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~R~ed~a~d~i~o~nee~I _______________________ ~~~:~1-
Op hel halfjaarlijks overleg van de provinciale co
ordinatorcn in april 1991 zijn een aantal commis
sies in het leveo geroepen. die zich elk met speci
fieke taakveldco gaan bezighouden. Welke com
missies dal zijn kunt U lezen in de adressen-ru
briek. In de volgende Nieuwsbrief zullen we wat 
uitvoeriger stil blijven staan bij hun activiteiten. 
Van de zijde van de meetnetcomm.i.ssie kunnen we 
berichten dat er met de Vzz. NBLF cn CSB ver
gaande onderhandelingen gevoerd worden over 
de opzet van eeD zoogdier monitoring-project. De 
VLEN beeft echter ook een voorstel voor verIco
ging van bel V AF met een jaar ingediend. zodat 
bet nog onduidelijk is in welke vorm het zoogdier
monitoringproject het eerste jaar van start z.aJ 
gaan. Voorlopig gaan we er echter vanuit dat 1992 
bet laalSte jaar van het V AP is. Dat betekent dat 
we oog ecn jaar hebben om 'wint plekken' op te 
vuUen cn de achterstand die er oog is (!) met het 
doorgeven van waarnemingen (er zijn nog steeds 
kampen waarvan nog geen waarnemingen op for
muller staan), zo spoedig mogelijk weg te werken. 
In eerste instantie dienen de provinciaal coordÎ.Da
toren erop toe te zien dat er geen achterstand 
meer is, veel hangt echter ook af van de bereidheid 
van een ieder om de achterstand ook daadwerke-

V1eennuisatlasproject 
VOORTGANG VAP 

In 1987 begon een klein groepje vteermuislief
hebbers met bet inventariseren van vleermuizen. 
Detectors waren te leen bij de Stichting Vleer
muis-Onderzoek. Door bet organiseren van vleer
muisinventarisatiekampen en andere voorlicb
tingsactiviteiten is bet aantal vleermuisbelangstel
lenden sterk gegroeid. Voor 1986 waren dit enke
le tientaUen mensen, nu zijn dat er zo'n 6(X). Ook 
bet aantal waarnemers steeg in de loop van de tijd 
met zo'n 40 per jaar tot de 200 regelmatige inzen
ders van dit moment. 

VerspreidJng.sgegeven!J 
Het vergroten van bet aantal vleermuisliefbebbers 
was maar een van de doelstellingen van bet V AP. 
Belangrijk was bet maken van een verspreidings
atlas. Ook hier kan geconstateerd worden dat er 
bard gewerkt is. Het aantal waarnemingen dat per 

lijk weg te werken. Wellicht is bet een goed idee 
om voor dit doel in de provincies 'scbrijfavooden' 
te organiseren. 
Voor bet 'wi.tte plekken'-beleid in de provincies 
worden in deze Nieuwsbrief de nodige suggesties 
gedaan. Wij bebben verspreidingskaarten ge
maakt van de soorten op basis van detectorwaar
nemingen, winterwaarnemingen en vondsten uit 
de periode 1986-1991. 
Nu op beperkte scbaal in Nederland geexperi
menteerd wordt met punt-transeet-tellingen, lijkt, 
mede in bet licbt van de opzet van een zoogdier
monitoring-project. de tijd rijp om ook aan deze 
onderzoeksmethode wat meer aandacbt te beste
den. Rombout de Wijs breekt een lans voor bet uit
voeren van vleermuistellingen langs vaste trajec
ten, waarlangs bovendien punten bemonsterd 
worden en vraagt jullie medewerking hiervoor. 
Het tellen van territoriale mannetjes van de 
dwergvleermuis langs transecten begint metho
disch ook al aardig vorm te krijgen. Vooruitlopend 
op weer een nieuwe ronde in bet najaar vindt U in 
deze Nieuwsbrief een samenvatting van de resul
taten van vorigjaar . Veel plezier met dit nummer! 

jaar bij bet centrale verzamelpunt (BIC Utrecht) 
binnen komt stijgt nog steeds (fIgUur 1). Zijn er 
van 1986 "slechts- 569 waarnemingen binnengeko
men, van bet jaar 1991 zijn er al 5565 binnengeko
men terwijl er nog steeds waarnemingen binnen
komen. 
Cootrole gegenDs 
De Provinciaal coordinatoren sturen de gegevens 
in naar bet BIC waar de formulieren in databe
standen wordeD omgezeL Hebben de proco's al 
gekeken of er geen vreemde waarnemingen ge
daan zijn., bij bet BIC wordt gecontroleerd op -lo
gische routen". In de praktijk komt clit voorname
lijk neer op het vinden van uurbokken die niet in 
overeenstemming zijn met het aangegeven atlas
blok. Het merendeel van de waarnemingen heeft 
deze controle nu achter de rug. Resteert een con
trole voor de soortbewerker . Deze persoon krijgt 
de gegevens van een soort en onderzoekt of de ge
gevens betrouwbaar zijn. 
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Du.idelijk zal zijn dat de voorwaarden voor de be
trouwbaarheid per soort kunnen veschillen. Zo zal 
de soort bewerker van de bosvleermuis een u.itvoe
rige beschrijvingvan het dier en gelu.id wensen ter
wijl de soortbewerker van de Dwergvleermuis niet 
zo ver gaat. 
Ook de nauwkeurigbeid van de waarnemingen is 
in de loop van bet project toegenomen. Dit is het 
beste te illustreren met bet aandeel dwergvleer
muizen spec. (code 220) ten opzicbte van alle 
dwergvieermuizen (codes 220, 221 en 222). Het 
aandeel ongedetermineerde dwergvleermuizen 
neemt geleidelijk af omdat de waarnemers steeds 
beter bet verschil tussen de dwergvleermuis en de 
ruige dwergvleermuis weten. 

VcrspmdJn.gskaarteD 
Wanneer we kijken naar de verspreidingslcaartjes 
zoals die nu gemaakt kunnen worden (faguur 3a-j) 
en vergelijken we die met de vcrspreidingskaarten 
van de Zoogdieratlas 
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Fipur I. Mnllli waarnemingen per jaar. 

(Broekhuizen el aI. 1992) dan valt nu al op dat de 
kaarten voUediger zijn. Bedacbt moet ook worden 
dal bat-detectorwaarnemingen Dia in de zoogdie
ratlas zijn opgenomen. [n deze atlas staan dus 
voornamelijk winterwaarnemingen, vangsten en 
doodvondsten afgebeeld. 
Op de kaarten staan drie verschillende symbolen 
die verschillende bestanden vertegenwoordigen. 
Alle waarnemingen die door ons in het zomersei-

zoen (april-oktober) zijn verzameld, zijn weerge
ven onder de zomerwaamemingen (1~1991). 
Winterwaamemingen (november-maart of win
terverblijf aangegeven) worden verzamcld door 
de coordinatorcn van het winte.rwerk CD worden 
apart vermeld. Rest nog bet Zoogdierbestand met 
onder andere gegeveDS van bet COl (Centraal 
Diergeneeskundig Instituut) en andere losse 
vondsten. Vleermuizen die naar het COl gestuurd 
zijn, worden getest op bet voorkomen van rabies. 
Duidelijk is dat het hier voornamelijk om gebouw
bewonende soorten gaat (Iaatvlieger en dwerg
vleermuis). 
De hier gepresenteerde kaarten kunnen in som
mige gevallen iets afwijken van de kaarten die de 
afzonderlijke provincies maken. 
Gedeeltelijk komt dit doordat bet BIC met de ge
controleerde bestanden werkt en de provincies 
ongeconlroleerde bestanden bebben. Het is niet 
meer zo dat het BIC achterloopt met het 
omzetten van de rormulieren in databestanden 
(met uitzondering van Brabant). 
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Ficuur 2. Pernnlll&e ongedctermineeJde ctwertykennui7..en 

(500ru:ode 220) I.O.Y. alle ctwerf"leennuil'waamemin&en (220. 

221 en 222) pet jaar. 

Verwacbtingskaart 
De bovenstaande tekst laat z.ien dat het 
vleermuisaLiasroject tot nu zeer gunstige resulta
ten heeft behaald. Tocb is een nogvoUediger beeld 
te realiseren en daar hebben we met zijn allen nog 
een jaar voor. Er bestaan nog steeds plaatsen in 
Nederland waar zelden of nog nooit een vleer
muisonderzoeker geweest is. Deze plaatsen zijn in 
figuur 4 aangegeven. Aangegeven zijn de aLias
blokken waar nog geen vleermuizen uit gemeld 
zijn. Daarnaast is aangegeven welke blokken 
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Meervteermuis (218) Dwergvleermuis (221) 
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Jjge dwergvleermuis (222) Rosse vleermuis (231) 
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laatvlieger (241) Grootoorvleermuis (270 + 271) 

Figuur S. Volledigheid van inventariKn:" in Limburg 

= geen soorten waargenomen 
o = 50% VaD verwachte soorten waargenomen 
A = 50-100 % van verwachte soorten waargenomen 
• = meer soorten waargenomen dan verwacht 
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Figuur 4. Witte pJekkenkaart van vleennuizen in Nederland . 

• = geen vleermuizen vastgesteld 
.:::> = 1-2 soorten vastgesteld 

= meer dan 2 soorten vastgesteld 



(waarschijnlijk) onvoUedig bekeken zijn. Hier zijn 
1-2 soorten waargenomen. 
Aan de haod vao de verwachtingskaart die per 
provincie in de maak is kan. een beter beeld ge
schetst worden ten aanzien van de voUcdigbeid 
van invenlariseren. (zie bijvoorbeeld Noord Hol
laod in Nieuwsbrie(9) Niet iedere provincie heeft 
zo'n kaart echter op dit moment gemaakt. In de 
volgende Nieuwsbrief zuUen deze kaarten wel 
klaar zijn en zal de voUedigbeid vao inventariseren 
behandeld worden. Voor limburg is kaart 4 ge
maakt. De open hok.ken laten de "witte" plek.ken 
van de provincie zien. Hier zou in het laatste jaar 
aandacht aan besteed moeten worden. Opvallend 
is dat er veel blokken in Zuid-lJmburg bestaan. 
waar meer soorten waargenomen dan verwacht 
wordt. Wellicht dat het aaotal verwachte soorten 
laag is ingeschat 

Onderzoek in slecbt onderzochte gtbiedeo 
De provincies Noord-HoUaod en Limburg zijn, af
gaande op deze kaart, relatief goed onderzocht. 
Noord-Brabant, Zeelaod, Zuid-HoUand, Drenthe 
en de Noord-Oostpolder hebben nog duidelijk 
leemtes. De provincie Noord-Braban.t is zich dit 
erg bewust en heert een excursieprogramma vast
gesteld voor elke vrijdag. verspreid over de gehe
le provincie. Als het weer meezit en alle excursies 
gaan door dan. zullen zij loch nog een zeer rede
lijk beeld van de vleermuizen in die provincie kun
nen laten zien. Een idee waar ook an.dere provin
cies eens serieus over moeten denken. 
Daarnaast hopen wij dat alle waarnemers ook bet 
goede voornemen hebben om er nog even tegen
aan te gaan. Uiteindelijk moeten we er vanuit gaan. 
dat 1992 bet laatste jaar is dat we gegevens kun
nen verzamelen voor de atlas. 

V"""P"& All ......... 
Ruim aoderhalf jaar geleden kwamen de schrij
vers van de atlas bijeen. Ieder kreeg daar een of 
twee soorten "toegewezen" en kreeg de opdracht 
zich te verdiepen in deze soort. Literatuur werd 
verzameld en er werd flink gelezen. Vorig jaar 
kwamen de soortbewerkers weer bijeen om een 
planning voor de atlas te maken. Planning was om 
de atlas in december 1992 dtullIaar te bebben. 
Op dit Dloment zijn de schrijvers berig of klaar met 
de eerste concepueksten. Er wordt duidelijk nog 
gespeeld en gezweet op de inhoud. Doel is name
lijk om niet alleen de verspreiding vao de soorten 

weer te geven in Nederlan.d maar ook inzicht tege
ven in de oecologische relaties tussen jachtbiot0-
pen, jachtgedrag, sonar en lichaamsbouw. We 
bebben ons daarmee een interessante doch moei
lijke taak gesteld. 
Probleem is natuurlijk dat de verspreiding van de 
meeste soorten nog flink aangevuld zal worden en 
in som.m.ige gevallen zelfs zal wijzigen. Voor de 
soortbewerkers is bet niet makkelijk om nu al iets 
concreets over de verspreiding op papier te zet
ten. Het word waarschijnlijk zeer moeilijk om het 
plan om de atlas in december drukklaar te hebben, 
vast te houden. Iedereen zal z'o uiterste best moe
teo doen. Iedere waarnemer zou de soortbewer
ker dan ook zeer behulpuam zijn als hij/zij rn 
waarnemingen eens per maan.d in zou zenden. De 
verspreidingskaarten blijven dan zo actueel als 
mogelijk. Daarnatil moet iedere waarnemer zich 
realiseren dat de laatste waamemjgv:n voor de al
Ias half september bingen moeten zijn! De soort
bewerker kao dan nog voor jaouari 1993 zijn tekst 
aaopassen aao deze laatste gegevens. 

VAP in 1993? 
Er ligt op dit moment een aanvraag van. bet 
VLEN-bestullt bij de NBLF voor een extra jaar 
voor het V AP. Gezieo de resultaten van de laatste 
jaren zou bet zonde zijn om het VAP in 1992 te la
ten beëindigen. Veel waarnemers beginnen nu 
·productier te worden en met een extra jaar zou 
zo'n 95% van de blokken onderzocht kunnen zijn. 
Of de aaovraag gehonoreerd wordt weten we ech
ter nog niet, dus gaan we er voorlopig van wt dat 
1992 toch echt bet laatste jaar is. 

Monitoren van vleermuiun. 
Een vervolgpronject van bet VAP is het monito
ren van vleermuizen. Na bet in kaart brengen vao 
de verspreiding wordt bet interessant om de aan
talsontwikkelingen in Nederlaod te bestuderen. 
De VLEN beeft, samen met de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescberming. een 
zoogdiermonitoringproject ontwikkeld. Voor het 
benodigde geld is aangeklopt bij het Centraal Bu
reau voor Statistiek (CBS) en NBLF. Er is positief 
op dit voorstel gereageerd. Of al onze wensen me
teen bet eerste jaar in vervulling kunnen gaan is 
nog onduidelijk, maar het is een goed begin. 



Samenvattend 
Het atlasproject is waarschijnlijk z'n laatste jaar 
ingegaan, dus zet je schouders er nog even onder. 

.Bezoek dit jaar vooral de slecht onder
zocbte gebieden. 

eStuur de gegevens elke maand naar de 
proco . 

• Laatste gegevens voor aLias voor half au
gustus inzenden! 

• Blijf enthousiast voor de vleermuizen want 
ook volgend jaar bebben we je hulp weer 
hard nodig. 

J41roen ~nhold & .... rman Umpens, 

TUSSENBALANS MYOTIS PROBLEMATI
CUS. 

Nu bet wellicht laatste veldseizoen van bet Vleer
muis Atlas Project voor de deur slaal, wil ik nog
maals de aandacht vestigen op bel project Myotis 
problematicus. Voor wie bet even 
kwijt was: In dit project proberen we steekproefs
gewijs in bet hele land Myotis-vleermuizen te de
termineren, door een analyse van geluidsopnamen 
en door dieren bij bun zomerkolonies afte vangen. 
Hoe staat bet er nu, maart 1992, voor? Tusscnjuli 
en september vorig jaar beb ik in Friesland, Gro
ningen. Drenthe, Gelderland, Utrechl, Zuid-Hol
land, Noord-Brabant en Limburg. J4 uurhokken 
onderzocht Dit leverde vier uren geluidsopname 
op. Slechts tén Myotis kon worden afgevangen: 
een franjestaart in Paterswolde. De gelu.idsopna
men zijn nu grotendeels gcanalysecrd. 
Dctcrmincrcn aan de band van deze analyses is 
nog nict goed mogclijk, alleen op subjectieve gron
dcn. Er is ecn ovcrlap in de gcluidskcnmerkcn van 
verschillcndc soorten. Ecn voorbeeld: Pulslengtes 
van franjestaartcn bij Wintcrswijk cn Paterswoldc 
variëcrdcn tussen 2,3 en 5,3 msec.. Kees Kapteyn 
en Vincent Martcns vondcn van watervlcermuizen 
bij Enschede pulslengtes tussen 4,5 cn 7,3 msec .. 
Het ging hierbij om pulsen uit de zoeldase van de 
jachtsonar, van dicrcn dic daarvoor afgevangcn cn 
gcdetermineerd warcn. 
De volgende stap zal een stat:istische analyse zijn. 
waarmee we verantwoorde determinatiecriteria 
probercn op tc steUcn. 

Hicrvoor zijn veel geluidsopnamen nodig van ze
kcr gedetermineerde vleermuizen. In het komcn
dc veldseizoen zal hct afvangen van kolonics dan 
ook prioritcit krijgcn. Vorig jaar kreeg ik jammer 
gcnoeg maat ccn paar meldingen van kolonies 
binncn. Dat zal gekoDlCn zijn doordat ik midden 
in de zomervakantie begon; bovendicn de tijd 
waarin dc kolonies alwecr uit clkaar beginncn tc 
vallen . 

Ik hoop dat de Job. Vijghstraat voor Nijmeegse 
postbodes een beruchte straat wordt de komende 
zomer, vanwege de vele kilo's briefkaarten die ze 
dagelijks naar nr. 11 moeten zeuleo, Allemaal 
briefkaartjes met meldingen van pas gevonden ko
lonies van watervleermuis, franjestaart en baard
vleermuis, overal u.it het land. Graag wel even kij
kcn of het invlieggat niet teveel versperd is door 
takken en niet boger zit dan 10 m .• Hogcr kom ik 
niet met mijn schepnet. Als je zelf niet mee 
wih/kunt gaan, is ccn getckend detailkaartje met 
daarop de kolonieboom, kilometerhokcoördina
ten en verdere bijzondcrbeden over de plaats en 
de kolonie (aantaJ. datum, toegang tot het gebied 
etc.) voor mij erg handig. 
Natuurlijk hoer je niet alleen nieuwe kolonies uit 
nieuwe gebiedeo door te geven. Ook van vorige ja
rea bekende kolonies zijo welkom. Probeer ze 
weer op te sporen; meestal zitten ze niet ver van 
de plaats waar ze eerst zaten. 
Verder boud ik me aanbevolen voor nieuwe mel
dingen van (vermoedelijke) franjestaartcn. Met 
"nieuw" bedoel ik: in uurhokken waar de soort nict 
eerder gemeld werd. 
Het is de bedoeling dat ik, bebalve in grote delen 
van Noord- en Zuid-HoUand, Flevoland en Zee
rand, drie uurhokken per balf kaartblad onder
zoek. Ik zoek dus op verschillende plaatsen in bet 
landgoedkope "ovcrdaagplaatsen", bijv. jeugdher
bergcn, botcllctjes. zomerhuisjes., rustig gelegen 
caravans ofbij particulieren thuis. Heb je tips, heel 
graag! 

Minn. FMnstra, Johan Vijghstraat 11,6524 eN NlJm~en, 
080-239497 
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DODE WATERVLEERMUIZEN GEZOCHT 
VOOR PCB-ONDERZOEK. 

Watervleermuizeo jagen vrijwel uitshutend b0-
ven bet wateroppervlak. Daar eten ze voorname
lijk insecten, die het Iarvale stadium in bet water 
hebben doorgebracht (Huitcma. 1991). Een beo 
langrijke groep h.iervan is de ChiroDomidae (ve
dermuggcn). Vedermuggen leven als larf in kok
kertjes in de modder. Als deze modder sterk ver
vuild is met PCB's cn DDrs (enkele organische 
microverooueinigiDgcn) dan zuUen deze stoffen 
in de vedermuggelarvcn terecht komen. Via bet 
adulte muggcstadium kunnen ze zelfs in de Wa
tervleermuis (figuur 1) komen. 

~ . 
~-...,.,-.",.,m.,"'''':"'U.··,'\,.' ... '' .. -.''-'-'~_ ~ .. ~ .. ,.... ----,.,,"'~~ . "':;-', ~ ~ .; .. ','" .. 

...... -::j;: ) ' ?: :{" 

" .. 
:' " 

.' ',<,-

Fipur 1. Route ..... r1a np Qtpni$c:he microYerontreiniginJ'Cn 

van de .... tcrbodcm in de watervlccnnl.lis lerecht komen. 

Hoge concentraties organische miaoverootreini
gingen beïnvloedeo bet gedrag (Boyd.l987), cocr
giehuishouding (Brabam &. Nea1, 1974), repro-
ductie (Clark, 1978) co ""',lcviogskan5co (Clark, 
1981). Een populatie vleermuizen die veel boveD 
verontreinigde wateren jaagt kan dus negatieve 
gevolgen ondervinden van deze verontreinigin
gen. 
Nederland bezit veel wateren met sterk verroiJde 
waterbodems, denk maar aan de Biesbo:sch en de 
Rotterdamse bavens. Deze gebieden staan regel
matig in het nieuws omdat men niet weet wat te 
doen met het verwilde slib. In dit soort gebieden 
kunnen vleermuizen "last" hebben van deze veron
trei.nigingen door het eten van de boven het water 
vliegende insekten. 
Of de vleermuizen daadwerkelijk negatieve gevol
gen ondervinden is niet bekend, maar een eerste 
globale berekening voor het HolJandsch Diep 
geeft een verontrustend hoge dagelijkse dosis aan 
(Reinhold, in prep). Met name jonge (zogende) 
vleermuizen zouden last ondervinden van de ver
ontrei.nigingen die de moeders binnenkrijgen. 
Om een beter inzicbt te krijgen in de gevolgen die 
organische microverontreiningen hebben voor 
vleermuizen zouden dode watervieermWzen ge
analyseerd moeten worden. Dode watervleermui
zen zijn echter niet makkelijk te bemachtigen. 
Dode vleermuizen worden naar het Centraal 
OiergeneesJru.odig Instituut (COl) te Lelystad of 
naar het NationaaJ Natuurhistorisch Museum te 
Leiden (NNML) gestuurd. Naar bet COl worden 
dieren gestuurd die op rabiës geanalyseerd moe
ten worden. Het NNML ontvangt dieren die op 
naam moeten worden gebracht e%f in de coUec
tie opgenomen dienen te worden. 
Een insteUing waarheen vleermuizen gestuurd 
kunnen worden om te laten analyseren op organi
scbe microverontreinigingen bestaat niet. Geluk
kig bebben zowel bet COl als het NNML toege
zegd om behulpzaam te zijn om vleermuizen te 
kunnen analyseren. Rijkswaterstaat zal de kosten 
van enkele te analyseren dieren op zicb nemen en 
wil de gegevens publiceren . 

Dode vleennuis. 
Mocht je nu toevallig een (liefst) verse dode Wa
tervleermuis tegenkomen en is er een water in de 
buurt met een vervuilde waterbodem dan is het bet 
handigst als je even contact met mij opneemt. 



VoorkomeD kan dan wordeo dat de wereo eerst 
maanden in eeD diepvries verdwijoeo alvoreos ze 
wellicht geanalyseerd wordeo. 
Hopelijk kunneD deze gegeveDS een bijdrage leve· 
reD aan de kennis van het waterecosysteem waar 
de Watervleermuis leeft CD aan de politieke keus 
tea aanzieD van het sanereD van waterbodems. 
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VLEERMUIZEN 
NACHTKIJKER. 

KIJKEN MET EEN 

Er zijn van die momeaten dal je vleermuizen 
graag goed zou willen zieD. Met ewge oefening is 
bet beel goed mogelijk vleermuizen in de straal 
van een zaklamp te vangeo maar dit wordt wet 
door alle soorten gewaardeerd Watervleermw
zeD bijvoorbeeld mijden plaatsen met licbt en zijn 
Da eoige tijd vertrokken van de plaats waar jij met 
je zaklamp SlODd.. Op zoek naar andere mogelijk· 
bedeD om vteermuizen 's nachts te zieD heb ik van 
hel RIN in Arnhem een nachtkijker geleend 

Type nachtkijker 
Er bestaan globaal twee typen nachtkijkers: infra
rood kijkers (warmtebronnen zijn daarbij licbter 
van kleur) en lichtversterkers (versterkeo bet aan· 
welige licht) . De lichtversterker we ik leende had 
slechts ttn kijkgat (moooculaic) en was voorzien 
van eeD 135 mm lens. Verder zag bet apparaat 
eruit als klein machinepistool. Kijkend door de 
nacbtk.ijker zagje eeD groenig beeld wat vergelijk· 

baar is met lichtsterkte zoals we is iJl de schemer; 
alleen beelden met sterk cootrast waren goed te 
zien. 

Bruikbaarbeid 
Het reit dat de geleende nachtkijker een mooocu· 
lair systeem en een 135 mID.leu bad, beeft tot ge
volg dat het volgen van kleine, wendbare dieren 
erg moeilijk is. IGjkeDd bij eeD plas met water· 
vleermuizen zag je slechts een flits van passeren· 
de vleermuizen. Het volgen van de soel vliegcDde 
weren is onmogelijk. Vervanging van de 135 mlD 

lens door een lens met een wameter van 50 mIn 

maakte veel goed, echter nu waren de vleermuizen 
te klein om goed waar te oemen. Ook de wend· 
baarbeid van de vleermuizen maakt het volgen van 
deze kleine dieren lastig. Door bet moooculaire 
systeem is het moeilijk om je voorwerp in vizier te 
boudell, daarnaast lijkt bet alsof het beeld een ver· 
traging beeft. LichtbronneD (bijv. lantaarnpalen 
en koplampen van auto's) zijD dan erg hinderlijk. 
Het beeld dat je dan te zien krijgt is vergelijkbaar 
met nachtfoco's van soelwegco. A11emaallichtstre· 
pen over je beeldscherm we steeds feUer worden 
naarmate je dichter bij de plaats van de lichtbrOD 
komt. 

Conclusie 
VleermUÏ2.en aanschouwelijk maken met behulp 
van wt type nachtkijker is niet aan te radeD. De 
weren zijn te snel om langdurig in beeld te kunnen 
bouden en daarnaast te kJein om al van grote af· 
stand te zieD aankomen. Het monoculaire systeem 
eD bet reit dat bet beeld niet scherp blijft bij sDel· 
Ie verplaatsing zij n met name verantwoordelijk 
voor bet slecbte zicbt. 
Dat de nachtltijker geschikt is voor bet volgen van 
grotere weren op vrij grote afstauden bleek al op 
de eerste avond. De eerste keer dat ik keek zag ik 
een vos op 100 meter afstand door bet weiland lo
pen. 

-*oen ~nhokI. SLlgnatiu ...... t 137-C. 4817 KE &.da 
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WATERVLEERMUIS AAN PRIKKELDRAAD 

In de oacht van 7 op 8 augustus 1991 bezochten 
mijn metgezellin en ik bet landgoed Oud Naarden 
aan bet Gooimeer. Door een "gelukkig" toeval viel 
ons lampücht precies op een dode vleermuis, die 
aan het prikkeldraad hing. Het bleek: een manne
tje watcrvlccrmuis te zijn, die in nog redelijk ver
se staat verkeerde. Bij het loshaJeo bleek dat t~n 
van de prikkeldtaadstekels vlak naast de staart
punt door de vüeghwd was gegaan, waarna bel 
staartgedeelte nog een \'OUe windiog tussen de an
dere stekels was doorgedraaid. Het diertje bad 
waarschijnlijk langdurig rondgestumperd, want 
aan weerszijden van de bewuste stekel was bel 
prikkeldraad veel donkerder van kleur (zie foto). 

Het prikkeldraad bevond zich langs ccn pad, vrij
wel aan de rand van een bosgebied met oude b0-
men. Enkele meters achter de draad lag ecn wei
laudgebied met daarin een aantal vaarten. De af
stand bestond uit drie lagen prikkeldraad, waar-

van de bovenste -ca. 1 meter boog- de vleermuis 
fataal werd Er stond geeo stroom op de draad. 
Hoe het komt dat de vleermuis in het prikkeldraad 
is belaDd, is niet duidelijk; heeft hij misschien een 
insect oC spin VaD de draad af willen plukken, or 
heeft hij wellicht zo'n trosje stekelsaangezieu voor 
iets als een Langpootmug? 

ZDmer Bn.aljn & Mariann.~, Niwwltrut 23, 3811 

JX Amellfoort 

JAAGGEDRAG VAN WATERVLEERMUIS 2. 

In de zomer VaD 1990 was ik zo gelukkig door Co
tografie vast te stellen dat watervleermuizcn met 
bun achterpootjes insecten vanaf bet wateropper· 
vtak weten te grissen (zie NieuwsbrieC nr. 7). Op 
basis van waarnemingen die ik vorig jaar beb ver· 
richt kan ik nog een aardige aanvulling op dit jaag. 
gedrag geven. Tijdens enkele nachtelijke proerne
mingen is me namelijk gebleken, dat rupsjes en 
spinnen die aan bun eigen draadje boven het wa-

W.tcrvtccrmuis lan priklu:ldrlad . .... ndgoc:d Oud Naardcn. aUgu5tU5 1991((010 Zomer Bf\,lijn) 



tcr bangcn, grctig door watcrvlccrmWzcn uit dc 
lucht wordcn gcplukt! Zo bcb ik cnkelc watcr· 
vlccrmuizcn op 5/ 10/1991 zcs maal ecn spin 
gcpresentccrd, die mct zijn draad vcrbonden aan 
mijn band biag. Etn maal hing een spin op ccn 
hoogtc van ongcveer 5 cm. cn vijf maal op ccn 
hoogte van ongeveer 130 cm. boven bet waterop
pervlak. In alle gevallen werden de spinnen reso
luut uit de lucbt geplukt. VleermWzcn zuUeD op 
bun nachtelijke tochten waarschijolijk regelmatig 
rupsen en spinnen bangend aan draadjes tegenko. 
men, en op zich is bct dus niet zo verwonderlijk 
dat ze ook van dit prooiaanbod gebruik makeo. 
Niettemin is bet erg indrukwekkend om van zo'n 
korte afstand te zien boe een walervieermuis in hel 
voUe lamplicht en ondcr begeleiding van een aan· 
zweUend geratcl uit dc batdclcctor, in CCD steil 
klimmeDde vlucht naar boven vliegt CD de spin uit 
de lucht plukt, om vervolgens zijD vlucht vlak bcr 
ven het water wecr voort te zetten. Hoe de prooi 
prccies bemachtigd wordt is door de snelheid van 
de bandeling niet goed te zien, maar je krijgt de 
indruk dat hij rechtstreeks met de bek gepakt 
wordt. Hoe de vork precies in de steel zit moeten 
t.z.t. de fOlO'S maar uitwijzen, want dat ik van dit 
tafereeltje mooie foto 's zal probercn te maken, 
staat natuurlijk vast! 

Zomer Bruijn, Nieuwttraat 23. 3811 JX .Amef$foC/rt 

DE VALE VLEERMUIS MYOTlS MYOTlS 
IN UMBURG (2) 

Verheggen en Kapteyn (1991) geven een over· 
zicht van waarnemingen van zomer-aktieve vale 
vleermuizen in Zuid-Limburg in 1989. Dit artikel 
was nauwelijks van de drukpers gerold, of bet 
moest worden aangevuld. 
ln Noord-Limburg werden in de zomer van 1991 
op drie plaatsen vale vleermuizen waargeDomen 
(zie kaartje). Dit artikel beschrijft deze waame· 
mingen. Vervolgens ga ik in op wat op basis hier
van verwacht zou kunnen worden in andere delen 
van Nederland. 

Algemetn. 
De drie waamemingeD geven de indruk van een 
tninj·invasie. Alle drie vindplaatsen zijD in de 
voorafgaande jaren bezocht, echter toen werden 
er geeD vale vleermuizen waargenomen. Overi
gens is het, gezien de intensiteit van dergelijke beo 

zoeken, zeker niet uitgesloten dat de dieren er 
toen ook aanwezig waren. 
In augustus zijn ook in het zuidoosten van Noord
Brabant vale vleermuizen waargenomen (Kamiel 
Spoelstra., mond. med.). 
Het is goed mogelijk dat de serie van drie relatief 
warme zomers bebben gezorgd voor een bestands· 
toeDame in Duitsland (en eventueel België), en 
dat dit beeft geleid tot het verschijnen van de waar
genomen dieren. 

1. MadeD (gem Berp:D). 
Op 20-07·91 vloog er boven een zandweg in de 
bossen van bet Landgoed Bleijenbeek ecn vale 
vleermuis. Gedurende minimaal 20 minuten pen· 
delde bet dier op enkele meters hoogte tot rake
lings over mijn boofd been en weer. Het karakte· 
ristieke rustige ritme van de pulsen, de piekfre· 
kwentie (.±.35 kHz) en betvliegbeeld (Verbeggen 
et. al., 1991) gaven al direkt aan dat bet wat anders 
was dan een laatvlieger of rosse vleermuis. Dit 
werd bevestigd door de wit-grijze builc, die in het 
licht van de zaklamp zichtbaar was. Aan de band 
van (via een 094Q..detector) opgenomen geluiden 
kon later mijn vermoeden dat bet hier om een vale 
vleermuis ging bevestigd worden. Bij een tweede 
bezoek..±.3 week later werd op dezelfde plaats bet 
dier weer waargenomen. Ook toen zijn er opDa
men gemaakt. 
Deze jachtplaats ligt in uitgestrekte, vrij jonge en 
vrij monotone naaldbossen, boofdzakelijk be
staand uit Grove den (Pinus sylvestris). Deze bos
sen zijn aangelegd op de gordel van relatief jonge 
stuifduinen ten oosten v!lll de Maas. In de nabij-

( '"'. 

.~. 
fipur l. Atlasblokken waar in de zo';'crvan 1991 de vale vleermuis 

M)'Olis myotis is WlUIlJCnomen. 
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beid van de bosweg ligt een ~DDeokomplelts, daar 
is bet dier ecbter wet waargenomen. 
2:. Castenray (gem Venray). 
Nadat Kamiel SpoeLstra eind juli al een keer -ccn 
gek beest. dat wel eens een vale vleermuis zou kun
nen zijn" bad waargenomen bo~n de l.oUebeek 
bij Casteoray, werd dit vermoeden bevestigd op 
09-08-91. Het dier vloog ter hoogte van de boom
toppen (..±. 7 meter) heen en weer boven de Lol
lebeek, een gekanaliseerde beek, in de Castenray
se vennen, een ongeveer 100 hektare groot 
elzenbroekbossenkompleks. Op die plaats vormt 
de Lollebeek een ca 10 meter brede open strook 
tussen de broekbossen. De wit-grijze buik was 
goed zichtbaar. Ook was mooi te zien hoe bet dier 
prooien van bladeren in de boomtoppen plukte. 
Dit keer werden de geluiden opgenomen met be
hulp van een OMe-mini. Op 18-{)8...91 werd het 
dier weer op dezelfde plaats waargenomen, dil 
keer kon ik met de D940 opnamen maken. Aan de 
hand van beide opnamen kon bevestigd worden 
dat het ook hier om ten vale vleermuis ging. 

3. Sevenum. 
Bij ccn bezoek aan de kerkzolder van de kerk in 
Sevenum werd een rustende vale vleermuis waar
genomen. Het dier hing aan de buitenkant van de 

fipur2. Silhovctvan de Yllevleermui5un de ker1r.toren in Se

venum, au~IUI 1991. 

toren in de hoek van ten raampje, op.±. 15 meter 
hoogte. Het raampje zit aan de noordzijde van de 
toren. Van binnenuit waren bet karakteristieke 
ruitvormige silhouet co de relatief lange oren goed 
zichtbaar (zie tekening). De afstand tussen staart 
en snuit bedroeg8.S centimeter. Van buitenafwas 
met de verrekijker de typisch grijsbruine vacht 
(Schober et. al., 1987; Lange et.al., 1986) goed 
zichtbaar. 

(Mogelijke) betekenis vu deze waaruemlogeo 
voor de rest vu Nederlaod. 
Op basis van het verspreidings.laartje in Glas 
(1986) kan voor de periode na 1970 gesteld wor
den dat de vale vleermuis boofdzakelijk in Zuid
Limburg is waargenomen, samen met enkele 
plaatsen in Noord-Brabant (Un vlak bij Affer
den), in het zuidoosten van Gelderland en twee 
-Iossc" vindplaatsen op de Veluwe en in de duinen 
bij Haarlem. Bij de wintertelliogen van de laatste 
jaren is de vale vleermuis aangetroffen op de Ve
luwe (Glas, 1990). 
De plaatsen waar de vale vleermuizen zijn waar
geaomen, zijn niet specifiek Umburg."i te noemen. 
dat wiJ zeggen, vergelijkbare biotopen zijn op tal 
van plaatsen in de zandprovincies te vinden. Go
zien de regelmatige voodst van overwinterende 
dieren op de Veluwe, is hetzcer goed mogelijk dat 
ook daar vale vleermuizen rondvliegen boven b0s
paden in uitgestrekte Grove den.nenbossen (en die 
zijn er genoeg op de Veluwe). Dit geldt eveneens 
voor Noord-Brabanl, de eerste zijn al gevonden 
(zie onder algemeen). Werk aan de winkel dus. 
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ROEPENDE MANNETJES DWERGVLEER
MUIS IN HET NAJAAR VAN 1991 

In Nieuwsbrief 3 (2) stond een oproep voor ecn 
landelijk onderzoek naar roepende mannetjes van 
de dwergvleermuis ( PipistnJlwpipistrt/Jw) (Ver
heggen, 1991) door middel van o.a. trao.secttellin
gen. Dit in bet kader van de ontwikkeling van een 
methode voor monitoring van de aantalsontwikke
ting van deze soort. Tien mensen stullrdcn bun rc
sultaten in. Hieronder volgt ecn oven:icht van de 
bevindingen. Daarnaast is in Wageningco de ler
ritoriumkartering van 1990 op kleine schaal her
haald. De resultaten hiervan worden kort bespr~ 
ken. Ook werd in Wageningen eenzelfde route zo.. 
wel lopend als fietsend afgelegd; hiervan de bevin
dingen. Tot slOI volgen enige aanbevelingen om in 
1992 tot beter vergelijkbare resultaten te komen. 

Tra ....... 
Er was verzocht cen transect te kiezen in eCD be
bouwde omgeving cn hier tussen augustus cn half 
oktober tussen 22.30 en 1.30 uur 3 of 4 ronden te 
rijden. In tabel 1 staan de resultaten van 10 waar
nemers. 
Er bestaan onderling grote verschillen die een 
vergelijking vooralsnog zinloos maken. De trans
ecten werden atle afgelegd binnen de gestelde pe
riode. De rondes zijn soms lopend, soms fietsend 
afgelegd. De transect-Iengtes zijn niet gevraagd en 
vrij zeker niet gelijk. Het zou juist leuk zijn, op 
grond VaD bekende transect-Iengtes, relatieve ver
schillen in dichtheden te kunnen berekenen. De 
trefkansen in de verschillende plaatsen rul1en ver-

schillen, o.a. als gevolg van verscbillen in dicht
beid. Verder speelt ervaring met bet berkennen 
van bet geluid van een roepend mannetje een rol. 

Tr:nitoriumkarttring 
In 1990 zijn in een deel van Wageningen 20 inven
tarisatie ronden met de fiets gereden. Alle waar
nemingen van roepende mannetjes zijn ingete
kend op een overzicbtskaart. waarna clustering 
beeft plaatsgevonden aan de band van vooraf 
gestelde criteria (HoUander, 1991). Samengevat 
komen deze criteria neer op minimaal 2 uitsluiten
de waarnemingen en minimaal 4 registraties om 
een cluster ( - territorium) te kunnen onder 
scbeiden. Er werden 43 territoria gevonden. 
In 1991 zijn vijr ronden in de piekperiode (20 au
gustus - 10 september) langs dezelfde route als in 
1990 gereden. De resultaten van 1991 staan in ta
bel 2. 

Hoewel het aantal ronden (en als gevolg daarvan 
het aantal waarnemingen) laag is, is toch een clus
tering u.itgevoerd. Op grond van de criteria. zoals 
geronnuleerd in 1990, konden 9 territoria worden 

plaacs ronde 1 2 3 4 periode waarnemer 

Almere 1 12 10 15 13 22/8-20/9 R. de Wij s 
Almere 2 2 7 11 10 24/8-13/9 B. van \lierst 
Brummen 0 5 10 8 15/8-13/9 H. Bosch 
Bunde 12 15 10 5 23/8-14/10 L. Ve rheggen 
DevenCer 3 4 4 - 15/ 8-24/9 C. Klemann & J. van Vliet 
Duin en Bosch 5 5 8 4 3/9-13/9 A. de Jong 
Epe 18 14 13 - 23/8-14/9 F. Bosch 
Renkum 3 14 15 - 29/8-20/9 J. Balk 
Schagen 7 5 4 8 28/8-14/9 F. Bobe1dijk 
Wageningen 1 2 4 5 19/8-12/9 H. Limpens 

Tabel 1. Aantal roepende mannetjes per ronde pcr ""lilamemel. 
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Figuur 1. Temtoriurmkaart ~n territoriale ce..-one dwerg
vleermuizen in Wageningen, 1990 en 1991; 

- tcmIOl\Lm, . - reptratic. 

onderscheiden. allen met 4 registraties. In rlgUW" 

1 worden de clusterpatroncn van 1990 co 1991 
naast elkaar weergegeven. 
Het clusterpatroon komt qua spreiding overeen 
met dat vao 1990. Dat wil zeggen. dat ook in 1991 
de grootste tcritorium dichtheid in het noord
westeüjke deel van het onderzoeksgebied gevoo
deo is. 

Bezig in het veld, bad den we de indruk dat de piek 
in 1991 later in het seÏZDeo lag dan in 1990. In fi· 
guur 2 worden de waarnemingen gedurende de 
twee seizoenen gegeven. 10 1990 is ecn duidelij
ke piek. te onderscheiden. in 1991 wet. 
Vanwege bet geringe aantal ronden in 1991 cabel 
lage aantal gevonden territoria, zijn geen nieuwe 
uitspraken gedaan over trefkansen cn het mini
mum aantal af te leggen bezoeken. 
OpvaUend blijft bet verschil in aantallen. Het in
dexcijfer ( ... maximum aantal waarnemingen) 
voor 1990 ligt op 58, voor 1991 op 21. Het verschil 
is bijna een faktor 3. Een mogelijkheid waarover 
alleen te speculeren vaJt, is dat er in 1991 minder 
roepende mannetjes zijn, bijvoorbeeld als gevolg 
van een strenge winter en een slecbt voorjaar. 

Lo~a orfltl$ea? 
De mensen die in 1991 bun waarnemingen inzon
den. bebben bun route lopend of fietsend afge
legd. De territoriumkartering in Wageningen is 
steeds fietsend afgelegd. In de broedvogelioventa
risatie is bet gebruikelijk lopend aan de slag te 
gaan. Met lopen vergroot je in ieder geval de tref
kans. Bovendien piept je fielA op 20 kHz zeker een 
deuntje mee. 
In Wageningen is in 1991 eenzelfde route zowel 10-
pend als fietsend afgelegd. In figuur 3 staan de re
sultaten. 
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Figuur 3. Aantal roepende mannelja per avond door lopen
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Je kan hier statistisch natuurlijk weinig mee, maar 
in ieder geval blijkt er niet meteen een groot ver
schil te zijn. 

Hoe nu vudu? 
Herbnaiq vu de soort 
Het geluid van ccn roepeod mannetje van de 
dwergvleermuis kan wordeo verward met dat van 
de ruige dwergvleermuis (Kapteyn. 1991). De rui
ge dwergvleermuis roept veelal zittend en beeft 
eeD twee-Ieuergrepig geluid. De tweede letter
greep is vooral te berkennen op ca. 35-50 kHz- Pas 
ook op voor de 
struiksprinkhaan, die roept op 35-40 kHz.. Zorg 
dat je dat verschil goed leert! 

LopmiOetsen 
Lopend wordt een zelfde afstand in langere tijd af
gelegd dan fietseDd. Het gevolg is, dat de kans op 
bet waarnemeD van eeD roepend mannetje IOpeDd 
groter is. Resultaten zijn niet zonder meer verge
lijkbaar. Wanneer bet transect niet langer dan 2.5 
km is, kan een roode beter lopend worden afge
legd om de trefkans te vergroten. Dit kost niet 
meer dan een uur. Per fiets kan je misschien zo'n 
ronde twee keer fietsen, ofeeD roDde van 5 km uit
kiezen. 
Wie ziet bet ziUeD een vergelijkeod oDderzoek te 
bouden door eeazelfde route zowel lopend als 
fietsend af te leggeD? 

Plek ia bet .seizoen 
101991 rees bet vermoeden dat de piek in de roep
aktiviteit in WageningeD oiet (duidelijk) tussco 15 
augustus en 15 september lag. De piekperiode zou 
wellicbt van jaar tot jaar kunnen verschillen, af
hankelijk van de (weers-)omstandigbedeD. Daar
om steUeD we voor 6 maal eeD roode te lopen, tus
sen 1.5 augustus eD 30 september. Wanneer we 
daarnaast weten boe lang ieders route is, kunnen 
we een "landelijke piek- berekenen. 

Vragen 
Nog steeds zijn er ccn aantal prikkelende vragen 
rond bet paargedrag van de dwergvleermuis. Wat 
is bijvoorbeeld de territoriumgr()(){te van een roe
peod manoetje? Hoe verschilt de trefkans op 
verschillende plaatsen in bet land? VrageD waar
op we beel graag een antwoord willeD bebbeD. 

Aanbevelingen en conclusies 
Voor bet nieuwe paarseiwen zal weer een oproep 
in de Nieuwsbrief verschijnen. Alleen goed verge
lijkbare gegevens kunnen een bijdrage leveren aan 
bet verder ontwikkelen van ccn monitoringsme
thode. Met vallen en opstaan moeten we bieraan 
werken. 

Samenvattend lcunnen de richtlijnen voor ccn re
latieve methode als volgt verwoord worden: 

• Kies ccn route van 2.S - 5 km in de bebouwde 
kom. 

• Loop de route tussen 22.30 en 200 uur met de 
bat-detec-tor op 20 kHz. (Laat een collega even
tueel dezelfde route fietseo!) 

• Loop de route 6 maal tussen 15 augustus en 30 
september. 

• Turf bet aantal waarnemingen op de route (of 
beter; teken ze in op een kaart). Houd voorlo
pig een afstand aan van 50 meter voor uilSluiten
de waarnemingen. 

• Het boogste aantal is het indexcijfer (loch wil· 
len we alle telgegevens verzamelen). 

In 1992 zal eeD nieuw formulier versc.h.ijDen voor 
waarnem.ingen van roepende mannetjes. Noteer 
de volgende zaken: aantal eD datum, kaart
bladlhomummer/coördinaten (eventueel: kaart 
bijvoegen), lengte van bet transect en eventueel 
ook weersomstandigheden en een korte beschrij
ving van de nmgeving (biotoop). 

We willen de mensen die in 1991 bun gegevens in 
sturen hierbij nogmaals bedanken voor hun mede
werking. 
Vrijwilligers die in bet najaar van 1992 willen bel
pen met bet verder ontwikkelen van de methode 
lcunnen zich voor 1 juli opgcvco bij: 

Herman limpens 
Postbus 20023 
3.502 LA Utrecht 

Er is nog een beperktaantal exemplaren van "Naar· 
een methode voor mODitoring van territoriale 
mannetjes van de dwergvleermuis (Pipistrellus pi
pistre/Jus) (HoUander, 1991). 
Wie echt van plan is er ielS mee te doen, kan dit 
verslag aanvrageo bij bet BIC, via Herman lim
pens (adres zie boven). 
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PUNT- EN TRANSECTTELLINGEN VAN 
VLEERMUIZEN BIJ ALMERE 

In de provincie Flevoland is maar weinig man
kracht beschikbaar om de bele provincie te kun
nen dekken voor bet Vleermuis At1asproject 
(VAP).l0 1990 zag bet er nog naar uit dat Robert 
Luttik en ik vrijwel alle veldwerk hiervoor samen 
moesten uitvoeren. Hiervoor moest een aantal 
monstertocbten worden uitgevoerd. We wilden 
echter graag weten of dergelijke gegevens ook eni
ge betekellis zouden bebben. Als zou blijken dat 
onze inspanningen niet opwogeo tegen de waarde 
van de resultaten, wilden we er ook niet al te veel 
tijd in stekeo. Tenslotte moest alles, net als bij zo.
velen. in de vrije tijd geschieden en bet moet na
tuurlijk ook leuk blijven. 
Wij zijn daarom in 1990 in de omgeving van Alme
re een onderzoekje gestart naar bet voorkomen 
van vleermuizen langs een tweetal telroutes. Hier
mee wilden we de 
volgende vragen proberen te beantwoorden. 

• Zijn erverscbillen tussen puottelliogeo eo trans
ecttellingeo? 

• Hoeveel bezoeken moeten er aan een gebied 
wordeo gebracht om een redelijke kans te heir 
ben om de meeste soorten aan te treffen? 

• Is het tijdstip van de nacht hierbij van belang? 
• Is bet selzoen hierbij van belang? 
• Hoe lokaal zijn de waargenomen aaotals

schommelingen? Als er op een bepaalde dag 
veel exemplaren van een bepaalde soort aanwe
zig zijn is dat dan ook elders in de regio bet ge
val? 

• Zijn er verschillen in het gebruikte type bat
detector? 

• Is het mogelijk om op deze wijze schommelin
gen in aantaUen tussen verschillende jaren te 00-

derzoeken (monitoring)? 

Methode 
leder van ons reed per 6ets een aantal malen een 
eigen route van resp. U en 14 km. Dit gebeurde 
simultaan, we gingen alle keren op dezelfde avond 
en tegelijkertijd op pad. Dit diende om extra va
riatie in de resultaten door verscbillen in 
omstandigheden te beperken. We kozen hiervoor 
in onze ogeo gunstig weer uit, niet te koud, weinig 
wind en droog. Het liefst gingen we op pad bij de 
eerste gelegenheid na een periode met slecht 
weer, maar dat lukte niet altijd. Eén route (de 
'stadsroute') (enkele liep vooral door de bebou
wing van twee woonkernen van Almere, inclusief 
een tussenliggend park. De andere route (de bui
tenroute') liep slechts voor een Idein deel door de 
bebouwde kom, maar vooral door bet buitenge
bied. Hierbij werd het natuurgebied de Lepelaars
plassen aangedaan, maar ook akkerland. 
Op elke route werd op een aantal telpunten (21 op 
de stabsroute en 15 op de buiteoroute) geduren
de drie minuten geluisterd naar vleermuizen. We 
kozen voor drie minuten om de tijdsbesteding in 
de hand te houdeo. Dit bad tot voordeel dat we 
ons niet boefden te beperken tot het weekend, in 
ons wisselvallige klimaat een groot voordeel. Ook 
op de tussen de telpunten gelegen trajecten wer
deo de waargenomen vleermuizen geteld èn apart 
genoteerd. 
Er werd naar gestreefd om zoveel mogelijk soor
ten een reële kans te geven om waargenomen te 
worden. Zodoende zijn de routes als de telpunten 
zo gekozen dat ze zoveel mogelijk in de nabijheid 
van water en bos lagen. Vrijwel alle telpunten la
gen aan bet water, veelal betrof bet bruggeo. 
Bij het tellen van de vleermuizen op de punten en 
de trajecten werd per soort bet aantal registraties 
(passages) geteld, maar werd vooral gelet op bet 
aantal tegelijkertijd aanwezige dieren. Hierbij 
durfden we onderscheid te maken tusseo 1. 2, 3 of 
meer inclividueo. Registraties eo maximaal tegelij
kertijd aanwezige exemplaren werden apartgeno
teerd (bijv. DV: 6xl, lX2). 
Op de stadsroute werd alleen in 1990 een 6-ta1 
punten en trajecten op de terugweg later in de 
nacht voor een lWeede maal beluisterd, bij de 
buitenroute betrof clit 1 punt. 
Als detectors werden een 0-95 (aanvankelijk een 
QMe-mini) CD een 0-90 gebruikt. 



Bij de wlWerk.ing ('interpretatie') van de veldge
gevens werd er naar gestreefd dat zowel op de 
punttellingea als de trajecttelingen de resultaten 
zoveel mogelijk betrekking badden op individuen. 
Dit hield in dat bij de punttellingen alleen bet 
maximaal tegelijkertijd geboorde individuen werd 
aangebouden. Indien bijvoorbeeld zes keer steeds 
een dwergvleermuis werd geboord, werd het eind
resultaat op een gehouden., er voor het gemak van 
uitgaande dat het dan steeds hetzelfde jagende 
exemplaar betrof. De kans hierop werd groter ge
acht dan de kans dat het steeds nieuwe passeren
de dieren betrof. Werd daarnaast daarentegen 
ook eenmaal gehoord dat het er minstens twee wa
ren., dan werd twee aangebouden. Bij de traject
tellingen werden daarentegen alle losse waar
nemingen wel als individuen geteld. Waren bet er 
meer tegelijk dan werden de extra dieren bij bet 
totaal opgeteld. Hierbij is er voor het gemak van 
uitgegaan dat de fietsende teller zowel jagende als 
langsvliegende dieren is voorbijgefietst, zodat er 
relatief weinig dubbeltellingen werden verricht. 
Hierop wordt later teruggekomen. 

Resultaten 
In de praktijk bleek dat we per routetelling 2-3 uur 
nodig hadden. Het aantal bezoeken per seizoen is 
veel lager uitgevallen dan oorspronkelijk gepland; 
in 1990 vijf (de stadsroute zes) en in 1991 slechts 
vier. Het bleeJe namelijk niet mee te vallen om ge
legenheden te vinden waarop bet weer goed was 
en wij bovendien allebei konden gaan. Bovendien 
moesten we bij gunstige gelegenheden ook nog op 
pad om Flevoland met monstertochten in kaart te 
brengen. Dit geringe aantal bezoeken legt natuur
lijk beperkingen op aan de conclusies die uit de 
resultaten getrokken kunnen worden. 

Punttellingen cn transecttellingen 
Voordat wordt ingegaan op de verdere resultaten 
is het van belang om te weten of er verscbillen wa
ren in aantallen tussen beide typen tellingen. Voor 
de meeste soorten lagen beide resultaten in de
zelfde grootte-orde. Dit gold ecbter niet voor 
watervleermuis en meervleermuis. Deze werden 
hoofdzakelijk op de punten aangetroffen en 
nauwelijks op de trajecten. Dit hing samen met de 
afstand tot bet water: de paden waarover wij onze 
route fietsten liepen vaak op een te grote afstand 
om nog watervleermuizen te kunnen horen, de tel
punten waren daarentegen voornamelijk op brug
gen gelegen. Bij de overige soorten varieerden de 
aantallen bij punten en trajecten gelijk op. werden 

er bijv. veel rosse vleermuizen op de trajecten ge
boord dan was dat ook zo bij de punten. Dit gold 
voor beide telroutes, beide onderzoeksjaren en de 
meeste soorten., soms alleen (net) niet statistiscb 
significant Alleen de dwergvleermuizen vertoon
den dit verband soms in wat mindere mate. 
Omdat de verschillen tussen de resultaten van 
punten en trajecten zo gering waren zijn deze sa· 
mengevoegd, zodat grotere steekproeven werden 
verkregen. 

Soortensamcostelling 
Een overzicht van de (samengevoegde) telresulta
ten (tabel 1) toont dat er flink wat variatie in de 
aantallen per bezoek was. Desondanks bUjkt hie
ruit dat de soorteosamenstelling op beide telrou
tes verschilde. Op de stadsroute was de dwerg
vleermuis (en in 1990 ook de watervleermuis en de 
ruige dwergvleermuis) de talrijkste soort en op de 
buitenroute de rosse vleennUÎS. Op de buitenrou
te kwam ook de laatvlieger voor, op de stadsroute 
ootbrak deze. Deze verschillen zijn statistisch sig
nificant. 

TIÛI.l , a •• ultat •• rout.t.lli.q •• bij A!.-.r. 
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Hoeveel bezoeken nodig voor bepaling aantal 
soorten? 
Uit de resuJtaten van 1990 (tabel 1) bleek dat strikt 
genomen een bezoek op 13 augustus voldoende 
zou zijn geweest. Op beide telroutes werden toen 
alle soorten waargenomen. Op de stadsroute wa
ren alle soorten ook al tijdens bet eerste bezoek 
aangetroffen. In 1991 lag dit anders. Wel konden 
toen de meeste soorten worden aangetroffen in 
juü en augustus., maar de ruige dwergvleermuis 
werd op beide routes dat jaar alleen in mei 
aangetroffen. 
Hel Lijkt er dus op dat inF1evoland in de maanden 
juü en augustus de meeste soorten al bij 1-2 bezoe
ken kunnen worden aangetroffen. Voor de ruige 
dwergvleermuis dient dan nog een aanvullend beo 
zoek in voor· of najaar te worden gebracht. 
Deze resuJtaten stemden ons hoopvol voor de re
suJta ten van onze monstertochten, welke vooral in 
de (na)zomer zijn uitgevoerd. 

TIjdstip van de nacht 
Op de zes punten en trajecten op de sladsroute 
die zowel aan het begin van de avond als 2-3 uur 
later werden geteld bleek dat er vrijwel geen ver
schillen waren tussen vroege en late tellingen (ta
bel 2). De watervleermuis bleek in drie van de zes 
gevallen vroeger op de avond net iets talrijker en 
de dwergvleermuis juist later op de avond, maar 
deze verschillen zijn zeer gering en statistisch niet 

datum WV MV DV 

28/4 vroeg 5 2 
laat 3 7 

23/5 vroeg 1 
laat 

15/7 vroeg 3 2 
laat 1 1 

13/8 vroeg 4 
laat 3 1 

24/8 vroeg 3 
laat 3 1 

16/9 vroeg 1 
laat 1 

TOT vroeg 15 1 5 
laat 11 10 

Tlbel2. Ret;ultllcn 1990 vroege en late lellingen 

signifikant. Het ene telpunt op de buitenroute gaf 
ook geen verschillen te zien. 
Ook deze resuJtaten stemden ons hoopvol voor de 
resuJtaten van onze monstertochten, aangezien 
deze toch wel minstens de gehele eerste helft van 
de nacht besloegen. 
Tabel 2. Rccuhakll 1990vrocp Cil lak tcllillpll 

Sdzoensvaioop ia Zuidelijk Flnolaad 
De gestandaardiseerde aanpak van de tellingen en 
de methode om 'individuen' te tellen in plaats van 
registraties maken het mogelijk om een globaal 
beeld te schetsen van bet se.izoensverloop van de 
verschillende soorten (tabel I, figuur 1). Er lijkt 
sprake te zijn van verschillen tussen soorten, tel
routes en teljaren. 

Soorten 
Dwergvleermuizen waren op de stadsroute erg 
talrijk in april 1990. In 1991 werd in die maand niet 
geteld, maar in mei leek hier nog iets van een voor
jaarspiek aanwezig. Vanaf dat tijdstip leken de 
aantallen rond een bepaald niveau te scbomme
len,gevolgd door een afname vanaf eind augustus. 
Op de buitenroute schommelden de aantallen 
rond een zeker niveau, de schommelingen waren 
steeds in tegengeste lde richting als die op de 
stadsroute. Ook de watervleermuis leek dergelij
ke seizoenspatronen te volgen, op de stadsroute 
een voorjaarspiek, gevolgd door schommelende 
aantaUen en een afname in het najaar, op de 

RD RV LV Tot 

5 12 
2 12 

1 

5 
2 

1 5 
2 2 8 

2 1 6 
2 6 

0 .. 3 
:I 4 

10 1 32 
9 2 32 
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buitenroute veel lagere aantalJen en minder varia· 
tie. 
De ruige dwergvleermuis vertoonde een iets an· 
der patroon. Weliswaar bad dezc soort net als de 
dwergvleermuis een voorjaarspiek op de stads· 
route, maar deze soort was afwezig in juli el'l ver· 
tooode een duidelijke najaarspiek. Op de 
buiteDtoute ontbrak deze soort Dageooeg in bet 
voorjaar, maar in het najaar liepen de aantallen in 
gelijke mate op met die op de stadsroute. In 1991 
werd de soort vrijwel niet waargenomen. Alleen 
tijdens de telling in mei werden op beide routes 
zcer kleine aantallen aangetroffen. 
De rosse vleermuis toonde een geheel ander sei· 
'ZOCospauoon. Op beide routes en in beide jaren 
werd dezc soort voornamelijk in de maanden juli 
en augustus aangetroffen. Dit gold ook voor de 
laatvlieger op de buitenroute, op de stadsroute 
werd deze soort ruet aangetroffen. 
De meervleermuis (wet weergegeven) was op bei· 
de routes zo schaars dat onder scheiding van een 
seizoenspatroon nauwelijks ziovolleek. 

Oe tellingen op 1117/1991 konden net wet geheel 
worden volbracht door een onweer dat ons land 
toen wakker schudde. Het was toen een zeer war· 
me avond en de meeste soorten vleermuizen leken 
in gebruikelijke aantallen aanwezig. Rosse vleer· 
muizen waren in grote aantallen aanwezig., net als 
in 1990 rond deze tijd. Merkwaardig genoeg ont· 
braken watervleermuÎzen en meervleermuizcn 
toeo vrijwel geheel. mogelijk waren deze toch 31· 
vast gevlucht? Deze telling kan de weergegeven 
patronen wellicht hebben beinvloed. 
Dat aan het eind van het seizoen alle soorten be· 
h31ve de ruige dwergvleermuis afnamen hoeft. 
geen verwondering te wekken (winterslaap, trek· 
gedrag). Interessanter is de constatering dat ros· 
se vleermuizen en, met lagere aantallen, laat· 
vliegers alleen maar in de zomermaanden bij AI· 
mere rondvlogen, in het voorjaar ontbraken zij. 
Van deze twee soorten is het zeker dat deze van 
bet oude land komel'l el'l geen lokale populaties 
hebben (dnt is naar gezocht). Kennelijk blijven 
deze dieren in het voorjaar in de buurt van hun k~ 
lowes en komen zij pas als de jongen zijn uitgevl~ 
gen naar Flevoland. Gezien bet grote aantalloca· 
ties waar wij in de zomer met name rosse vleermui· 
zen aantreffen in Zuidelijk flevoland, moet een 
flink deel van de Gooise populatie mer dan roura· 
geren. 
De overige soorten zijn mogelijk wel lokaal aan· 
wcDg, hetgeen waarschijnlijk verklaart waarom 

hun aantallen steeds rond een zeker niveau 
schommelen vanaf eind mei tot in augustus. Op l~ 
kale aanwezigheid wijzen de diverse waarnemio· 
gen tamelijk vroeg in de avond. Er zijn echter 
waarschijnlijk nog geen echte luaamkolowes in 
bet nogjonge Almere aanwezig. ondanks vele p0-

gingen om deze te vinden. 
De ruige dwergvleermuis is natuurlijk een verhaal 
apart (zie ook verder). 

Dat watervleermu.izen in geringere aantalJen in 
het buiten gebied voorkomen kan samenhangen 
met het reit dat op deze route de wateren wat bre· 
der zijn en minder beschut liggen dan in het stads· 
gebied. Dat laatste verklaart wellicbt ook waarom 
de verschillen tussen beide tran.secten minder tot 
uiting komen bij de meervlcermuts. 

Telroutes 
Op de buitearoute waren eind april 1990 weinig 
vleermuizen aanwezig en op stadsroute juist veel. 
Dergelijke verschillen tussen patronen van 
aantalsfluctuaties waren ook duidelijk op soortni· 
veau aanwezig (watervleermuis., ruige dwergvleer· 
muis., laatvlieger). Alle tellingen waren simu1taao, 
dus deze verschillen berusten wet op toeval te wij· 
ten aan verschillende onderzoc:ksdagen met toe· 
vallig verschillende aantallen vleermuizen (onder 
invloed van bijv. het weer). 
De waargenomen aantalsfluctuatics zijn dw soms 
zeer lokaal van aard en bebben waarschijnlijk te 
maken met verschillen in habitat Zo is de buiten· 
route veel minder beschut dan de stadsroute en 
het zou kunnen zijn dat op 28 apri11990 de 005· 
tenwind van 3 B bier toen voor de kleinere soar· 
ten net te veel was. 

TelJarea 
Dat er verschillen in seizoenspatroon tussen jaren 
kunnen optreden wordt vooral geilJustreerd door 
de ruige dwergvleermuis. In tegenstelling tot 1990 
ontbrak deze soort nagenoeg geheel in 1991 en 
werd alleen op 30 mei aangetroffen. Van de 
najaarspiek werd niets gemerkt. 
Dit kwam waarschijnlijk doordat deze 
trekvleermu.izen dat jaar pas laat arriveerden., in 
Almere werd de soort pas vanaf 9 september in 
enige aantallen aangetroffen., dw veel later dan 
in 1990. 

Verschillen tussen detectortypea 
Tijdens gezamenlijke excursies en monstertoch· 
teo bleek dat de 0·90 aanmerkelijk gevoeliger was 



dan zowel de 0-95 als de QMe-mini, die elkaar 
trouwens nauwelijks in gevoeligheid ontliepen. 
Dit verschil moet nog gekwantificeerd worden, 
maar bet leek aanzienlijk. Hierbij kan tevens een 
rol bebben gespeeld dat de 0-90 met gewone bat
terijen was geladen en de 0-95 met oplaadbare 
batterijen. Dit heeft gevolgen voor de aangetrof
fen dichtheden (tabel 3). 

jaar route per km per punt 

1990 stad 1. 09 0. 81 
buiten 1.04 1.12 

1991 stad 0.50 0. 64 
buiten 0 .55 0 . 62 

Tabel J. Dichtheden van totale aantal vleermuhen 

Op bet eerste gezicbt lijken de dichtheden tussen 
de beide routes per jaar ongeveer gelijk, maar in 
werkelijkheid moeten die op de stadsroute onder
schat zijn ten opzichte van de buitenroute en dus 
hoger liggen. De verschillen in dicbtheden tussen 
jareD zijn alleen voor de buitenroute direct verge
lijkbaar, van de stadsroute is in 1991 een kleiner 
deel geteld (nl. excl. de dubbel getelde delen tbv. 
verschillen tussen vroeg en laat, zie boven). 

Is md dergelijke telroules monitoring 'Van vleer
lDuispopulatJes mogelijk.? 
Voor monitoring moet aan een aantal voorwaar
den worden voldaan. Allereerst moet een sterk ge
standaardiseerde telm.ethode worden gebruikt. 
Daar is hier Daar gestreefd. Deze methode moet 
bovendien un redelijke afspiegeling geven van de 
lokale/regionale populaties. De populaties be
staan uit individuen, dus moet de methode vooral 
op het tellen van individuen gericht zijn. Ook daar 
is naar gestreefd (zie boven). or hiermee een re
delijk beeld van de populaties kan worden gege
ven is nog oDbekend. De omvang van de popula
ties in Almere, de rest van Zuidelijk Aevoland of 
in het Gooi is niet bekend. Daarnaast hangt de be
trouwbaarheid van de bepaling af van de variatie 
in aantallen. Feitelijk bad elke dag geteld moeten 
worden om een goed beeld van de spreiding in 
aantallen te krijgen. Toch lijken de hier gepresen
teerde summiere gegevens aa.n te geven dat enke
le soorten in de periode eind mei-eind augustus 

een betrekkelijk geringe variatie in aantallen ver
tonen, in ieder geval in Flevoland. Dat geeft boop 
voor eventuele monitoring. 

De spreiding in de genoemde periode is nader be
keken. Uit de resultaten (tabel 4) blijkt dat de 
spreiding soms vrij groot is (range, rsd ( - relatie
ve standaarddeviatie». Deze spreiding lijkt afhan
kelijk van hetgemiddelde aantal vleermuizen (boe 
talrijker boe kleiner die spreiding; watervl.eer
muis, meervl.eermuis, dwergvleermuis) en van een 
duidelijke seilOensvariatie (ruige dwergvleer
muis, rosse vleermuis, laatvlieger). 
Uit tabel 4 blijkt dat alleen bij de watervleermuis 
(Stad 1990) en de dwergvleermuis de rsd wat la
ger lag. Hierdoor is een vergelijking tusseD beide 
onderzoeksjareD mogelijk. 

V.u",l._~. (Kyoei t ~ub.nconH) 

t O\l t . J ~' , .... •• ... nni' 

aead. 1990 1.25 2.H " 
, U 

1991 l . 25 2. )6 " 0 , 
bu ie.n " .. '-" l.I.t " l • 

t 991 1.50 t.29 .. 0 , 
",,",l .. r..&ia (Kyoeia d.u ycn __ ) 

t O<4C, Jaat " . . 10 U O 

..... 1990 0.25 0.50 '" 0 
1991 ,." 2. l' '" 0 , 

b" i un 1990 0.25 0.50 '" 0 l 
1991 l.25 1.26 LO L 0 , 

_rr1 .. r..&h (rtp h Ct'11 ... piplatn l 1 ... ) 
t O\,le. J ~' , .... •• ,,. ran,_ 

suo 1990 7 .00 1. IJ " 
, • 

199t tO.75 Io.U ., , 
" buJ.un 1990 10.75 5.U " .. ti 

1991 1..25 2.22 " , . , 
lUi,a fty'tr1 .. tIlUh {Plp1seu ll .... !\ach .... il) 
t ..... t. j aat ,a. . I d. ud. un" 

..... 1990 S.H S.lI .. o . " 1991 0.25 0.)0 '" 0 l 
b" i ean 1990 7 .00 6 .63 " 

, 
" 1991 0.50 l." '" o . , 

a ........ l •• ~h ( lIycul .... noc rula ) 
tOl.lt, J~' " .. •• ... t ... ,. 

.u. 1990 2. 75 l. SO " o • , 
1991 2. 50 J.70 ,.. o • • 

bu.iten 1990 lS. 75 9.U " •• " 1991 7. 25 t. 11 11l o • " 
LtaI:'f"U.,at (Eptn ic ... st t ot l .,... ) 
toute j ut , ... ,. ,,. tan,. 

" .. 1990 0 
199 1 0 

""Ltan 1990 2.75 2.7S '" 0 , 
1991 2.25 2.61 LH 0 , 

Tabel 4 Spreidinpgegew:ns periode mei-aug per 500rt 



Hiertoe zijn de gegeveos van beide telroutes in 
beide onderzoeksjaren samengevat in tabelS. Hie
rin zijn de telroutes apart gehouden (grote ver
schillen in habitat) en beide onderzoeksjaren 
vergeleken voor die teldata die vergelijkbaar wa
ren (n -4) en voor dezelfde (delen van) routes. 
Hierbij is zowel bet maximum. aantal dat per jaar 
is aangetroffen als bet gemiddelde van de aantal
len vergeleken. 
Met ccn tweevoudige variantie-analyse bleek dat 
op de buitenroute alleen de afname van de ruige 
dwergvleermuis (p 0.05) en van de rosse vleer
muis (p 0.03) signifikant waren. De afname van de 
dwergvleermuis was bijna significant (p = 0.07). 
De seizoensvariatie bleek significant bij de rosse 
vleermuis en de laatvlieger. De maxima konden 
vooralsnog niet statistiscb getoetst worden omdat 
de spreiding b.iervan nog niet bekend is. 

WV KV DV RD 

1990 Max 7 1 4 6 
1991 Max 5 2 13 1 

1990 Gem 5.5 0.3 3.3 2.3 
1991 Gem 3.3 2.0 10.8 0.3 

signif. seizoen 

buitengebied 

WV KV DV RD 

1990 Max 4 1 18 16 
1991 Max 3 3 7 2 

1990 Gem 2.0 0.3 10.8 7.0 
1991 Gem 1.5 1.3 4.3 0.5 

signif. jaren ( .) • 
siqnif . seizoen 

De waarde van deze gegeveos is natuurlijk be
perkt, bet gaat hier niet om een aantal telroutes te
zamen, maar om twee aparte routes. Bovendien is 
vooralsnog onduidelijk or deze resultaten een re
gionale or zelfs landelijk trend weergeven. Wel is 
opmerkelijk dat er afnames Werden geconstateerd 
in een jaar met (onder meer) voor vleermuizen 
vaak slechte omstandigheden in voorjaar en voor
'lOmer; een logisch verband lijkt aanwezig. 
Ook bet verschil in trend bij de dwergvleermuis 
tussen de stadsroute en de buitenroute lijkt begrij
pelijk; de overlevingskans vaneen 'stadsvleermuis' 
zal in de stad groter kunnen zijn dan daarbuiten. 
Hopelijk zal de toekomst leren wat de waarde van 
dergelijke gegeveos is! 

RV LV 

3 
7 

1.3 0 
2.0 0 
(I) 

RV LV 

24 6 
19 6 

15.8 2.8 
7.3 2 . 3 

• 
I 1# 

i Tot 

3 20 
1 21 

2.0 14.5 
0.5 14.3 

i Tot 

1 58 
30 

0.3 38.8 
0 17.0 

Tabel S. Mmml el!. Fmiddekkl!. in 1990 en 1991." bezoeken mei .. uplus Yin pul!.ten en trajecten bijeen. ~I berekend \/OOr 

ste4elîjk l is buiten.gebied. 

Als de bij Almere gevonden rsd's ook elders gel
dig zijn (or liefst nog wat lager liggen) dan is te be
rekenen dat om verschillen tussen jaren groter dan 
20% te willen bepalen er dan 25-50 telroutes no
dig zijn. Voor een nauwkeuriger bepaling (bijv. 
10% meetbaar verschil) zijn er minsteos ~ 100 
nodig (Svensson 1974, De Wijs et al 1986). Gezien 
bet aantal m>!dewerkers aan het VAP lijkt dat 
haalbaar. 
Als 'lOU blijken dat het seizoenspatroon van rosse 
vleermuizen, laatvliegers en ruige dwergvleermui-

zen ook elders (buiten de bossen) lijkt op dat in 
Flevoland, dan 'lOuden de gegeveos over een kor· 
tere periode bepaald kunnen worden. Dat zou 
wellicht een wat kleinere rsd kunnen opleveren, 
zodat ook voor deze soorten monitoring mogelijk 
lijkt. 

Om de spreiding in de maxima te kunnen bepalen 
moet een, veel intensiever , veldonderzoek 
plaatsvinden. Het is echter niet onmogelijk dat de 
spreiding hierin geringer zal blijken te zijn dan die 



van hct gcmiddelde, hetgecn tot een nauwkeuri· 
ger bepaling kan leiden. Het lijkt toch wel duide· 
lijk dat een dergelijk onderzoek zaJ moeten plaats· 
vinden om de trefkansen van de diverse soorten in 
de diverse babitats te kunncn berekenen. Tevens 
moeten dan de verschillen tussen de meest gang. 
bare detec:tortypen worden onderzocbt, waardoor 
wellicbt vergelijkingen tussen dichtheden in ver· 
schillende delen van bet laod en verschillende 
babitats lrunnen wordcn gemaakt. 
Ook kan wellicht worden onderzocht oC bet tellen 
van 3 minuten per telpunt voldoende is of dat moet 
worden overgestapt op 5 minuten. Het is niet uit· 
gesloten dat dit de trcfkans van bijv. de meer· 
vleermuis zou verhogen. 

Natuurlijk zouden we bij de punttelingen hebben 
kunncn volstaan met het pure aantal registraties. 
maar dat beeft een aantal bezwaren. Weliswaar 
komt op deze wijze ccn eventuele babitatvoorkeur 
cr wel uit, immers een beest met voorkeur zal daar 
blijven jagen en dus veel geregistreerd worden, 
maar je kunt op deze wijze niet goed meer dicb
theden onderling vergelijken, zeker niet tussen 
verschillende seizoenen (wellicht verschillen in 
jacbttech.niek afhankelijk van voorbanden zijn de 
prooi.soort) en evenmin tussen jaren. Voor mooi
toringdoeleinden wil je vooral weten wat de 
Ouktuaties in aantallen zijn en niet de variatie door 
allerlei variabele factoren als weersomstandigbe· 
den, babitatvoorkeuren, prooidieraanbod etc. 

Ondanks de beperkingen van een P1T (= punt
transect-teUingen)-project zaJ een voldoende aan
tal telroutcs ecn redclijk beeld van een landelijke 
trend kunnen geven. Deze opvatting wordt onder
steund door de bevindingen van bet PTT' -project 
van SOVON voor vogels buiten het broedseizoen. 
Ook hier is er bij iedere route natuurlijk sprake 
van een flinke variatie in aantallen en soorten. 
Toch komen hier door bet grote aantal (300-400) 
telroutes zinnige gcgevens uit naar vorcn, dic 
aansluiten bij trends die uit andcre ondcrzoekcn 
(bijv. broedvogeLmonitoring, ringonderzoek) naar 
vorcn komen (Oaemen et al 1991) 

De tijd lijkt rijp voor bet opstarten van een lande
lijk P1T project voor vleermuizen! 

Uteratuur 

DAEMEN B.A.PJ .. P. HUSIlNGS.. R. lENSlNK .. TJ. 
VERSTR.AEL, 1991. Punl.Tt1IlI$CCC~e.llirII'=D \/tn winlervo-

1'=15 in 1986iV 1\188189. Umou 64:51~. 

SVENSSON, 5., 197-4. Inle.rpcnonallltri.aIiOti in ~ mIIp 

evaluatÎOa in bird CCnlUA ..-ort 
WUs. WJ.R, DE. C.W.M. VAN SCHARENBURO .. J .B. 

BUKER. 1986. Nauwkeuripe.id Won M:~Ii_nlll""" 
lie&. Prov. WalersL Noord.HoIland en Zuid·Holland. 

Aombout cs. WIJl, Pimpemelstraat 6, 131. Jl A!mer • . 

OPROEP VOOR MEDEWERKING AAN PTT
TEUJNGEN 

Ondermeer een onderzoekje in Zuidelijk flevol
and heeft aannemelijk gemaakt dat bet mogelijk is 
om jaarlijkse verschillen in aantallen vleermuizen 
te bepalen door enkele malen per jaar een vaste 
telroute af te leggen. Om eventuele landelijk gel
dige trends in de aantaJ]en te kunnen bepalen 
moeten echter meerdere telroutcs worden geteld. 
Het is waarschijnlijk dat na afloop van het V AP 
hiervoor een landelijk monitoring-project zaJ wor· 
den opgezet. Om met een dergelijke methode al
vast wat meer ervaring op te doen, wil ik (enkele 
van) jullie hierbij oproepen om in 1992 hieraan 
mee te werken. 
Deze medewerking zou echter niet ten koste moe
ten gaan van bet succesvol afronden van het VAP. 
Meewerken aan cen PTT· project (PTT '"' Punt
Transect·Telliogen) heeft dus yooral zin voor die
genen die toch te weinig tijd e%f vervoer hebben 
om witte plekken op de kaart te vullen en hun ei
gen omgeving al voldoende bebben onden.ocbt. 
Ook diegenen die denlcen beide te kunnen doen 
zou ik om medewerking willen verzoeken. 
Een ieder die graag een (of meer) route(s) wil tel· 
len zou ik willen verzoeken met mij hierover con· 
tact op te nemen. 

Over de te volgen methode bet volgende. Ik stel 
voor om een route te kiezen van 1()..15 km lengte 
met 20 telpunten waarop ieder 3 minuten wordt 
geteld. Ook op de tussen de telpunten gelegen tra
jecten worden de vleermuizen geteld. }(jes deze 
route niet te ver van buis (want anders komt bet er 
weer niet van .. ). Vaak zaJ dat dan in bet stedelijk 
gebied zijn, maar voor de mensen die mooi wonen 
kan dat ook bet buitengebied zijn. 
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Uil de resultaten van Zuidelijk Flevoland is al 
duidelijk geworden dat er onderscheid moet wor
den gemaakt tussen stedelijk gebied en buitenge
bied. Daarom lijkt bet verstandig om voorlopig 
nog geen routes te kiezen die van allebei evenveel 
hebben, een !deioe overlap kan waarschijnlijk niet 
zoveel kwaad. Een verdere opsplitsing in globale 
babitat.typen is waarschijnlijk pas mogelijk als er 
voldoende telroutes zijn. 
Kies bij bet bepalen van de lelpunten vooral pun
ten uit die aan het water zijn gelegen, liefst in de 
nabijheid van bomen. Ook bosranden en open 
plekken in het bos lijken geschikt. 
Op deze route worden dan de vleermuizen geteld 
volgens een speciale methode: op de trajecten tus
sen de telpunten worden alle waarnemingen ge
teld, dus een enkel individu als 1 en drie tegelijk 
als 3, tezamen is dat 4; op de telpunten wordt al
leen gelet op het hoogste aantal tegelijk waarge-

keer 3, eindresultaat is 3. Alles per soort apart na
tuurlijk. 
Ik stel voor om dat 3-4x per jaar te doen, in me~ 
juni, juli en augustus. Eventueel voor de Ruige 
dwergvleermuis nog een keer in september. In 
deze maanden moet dan liefst geteld worden in de 
periode tussen de dagen 1~20, dus het midden 
van elke maand. 
Denkje niet in al deze maanden te kuanen, tel dan 
minimaal in augustus. Ook de julitelling lijkt van 
belang. maar veel mensen zijD dan op vakantie. Er 
moet bij gescbi.kte weersomstandigheden worden 
geteld: weinig wind (minder dan 3B), droog en 
niet te koud (minstens BC). 

Wil je meedoen neem dan contact op met: 

Rombout de Wijs, Pimpemelstraat 6, 13141L Al
mere, Tel. 03240-46338 

.:.~:.:mc.::~:.:n::.~::..ec.::":.:::.:::::;~c.:V.giitw!.:~:.:~c.:k_ee_'_l_ge_h_OO_'_d_en_éé_n __________ 
I
((((( ~ 

HET EUROPESE VERDRAG BETREFFENDE 
DE BESCHERMING VAN VLEERMUIZEN 

Een onderdeel van de overeenkomst betreffende 
bet beboud van wilde dieren die een duidelijk 
trekgedrag vertonen (de Conventie van Boon) 
handelt over internationale samenwerking op het 
gebied van de bescherming en het beheer van die
ren die zicb tijdens de migratie over landsgrenzen 
heen begeven. Het is duidelijk dat alle Europese 
vleermuissoorten in principe tot deze categorie 
gerekend kunnen worden. Tijdens hun seizoenge
bonden korte of lange wegen die zij afleggen tus
sen winter- en zomerverblijven en tussen dagver
blijf en fourage erge bieden, passeren veel vleer
muizen vaak een of meer landsgrenzen. 
Dit inzicht stimuleerde met name onze Engelse 
coUega-chiropterologen in 1985 tot het zetten van 
de eerste moeizame schreden op het onduidelijke 
pad van de internationale bescberming van vleer
muizen in Europa. Als resultaat van dit lofwaardig 
werk kwamen zij met een concept bescbennings
plan, dat in november 1987 in Londen werd be
sproken. Na bet aanbrengen van de nodige wijzi
gingen werd dit plan daar door vertegenwoordi
gers van elf Europese landen, waaronder Neder
land, geaccepteerd. 
Daarna traden er langdurige stagnaties op. De 
verschillende deskundigen van de betrokken lan-

den hadden bijna vier jaar nodig, voordat zij in 
september 1991 een verdragteht op papier kon
den krijgen die voor alle deelnemers aanvaard
baar was. In september 1991 werd te Geneve door 
dezelfde Europese landen verzekerd dat zij zicb 
geheel met het opgestelde conceptverdrag kon
den verenigen. 
Toen reste nog de officiele ondertekening van bet 
document door de betrokken regeringsinstanties. 
Datgebeurde op4 december j.1. in Londen tijdens 
een plechtigheid in bet Ministerie van Buiten1and
se Zaken. Daar werd de eerste overeenkomst van 
zijn soort behorende tot de Conventie van Bonn 
ondertekend door de Britse minister van Buiten· 
landse Zaken Mark Lennox en diens collega van 
bet Ministerie van Milieuzaken David Trippier, 
alsmede door de ambassadeurs van vijf andere 
Europese landen. De overige betrokken landen, 
waaronder Nederland, wareD belaas slechts verte
genwoordigd door ambassade-medewerkers in la
gere rang. 
Het Europese verdrag ter bescherming van vleer
muizen is zo een feit geworden. De ondertekenen
de landen verplichten zich om bet verdrag 90 da· 
gen na de ondertekening van kracht te laten wor
den. Andere Europese landen kunnen als zij dat 
willen later bij de elf ondertekenaars aansluiten. 
De overeenkomst is weliswaar een officieel docu
ment, maar een document waarin geen gedetail-
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leerde voorschriften en regels zijn vaslgelegd. Het 
geeft een globaal kader waarbinnen de deelne
mende landen specifieke reglementen moeten in
vullen die afgestemd zijn op de landelijke wetten 
en voorschriften. Eens in de drie jaar moeten deze 
landen verslag uitbrengen over de gemaakte vor
deringen op het gebied van de vleermu.isbescber
ming. Dat wil zeggen dat de elf deelnemende lan
den in 1995 (in Londen) moelen vertellen wat zij 
zoa..I op het gebied van de bescberming van in
heemse vleermuizen hebbeogepresteerd. Een van 
de problemen welke in 1995 als eerste moet wor
den opgelost i.s het feit dat in het verdrag niet alle 
Europese vleermuissoorten worden genoemd. Er 
wordt slecllts gesproken over29 soorten, behoren
de toe: de Rhinolophidae en Vespertilionidae. 
Door onzorgvuldigheid werd in hel verdrag de 
Zuid-Europese soort Tadar1da teniotis (bulvlee r
muis) over het hoofd gezien. Het i.s duidelijk dal 
deze omissie in het belang van deze zeldzame 
soort zo snel mogelijk weggewerkt moet worden. 
Oe belangrijkste verplichtingen die de onde rteke
nende landen in het verdrag bebben vaslgelegd 
zijn: 

• Het verbod op het vangen, doden of het in ge
vangenschap houden van vleermuizen, zonder 
uitdrukkelijke vergunning. 

• De registratie en bescherming van belangrijke 
vleermuisverblijfplaatseo en fouragee rgebie
den. 

• Het intensiveren van de voorlicbting van het pu
bliek t.a.v. het belang van de bescherming van 
vleermuizen. 

• Bescberming van bedreigde vleermuispopula
ties. 

• De stimulering van onderzoeksprogramma's, 
die gericht zijn op het behoud en beheer van 
vleermuizen. 

• Internationale coordinatie van deze onder
zoeksprogramma's. 

• Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 
van pesticiden op vleermuizen, in het bijzonder 
naar de invloed van de cbemicalien die gebruikt 
worden als boutverduurzamings-middelen. 

• Het opstellen en toepassen van al die wettelijke 
en administratieve maatregelen die het verdrag 
extra ondersteunen. 

A.M. Voute. van Ujnd.nlaan 8, 3768 MG SotIst. 

BA TDE1l:CTOR BEHEER 

Met ingang van 27 februari heb ik mijn lidmaat
schap van het bestuur beschikbaar gesteld. Dit 'oVil 
niet zeggen dat ik niets meer voor de VLEN wil 
doen. Ik zal in ieder geval doorgaan met de oot
heffingen en daarnaast heb ik het beheer van de 
batdetectorcn van Herman overgenomen. 
Een voorstel toe: een ontheffingensysteem is opge
stuurd naar de directeur Natuur, Bos. Landschap 
& Fauna van het m.i.n.i.sterie LNV. Zodra hier meer 
over bekend is zal ik jullie hierover informeren. 10 
dit stikje wil ik bet uiûeenbeheer van de batrletec
toren nog eens duidelijk weergeven. 
In principe komt iedereen in aanmerking voor een 
batdetector . Er zijn echter enige beperkingen. 
Ten eerste hebbeo we maar een beperkt aantal de
tectoren, dus op i.s op. Daarnaast wordt altijd 
overlegd met de proco of hij bet zinvol vindt dat 
er nog een detector bijkomt in 'zijn' provincie. 
Hetleoen van een detector beeft ook enige fman
ciele kanten. Er moet ccn borgsom worden be
taald, er zijn enige eenmalige uitgaven en er zijn 
jaarlijks terugkerende uitgaven. Hieronder zijn ze 
oog eens op een rijtje gezet. 

Borg(eenmalig): 
Bandje(eenmalig): 
Handleiding( eenmalig): 
Portokosten (eenmalig): 
VLEN-Nieuwsbrief Gaarlijks): 
Administratiekosten Gaarlijks): 

fl 50.00 
fl13.50 
n l2.5O 
n 6.50 
n 15.00 
fl 5.00 

Alhoewel deze regels al enige jaren gehanteerd 
worden, zijn er toch nog vele vleermuisluisteraars 
die niet optimaal meewerken. Onze penningmees.
ter heeft enige zaken opeen rijtje gezet. Voor 1991 
zouden er minimaal 109 mensen huur (admini
stratiekosten) betaald moeten bebben. Dit waren 
er echter 52. Van de batdetector-Ieners hebben er 
sa in 1991 de Nieuwsbrief niet betaald. Er i.s dus 
ongeveer een kans van 1 op 2 dat je tOl. de boos
doeoers behoort. Deze misstanden schelen de 
VLEN/svo ongeveer flOOO,- aan contanten. Ik wil 
alle mensen dan ook vragen nog eens na te gaan 
of ze de VLEN/svo nog iets schuldig zijo en dit be
drag dan direct over te maken. Over enige maan
den zullen we de boekhouding nog eens nalopen 
en lot actie overgaan (inclusief aanmaningskos-
ten). 
Iedere lener heeft een persoonlijke overeenkomst 
met de VLEN/svo en is verplicbt nadat hij beslo
ten heeft niet meer gebruik te maken van de bat-



detector, deze verzekerd (verzendbi.ljet) retour te 
zenden naar de VLEN/svo. De detector wordt dan 
nagekeken en de lener krijgt een bericht dat de 
overeenkomst met de VLEN/svo als beeindigd 
wordt beschouwd. Het is dus in alle gevallen met 
toegestaan de detector aan een andere persoon 
door te geven, hetgeen niet wil zeggen dat deze 
persoon niet in aanmerking komt voor een balde
tector. 
Als laatste punt wil ik nog eens naar voren bren
gen dat het lenen van een batdetector ook de ver
plichting schept gegevca.s te verzamelen voor de 
VLEN/svo. Indien blijkt dat je op een of andere 
manier niet in staat bent gegevens te verzamelen 
(b.v. tijdgebrek), wordt hel zeer op prijs gesteld 
dat je de batdetector beschikbaar stelt voor ande
re personen die wel in staat zijn veel gegevea.s te 
verzamelen. Voor eventuele onduidelijkheden of 
vragen kun je mij altijd bellen. Ik zou het echter 
op prijs stellen wanneer je dit tussen 2O.00en 21.00 
uur zou willen doen. 

Robert luttik, Ketenstrut 7, 1316 LX Almere Tel. 032~ 
33551 

GRATIS RABIES-VACCINATIE 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiene) biedt de mogelijkheid voor gra
tis inentingtegen rabies. Deze aanbieding geldt al
leen bij voldoende belangstelling. Een en ander 
gebeurt in het kader van het uitzoeken van een 
goedkopere rabiesvaccinatie. De verschillen met 
de gangbare inentingsmethode zijn gelegen in de 
methode en de prijs. De betrouwbaarheid blijft 
gelijk. 

Publicaties 

FLEDERMAUS-ANZEIGER 
OfflZielles Mittei.lungsorgan der Koördinations
stelle Ost fi.ir Fledermausschutz. Zürich, Zwitser
land. No. 28. september 1991. Redactie: Dr. Ma
rianne Halfner en Dr. Hans-Peter B. Stutz. 

Die WasHrfledermau5 in der Rltgion Schallhau-.... 
De onderzoeker Andreas Müller bericht in deze 
bijdrage over het feit dat intea.sief onderzoek in 
het kanton Schafbauscn sedert 1989' de aanwezig
heid van meerdere verblijfplaatse n van M. 

Rabies kan worden opgelopen door een beet van 
een dier dat rabies heeft. Indien speeksel (urine) 
van een beest met rabies in een open wond of op 
je eigen lichaamsvocht komt (speekse~ oogvocht) 
dan kan je ook rabies oplopen. Indien je niet bent 
ingeent dan moet je zo snel mogelijk naar de dok
ter gaan voor een wondbebandeling en ccn inen
tingsreeks (5 keer). Tevens krijg je een inenting 
met een middel dat je de eerste dagen helpt bij de 
afweer. Ben je te laat dan is het niet ZO best Uit 
de Literatuur zijn slechts drie gevallen bekend dat 
de persoon het heeft overleefd. waar bij een toch 
een bepaalde gestoordheid is gebleven. Zelfs bij 
een preventieve inenting behoor je bij bet vermoe
den van besmetting naar de dokter te gaan om 
lWee prikken te balen. Met andere woorden de 
preventieve inenting is niet afdoende. 
Een preventieve inenting met drie prikken, waar
bij het vaccin diep wordt ingespoten, kost onge
veer 3.SO gulden. Na twee jaar behoor je ccn ver
volgprik te halen (40 a 50 gulden). 
Nieuw is het onderhuids inspuiten, waarvoor zes 
maal minder vaccin nodig is en dat ookgoedkoper 
15. 

Mensen die belangstelling hebben kunnen zich 
aanmelden bij: 

Robert Luttik 
Ketenstraat 7 
1316 LX Almere 

Ook voor vragen over de methode, kosten en an
dere voorwaarden om mee te doen kun je bij Ro
bert terecht 

Tornden Boer 

f I i I M , I 1 . 
f I I 

tlaubentonii heeft opgeleverd. De eerste dagw:r
blijven, die alle in boomholten gesitueerd waren, 
werden toevallig ontdekt. Daarna wezen enkele 
gezenderde dieren de weg naar andere verblijven. 
De onderkomens die werden gevonden waren 
vrijwel zonder uitzondering spleetvormige holten 
in loofbomen (eik, beuk) die tamelijk dicht boven 
de grond in de stammen waren uitgerot. In over
eenstemming met waarnemingen die elders zijn 
gedaan, wisselden de watervieermuÎzen geregeld 
van onderkomen. De auteur vermoed dat de 
verontreiniging van bet dagverblijf met mest en 



wine hier de oorzaak van 'ZOu kunnen rijn. Con
form de gegevens van anderen (o.a Helmer c.s.) 
blijken de ZwilSc:rse watervteermuizen ook gro
tendeels via tamelijk lange vaste wegen langs lijn
vormige landscbapselementen tussen dagverblijf 
en jaagbiotoop te pendelen. 

Arteasc:butdorsdrounll riibrt n Blotop. 
sdr..tzkOlUepkn 
Onderzoek in bosgebieden rond de stad Ziirich 
aan een groot aantal gezenderde rosse vleermui
zen wees de weg naat de verblijfplaatsen van deze 
dieren. Inspectie van de gevonden luaam- co 
paarverblijven wees uit dat wt in bijna alle geval
len (&5%) oorspronkelijk spechtenholen waren. 
De auteurs trekken hieruit de conclusie dat bet 
zeer aanbevelenswaardig is om ter ondersteuning 
van de boombewonende vleermuissoorten., maar 
ook ter bescherming van alle andere dieren die in 
boomholten wonen., de bomen waarin spechten
bolen voorkomen te beschermen. Omdat deze bo
len vooral in oude bomen worden gemaakt, moet 
bet bestand aan oude (loof-)bomen zoveel moge
lijk worden gebandhaafd en zo mogelijk worden 
uitgebreid. Tensloue breken de auteurs een lans 
voor extra bescbermingsmaatregelen t.b.V. de 
spechten in bosgebieden, o.a. door bet bandhaven 
van dode bomen, zelfs als deze al omgevallen zijn. 

Küastllcbe F\ed~rmaus-Quartit:rt 
Beschrijving van het nut van bet opbangen van 
vleermuiskasten. De schrijfster van deze bijdrage 
beoadrukt de betekenis van vleermuiskasteo als 
tijdelijke onderkomens voor vleermuizen en ande
re dieren. Zij wijst er overigens met nadruk op, dat 
bet streven voornamelijk gericbt moet zijn op bet 
handhaven van oude bosbestanden als de ware 
vleermuisbiotopen. Het beeft inderdaad weinig 
zin om vleermuiskasten naar voren te scbuiven als 
de deflDÎtieve vervangers van oude hoUe bomen. 

Das rkbtip "Gapür" fUr Ftedtrmausw1r:a 
Een leuke beschrijving van de bobby van de heer 
Thomas die in de buurt van Wmterthur tientallen 
zelfgemaakte vleermuiskaslen beeft opgebangen. 
10 overeenstemming met de ervaringen we elders 
werden opgedaan, werden sommige kasten om 
onduidelijke redenen al na enkele weken door 
vleermuizen geaccepteerd. terwijl andere na jaren 
noggeen bewoningssporen vertoonden. Oe kasten 
van Thomas, die de gebruikelijke constructie 

vertonen met een aanvliegplank en spleetvormige 
opening aan de onderzijde van de kast, zijn vol
gens zijn ervaring bet meest succesvol als ze op bet 
zuidwesten worden opgehangen op 4 à S mtr. van 
de grond verwijderd. A.M. \loOt. 

FlEDERMAUS-ANZEIGER. 
Offizielles Milteilungsorgan der Koordina
tionssteUe Ost für FledermausschulZ, Zürich, 
Zwitserland No.29, december 1991. 

Das Fli._ l.st sclte. dtr fledumaiise Lust. 
In dit inleidende artikel geeft Marianne Haffner 
een interessant overzicht van de verhoudingsge
wijs korte netto vüegtijd van een hypothetiscbe in
beemse vleermuis. Een globale berekening wijst 
uit dat deze vleermuis slechts 1290 uur (15%) per 
jaar op de wieken is. Vleermuizen brengen dus 
meer dan 80% van hun tijd in rust door, bangend 
aan hun achterpoten. Dit artikel gaat in dit ver
band tot in detail in op de merkwaardige "ver
draaide" stand van de achterpoten van een vleer
muis. 

Encrgienotstaad bei dco fltdermaU5eD. 
In dit decembernummer van Fledermaus-A.nzet
ger past. deze bijdrage van Stutt over bet wonder 
van de winterslaap in bet algemeen en die van 
vleermuizen in het bijzonder zeer goed. Hij bena
drukt nog eens aan welke voorwaarden een 
winterverblijf voor vleermuizen moet voldoen wiJ
len de dieren de uitzonderlijke fysiologische pro
cessen we zich gedurende de lethargie voordoen 
goed overleven. StulZ legt uit dat absolute rust wel
licht het aUerbelaogrijkste aiterium is voor een 
succesvoUe winterslaap. Bij verontrusting krijgen 
de dieren een wekprikkel die het ontwaakproc:es 
op gang brengt. Dit proces verloopt volgens StulZ 
altijd voUedig. Er is nooit sprake van "een beetje 
ontwaken". Bij dit ontwaken loopt de bartslagfre
quentie op van 40 tot meer dan 800. De 
lichaamstemperatuur stijgt van 5 tot 4OC. de 
ademhaling van minder dan een per minuut tot vijf 
per seconde. 

Mitcinaadcr voa Blotopsclr.utz, ArtschutJ UDd 
TIcrsc:bulL 
Bericht van MomGa Moeckli over de verzorging 
van binnengekomen vleermuizen in de periode 1-
~1990tot31-3-1991.ln dat jaar werden door spe
cialisten van de KoördinatiOQ$,5{eUe Ost für Ae
dermausscbutz 265 dieren verzorgd. Daarvan 
konden 165 (68%) na revalidatie weer in de natuur 
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teruggezet worden; 100 dieren (32%) stierven of 
moesten worden gedood. De omstandigheden 
waarin de dieren gevonden werden zijn globaal in 
vijf categoriëen te verdelen. Ongeveer 2S dieren 
werden door katten gevangen, hetzelfde aantal 
hing in hulp behoevende toestand aan de buiten· 
kant van gebouwen. Ruim. 50 vleermuizen werden 
gevonden bij de ontmanteling van hun verblijf. 
plaatsen; 55 dieren werden ziek of gewond op de 
grond gevonden. De grootste groep (ca. 60 dieren) 
bestond uit vleermuizen die in gebouwen '"ver
dwaalden-. Dit laatste doet zich speciaal voor in 
de kraamtijd en tijdens de zogenaamde berfst-in· 
vasics van de dwergvleermuis. Van ruim 40 dieren 
waren de vondstomstandigheden niet meer na te 
gaan. Speciaal van de ruige dwergvleermuis wer· 
den veel exemplaren (ruim 70%) gevonden, in het 
bijzonder bij het verplaatsen of afbreken van hout· 
stapels. 

Die typische Oac.bsloddledennaus: Das Grosse 
Mausobr (Myolis myolis). 
In dit korte artikel volgt een beschrijving van de 
meest recente prachtig uitgegeven fo lder in kJeu· 
rendruk over het leven en de bescherming van de 
vale vleermuis. A.M. Voute 

BAT BOXES. 
RE. Stebbings & S.T . Walsh. Uitgave van de -Bat 
Con.servaûon Trust-, 1 Kensington Gore, London 
SW7 lAR, EngJand. ISBN 1872745024. Derde 
dnik, 25 p; prijs !1.25. 

Dit aantrekkelijk uitgevoerde boekje bevat gege
vens welke zijn gebaseerd op de resultaten van een 
ondenoek in Engeland aan de bewoners van hon
derden vleermuiskasten gedurende een tijdperk 
van 1.5 jaar. Men kan dus niet zeggen dat de au· 
teurs over een nacbt ijs zijn gegaan. Dit blijkt ook 
uit de zeer gevarieerde inhoud van het boekje, die 
na een korte geschiedenis van bet gebruik van 
vleermuisk..asten O.m. bestaat uit de beschrijving 
van Un type kast, onderverdeeld in een zomer· en 
een winlermode~ de manier van bevestigen, de 
ophangplaatsen, de periodieke inspectie en de 
problemen die men bij het beheer van vleermuis· 
kasten kan ontmoeten (onderhoud van de kasten, 
bewoning door vogels en insecten e.d.). Globaal 
gezien bevat bet boekje een waardevoUe aanzet tot 
bet doen van ondenoek aan de vleermuissoorten 
cUe bereid zijn om deze lrunstm.atige verblijfplaat
sen voor lief te nemen. Voor Engeland worden als 
zodanig genoemd de grootoo rvleermuis, de 

dwergvleermuis, de rosse vleermuis., de bosvleer· 
muis, de rranjeMaart en de watervieermuis.ln ons 
land kan hier in ieder geval nog de ruige dwerg
vleermuis aan toegevoegd worden. Ik hoop dat dit 
boekje ook in Nederland aan de basis za1staan van 
bet ondenoek naar bet effect van bet ophangen 
van vleermuisk..asten binnen het kader van de be
scherming van ooz.e inheemse vleermuissoorten. 
Toch wil dit niet zeggen. dat ik in alle opzichten 
gelukkig ben met de strekking van de inhoud van 
dit boekje. Zo vind ik. het jammer dat bij de be
schrijving van vleermuiskasten niet benadrukt 
wordt dat je deze tocb in veel opzichten als een 
noodoplossing moet zien. Bij de vleermuisbe· 
schenning dient m.i. bet streven primair gericht te 
zijn op bet behoud van oude bosbestanden. Daar 
boren deze dieren thuis. Ook is bet jammer dat er 
maar één type vleermuiskast wordt behandeld, te 
weten de door Stebbings ontworpen kast in een 
zomer· en een winter-uitvoering. Er bestaan zo.. 
veel andere OlodeUen, die ook voldoen en diesoms 
makkelijker gemaakt kunnen worden. Het Steb-
bings-type heeft het nadeel dat bet een tamelijk 
grote binnendiameter beeft (10 cm. tussen voor
en achterwand). Dat betekent dat de vleermuizen 
gemakkelijk zo in de kast kunnen gaan bangen dat 
ze bij inspectie van de grond af, m.b.v. een zaklan· 
taam via de invliegspleet, niet te zien zijn. Meer 
taps toelopende kasten (o.a. model Ridder) en 
platte kasten (model Brwjn) ondervangen dit pro
bleem grotendeels. 
Het beschrijven van een winterkast met dikke 
wanden, al of niet geisoleerd met een laag polysti· 
reen, lijkt mij niet e rg zinvol. M.L zijn vleermuis
kasten nooit geschikt als winterverblijven. Vroe
ger of later in de winter worden de bewoners er 
toch uit verdreven door de vorst. De dieren moe· 
ten dan op een ongunstig tijdstip op zoek gaan 
naar andere en betere woonruimten. Deze verbui· 
zing had beter op een vroeger en daarmee veiliger 
tijdstip in de herfst kunnen gebeuren, vanuit een 
kast waarin de koude eerder als een waarschuwen· 
de wekpri.k.k.el kwam. 
ln bet boekje wordt erg de nadruk gelegd op het 
vangen, hanteren en inspecteren van vleermuizen, 
mede ten behoeve van bet ringonderzoek. Het is 
een gemiste kans dat er niet meer afstand geno
men wordt van deze verontrusting van de dieren. 
Een verontrusting die in ons land, behoudens zeer 
speciale redenen (onderzoek aan ruige dwerg
vleermuizen i.V.m. hun spectaculaire trek
verschijnselen), allang tot het verleden behoort. 
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lD bel boekje wordt terloops aangegeven dat bet 
onderscheid tussen in de kasten gevonden vogel
en vleermuismesl altijd gemakkelijk te maken is_ 
Meestal is dat inderdaad zo, maar soms als de kast 
kort te voren vleermuiszuigclingen beeft geber
bergd, wordt dat een $lUk: moeilijker. Deze produ
ceren namelijk merkwaardige witgekJeurde keu
teltjes die niet zo gemakkelijk van vogel-uit
werpselen zijn te onderscheiden. Tenslotte mis ik 
in dit lijstje van bet instrumentarium van de kas
ten-controleur, als deze perst de vleermuizen wil 
or moet hanteren, ccn eenvoudige brievenweger 
or veerba.larui (pesola), terwijl wel de m.i. over
bodige veiligbeidsbelm genoemd wordt. In dil 
lijstje ontbreekt overigens ook elke verwijzi.ng 
naar de kans op besmetting met bepaa1de riekten 
(o.a. Rabiës) bij bet banteren van vlccrmuizen. 
Het is de vraag boelang de Engelsen zicb deze ei
land-opstelling kunnen veroorloven? Het ligt voor 
de hand dat er ook daar ccns besmette dieren ge-

daar nu al voor te waarschuwcn. Het boekje ein
digt met een wel erg summier literatuurlijst je. 
Jammer dat de goede publicatiC6 over vleermuis
kasten uit bet tijdschrift Nyct.alus (DD.R.) ner
gCllS genoemd worden, terwijl de naam van eeD 

van de auteurs van - A guide 10 Bats orBritain and 
Europc (Schobtr &. Grimmberger) - foutier als 
Grimmburgerg wordt weergegeven. Zou de druk
ker net ccn bamburger genuttigd bebben? Ik vind 
bet betreurenswaardig dat de Engelsen deze voor
treffelijke gids -Die Fledermause Europas- de van 
isolatioD.Î.s.Ole getuigende titel· A guide to Bats or 
Britain and Europc" gaven. Het lijkt zo wel orEn
geland niet tot Europa beboort. Ik dwaal nu ech
ter wel erg ver af. Graag zou ik daarom willen be
sluiten met dit boekje, ondanks de geschetste 
tekortkomingen, van barte onder de aandacht van 
alle vleermuisliefbebbers te brengen. Het geeft op 
een aantrekkelijke manier veel nuttige informatie 
voor ccn wel zeer schappelijke prijs. AM Voûle 

~~~:~~~::,~.=n~;;~~=d~~~~:~:~;~~k~~~_ï_~_~_~_Wg_· _o_m _____________________ ~~~ 
Voor be5tellingvan artikelen van de VLEN en bet 
Oost Europa Fonds (BSFFEE) zijn twee verschil
lende postbankrekeningen geopend 

Bij de V1ccrmuiswerkgroep Nederland rijn de vol
geode artikelen verkrijgbaar: 

Handleiding voor bet inventariseren en determi
nereo van Nederlandse vleermuissoorten met be
bulp van bat-detectors. Helmcr, W., HJ.GA. 
Limpens &. W. Bongers. Prijs /12,50 (incl. ver
zendkosten). 

Rderentiecassette ten behoeve van bet determi
neren van vleermuizen aan de band van hun echo
locatiegeluiden. Prijs 110,- (excl. /3.50 verzend
kosten). 

Daan, S. et al. De Nederlandse V1ccrmuizen. 
Bestandsontwikkelingen in winter- en romer
kwartieren. 118 pag. Prijs 17.50 (mcl. verzendkos
ten). 

Deze artikelen kunnen worden besteld door over
schrijving van het daarvoor verschuldigde bedrag 
op postbankrekening 53.25.724, ten name van de 

Stichting V1ccrmuis-Onderzoek (voluit!) te Wa
geningen, onder vermelding van bet gewenste ar
t.il::el en aantal. Vermeld ook steeds dat bet om ccn 
bestelling gaat. Schrijr Stichting Vleermuis On
derzoek voluit, dus gccn SVO. Prijswijzingen 
voorbebouden. 
Voor betalingen uil bet buitenland via ccn gir~ or 
bankrekening or met cheques worden door de 
banken /15,- administratiekosten bij de stichting 
in rekening gebracht. Om dit te voorkomen kun
nen betalingen uit bet buitenland beter met een 
postcheque worden gedaan, ten name van de 
Stichting Vleermuis-Onderzoek, postbus SOSO, 
6700 DD Wageningen. 

BSFFEE-artikelen 
Bij bet Bat Support Fund For Eastern Europe zijn 
de volgende artikelen verkrijgbaar: 

Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, 
alsmede een vergelijking met vroegere gegevens. 
Glas G.H., 1986, 97 pag. Prijs /3~. Voor lezers 
van de Nieuwsbrief, voor zolang voorradig, slechts 
[10,-. 
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European Bat Research 1987. Hanák, V .. 1. Horá
zek & J. Gaisier. Deze uitgave bevat de verhande
lingen van de 4e European Bat Research Confe
rence, gehouden ia Praag ia 1987, en bevat 81 ar
tikelen en tientallen samenvattingen over 
vleermuisonderzoek ia Europa en aangrenzende 
gebieden. De normaJe prijs van deze uitgave van 
meer dao 700 pagina's bedraagt 1118,50. Via de 
'Stichting' kan dit unieke boek bij het Bat Support 
Fund for Eastern Europe (BSFFEE) met meer 
dao 40% korting worden aangeschaft voor de prijs 
van slechts 160,- (excl. 17,50 verz.endkosten voor 
verzending binnen Nederland en naar Belgie en 
Luxemburg. Voor de overige landen bedragen 
deze kosten 113,50). 

Lynx. Themanummer van de Fitst InternationaJ 
Bat Conference, Tsjechoslowakije 1968. 
De verhandelingen van deze conferentie werden 
gepubliceerd in een speciaaJ nummer van het tijd
schrift 'Lynx'. Een deel van de verhandelingeo 
beeft betrekking op vieermuisooderlOek in 
Nederland. Het BSFFEE beeft de band weten te 
leggen op de laatste exemplaren van dez.e uitgave. 
Prijs f22.5O (excl. 6,- verzendkosten voor Neder~ 
land, Belgie en Luxemburg. verzendkosten voor 
overige landen 19,50). Bij bet tegelijkertijd bestel
len van beide uitgaven: European Bat Research 
1987 en Lynx. vervallen de verzendkosten voor bet 
nummer van 'Lynx'. 

Deze artikelen kunnen besteld worden door over
schrijving van het daarvoor verschuldigde bedrag 
(incl. porto) op postbankrekening 351873, teo 
name van bel Bat Support Fund For Eastern Eu
rope te Leiden. 
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:...:~~ _______________________ ~,/1 _ Agenda -w-
Maart 
28 maart, Provinciaal coördinatorenoverleg in 
Arnhem 

April 
10 april. Gezamelijke excursie Groningen co 
Drenthe naar de Braak. InCo Henk Heller 05985-
3156 
25 april. Meervleermuisexcursie Tjerkwerd Info 
Henk HeUer 

Mol 
2 mei. Excursie Vleermuiswerkgroep Limburg in 
omgeving van Stem. Vertrek om 21.00 uur vanaf 
kerk Stein (181..21331.4). Inlichtingen bij Wa1ter 
van der Coeleo (043-611357) 

2 mei Excursie Landgoed Eckestein (Appingen
dam) Info Henk Heller. 

15-17 mei. lovcotarisatieweekend Heemtuin 
Munteham. Info Henk HeUer. 

22·24 mei. Weekcndioventacsatie van de veld
werkgroep-VZZ omgeving FOT[ Asperen 
(Aquoy). Opgave: stort uiterlijk 20 april /25.- op 
giro 2050298 tov. Veldwerkgroep-Vzz, Groot-

: klop 
1lor • 
·kJlf 

ehroek onder vermelding van vleermuisweekend. 
Inl. Jeroen Reinhold: 07~219039 

Juu) 
6 juni Excursie Vleermuiswerkgroep Limburg in 
omgeving van Susteren. Vertrek om 22.00 UUl van
af kerk Susteren (187.5/341.4). lDlicbtingen bij 
Willem Vergoossen (0475+85485). 

U-14 juni . [DveDtarisatieweekend Gelderland,. 
omgeving NeedeIBorculo. InJ. Chris JoosteD 085-
213945 

U-14 juni. NOZOS inventarisatiekamp omgeving 
Ouder-Amstels. Inl. floor van der Vliet (Q20.. 
6828216) 

13 juni. Grootoorexcucsie te Nienoord. IDl. Henk 
HeUer 

19-21 juni. InveDtarisatieweekend teD zuideD van 
Delfzijl. Info Henk HeUer 

19 juni. Lezing en aaoslu.iteDd inventariseren tc 
Nuenen. Inl. Jeroen Reinhold: 07~219039 

Juli 
3-5 juli. NOZOS inventarisatiekamp, omgeving 
West-FrieslaDd. inCo . Joost Verbeek (02285-
13605) 

4 juli. Excursie Vleennuiswerkgroep Limburg in 
omgcvingvan Tborn. Vertrek om 22.00 vanaC kerk 
TbOrD (186.81352.4). Inlichtingcn bij Ludy Ver
beggen (043-74Zl57) 

4juli. Excursie naar bct Zu.id-westerkwartier.lnfo 
Henk HeUcr 
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9-10 juli. Vleermuiskamp Overijssel. Inlichtingen 
bij Roei Hoeve, 05Z74-3001 

11 juli. Simultaan-telling rosse Vleermuizen in het 
Gooi. Organisatie: NOZOS. loJ. K. Kapteijn 

17 juli. Wandel-excursie NOZOS ·Parken van 
Zaandam" Info. K. Kapteyn 

17-19 juli. lnventar1sateiweekeod Sellingen. IoJ. 
HeM Heller 

Augustus 
1 august\1S. Excursie Vleermuiswerkgrocp Lim
burg in omgeving van Tegelen. Vertrek om 21.00 
uurvanafkerk Tegelen (1iJ7.2I37l.9).lnlichtingen 
b;j Jan Buys (04780-86791). 

1-8 auguslU$. Zoogdierkamp in Noord-Frankrijk. 
Opgave: stort uiterijk 1 juni j2S,- op gîro 2050298 
tov. Veldwerkgroep-VZZ ooder vermelding van 
"Frankrijk". Totale kosten f175,-(betaald voor 1 

juli). Max.. deelnemers 25. Inl. Jerocn Reinhold: 
076-219039 ?oof'i" VEJ<8E(!( 0 1..'l.Qr - 116. 
28-30 Augustus lnveotarisatie van NW-Gromn
gen. Info H. Heller 

September 
4 september. Wandel-excursie NOZOS. Territ~ 
riale mannen in landgoederen van VclsCD". Inl. IC. 
Kapteyn 

5 september. Excursie Vleermuiswerkgroep Lim
burg in omgeving van Schinveld. Vertrek om 20.00 
uur vanaf kerk Schinveld (196.41331.3). inlichtin
gen bij WLllem Vergoossco (04754-85485). 

Oktober 
31 oktober. Provinciaal coördinatorenoverleg. 

November 
14 VLEN·dag 

~A~d~~~e~n~ __________________________ ~ 

P~r 1 ,~bTUari h~eft de VI~nlsvo c~ntraJ~ TUimt~ ge
huwd in Utm:ht. Het adres is: EmmaJaan 41, 3581 
HP Utncht. D~ TUimt~ is gehuurd I'0OI' vetgederin
gen, all~rhQJ1de werlaamnh~den ~n vrijwilligers. De 
TUimt~ wordt gezamelijk gehuurd met de JIZZ. Post 
e.d kun je het beste doorblijven SCUl"e1l ntllUhet oude 
adres en de besruw:s/eden. Het bureau is fe bereiken 
vonaf Centroal StDtion via bw 4, richting Kanal~n
eiland; uitstappen bij halte Rosarium, bij het Wil
helminaparlc. Het bureau ligt vlakbij rotonde de Be
rekuiL In het gebouw is teveru het bureau van de 
Stichtse MiJjeufederati~ (SMF) gevestigd. 

VLEN/svo 

SCicbtin, VkcnDlI __ rtpoep Nederland 

po5tbll5 80lIO 

6700 DO Wal'C-ninl'C-n 

Voonilter: Wim BoIIl'C-ri 

Ccreatrut Ij 6707 AL W'l'C-runl'C-n 08J'10..10J24 

Sccrctaril: Tom ck.n Boer 
uwickK Allee 106, 6708 AM Wlgeningen MJ1I)-101SO 

Pellftingmccuer: Hllil Holl.nder 

A$terstrut 163. 6708 DM Wageningen 08J1O-1772.S 

VAP 
lKCJBIC. V\ccmllliaUUpru;cct. poIrb .. 2OO2J 

3S02 LA UtfeC:hl OJO. 852416 

Hennan ümpcns 
Hlmj_, 17 67f11 ET Wageningen O837O-2OS6J 

lerClen RLinhok1 

St.lg:n.Itilllltttoil 137-<:, 4817 KE S~ 016-219039 

Minne Fccflllr'l 
JohIn Vijpslrut 11. &S24 SN NijmeJCn 080-239497 

WINTERWERK 
WiUcm VerJOOliKlI 

H\llIutrut 20 6101 MG Echt 047:S4-8S4&S 

Gcrtlafd Glu 
8cltrix5lrul 2 6824 LR Arnhem <B5-4J28'79 
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COMMlSSlES 

COMMISSIE JCERKZOlDERS 

Pekt TwiIk. Comm. de Qu.ayl.un 460, 5224 EB I 'Hcnocen· 

boodL 

COMMlSSIE BESCHERMING EN INRICH· 
TlNG VAN WINTERVERBLIJVEN 
Jan Su)'$. Bachstraat 43. S802 GM Veoray 

COMMISSIE ONTItEFANGeN 

Robr:n Lultik, Kcu.altrut 7, lJ16l.X Almere 

COMMISSIE VLEERMUISKlAPPER 

Wim Bonp", CcreatJUI 15,6707 AL W.geninsen 

COMMISSIE MEETNIm"ROJECr 

HenMn Um~1I&, H.mi_117, 67f17 ffWlIge ninpn 

PROVINCIALE COÖRDINATOREN VAN 
DE VLEERMUISWERKGROEP NEDER· 
LAND 

FRIESLAND Rvety Hobbcnsdtol: 
Bertwcncrkane. 6 87]2 EN Kubaatd O5l59-2161 

GRONINGEN Henk Heller 
TOrt""""' S 96J6 CR Zuidbroek OS98S-1l.S6 

OVERUSSEL Roei Hoeve 
D. v. BoulJOftdibuut57 &l25 GG VoIlelMM: 0SZ14-3001 

DRENTHE Eric Mcnkveld 
Hoofdwe, 268, 976S CM Pltcrswoldc 1l'i907.94273 

FLEVOLAND R.omboul de Wija 
Pimpc.me'-t .... t 6 1314 JL Almere 032A0-46338 

NOORD·HOLlAND Kcca Kaptcyn 
801 en Lommc~, 1-1II10:S5 OK Am5ccl'Óam Q20..688W7 

VZ2JVLEN mventariAtic.ptOjcctc .. Noord·HoU.Gd 
AIIrwoordnummcr~211, 10.0 WH AmlUtdam 

ZUID·HOU.ANO lC&ct Mc:..ten 
Paia.medeMtru174 2612 XS Delft 015-14.507J 

UTRECHT Zomer SNijn 

NieLnioSl'tUI21 3811 JX Alnenfoon Q33.622974 

GELDERLAND Mal1: YIn Bcbber 
Bcrpehoold 44 6834 OA Amhcm 085·213210 

NOORD-BRABANT Pctcr'l'willr. 
Comm. de Quaylun 460 5224 EB " HcrtoacnbOKh 07l-

21&U7 
V72/VLEN.jnvenu,riqtleproi«'cn Noord·Dnb.1Il 

Antwoordnlolmmer I07SJ. S:ZOO WB 's HettoacnbOKb. 

ZEELAND Jan·Piel Dekker 

ZwalKnl ... n 104351 RX Vu~01181·1913 

UMBURG Jan Buys 
Bachltrul 43 S80l OM VCll~ 1W78{).86'791 

VZZJVLEN-illWnl.lriAllîcpro;cacli Umbul'J 

Antwoordnummer 20106, 6100 WB Echt. 

, 
"" VHrunltn 

en ~10C1g. 

Nag 
d. 
voor 

Bloqulp 

enk'" 
d_ 
1450,. 

E. d. _ van RIjka1rul13 

2331 HH Lelden 

071-314971 

.' "'" 
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