,' oo:.ot5ch"l lg lanctbou'-'Iioebled 
1\0 ge~cneÎden \'a n h"'l bi nnenduin • 
... .,., d deze soor'. ech'.er niet aan
è,e ' ro{ fe n, Er Is 6e~n a an .... ljzlng 

Informatleverz"'0ellng en \.II!rvlng 
vla de k.rant 

::oal! lil 'J e h;5!ldl eiding op 
f.' .. gin_~ 7.(. li l " .. ' vermeld, kan de 
kl 1111) ' ee n bel~ntl.r ijf·. hu lpmidde l 
~iJn lH ) het v~rgaren Vêtn vleer
mui $ Sège ven! "n /of d e \.Ier ving 
V~I) nie .. we vrij .... ililge fMlde ... oer· 
).:t'r ~ ' pub li citeit ", 

Mh",nkelij\o'. \'8n he' t. y pe k, a nt 

22 

gevonden voor de plaat s van een 
kraemkolonie; deze ligt 111 ieder 
gevel niet i n het zeer geschikt 
'11 jkende ' loo fbo s rondo m 5 10t 
Ha3~tede. 

Voort s \.Ierden La atvliece r s en 
Ge wone d\.lergvleer mu l z e n talrijk 
aangetroffen; va" laat s tgenoemde 
soort werden, rondom enkele plas 
se n en ~ lotgrec hte", t ienta lle n 
door elkaar heen jagende eKempla -
, en w",i'\.r b<!llomen. In 'j van de km · 
hokke n ....erden meer dan 20 {oura 
gerende individuen t/,evo nden! ~ 
de hand van vliegroutes Is aannE.\wrrl 
meiijk ge"'Orden daot zi c h in El 
kerzee, Reness e en Nleuw-Haam 
stede (kraam) kolonies bev!noen. 

Ruige d~rgvleermu lzen werden 
drie ~laal o pgemerkt te Burgh ' 
tlaamstelle. Omdat de Do..oergvleer 
muizen in in het bos te ttaaarstede 
"Iet ,\.:odc ,- :. I j n geoJe'.ermlnee r' d, 
Is ni e t du i delijk o f dl' Ru I !!>e 
Dwergvlee r mui s 0011. hie r voo rko mt. 

Er '-'I!rden In totaal (; maal 
Groo t oorvleer mu izen ... ·aargenomen. 

In totaal ""I!rden ca 420 vleer 
muizen opgespoord; bij extrapola
tie over enkele ni e t onderlochte 
de le n , bete k ent dl t dat het ' bln 
n e ndulngebied Va l\ Schou....cn ' tel\ 
mins te 500 vleermuilen bevat . 

Opmerkelijk Is overigens het 
ontbreken van Baardvleer mu is en 
Ro s s e v l eermu iS I n dit g~bled. 

Een uitvoerig vers l~g van dele 
i nventa," isatle i s ver sc he nen In 
de 'Bosmui s ' I laat s t!! nununer van 
1987 ), 

Kees Mos t er 

lij " er ver sc hillend!! manieren om 
een ",rtlkei gep laatst te krijgen: 

1: Region"le d!logbl"den pl"at 
sen vrl j '-'l!l "lteen i nformati e die 
nleu""!i .... aarde heeft. Voo rdat Je 
dele k n ll'lten bcn6dert, moet j!! 
duS een goede (!tpec tacu l alre ) 
aanleiding heb~n; bi jvoorbe e ld 
de vondst V!lon een kraamko lonle , 
waa,' neming va n een :.el<tza"le soo,-t 
of andere tot de verbeelding 
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e pre~ende ~arnemlngen, Welli c ht 
kunnen ook het van s tal't gaan van 
een regionale of pr ovinc iale 
vleermuis....erkgroep, het plaats ~ 
vinden van een i"vent ari set1e ~ 
kamp, o f de resul t a ten van een 
inventarisatie In een reglonael 
bekend gebied /terrein, een goede 
aanleiding zi jn! 

Plaalsing vindt mee stal plaats 
vla een interview, Vl' aag na af ~ 
loop van het Inte rview steeds 
dringend of je het artikel vbbr 
publi ca tie mag lez e n, Voordat je 
het ....eet heeft een journalist 
JOUw verhaal opgeklopt t o t e en 
dracula 4s ensatie, 

2: Regionale ....eekbladen of 
reclamekranten ne men artikel en 
die je zelf sc hrij ft vaak rec ht 
streeks over . Om overbodig ....erk 
te voo rkomen kun je het beste van 
tevoren e ven infor~ren ol ze 
inderdaad willen plaatsen. 

Wat moet er In he t artikel 
staan? 

4 i n iedergeval een goed bereik
baa r telefoo nnummer en eventueel 
een contactadres, zodat mensen 
hun waarnemingen, of informa
tieaanvragen direc t kwi jt kunnen. 

Voor het melden van waarnemin
gen moel bij voorkeur een regio 
naal con t actpersoon of - nummer 
voor handen zijn (vleermu i s ....erk
groep 1), 

Voor informatie of aanmelding 
bij het atla s prOject kan men, in
dien er geen ....erkgroep, o f con 
tactpersoon aan....ezig 1s, ook bij 
de Stichting Vl eermuis-Onderzoek 
t erecht. In dat geval dus ook dat 
adres ve rme Iden I 

- het kader waarbinnen de gege
vens verzameld worden , d\ol'Z. de 
landelijke vleermulsinventarisa 
t1e m,b . v. vleenQuis-det ectors 
( korte uitleg echo locatie - ge
bruik de tectors) . 

• het feil dat vleermuizen be-
SChermde d ieren zijn, zeldzaam 

ziJn en bedreigd worden ( relatie 
inventarisati e - beschermi ng ) en 
nuttig zijn. 

4 eventueel aanstippen van 'pr0 4 
blemen' ~ar mensen met vleermu i
zen in huis mee te maken kunnen 
hebben en het leven van alvast 
enkele oplossingen (zie KNNV Wffi 4 
116) . 

- een duidelijke loto of teke
ni ng <SVO probeert daarbij te 
helpen, maar p l'obeer eerst zel! 
wat te regelen>' 

4 waar nodig extra informatie 
over de levenswijze van vleer~ui
ze n, Dit zal al hangen van de 
'aanleiding' van het artikel en 
de aard van de krant. 

da t er nog vrijwillige _de
....erKers nodig zijn ' (I n bepaaldl 
regio' s) . Of deze mededeling 
wordt o pgenomen hangt natuurlijk 
a f van de aard en de bedoeling 
van het artikel. 

Een en ander kan worden toege
spitst o p een bepaalde soort , een 
s peci a le waarne ming, de vonds t 
van een kol onie etc . ( zie 1). 

Vraag alleen om waarnemingen 
die j e binnen een week na plaat
sing van het artikel kunt cont ro
leren, anders raken mensen geir
r\teerd In plaats van gelnte
res seerd. Over het algemeen bete
kent dit dat j e de aandac ht voor
al op verbli j fp laatsen en niet op 
jachtplaa~en moet vestigen. Er 
zijn namelijk er~ veel mensen die 
wel eens een vleermuis hebben 
zien v li egen ! 

waar een provinci ale vleer4 
mulswerkgroep func tioneert, kan 
die het beste voor de plaatsing 
van artikelen en voor de coardi
natie bij het plaatsen in ver
schillende regionale kranten zorg 
dra.gen. 

Waar indivduele 
een a rtikel willen 
het verstandig om 

vrlJwi.lllgers 
p laatsen, Is 

eerst contact 



~E[')( til EUWSBR I Er VLEf:RMUI':, ATI.ASPROJECT I\PRI L 1988 

<JjJ ' t! nemen met de landelijke 
c'Jard l nator, rHooat die veil i c ht 
-...eet of er In die regio al eerder 
e e n ver=o~k o m vleermuisgegevens 
In de kr ant heeft gestaan. 

In verband met het Qven:icht 

leen'detectors 

let .... at laat in het vorige 
s eizo en, heeft ':,VQ 26 OMe - mini's 
a<>.n ... r lj .... llilge n>ede~rker s zon
der detector kunnen ui tienen . Het 
.. antal van ;,c., stond toen 31 niet 
1" verhouding tot het aantal 
vr' IJ""llligers dal sra.!>g een een 
dl'tec '.or z ou l e nen. 

Door de. o p zichzelf natuur
[ i j~. guns t i ge, toenbme van het 
... ant.'lol gl'in '.eressel'rde vriJ .... ll
I i~ .. r s is de::e verho uding '\U nog 
o nguns tigl'r ge"'Orden. Gelukkig is 
ou k het aantal mens en dat besloot 
:o:elf een Qt+':-1II1nl te kopen ge
groeid . 

De Stichting doet haar best om 
meer detectors beSChiKbaar te 
kunnen s tellen. ""'ar ook al lukt 
dat o p korl.e termijn, dan nog zal 
het niet zo ziJn da t ....e Iederee n 
van een 'eigen' detector kunnen 
voorzien. 

Er zal dus <..>eer. net lt.ls vorig 
jaar, in groepje s met èl!n detec
tor sa menge ... '!!rkt moeten "'Ordl!n. 

het I jke n en at5tellen van OMe
IIIIn l '5 

Af ge lopen !o ei zoe n ben ik al 
begonnen met het zo goed mogeLij k 
i ) ken V./ln de f ,'equent i eschaa I van 
OHf: - mini - b;!lltd .... ectors. Da,u-naast 
i s onze 'e l e c tr onl c a....er".groelJ' o p 
zoek ge&a./ln na~r een 'afregelpro
c edure' ....aarmee de gevoeligheid 
van de detec '.or s zo 'optimaal' 
nt<Jge l lj~. kan '--orden illges'.eld. De 
'mini' hl l j (t natuurlljlo: een re
l at ie ! simP""' 1 :o pparaal' 

Er i5 met betreKking tot deze 
a fregelpr oced'JI e ;!lil enLge voort-

' voorbeeld (unc ti e ', o ntvangt de 
landelijke cotl rdln&.lOr dan oo k 
graag copie~n van alle geplaatste 
artikelen (ze kornen in een plak
boek! J. 

Wouter Helmer 
• 

De samenstelling van deze groep - ~ 

jes zal ech ter als gevolg van 
, pr i vI! aankopen' en toename van 
het aantal vrlj .... llllgers verande 
ren, 

Om de groepje!!. opnleu.... ~ 

kunnen Inde len en dluI>rbl J de 
detec t or~ 20 even~lchtl~ mogelijk 
over het land/de vrij .... ILliger$ te 
kunnen verdelen. moet Ilo: eChter 
meer Inzicht h ebben In .... ie er een 
detector zou ~ ll le n lenen en In 
....elke per-Iode men per s l! "''i!l of 
niet aan de slag .... i I. O",an\aast 
zou Ik, oro .... llle van het totaal
o verzich t , graag .... Illen ....eten ~i e 

er zelf een bezit of er een el
den; leent, 

In verband met de 'organisatie 
van groepjes' ben i k ook geinte
resseerd In de po51tieve en nega
tieve ervaelnge., met betrekking 
tot het samenwer ke n met een de
tee tor, 

Informatie gr aag 
toesturen en alva!!ol 

!!ochri! lel ijk 
bedankt ! 

Her.an Llmpen$ ~ 

gang geboekt. Verder overleg met 
QMe ltd. vindt plaats. Over 
al te lange tijd moeten dan 
alle l e endetectors (eventje!!o!) 
....arden ingeleverd. zodat....e ze 
kunnen blj!!ote l len. 

We stellen het daar-bij op 
prlj!!o j ullie bevindingen ten aan
zien van het functioneren van de 
detector, In velgelljldng tot 
andere detectors die je in het 
veld hebt 'ontmoel' te horen. 

\ 

• 
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informatie over het aanvragen van 
vergunningeni vervolg op eerste 
nleu'-'5brlef 

Stichting tot Behoud van Particu
liere Histori sche Buitenplaatsen 
Van KinsbergenstraAt 3 
8081 CL Elburg 
05250 - 4488 

Bovengenoemde Stichting PHB, 
[s een landelijke stichting met 
ongeveer 200 op vrijwillige basi s 
aangesloten particuliere eigena -

~ ren van een buitenplaats. PHB kan 
, niet namens een eigenaar toestem

ming ver lellen voor onderzoek op 
een buitenplaats. Hiervoor zal 
men zich tot de betreffende eige
naar moeten richten. ~l kan PHB 
behulpzaam bij het juist adresse
ren van het verzoek . Wanneer men 
vermoedt met een bij PHB aange
sloten buitenplaats te maken te 
hebben, kan daarover contac t ~r
den opgenomen met bioloog Dr. 
l. J. 01 jkstra op het centraal 
kantoor. 

Stichting het Overijsselsch Land
schap 
Huis te Horte 
Poppenallee 39 
7722 KW Dalfsen 
052'30 - 1731 

Men staat positief tegenover 
het Vleermuis Atlasproject . Aan
vragen richten aan het hoofdkan
toor t.S.V. dhr. Knlgge. 

) 
Stichting het Groninger Landschap 
Os senmarkt '3 
'3712 NZ Groningen 
050 - 135'301 

Aanvragen richten aan Drs. 
G.L. Stockmann op het hoofdkan
toor. Deze zal ook de betreffende 
terreinopzichters op de hoogte 
s~ellen. 

Stichting het Limburgs Landschap 
Kasteel Arcen 
post.bus 430 1 
5944 Ze, Arcen 

Staat po s itie f tegenover het 
project. Ook hier aanvragen riCh
ten aan het hoofdkantoor. 

Brabants Landschap 
postbus 80 
507& ZH Haarell 
0 41 17 - 2775 of 2578 

Werken in principe mee. Aan
vragen richten aan hoofd kantoor. 

Staatsbosbeheer 
postbus 20020 
3502 LA Utrecht 
030 - 859111 

Voor toegang tot de terreinen 
van het Staatbosbeheer dient 
steeds tevoren overl eg te ~rden 
gepl eegd met het' hoofd Terrein
beheer' in de betreffende provin
cie . 

Voorvaarde voor het verkrijgen 
van een vergunning is dat de 
verzamelde gegevens ook. op de 
formulieren van de biologische 
beheersverslaglegging van SBB 
~rden gezet. De provinciale in
ventarisatie medewerker zal dit 
toelichten en de nodige formulie-
ren verstrekken. 

Adressen van de provinciale 
'hoofden Terreinbeheer' 

Groningen 
ing. A. ~j jnbergen 
Engelse Kamp Ij 

'3722 AX Groningen 
050 - 239111 

Friesland 
ir. M van Nederveen 
Tesselschadestraat 7 
8'313 Hl! Leeuvarden 
058 - g55255 
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Drenthe 
Ir. J,J. KalI) 
!-Ur,delnDa t ) 
:;4 'J'!o T'~ 'H,sen 
0'5<}",'U - ",' .. ~, 1 1 

Overijssel 
ti A. de Ge ld"',' 
';;; ~endor pe! d i j~. :? 
W) I.? Eli :':'.xJlle 
()..lB ' ;> 1 ')';.)) 

flevoland 
i! . H . ~1. v.!>n ",,' Hout 
I-'_"erl/tn ' 16 
8"'~ 4 ró L",lys t <ou 
','.1200 J'J') 7 " 

Gelderland 
R05end,,'!'15e5~r. 64 
68?4 <: H Ar nll elZl 
085 - ~7'3 11 1 

Utrecht 
ir. r , W. Baron véln Tu)'1 

vall ':oe rvosk e,' ken 
Museum l ",.!! n 2 
3":.81 Hf: Utr~clH 
030 ' 5;'083 4 

gevraagd: een redactie ! 

In ue eer Slt: n i eu .... briel heb ik 
mij reeds uit~esproken voor een 
nieu<.>Sbrle ! voor en door de vr 1J-
• ... i Il l~e medelo't!rkers. Ho e meer 
vp., ,;Iaie n v,)n I) ; j<?",,,~.oms ten o l 
"JU <.H 5 1", ""'-'I d"" Io.'(,e,· seg~ven, hoe 
",e~r 'opvall e ,"Je- .... aI\IIIp.mlngen· 
·_·.lr~j~n ~el)I.Jbl i c ee rd en, in het 
al~emeen, troe uele'- lo'C communlce 
, en, hoe ",eel we va n e I ~&&r 

vleermuizen: bi ologie en bescher
ming 

l)" . i ~ <.h! '. 1 t!! I V<ln een ten" 
~ o<.lo~ ', t.:lling In h e', Ut rech t s Uni · 
v er sl tel U l mU5E".Jm, Bil tstraat 166 
Utrcdl ', . 

Het Utreçh'~ Un iver s itelt !; mu 
~ !!um trac ht, In sa menwerl'.lng met 
d., '.en '. OQnste llln~safdellng van 

Noord-Ho 1land 
ir. P,L.L H. Noelmans 
Kl e in tIellig land 8 4 
20 11 EJ Haarlem 
023 - 186167 

Zuid-Holla nd 
dhr. LB.H. de Vriez e 
Huzenstraat 3 0 
2!> 1 I IJl.) 's -G rave nha g e 
010 - 62 4611 

Zeeland 
Ing. H. feenstra 
Westsingel ~8 
4461 OM Goes 
0 1100 - 37911 

Noord-Brabant 
Ir, W.2. van der Meer 
Prof . Cobbenhagenlaan 2~~ 
5031 DB Tilburg 
013 - 6781'55 

Limburg 
Ir . Jhr. W.H.J. de Beaulort 
S~lmer !i traat 52 
60 41 <:2 Roermond 
0 4750 - 3 4251 

kunnen leren. 
Dit brengt echter een aanzien 

lijke hoevee lheid 'redactiewerk' 
met zich meel Teveel om door mij 
In n,' n eentje te '-'Orden ve!"r I cht . 
Ik .... 11 daarom degene n die er voor 
v oe len om mee te he1l-'e" u i) het 
sa mens t. ellen en verbOlle,' en ~ Ii'ly' 
ou t etc.) vlln de nleuloo'Sb,' I", ' 
oproepen zich te melden . 

Her_n Limpens 

het Rijksmuseum va n Natuurlijke 
Historie in Lelden en 'let Na tuur
historisch Museum van de s tad 
Maastr l cht , een beeld te geven 
van de ontstaansgesc hiedenis en 
de leven:;; .... i jze van vtee,"mulzen 
te&en de a c htergrond van het 
onderzoe k dat in Nederl6nd aa.n 
deze die r en is ~edaan, De pra.kti
sc he toepassing van de bij dit 

· • 
• 
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onderzoek. vergaarde kenni 5 WÇ rdt 
geillusu'eerd aan de I' and vall '. ot 
nu toe uitgevoerde beschermiql;s 
maatl·egelen. Bi jzondere aanda cht 
'WOr'dt besteed aan het kort g :'! le · 
den naar voren gekomen probleem 
v lee rmuizen - hOndsdolheid. 

De tentoonstelling duur t: 
var· 9 jun I tot <J ok tober 1988 
Geo>,end: 
ma tlm VI' V<'ln 10. 00 17.00 uur. 
zordag van 13.00 17.00 uur. 
Tü+gans: sr 3ti~ 

vaarnemingsformuller to ,· type, gecombineerde geluids
en zjcht-....aar neming etc.) en uaar-

Er 'WOrdt regelmatig gev"aagd gf.nomen gedrag of situati e ( kolo-
naar het. wa",,·nemingsformulier. nle, passerend op vliegroute, 

,Jlie J.-.unnen gerust zijn, dit .'agend etcJ. Het biotoop dient zo 
ef t op het moment hoogste prlo- J auk.eurig moge I i jk beschreven te 

rlteit en zal in de maand Il\ol!i aan 'orden en k",n dan later aan de 
alle projectdeelnemers ·.olQrden tand van de toelichting bij het 
toegezonden"\ ~ I ormuJ,.J..,e~n COd~rden gezet. 

Tot die t~d-1lJnnetl""juUie a~-... ~vç;t.JIe~~k 1 r dce rooeite 
v""~t de voo~aa"ste ~v"l n!'> ... ln n ~~on g~ d ) 
Jullie no t lt1el3"oekje s o~slaa • ., ~ 
soort, datum, plaats/co~rÇ.lnaten, "4ie r rna L l mpen s 
type .... aarntemlng 'gelu ld, detec-

verkoop ar t l k~nr'" (\ \ 

fHJ. t.de StiCh?:~ng~leermuis
Onderzoe k zijn de volgende arti
kelen verkrijgbaar: 

- Heimer, w., H.J.G.~lmpen5 & 
W. Bongers. Handlr.in1; voQf\het 
inyenta:riseren en det:lrm~en 
van r~ederlandse yl ern',~ssoorten 
met behulp van bat ·de tectors. 

Pr ' jS f 12,50 

Re! en."nt i ecasset te :en behoeve 
Viln het 'determineren ... an y leer 

i~en aan de h .. nd van hun echo-
· .. tiegeluiden. PrijS f 1.3,50 

incl . verzendkosten). 

- VoOte, A.M. ~ P.Ii.C. Lina. 
Oescher' ming van YI~ermuizen. KNNV 
I.J.etell5chappel j jke Mededeling nr. 
176, 30 pagina's. PrijS f 12,50 

- Vleermuizen, info 2. veeft 
informatie over leef .... ijze, 
bedrcigigen en bescherming van 
Inheemse vleermuizen. Prijs f .3,-

•• Prijswijz igingen 
voorbehouden . 

-_t""\. i n~choudertas, t'-'<!e -z 1 jdig 
~r~~" ~1t een afbeelding van 

'O,n vI'i.~nde v lee rmuis. • 

- Dia serie 'rocus 

;::!~. "m;"a"O~~l=~' 
en s nli~, 
I'"n h ets.· 

Prijs ( 5,-

on bats' Een 
inheemse 
reiging 
lchting 

JS ! 45,-

- Schober, W. a- E. Grimmber ger. 
Die rlederlll<'Use Europas. De eer
ste Yolltedig~ veldgids van Euro
pese vleer·muizen. 222 pagina's, 
met 97 kleurenfoto' s, 7.3 z...art
.... i': foto's en 29 tekeningen. 
Normale prijS ca . f 55, - . Bij de 
stiChting in beperkt aantal ver
krijgbaar voor: Prijs f 42,50 

- T·shirt, .... I t, met grote afbeel
ding van een vliegende vleermuis. 
In de maten S, M. L en XL. ~ 

• 

Prijs r 17.50 "". 

bestelwijze: z.o.z. 

exclusief: 3 , 25 ver
zendkosten . '~' . 

. '. , ;: . 
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Te bestellen door overschriJ
vlll !> v<on het ddc.rvoor verschul
rJI~,Je lJedra t:; op pos trel'.ening 
'5.1 . :').7~ 1 ten name van St ich'-lng 
',' I e ... rmVI:i -Onder z<lek te Leiden, 
<.,ndQ, verrne ld ini> va n het / de ge -

• 

Stichting Vl eermvls-0nder~oek 

~nste artikel<en) en aantal<lenl 
daarvan. Bij bestelling van de T
s hirts graag de geo..>enste maatl 
ma;ten opgeven. 

Vermeld ook steeds dat het om 
een bestelling gaat' 

D 1-( 

o ~1 
q~ St 
fJ '-z 
0' '11 

-6-
51 't 
5 1'[ 

ol j 

s e cre tarlailt: Dr. A.M. VoOte van LIJndenlaan 8 3768 HG 
0215'5 - 1'5'573 

Soe st 

Vleermuis Atlasproject 
(,Q(Jrdina '.or: 1,-. Her man Limpens HarnJesweg 17 6707 ET Vageningen 

08370 - 20'363 

p," postbus 9201 6800 liD Ar nhem 
085 - 43124'3 

05 I ~ ... [) c t ! t.I , 
,.,·~t ' 

tI?; 
- SI, 

2R .§'" - ." ( .,Q\J/r I <:. ., .. 


