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Slm Broekhuizen 

Het gaat niet goed met de halTIsterpopulaties. Niet alleen 
in Nederland, n1aar in heel West-Europa. Om een goed 
overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken en 
van de acties die zoal in West-Europa worden onderno
lTIen on1 de teruggang in verspreiding en aantallen te 
stoppen, had het Institut für Zoologie van de Martin
Luther-'Universiteit in Halle/SaaIe (D) op 8 en 9 novem
ber 1997 een workshop belegd over 'Grundlagen zur 
Ökologie und zum Schutz des Feldhamsters'. 

Verspreiding van de hamster in Duitsland, vóór 1985 
(cirkels) en În de periode 1985-1994 (stippen). Uit 
Stubbe e.a. 1997. 

Als voorwerk had de onderzoeksgroep 
uit Halle een kaartje samengesteld lnet 
de vroegere (vóór 1985) en de huidige 
(1985-1994) verspreiding van de hamster 
in Duitsland (zie fig. 1) en een overzicht 
van het ecologisch onderzoek aan de 
halnster dat vanuit Halle werd en wordt 
gedaan (Stubbe e.a. 1997). Voor zover er 
gegevens waren, natuurlijk, 

Wat de verspreiding betreft gaat ons 
oog, na een eerste blik op het enorme 
deel van het oorspronkelijke areaal 
waarin na 1985 geen hamsters meer 
werden aangetroffen, al snel naar het 
gebied dat aansluit bij het Nederlandse 
verspreidingsgebied in Zuid- en 
Midden-Linlburg. De gepresenteerde 
gegevens betreffen alleen grensover
schrijdende kaartblokken en zijn klaar
blijkelijk ontleend aan het hamsterrap
port van Krekels & Gubbels (1996). 
Over het voorkOlnen van de hamster in 
Nordrhein-Westfalen stonden de 
auteurs bij het sanlenstellen van de 
kaart blijkbaar geen andere gegevens uit 
Rheinland ter beschikking: in Westfalen 
heeft de hanlster waarschijnlijk altijd al 
ontbroken (Schröpfer 1984). 

Reservaat 
De teruggang van de hal11ster, die in het 
Duitse kaartje zo schokkend duidelijk 
tot uitbeelding komt, is een fenomeen 
van de laatste 30-35 jaar. In het VOOl'ma
lige Oost-Duitsland werden nog tot hal-



Ingang van een hamsterhol in een moestuin langs de 
Voer bij Meseh, Zuid-Limburg, oktober 1981. Foto Sim 
Broekhuizen 

verwege de jaren '60 plaagniveaus 
bereikt. Al vanaf 1967 echter liepen de 
aantallen in Sachsen-Anhalt snel terug, 
getuige de terugloop van het aantal 
vachtjes dat daar werd opgekocht. Ook 
in Nederland werd door Van Mourik 
(1962) al in het begin van de jaren '60 
een sterke daling van het aantal haIn~ 
sters geconstateerd, zij het dat het ver
spreidingsgebied in Nederlands 
Limburg toen nog geen inkrimping liet 
zien. Van Mourik (op. cit.) adviseerde, 
naast een beter toezicht op het los laten 
lopen van honden en een verbod op het 
los laten lopen van katten, het inrichten 
van een hamsterreservaat. Met dit 
advies is toen niets gedaan. Het werd 
daarom opnieuw naar voren gebracht 
door Smit & Van Wijngaarden (1981) in 
hun overzicht van de bedreigde zoog
dieren in Europa, dat ook al in 1976 was 
verschenen als rapport van de Europese 
Gemeenschap. Snlit & Van Wijngaarden 
weten de enorme achteruitgang van de 
hamster lnede aan de mechanisatie en 
de schaalvergroting in de landbouw. 

Ook met dit herhaalde advies werd 
niets gedaan. Mogelijk speelde in 
Nederland daarbij een rol dat Pelzers 
(1982) bij zijn onderzoek naar de ver
spreiding van de hamster in Midden
Limburg geen afname van het versprei
dingsgebied vond en op grond van zijn 
waarnelningen geen uitspraak durfde te 
doen over de ontwikkeling van de aan
tallen. Hij zag ook niet zozeer de toen
malige landbouwmechanisatie als een 
bedreiging voor de hamsterstand, lnaar, 
naast loslopende honden en katten, 
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vooral de veranderÎng van het grondge
bruik; het omzetten van graanvelden in 
weiden, industrieterreinen, woongebie
den en wegen. 

Dynamiek 
Wat bij verschillende in Halle gepresen
teerde inventarisaties opviel, was de 
dynamiek in de verspreiding. Een deel 
van de inventarisatieblokken die bij de 
ene opnalne door hamsters werden 
bewoond, bleek bij een volgende opna
lne verlaten en andersom. Dit beeld 
kOlTIt ook naar voren bij de recente 
halTIsterinventarisaties in Zuid-Limburg 
(Van Noorden e.a. 1997). Ten dele hangt 
dat samen met de vruchtwisseling op de 
diverse percelen: hamsters zoeken na de 
winterslaap klaarblijkelijk steeds weer 
de velden op die dan weer de voor hen 
meest geschikte gewassen dragen. Hoe 
doelgericht ze bij dat zoeken te werk 
gaan en over welke afstanden ze zich 
daarbij verplaatsen, daar is weinig ken
nis over. Lokale foerageertochten kun
nen tot afstanden van 500-700 meter 
gaan (Grulich 1978), maar dat is natuur
lijk iets anders dan het echt verplaatsen 
van de verblijfplaats. 

De geconstateerde dynamiek in de 
verspreiding kan voor een deel ook 
schijn zijn. Een deel van de hamster
burchten kan zich ten minste tijdelijk in 
vegetatiestructuren bevinden waarin de 
bewoning minder goed te vinden is dan 
op de pas gemaaide graanvelden. 
Aanwijzingen daarvoor werden o.a. 
gevonden door Gubbels e.a. (1994). 
Ook in dat geval blijft de vraag naar de 
mate en de afstand van de verplaatsin
gen overeind. Misschien is dat wel ver
der dan we denken, al is het in dit kader 
opmerkelijk dat er weinig doodgereden 
hamsters worden gevonden. Maar wel
licht is de hamster daarvoor al wel te 
zeldzaam geworden. 

Migratieonderzoek 
Schijn of werkelijkheîd~ het lijkt de 
hoogste tijd dat dit gat in onze kennis 
van de bewegingen van de hamsters 
wordt opgevuld, wil daar bij het 
beschenningsbeleid in Liln burg op een 
goede manier op kunnen worden jnge
speeld. De spaarzame nederlandstalige 
literatuur help daar niet bij. Glas (1961) 
schrijft: 'Over eventuele migraties van 
het dier zijn we niet ingelicht' en 33 jaar 
later schrijven Gubbels e.a. (1994): 'Ons 
rest echter nog steeds de vraag waar de 
dieren blijven die wèl door grondbewer
kingen uit hun zomerburchten worden 



verdreven. Vooralsnog moeten we het 
antwoord schuldig blijven). 

Migratieonderzoek bij hamsters zal 
zeker geen sinecure zijn. Dieren zullen 
daarvoor gevangen en individueel 
gemerkt moeten worden. Het duitse 
onderzoek heeft aangetoond dat hanl
sters bij de burchten redelijk goed ll1et 
inloopvalletjes te vangen zijn, maar dat 
kost toch de nodige tijd. Individueel 
luarkeren kan op verschillende manie
ren) lnaar de voorkeur hebben natuur~ 
lijk manieren waarbij de dieren niet 
opnieuw hoeven te worden gevangen 
om gecontroleerd te worden. De meest 
voor de hand liggende methoden zijn 
het lnet een halsbandje aanbrengen van 
een zendertje - in Duitsland wordt dat 
met succes gedaan - of onderhuids 
inbrengen van een transpondertje. Dit is 
een klein glazen staafje van ca. 2 lUIU 

dik met daarin een individueel geco
deerd chipje en een afgestenld spoeltje 
van koperdraad. Met een uitlezer, die 
gedurende korte tijd een elektromagne
tisch veld produceert, kan de code zicht
baar worden gelnaakt. Door zowel in 
het voorjaar als in het najaar dieren te 
merken en gemerkte dieren terug te 

De hamsterpopulaties in Europa vertonen grootscha
lige schommelingen! hamsters komen en gaan. Om 
de hamster voor Nederland en België te behouden is 
onderzoek naar zijn ruimtelijke verplaatsingen in rela
tie tot het grondgebruik hard nodig. Foto Rollin 
Verlinde 

vangen, kan een beeld van de verplaats
ingen, dan wel de plaatstrouw worden 
verkregen. In principe zou het terugvan
gen niet hoeven als een uitlezer, voor
zien van de mogelijkheid de geregis
treerde gegevens op te slaan, een nacht 
bij de hoofdingang van de bewoonde 
burcht verdekt kan worden opgesteld. 

Een nadeel van het onderzoeken van 
verplaatsingen door middel van het regi
streren van transponders is dat de reik
wijdte van de uitlezer beperkt is en het 
daardoor veel tijd en apparatuur kost 
om een dier op de aanwezigheid van het 
merk te controleren. Dat kan met een 
om de nek gehangen zendertje aanmer
kelijk sneller en zonder verdere ingre
pen rond de burcht, zoals onderzoek in 
Heidelberg en Halle aantoonde. 

Waarom al die moeite nodig is? Nu 
verdwijnen hamsters zonder dat we 
weten waar ze blijven en duiken ze op 
zonder dat we weten waar ze vandaan 



Hol van een hamster in Zuid-Limburg, oktober 1981. 
Foto Sim Broekhuizen 

kon1en en vooral ook hoe ze er zijn 
gekOlllen. Dat betekent dat we eigenlijk 
in het duister tasten als we de samen
hang tussen de restpopulaties willen 
versterken, wat één van de doelen is bij 
het nu eindelijk - ingezette bescher
n1Îngsbeleid. Migratie-onderzoek kost 
echter veel tijd en volharding en inzet 
van apparatuur. Het is op zijn lninst spij
tig dat daar vooralsnog geen capaciteit 
voor ter beschikking staat. Want hoeveel 
respijt hebben we nog, hoelang kunnen 
we nog vaststellen dat hamsters niet 
alleen ergens verdwijnen maar ook nog 
ergens verschijnen? ~ 
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In het Zuid-Limburgse Mergelland (NL) wordt het land
schap en de natuur bedreigd door verstedelijking, toene
mende recreatie en uitbreiding van de infrastructuur. OITI 
deze reden is het MergeIland in het Nederlandse rijksbe
leid aangewezen als ROM-gebied. ROM staat voor: 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. Binnen het ROM
gebied is aandacht voor het behoud van de soortenrijk
dOlTI. In dat kader heeft de Stichting Instandhouding 
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) plannen 
opgesteld die gericht zijn op het veilig stellen en verster
ken van levensvatbare populaties van bedreigde planten 
en dieren. Eén van deze actieplannen richt zich op 'kerk
zomerverblijfplaatsen' van vleermuizen. 

Voor het opstellen van het actieplan is 
onderzoek gedaan naar de ontwikkelîng 
van vleennuispopulaties op kerkzolders 
en in kerktorens. Verder is gekeken naar 
de oorzaken van de achteruitgang van 
vleermuizen en de toestand waarin de 
kerkverblijven zich nl0menteel bevin
den. Niet alleen kerken, maar ook knel
punten in de landschappelijke omgeving 
van deze zonlerverblijfplaatsen zijn 
gedurende het onderzoek onder de loep 
genomen. 

Beheers- en beschermingsmaatrege
ten voor vleermuizen houden vooral 
verband met hun verblijfplaatsen. 
Zowel winter- als zomerverblijven zijn 
van belang voor het overleven van de 
diverse vleennuissoorten. Zomer
verblijven worden vaak onderbelicht en 
zijn tot op heden niet zo intensief 
onderzocht en beschermd als winterver
blîjfplaatsen. Het beheer van kerkzol
ders is voor enkele soorten echter van 
cruciaal belang. Het gebruik van zwaar 
giftige houtconserveringsmiddelen of 
het afsluiten van een invliegopening kan 
het einde van een kolonie betekenen. 
Daarnaast zijn ook jachtgebieden en 

Vrijwilligers van de werkgroep Natuur
behoud SchÎn op Geul helpen mee het 
materiaal voor een mestvlonder de kerk op 
te krijgen. Foto Ludy Verheggen 
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Figuur 1, Verandering van de presentie van vleermui
zen op kerken in het Mergelland. voor alle onder
zochte kerken en voor alleen die kerken die in beide 
perioden werden bekeken. Vóór staan de gegevens 
van vroeger, achter die van nu. 

vliegroutes er naar toe belangrijk. De 
aanwezigheid van lijnvofll1Îge land
schapselenlenten kan mede bepalend 
zijn voor het voorkomen van deze soor
ten. 

Het actieplan voor vleennuizen in 
Mergelland richt zich op de volgende 
gebouwbewonende soorten: grote hoef
ijzerlleus, baardvleermuis, Brandt's 
vleennuis, vale vleermuis, franjestaart, 
ingekorven vleermuis, grootoorvleer
muis en grijze grootoorvleermuis. Het 
blijft niet bij een plan. Nu al worden 
voor deze acht soorten maatregelen 
genomen door de Stichting IKL, zodat 
de zomerverblijf plaatsen en de omrin
gende landschapsstructuur worden 
behouden, ingericht en verbeterd. Zo 
worden de overlevingskansen van de 
populaties vergroot en worden nieuwe 
vestigingsmogelijkheden voor vleermui
zen geschapen. 

Verspreiding 
Sporen van de acht voor het project 
geselecteerde vleermuissoorten werden 
in de periode van 1960 tot en lnet 1997 
in lnaar liefst 49 kerken in Mergelland 
aangetroffen. Dat wil helaas niet zeggen 
dat in al deze kerken vleermuizen zijn 
waargenomen. Op 11 kerkzolders zijn 
alleen lnaar uitwerpselen aangetroffen. 
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Van deze 11 kerken is op 5 zolders 
alleen oude mest gevonden, die geheel 
verhard en ingedroogd was. Hier heb
ben in het verleden vleennuizen geze
ten, maar deze zijn om een of andere 
reden verdwenen. In 38 kerken in 
Mergelland zijn daadwerkelijk vleennui
zen gezien. In 20 van deze kerken zijn 
kraamkolonies van 4 of lneer dieren 
waargenomen, in de overige 18 kerken 
zijn enkel kleinere groepen of solitaire 
vleernluizen aangetroffen. 

Om inzicht te krijgen in de ontwikke
ling van de verschillende vleermuissoor
ten În de kerken van Mergelland is in 
het actieplan apart gekeken naar de 
jaren 1960-1987 en 1987-1997. Het aantal 
kerken luet vleermuis-sporen blijkt bij 
een vergelijking van deze beide perio
den te zijn afgenonlen van 49 naar 31 
(figuur 1). Van drie soorten (baardvleer
muis, grootoorvleermuis en vale vleer
muis) waren voldoende gegevens aan
wezig om een trend te kunnen bepalen. 
De overige soorten hebben zich in beide 
perioden zo zelden laten zien) dat geen 
conclusies kunnen worden getrokken 
over hun aantalsontwikkeling. Van de 
grote en kleine hoefijzerneus zijn geen 
waarnemingewn bekend op kerken in 
het Mergelland. 

Achteruitgang 
Baardvleermuizen en grootoorvleermui
zen zijn in Mergelland gedurende beide 
perioden het nleest aangetroffen (figuur 
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2). Voor baardvleermuizen blijkt dat het 
aantal zomerverblijfplaatsen in kerken 
teruggelopen is van negen naar drie ker
ken. Het aantal kolonies lijkt echter te 
zijn toegenonlen van twee naar drie. 
Voor grootoorvleermuizen kan ook wor
den geconstateerd dat het aantal zomer
verblijfplaatsen in kerken is teruggelo
pen, van 39 naar 26. Maar bij deze soort 
is ook het aantal kolonies verminderd) 
van 17 naar 12. 

De vale vleermuis is in de eerste 
periode aangetroffen in vijf kerken. In 
de tweede periode werd de soort slechts 
aangetroffen in één kerk. Kolonies zijn 
in beide perioden niet gevonden. De 
grijze grootoorvleermuis is in de tweede 
periode juist vaker in kerken waargeno
men dan in de eerste periode. Vóór 1987 
werd echter nog geen duidelijk onder
scheid gemaakt tussen de grootoorvleer
muis en de grijze grootoorvleermuis, 
zodat het mogelijk is dat in de serie 
waarllenlingen van de gewone grootoor
vleermuis ook waarnemingen aanwezig 
zijn van de grijze grootoorvleermuis. 
Over de aantalsontwikkeling van deze 
soort kan dus niet met zekerheid een 
uitspraak worden gedaan. 

Knelpunten in kerken 
De laatste decennia is het aantal 
geschikte kerkzomerverblijven door ver
scheidene oorzaken steeds verder afge
nomen. Veel kerkzolders en -torens zijn 
gerenoveerd en daarbij vaak hennetisch 
afgesloten voor duiven. Een ander ern
stig gevaar voor vleermuizen op kerk
zolders vormen de houtverduurza
mingsmiddelen die worden gebruikt in 
de strijd tegen houtwornlen en boktor
ren. Deze giftige middelen hebben 
reeds vele slachtoffers geëist en maken 
een kerkzolder wellicht jarenlang voor 
vleennuizen onbewoonbaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat renovatie 
op zich geen reden kan zijn voor de ach
teruitgang van het aantal door vleermui
zen bewoonde kerkzolders. In 14 van 24 
gerenoveerde Mergellandse kerken 
werd na de renovatie geen wijziging in 
het aantal vleermuizen geconstateerd. 
Bovendien zijn er kerkzolders waar 
nlOlnenteel geen vleermuizen (meer) 
zitten en die sinds de jaren zestig nooit 
gerenoveerd zijn. 

Het behandelen van kerken met hout
verduurzalningslnidde1en kon in het 
verleden schade aanrichten aan vleer-
111Uispopulaties. In het Mergelland zijn 
echter, voor zover bekend, slechts 10 
kerkzolders behandeld lnet giftige mid-
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Figuur 2. De ontwikkeling in presentie van de baard
vleermuis (drie linkse kolommen) en grootoorvleer
muis (drie rechtse kolommen) in Mergellandse ker
ken. 

delen (lindaan). Op acht van deze kerk
zolders zijn vóór de behande1ing vleer
muizen waargenomen. In zes kerken 
werden na de ingreep geen v1eennuizen 
Ineer waargenomen. Op twee kerkzol
ders werden zowel na als vóór de 
ingreep vleermuizen gezien. Hier is dus 
een mogelijk oorzakelijk verband tussen 
de toepassing van de middelen en de 
aanwezigheid van vleermuizen. 

Sinds ongeveer 1985 worden echter 
geen giftige houtverduurzamingsmidde
len lneer gebruikt. Nu past men pyreth
roïden toe. De 24 zolders die zo behan
deld zijn konden vrijwel direct na de 
ingreep weer door vleermuizen worden 
bewoond zonder dat dit (blijkbaar) 
schadelijke gevolgen had voor de die
ren. Het is dus niet waarschijnlijk dat 
recente behandelingen (na 1985) een 
belangrijke oorzaak vormen van de ach
teruitgang van vleermuÎzen In 
MergeIland. 

DichtspUkeren 
Het 'dichtspijkeren' van de kerkgebou
wen vormt de hoofdoorzaak in de ach
teruitgang van de zonlerverblijfplaatsen 
van Mergelland. Slechts 16 kerken zijn 
in 1997 nog redelijk toegankelijk voor 
vleermuizen. In 11 op het oog slecht 
toegankelijke kerken werden in 1997 
toch sporen van vleermuizen aangetrof
fen. Het is de vraag of de door vleer
muizen ontdekte openingen in de toe-



Kerk van Eijs met op de achtergrond het Eijserbos. 
Om van de kerk naar het bos te vliegen moeten vleer
muizen de holle weg 'nemen', De corridor-functie van 
die weg kan worden versterkt door de open stukken 
aan weerszijden in te planten met bomen. Foto Ludy 
Verheggen 

komst beschikbaar blijven. Bij toekom
stige renovaties of verbouwingen 
bestaat de kans dat deze openingen wor
den dichtgemaakt, waardoor opnieuw 
een geschikte zOlnerverblijfplaats ver
dwijnt. In MergeIland zijn 25 kerkzol
ders en 40 kerktorens zo goed afgeslo
ten dat vleermuizen niet meer kunnen 
binnenvliegen. In deze, vroeger vaak 
bewoonde, zomerverblijfplaatsen zullen 
geen vleermuizen lneer worden aange
troffen zolang ze afgesloten blijven. 

Adviezen 
Twee algemene maatregelen met 
betrekking tot het onderhoud van ker
ken zijn van belang voor vleermuizen 
op kerkzolders. Ten eerste dient de uit
voering van restauraties plaats te vinden 
in de voor vleermuizen minst kwetsbare 
periode, november tot april. Als tweede 
lnaatregel wordt aangeraden onl hout
verduurzamingsmiddelen alleen in 
maart toe te passen. 

Veel kerkbesturen denken dat de aan
wezigheid van vleermuizen op de kerk
zolder of toren overlast zal veroorzaken. 
De nleest gehoorde misverstanden 
onder de kerkeigenaren in MergeIland 
zijn de verwachte beschadiging van het 
gebouw, de grote hoeveelheden lnest en 
de angst voor hondsdolheid en parasi
taire ziekten. Om deze lnisverstanden 
uit de wereld te helpen is naast het 
actieplan een informatiebrochure 
geschreven. Deze zal aan de kerkbestu
ren worden overhandigd. 

Naast deze communicatieve maatre
gel zijn vaak ook technische ingrepen 
noodzakelijk. Door openingen in nu 
afgesloten ralnen, luiken en galmgaten 
te maken kunnen kerken opnieuw toe
gankelijk worden voor vleennuizen. 
Ook kunnen zogenaamde monnikskap-
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pen op het kerkdak worden aange
bracht. Deze 'dakpannen' dienen oor
spronkelijk als ventilatieopeningen voor 
de zolder, maar vleermuizen kunnen ze 
benutten als invliegopening. Verder is 
het creëren van openingen in aanwezige 
dakkapellen aan te bevelen, maar er zijn 
meestal ook nog wel andere mogelijkhe
den om nieuwe openingen op de kerk
zolder of de kerktoren te maken. 

Landschapsstructllur 
Uitgaande van de omvang van de hon1e 
range van de grootoorvleermuis en de 
baardvleermuis is binnen een straal van 
1000 meter rondom de kerkgebouwen 
gekeken naar de aan- of afwezigheid van 
het favoriete jachtbiotoop (bebost land
schap), luet een oppervlakte van ten
minste 30 hectare, en van lijnvormige 
landschapselementen tussen de kerk en 
het jachtbiotoop. 

Uit een analyse ten aanzien van de 
aanwezigheid van jachtbiotopen nabij 
de zomerverblijven blijkt, dat voor 17 
kerken de te grote afstand tot een 
geschikt en voldoende groot jachtbio
toop beperkend kan zijn voor de presen
tie van vleermuizen op kerkzolders. 
Slechts op vijf van deze 17 kerken zijn in 
de periode na 1987 nog vleennuizen 
waargenOlnen. Op vijf andere kerken 
zijn zowel vóór als na 1987 nooit vleer
muizen waargenomen. Op zeven kerken 
zijn sinds 1987 géén soorten meer 
gezien die korte afstanden vliegen, zoals 
baardvl eerm uis, grootoo rv] eermuis, 
grijze grootoorv leennuis en franjestaart. 
Opvallend is dat op géén van de 17 ker
ken vleermuizen zijn waargenolnen die 
grotere afstanden afleggen naar hun foe
rageergebied, zoals vale vleermuis, 
grote hoefijzerneus en ingekorven vleer
muis. Tenslotte hebben zich, voor zover 
bekend, nooit vleennuiskolonies in 
deze kerken gevestigd. 

Ten aanzien van de aanwezigheid van 
lijnvormige landschapselementen in de 
omgeving van de kerkzonlerverblijven, 
waarbij in de nabije Olngeving wel een 
jachtbiotoop aanwezig is, blijkt dat het 
ontbreken van hoogopgaande lijnvormi
ge elementen tussen de kerk en het 
jachtbiotoop, over een afstand van meer 
dan 200 n1eter, verantwoordelijk kan 
zijn voor de geringe mate van bewoning 
van zulke kerken. 

Infrastructuur verbeteren 
De 'ecologische infrastructuur' voor 
vleermuizen bestaat uit de cOlnbinatie 
van verblijfplaatsen (kerken), jachtge-
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bieden en vliegroutes daartussen. 
Zowel op stedelijk grondgebied als in 
het buitengebied zijn lnaatregelen nodig 
om die structuur weer te completeren. 
In het actieplan zijn de raakvlakken met 
andere actieplannen (boomnlarter en 
dagvlinders) bekeken, op lnogelijke 
gezamenlijke aanbevelingen ten aanzien 
van verbeteringen in de landschappelij
ke structuur van Mergelland. Als deze 
twee actieplannen worden uitgevoerd, 
dan zullen voor 18 kerken in Mergelland 
alle knelpunten in de landschapsstruc
tuur voor vleermuizen weggenOlnen 
ZIJn. 

De afwezigheid van jachtbiotopen 
binnen een straal van 1000 lneter van de 
kerk kan dus beperkend zijn voor de 
presentie van vleermuizen op die kerk
zolders. Als de afstand tussen een kerk 
en het dichtstbijzijnde bosbiotoop meer 
dan 1000 lneter bedraagt is het noodza
kelijk een bosgebiedje in de vornl van 
een loofbosje of een hoogstalnboom
gaard aan te leggen tussen de kerk en 
het verder weg gelegen bestaande bos
gebied. Dit bosgebiedje kan dienen als 
'stepping stone' voor vleermuissoorten 
die korte afstanden afleggen. Tevens 
1110et tussen de kerk, de 'stepping stone' 
en het bestaande bosgebied een ecologi
sche verbindingszone worden aange
legd, in de vorm van een windsingel, 
houtwal of dubbele bomenlaan. Als de 
afstand tussen een kerk en het dichtst
bijzijnde bosbiotoop n1inder dan 1000 
meter bedraagt, hoeft alleen een ecolo
gisc1Ie verbindingszone te worden aan
gelegd. 

In het actieplan is een prioritering 
aangebracht in aandachtsgebieden waar 
de landschapsstructuur verbeterd dient 
te worden. De kerken waar géén vleer
muizen (meer) voorkomen en waar 
tevens geen jachtbiotoop aanwezig is 
binnen een straal van 1000 nIeter heb
ben de hoogste prioriteit voor het tref
fen van maatregelen. Kerken waar in de 
periode na 1987 nog vleennuizen zijn 
waargenomen en waar géén jachtbio
toop beschikbaar is heb ben een iets 
lagere prioriteit. Kerken zonder vleer
nluizen, maar n1et een geschikt bosbio
toop in de directe omgeving krijgen de 
derde prioriteit, terwijl kerken waar 
sinds 1987 nog vleermuizen zijn waarge
nomen en waar tevens een dichtbij gele~ 
gen bosgebied aanwezig is, de laagste 
prioriteit krijgen voor het nemen van 
maatregelen. 

Om de mest van een grote groep vleermuizen op te 
vangen is op de zolder van de kerk van Oud
Valkenburg een vlonder gemaakt. Foto Ludy 
Verheggen 

Hier wordt een zogenaamde Jmonnikskap} aange
bracht op het luikje van een toren. Foto Ludy 
Verheggen 

Conclusie 
Er ligt nu een actieplan op tafel waarin 
inrichtings- en beheersmaatregelen voor 
Mergellandse kerken en de landschap
pelijke omgeving staan beschreven. De 
Stichting IKL is inmiddels gestart met 
de uitvoering van de in het actieplan 
voorgestelde maatregelen op 28 kerken. 
Als alle adviezen over enige tijd zijn uit
gevoerd zijn vleermuizen in Mergelland 
weer verzekerd van een goede zon1er
verblijfplaats en kunnen de dieren weer 
naar hartelust jagen in een bosrijke 
omgeving. ....,., 

Nicol~tte EI:P()~evyen;RiJ,ks
~09~$~h.P()1.<IJseI.lalld, Fa.za,t1tel1~ 
w.~g 39,~823 •. KT: Arnhe]l1 (NL). 
~udyVer~e~ge1},Sticl1ting • r.KL, 
}?ostbu§lS4,6040 l\.,DRoermond (NL)· .... . . .. 
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Caspar de Bok 

Steeds vaker wordt voor het beheer van natuurterreinen 
gebruik gemaakt van runderen als Schotse hooglander, 
fjordenpaard of andere grote grazers. Deze grote grazers 
worden meestal preventief behandeld tegen wormen. 
Resten van deze ontwormingsmiddelen komen In et de 
mest in de natuur terecht. Ze kunnen daar nadelige effec~ 
ten hebben op insecten die van de mest afhankelijk zijn. 
De Wetenschapswinkel Biologie heeft, in opdracht van 
Natuurmonumenten, onderzoek gedaan naar nevenef
fecten van ontwormingsmiddelen. Het blijkt dat er erg 
weinig bekend is over de onbedoelde effecten van ont
wormingsmiddelen op insecten en op vogels en zoogdie
ren die deze insecten eten. Het ontwormen van grote 
grazers kan echter zodanig worden aangepakt, dat moge
lijke risico's voor andere dieren in de natuurgebieden 
kleiner worden. 

De ontwormingsmiddelen die in de vee
houderij en ook bij natuurlijk terreinbe
heer met grote grazers worden gebruikt 
hoeven pas vanaf 1997 getest te worden 
op rÎsico's voor natuur en milieu. De 
huidige middelen zijn alleen getest op 
de werkzaamheid en veiligheid voor vee 
en consument. Het staat dus niet vast 
of, en in welke mate, de huidige ont
wormingsmiddelen schadelijk zijn voor 
andere dieren in de natuur. 

Sommige ontwormingsmiddelen blij
ven lang werkzaam in de mest van 
behandelde dieren. Er zijn middelen 
waarvan tot 8 weken na behandeling 
werkzame gehaltes in de mest aange
troffen kunnen worden. Als alle grazers 
tegelijkertijd met dit lniddel behandeld 
worden, wat gebruikelijk is, is de mest 
gedurende lange tijd minder geschikt 
voor bijvoorbeeld de voortplanting van 
bepaalde insecten. Voor vogels en zoog
dieren kan hierdoor een belangrijke 
voedselbron wegvallen. Insecten kun
nen de stoffen uit de ontwormingsmid-

delen ook opslaan zonder dat deze stof
fen een negatieve invloed op het insect 
hebben. Dit kan leiden tot doorvergifti
ging van vogels en zoogdieren, als deze 
veel insecten eten die de stof opgesla
gen hebben. 

Uit laboratoriunl- en veldproeven zijn 
gegevens bekend over de effecten van 
verschillende ontwormingsmiddelen op 
ongewervelde dieren. Inzicht in effecten 
van deze middelen op andere zoogdie
ren dan waarvoor de middelen bestenld 
zijn, ontbreekt grotendeels. Als er al 
informatie beschikbaar is gaat het om 
slechts één groep van werkzame stoffen, 
de zogenaamde avermectines. Van 
andere werkzame stofgroepen uit ont
wormingsmiddelen is, voor vogels en 
zoogdieren, geen infonnatie over effec
ten voorhanden. 

Schone mest 
Omdat er zo WeinIg bekend is over 
effecten van ontwormingslniddelen op 
de natuur en het milieu is het raadzaam 



Het inschakelen van 'grote grazers' zoals deze 
Schotse hooglanders bij het natuurbeheer is tegen
woordig populair. Spaarzaam en gefaseerd gebruik 
van ontwormingsmiddelen is daarbij raadzaam, 
omdat ze een nadelige invloed kunnen hebben op 
mestkevers en andere organismen. Foto Jaap Mulder 



BegrazÎng verrijkt de natuur met mest en het daarbij 
behorende leven, zoals specifieke paddestoelen. De 
veterinaire behandeling van het vee, zoals ontwor
ming, zou echter ook milieuvreemde stoffen in 
natuurgebieden kunnen verspreiden. Foto Jaap 
Mulder 

zorgvuldig met het gebruik van deze 
middelen onl te gaan. Dat geldt, Ineer 
nog dan in de reguliere veehouderij, 
voor het gebruik in natuurterreinen. In 
het rapport van de Wetenschapswinkel 
(Montforts 1996) wordt aanbevolen het 
gebruik van ontwormingsluiddelen te 
beperken. Als er toch ontwormd moet 
worden, moeten de grazers niet alle
maal tegelijk maar gefaseerd ontwormd 
worden. Er blijft dan immers altijd 
'schone' nlest beschikbaar. De nliddelen 
nloeten ook op de l11inst schadelijke 
wijze worden toegediend. Ze Inoeten zo 
kort mogelijk in de mest zijn terug te 
vinden. Het gebruik van pillen die bet 
middel gedurende langere tijd in kleine 
hoeveelheden in het lichaanl afgeven 
('sustained release bolussen') nloet ver~ 
meden worden. Eventuele effecten op 
insecten, vogels en zoogdieren worden 
zo geminiInaliseerd. 

Mede naar aanleiding van het onder
zoek is bij Natuurmonul11enten en 
andere terreinbeherende organisaties de 
discussie over het gebruik van ontwor-
111ingsmiddelen op gang gekonlen. 
N aast de manier van toediening staat 
ook de noodzaak voor het preventief 
ontwormen ter discussie. De grote gra
zers in natuurterreinen hebben veel 
lueer ruinlte dan vee in de intensieve 
veeteelt. De kans op worminfecties is 
daardoor kleiner. Zolang de effecten van 

een stof op organismen niet duidelijk 
zijn, nloet zoveel mogelijk worden voor
komen dat ze er aan blootgesteld wor
den. Zeker in het kader van natuurbe
heer past het niet methoden toe te 
passen die mogelijk een schadelijk effect 
hebben op de natuur. 

Wetenschapswinkel 
Het hier beschreven onderzoek, in 
opdracht van N atuurmonunlenten, is 
een voorbeeld van het onderzoek dat de 
Wetenschapswinkel Biologie van de 
Universiteit Utrecht kan uitvoeren. 
Natuur- en lnilieuorganisaties kunnen 
met allerlei vragen bij de 
Wetenschapswinkel terecht voor onder
zoek en advies op het gebied van 
natuur, 111i1ieu, gezondheid en educatie. 
Zo kunnen niet-draagkrachtige organi
saties toch wetenschappelijk onderzoek 
laten uitvoeren. Voor meer informatie, 
zie kader. ~ 
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Piet J.M. Bergers 

Onderzoek naar kleine zoogdieren gebeurt in Nederland 
meer en meer. De steeds ruimere beschikbaarheid van 
inloopvallen lnaakt het gemakkelijker OITI bij inventarisa
ties (ook) naar deze diergroep te kijken. Meestal wordt 
gedurende een aantal dagen gevangen waarna de vang
sten per aangetroffen soort besproken worden. Bijna 
nooit wordt ingegaan op de vraag hoe volledig de inven
tarisatie is geweest. De resultaten van drie jaar inventari
seren in meer dan veertig gebieden laten zien dat het 
slechts zelden voorkolnt dat in een inventarisatie alle 
soorten worden gevangen die in een gebied voorkon1en. 

De hier gepresenteerde gegevens zijn 
afkOlTIstig van drie jaar inventariseren 
door het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek met Longworth life
traps in 41 rietgebieden in het 

Voor een aantal soorten kleine zoogdieren geeft een 
eenmalige inventarisatie van een gebied een bedrieg
lijk beeld l vanwege de ruimtelijke dynamiek in de 
populatie. De bosspitsmuis echter is zeer wijdver
spreid en wordt tijdens bijna elke inventarisatie van 
een terrein gevangen. Foto IBN-DLO 

Deltagebied. De methode was sterk 
gericht op het vangen van noordse woel
muizen. De vallen werden steeds 
geplaatst in raaien van 25 valpunten met 
twee vallen per punt. De vallen bevatten 
droog hooi, appel, wortel en havermout, 
en er werden zes ofvier controles uitge
voerd nadat de dieren eerst een paar 
dagen aan de vallen konden wennen. 
Per gebied werden dus ten minste 200 
valcontroles uitgevoerd~ maar het 
gemiddelde aantal valcontroles bedroeg 
330 per gebied per jaar. Dit is, vergele
ken tTIet de meeste inventarisaties naar 
kleine zoogdieren, een flinke onder
zoeksinspanning. De basis voor dit arti
kel wordt gevormd door ruim 40.000 
valcontroles, waarbij 6186 vangsten van 
kleine zoogdieren zijn gedaan. 

Algemene trends 
In de rietgebieden in het Deltagebied 
werden 15 soorten kleine zoogdieren 
vastgesteld. Deze soorten werden echter 
niet altijd in alle gebieden aangetroffen 
(tabel 1). Bosspits111Uis~ bosmuis en 
noordse woelmuis waren erg algemeen~ 
ze kwamen in bijna alle gebieden voor. 
Dwergmuis, dwergspitsmuis~ wezel en 
huisspitsmuis kwamen algemeen voor. 
De waterspitsmuis werd in ongeveer 
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soort aantal gebieden waarin gemiddeld aantal keren 
aangetroffen in de bezette 
gebieden 

de soort minstens eenmaal 
is aangetroffen 

bosspitsmuis 
aardmuis 
bosmuis 
noordse woelmuis 
dwergmuis 
waterspitsmuis 
huisspitsmuis 
wezel 
dwergspitsmuis 
huismuis 
veldmuis 
bruine rat 
hermelijn 
mol 
rosse woelmuis 

40 
8 
40 
37 
29 
13 
21 
22 
22 
9 
8 
3 
2 
2 
1 

Tabel 1. Voorkomen van kleine zoogdieren in 41 riet
gebieden in het Deltagebied in de periode 1992 -
1994. Alle gebieden zijn elk jaar eenmaal geïnventari
seerd. 

een derde van de gebieden aangetrof
fen, de resterende soorten allemaal in 
minder dan een kwart van de gebieden. 

Als de soortensamenstelling van een 
gebied stabiel is, en een inventarisatie 
een betrouwbare afspiegeling daarvan 
is, dan zouden de soorten die in een 
gebied aanwezig zijn, elk jaar moeten 
worden gevangen. Uit tabel 1 blijkt ech
ter dat dat niet gebeurt, anders zou de 
score over de drie onderzoeksjaren 
altijd 3 zijn. De soorten die algemeen 

Tabel 2. Verschillende gegevens die de betrouwbaar
heid van inventarisaties in rietgebieden weergeven. 
Uitgangspunt in deze tabel is het aantal soorten dat in 
drie jaren is aangetroffen (totaal). Maximum en mini
mum zijn respectievelijk het hoogste en het laagste 
aantal soorten dat in een gebied Îs aangetroffen in 
één van de drÎe inventarisaties. De laatste drie rijen 
laten zien, voor soorten die respectievelijk elk jaar, in 
twee jaren of slechts eenmaal in een gebied zijn aan
getroffen, welk percentage ze uitmaken van het tota
le aantal soorten dat in de hele onderzoeksperiode is 
vastgesteld. 

kenmerk maximum 

aantal soorten per gebied (totaal) 
in 3 jaar 9 
in 1 jaar 6 

aantal soorten per gebied (%} 
maximum J totaal 100 
minimum J totaal 83 

aantal jaren aangetroffen (%) 
3 83 
2 57 
1 67 

voorkomen werden ook tijdens twee of 
drie inventarisaties in een gebied gevan
gen. Naannate soorten lninder ver
spreid voorkonlen worden ze ook min
der vaak aangetroffen in een gebied. 
Deze regel is echter niet eenduidig, 
zoals vooral de aardmuis, maar ook de 
waterspitsmuis en de dwergspitsmuis 
laten zien. 

Getalsmatige onderbouwing 
Zelfs zeer algelnene soorten worden 
niet altijd gevangen tijdens inventarisa
ties (tabel 1). Het is dus waarschijnlijk 
dat soorten gemist worden. Wat is nu de 
omvang van dit probleem? Een indruk 
hiervan is nodig om de resultaten van 
individuele inventarisaties beter in te 
kunnen schatten. Daarom is in tabel 2 
een aantallnaten gegeven die hier meer 
licht op kunnen werpen. 

Gedurende de onderzoeksperiode 
van drie jaar zijn per rietgebied gemid
deld iets nleer dan zes (6,3) soorten aan
getroffen. Het totaal aantal soorten in 
een gebied varieerde van vijf tot negen. 
Tijdens de afzonderlijke inventarisaties 
werden echter genliddeld maar 4,1 soor
ten aangetroffen. Dit betekent dat 

gemiddelde minimum 

6,3 5 
4,1 2 

81 60 
49 20 

37 0 
24 0 
40 14 



gemiddeld lnaar 65% van de soortensa
menstelling werd aangetoond als slechts 
één jaar in plaats van drie jaren is gevan
gen. De spreiding binnen één jaar is 
relatief ook groter. Het aantal soorten in 
een enkele inventarisatie varieerde van 
twee tot zes. De rietgebieden verschil
den dus sterk in hun soortenrijkdom. 
Om een goede vergelijking mogelijk te 
maken moet daarom worden uitgegaan 
van maten die gerelateerd zijn aan het 
totaal aantal soorten dat in de drie 
onderzoeksjaren in een gebied is gevan
gen. 

De eerste maat is het maxiInale aantal 
soorten dat gedurende één van de drie 
onderzoeksjaren in een gebied is aange
troffen. Soms zijn alle soorten (maxi
mum 100%) in een inventarisatie aange
troffen. Het hoogste aantal soorten dat 
in een van de drie inventarisatiejaren in 
een gebied werd gevangen was in ieder 
geval altijd hoger dan 60% (minimum 
waarde) van het totaal aantal soorten. 
Gemiddeld is tijdens de inventarisatie 
waarin het hoogste aantal soorten in 
een gebied is gevangen nog altijd een 
vijfde van de soorten niet aangetroffen. 

De tweede maat is het minimum aan
tal soorten dat tijdens een van de drie 
inventarisaties is aangetroffen in een 
gebied. GeIniddeld was dit maar de 
helft (49%) van het totale aantal soorten 
in een gebied. Maximaal werd 83% aan-

De aardmuis is een buitenbeentje. Alhoewel hij in 
slechts acht gebieden is aangetroffen, werd hij in die 
gebieden meestal wel gevangen tijdens inventarisa
ties. Foto IBN-DLO 

getoond, maar het kwam ook voor dat 
slechts een vijfde (20%) van het totaal 
aantal soorten werd gevangen. 

De derde maat is het aantal keren dat 
soorten tijdens de drie onderzoeksjaren 
in een gebied gevangen zijn. Soorten 
konden in dit onderzoek een, twee of 
drie keer in een gebied worden gevan
gen. De soorten die slechts één keer 
werden gevangen maakten gemiddeld 
40% uit van het totaal aantal soorten in 
een gebied. Ongeveer een even groot 
deel van de soorten (37%) in een gebied 
werd drie keer gevangen. De meeste 
soorten zijn in dit onderzoek dus altijd 
of slechts incidenteel aangetroffen. De 
soorten die altijd gevangen werden, 
vormden maximaal 83% van de in drie 
jaren aangetroffen soorten. De soorten
samenstelling van de vangsten in een 
dergelijk gebied is behoorlijk stabiel. De 
soorten die slechts eenmaal gevangen 
zijn, vormen maximaal tweederde van 
de soorten in een gebied. Opvallend is 
verder dat in alle gebieden soorten 
gevangen zijn die slechts eenmaal in een 
inventarisatie zijn aangetroffen. Deze 
groep vormt immers minimaal 14% van 



De rosse woelmuÎs is een soort die slechts zeer zei
den gevangen is omdat de onderzoeksregio buiten 
het areaal van deze soort ligt. Foto IBN-DLO 

het totaal aantal soorten in een gebied. 
De soortensamenstelling van kleine 
zoogdieren in rietgebieden is, al met al, 
zeer variabel. 

Dynamiek 
Uit de bovenstaande gegevens komt een 
sterk dynamisch beeld van de kleine 
zoogdierenfauna van rietgebieden naar 
voren. Het kon1t slechts zelden voor dat 
alle soorten in een gebied in een inven
tarisatie aangetroffen worden. 
Gemiddeld wordt slechts 65% van de 
soortensamenstelling aangetroffen en 
het kan zelfs voorkonlen dat maar een 
vijfde van de kleine zoogdierenfauna 
van een gebied wordt gevangen. Deze 
gegevens roepen de vraag op of de 
gebruikte methode wel geschikt is Oln 
het voorkomen van kleine zoogdieren 
aan te tonen. Deze twijfel wordt nog 
versterkt door het feit dat în partijen 
braakballen uit een regio soms soorten 
worden aangetroffen die pas na jaren 
door middel van vallenonderzoek in die 
regio worden aangetoond. Uilen zijn nu 

eenlnaal veel betere muizenvangers dan 
n1ensen. Daar zullen we als zoogdieren
onderzoekers nlee moeten leren leven. 

De dynamiek in de vangsten is te wij
ten aan verschillende factoren. Zo spe
len weersomstandigheden, seizoen, 
ervaring van de vangers, maar ook geluk 
een rol. In dit artikel staat de ruimtelij
ke dynalniek echter centraal. Deze 
ruimtelijke dynamiek speelt binnen en 
tussen gebieden. Door met beide vor
men van ruimtelijke dynamiek rekening 
te houden kan de betrouwbaarheid van 
kleine zoogdiereninventarisaties verbe
terd worden. 

Kleine zoogdieren komen niet homo· 
geen verspreid over een gebied voor. In 
jaren met hoge dichtheden kan een heel 
gebied bevolkt zijn, maar vooral in jaren 
met lage dichtheden is de kans groot dat 
de vallen op een plaats staan waar op dat 
moment geen muizen voorkomen. 
Hierdoor kan ten onrechte worden 
geconcludeerd dat een soort niet voor
kOlnt in het gebied. Dit fenomeen 
treedt nog versterkt op bij soorten met 
zeer grote oppervlakte-eisen) zoals de 
hermelijn. De rietgebieden zijn voor 
deze soorten slechts een onderdeel van 
hun leefgebied. De remedie tegen de 
negatieve effecten van deze ruimtelijke 
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dynamiek binnen leefgebieden is het 
vangen op meer plekken in een gebied. 
Indien over genoeg vallen beschikt kan 
worden, is het mogelijk OlU met dezelf
de tijdsinspanning n1eer plekken binnen 
een gebied te bemonsteren. De kans om 
een soort aan te treffen is dan groter, er 
treedt minder sterfte op en de verkregen 
gegevens zijn ook nog eens beter 
geschikt voor statistische analyse 
(Bergers 1997). 

De ruimtelijke dynamiek tussen leef
gebieden wordt veroorzaakt doordat 
kleine zoogdieren niet altijd voorkomen 
in hun leefgebieden. Soms sterft een 
populatie in een gebied uit en is de 
soort dus verdwenen. Het niet vangen 
van de soort geeft dan terecht aan dat de 
soort er niet voorkOlUt. Maar als de 
soort er in kan slagen om zo'n gebied 
weer te koloniseren, dan kan de soort 
ook weer gevangen worden. Het proces 
van uitsterven en weer opnieuw koloni
seren is kenn1erkend voor netwerkpopu
laties (metapopulaties). Zo lang de 
samenhang tussen leefgebieden groot 
genoeg is om de processen kolonisatie 
en extinctie in evenwicht te laten zijn, 
zal de soort duurzaam kunnen voortbe
staan in een regio, alhoewel er altijd ver
schillende leefgebieden 'leeg' zullen 
zijn. Zoogdierenonderzoekers kunnen 
rekening houden met deze vorm van 
ruimtelijke dynan1Îek door enkele jaren 
achtereen te vangen. Pas dan ontstaat 
een volledige indruk van de soortensa
menstelling van een leefgebied. Dit 
geldt zelfs als een gebied vlakdekkend 
onderzocht is. De noordse woelmuis is 
bijvoorbeeld een soort die alle kenmer
ken van een luetapopulatiestructuur 
vertoont 

Conclusie 
Het is erg onwaarschijnlijk dat een een
malige inventarisatie een volledig beeld 
geeft van de kleine zoogdierenfauna van 
een gebied. In rîetgebieden in het 
Deltagebied werd gemiddeld in een jaar 
slechts tweederde van de soorten gevan
gen die in drie jaren onderzoek werden 
aangetoond. Een belangrijke oorzaak 
voor dit fenomeen is de ruimtelijke 
dynamiek van kleine zoogdierpopula
ties. De dieren kunnen voorkomen op 
een andere plek in een gebied dan waar 
de vallen geplaatst zijn. Dit zal vooral 
gelden voor zeldzame soorten, voor 
soorten met grote oppervlakte-eisen, en 
voor jaren met lage dichtheden. Verder 
is zo dat de fauna van een gebied niet 
stabiel is. Doordat soorten in een gebied 

jaar 

onbezet 
• bezet 
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Op het voormalige eiland Noord-Beveland werden 
zeven gebieden in drie achtereenvolgende jaren 
onderzocht op het voorkomen van de noordse woel
muis. Slechts În één gebied, de Vlietepolder, werd de 
noordse woelmuis in alle drie de jaren gevonden, in 
vier andere gebieden slechts in één jaar. Daarmee 
vertoont de populatie duidelijke kenmerken van een 
meta-populatie. 

kunnen uitsterven, maar ook doordat ze 
deze opnieuw kunnen bevolken, za) het 
aantal soorten in een gebied verande
ren. Daardoor is het nodig om meerde
re keren te inventariseren om een volle
dig beeld van de soortensamenstelling 
van een gebied te krijgen. 

Meetjarige inventarisaties van kleine 
zoogdieren laten in de tijd een dyna
misch beeld zien dat onder andere een 
weerspiegeling is van de dynanliek in de 
ruin1ie. Door hier rekening mee te hou
den kunnen betrouwbaardere gegevens 
verkregen worden. Zo zal bijvoorbeeld 
niet meer ten onrechte geconcludeerd 
worden dat een gebied niet van belang 
is voor een soort als deze niet in een 
inventarisatie wordt aangetroffen. 

Harry Bussink, Paul Chardon, Wim 
Nieuwenhuizen, Bart van den Boogaard 
en John Habraken hebben in het veld 
meegewerkt. Willeke van den Hoek 
heeft het manuscript van commentaar 
voorzien. ~ 
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, 
André Kaper 

Het leuke van natuurstudie is dat je met andere ogen 
naar de natuur leert kijken en daar dingen ziet die je eerst 
niet zag. De 'Tellingen van Eekhoornnesten' zijn een 
goed voorbeeld: deelnen1ers zijn enthousiast olndat zij 
door eekhoornnesten te zoeken het bos met heel andere 
ogen gaan zien: met eekhoorn-ogen. De Nederlandse 
'Tellingen van Eekhoornnesten' worden georganiseerd 
door 'Zoogdiermonitoring' en uitgevoerd door ruÎln 50 
enthousiaste vrijwilligers en terreinbeheerders. Uit de 
resultaten lijkt er sprake te zijn van een lichte achteruit
gang van het aantal nesten. Om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen, zijn echter nog meer deelnemers nodig. 
Ook voor terreinbeherende instanties zoals N atuur
monumenten, die hun leden of donateurs willen laten 
zien wat er te beleven valt in hun bosterreinen, blijkt eek
hoornnesten tellen een leuke activiteit. 

Eekhoorns worden door het publiek 
gewaardeerd vanwege hun fraaie uiter
lijk. Omdat ze overdag actief zijn, zijn 
ook hun gedrag en bewegingen goed te 
zien. Maar eekhoorns doen nog wel 
lueer dan alleen het bos leuk 'aankle
den'. Ze verspreiden bijvoorbeeld 
boomzaden over een groot oppervlak en 
dragen zo bij aan verjonging van het 
bos. Bovendien vormen eekhoorns een 
belangrijke voedselbron voor enkele 
roofdieren en roofvogels. 

Waarom eekhoonls tellen? 
Tot 1960 was de eekhoorn waarschijnlijk 
een algemene verschijning in het gehele 
oosten, lnidden en zuiden van 
Nederland, alsmede in de duinstreek 
van Den Haag tot Camperduin. 
Helemaal zeker is dit niet, omdat de 
kennis over de verspreiding veel lacunes 
vertoont. In de periode 1960-1970 is de 
eekhoorn verdwenen uit veel van deze 
gebieden en sterk in aantal achteruit 
gegaan. Dit gebeurde ook in Finland, 
Engeland en Duitsland. De oorzaken 
hiervan zijn niet vastgesteld, hoewel 

wordt gespeculeerd over verschillende 
ziekten. Na 1970 heeft de eekhoorn zich 
weer enigszins hersteld. Het niveau van 
voor 1960 is echter alleen weer bereikt 
op de Veluwe en in Noord-Brabant 
(Broekhuizen e.a. 1992, Lange e.a. 
1994). 

Op dit moment is onvoldoende 
bekend hoe het nu staat met het lande
lijk voorkomen van de eekhoorn. Gaat 
het goed of slecht? Vindt nog herstel 
van de populatie-omvang plaats of gaat 
de eekhoorn landelijk gezien opnieuw 
achteruit? Tot in 1994 Zoog
diermonitoring werd opgezet, werd 
geen lange termijn-onderzoek gedaan 
naar de eekhoorn. 'Zoogdiermonitoring' 
wordt uitgevoerd door diverse zoogdier
organisaties, waaronder de VZZ. Het 
wordt ondersteund door het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 

Hoe eekhoorns tellen? 
De aanwezigheid van eekhoorns is op 
diverse luanieren vast te stellen, 

I 



bijvoorbeeld door te letten op knaagspo
ren, nesten of door middel van zicht
waarnemingen. Voordat Zoogdier
monitoring werd opgezet, is een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd (de Wijs 
1994). Hieruit bleek dat het mogelijk is 
om de relatieve aantalsontwikkelingen 
te volgen door ieder jaar het aantal eek
hoornnesten in een telgebied vast te 
stellen. Zulke tellingen vinden sinds 
1995 plaats. Ieder jaar in februari wor
den de nesten geteld in telgebieden van 
elk 10-25 hectare. Momenteel zijn 75 tel
gebieden bij Zoogdiermonitoring gere
gistreerd. 

Eekhoornnesten zijn relatief makke
lijk te herkennen door de plaats ervan in 
een 100f- of naaldboom: meestal zitten 
ze in een vork van een tak en afge
schermd door overhangende takken. 
Ook verraden ze zich door het gebruik
te materiaal. Eekhoornnesten bestaan 
uit dunne twijgen waar de naalden of 
bladen nog aanzitten. Bovendien is het 
nest gevoerd met mos, wat vaak goed te 
zien is. De vorm is niet schotelvormig, 
zoals bij veel vogels, maar min of meer 
bolvormig. 

Hoewel er al behoorlijk veel telgebie
den zijn, is hun spreiding over 
Nederland nog niet voldoende om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen 
over landelijke aantalsontwikkelingen 
bij de eekhoorn. Zo liggen veel telgebie
den in Noord-Brabant, terwijl in 

Een close-up van een eekhoornnest in een loofboom: 
veel kleine takken (met blad) die in elkaar zijn 
gevlochten en van binnen gevoerd met fijn materiaal. 
Foto Peter Tw;sk 

... == naaldbos 

... loofbos 
o = gemengd bos 

Figuur 1. Ligging van de telgebieden in 1997. 
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Figuur 2. Aantalsontwikkeling van eekhoornnesten 
per bostype in 1995-1997. 

Ook kinderen vinden nesten zoeken en tellen een 
leuke bezigheid, hoewel ze af dreigen te haken als de 
dag voorbij gaat zonder een èchte eekhoorn. Gelukkig 
was hier een eekhoorn zo vriendelijk onder zijn eigen 
nest te poseren. Foto Dennis Wansink 
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Utrecht, Overijssel en Drenthe nauwe
lijks telgebieden zijn. Het landelijk 
beeld is dus nog niet compleet. 

Initiatieven van deelnemers 
Uit onze contacten met terreinbeheer
ders van Staatsbosbeheer en N atuur-
1110numenten blijkt dat het zoeken van 
nesten iets 'nieuws~ is. Vaak hebben ter
reinbeheerders een slecht beeld van het 
voorkomen van eekhoorns in hun ter
rein. Dat dat anders kan bewijst N atuur
monunlenten Oisterwijk, in Noord
Brabant. Hier worden door de 
beheerders jaarlijks tellingen georgani
seerd voor leden, in elf telgebieden. 
Onder begeleiding van beheerders leren 
de liefhebbers eekhoornnesten herken
nen en wordt vervolgens het telgebied 
geteld. Deze tellingen worden druk 
bezocht en hoog gewaardeerd, Voor 
mensen die zich niet bezighouden met 
natuurstudie blijkt het een hele ervaring 
0111 'van de paden af' door het bos te 
dwalen en te zien hoe eekhoorns in het 
bos leven. Deze opzet verdient navol
ging! 

Leden van de VZZ en andere zoog
dierwerkgroepen opereren bij de tellin
gen vooral alleen, in kleine groepjes of 
luet een afdelingsexcursie. Vooral dat 
laatste zou ik graag meer zien. Enkele 
actieve deelnemers van Zoogdier
monitoring hebben in Gelderland, 
Noord-Holland en Lin1burg excursies 
georganiseerd om anderen nesten te 
leren herkennen. Het blijkt een voor 
iedereen uitvoerbare bezigheid te zijn, 
in een tijd van het jaar waarin het vaak 
Illoeilijk is om het excursieprogramma 
te vullen. In januari en februari van dit 
jaar zijn excursies gepland in 
Gelderland en OverijsseL 

Wat is er tot nu toe bereikt? 
In 64 van de 75 geregistreerde telgebie
den werd tenminste 1 nest gevonden. 
Deze 64 telgebieden liggen in drie cate
gorieën bos: naaldbos (18 telgebieden), 
genlengd bos (20) en loofbos (26). De 
ligging van de telgebieden per bostype 
staat in figuur 1. 

Naaldbomen verschaffen eekhoorns 
het hele jaar door te eten: jonge kegels 
die ze van de tak plukken en de volledig 
rijpe kegels die op de grond vallen. Ook 
eten eekhoorns de bloeiwijze van de 
den. In naaldbos en gemengd bos is 
jaarrond dus veel voedsel aanwezig. Er 
komen dan ook grotere aantallen eek
hoorns voor dan in loofuos. In loofbos 
komen ook eekhoorns voor, maar zelfs 



in een gevarieerd bos met een divers 
aanbod van boomzaden en bessen heb
ben eekhoorns nlinder te eten dan in 
een bos lnet naaldbonlen. De dichthe
den zijn in loofbos dan ook lager. De 
geschiktheid van deze drie bostypen 
voor eekhoorns varieert dus, zodat het 
waarschijnlijk is dat in de drie bostypen 
de aantalsontwikkelingen ook verschil
len. Uit de verzamelde gegevens lijkt dit 
inderdaad naar voren te komen. 
Figuur 2 laat zien dat het aantal nesten 
in alle drie de bostypen samen een lich
te daling lijkt te vertonen, terwijl dat 
voor elk bostype apart anders lijkt te 
zjjn. Overigens, het dal in 1996 in het 
naaldbos is waarschijnlijk niet reëel, 
maar een gevolg van het uitvallen van 
de elf telgebieden van Natuur
lnonUlnenten Oisterwijk in dat jaar. 

Gezien de verspreiding van de tel ge
bieden, waarbij in Noord-Brabant de 
lneeste telgebieden met naaldbos zijn 
gelegen, lTIOet ik voorzichtig zijn nlet 
deze uitspraken. Er kan sprake zijn van 
een regionale ontwikkeling in Noord
Brabant die het landelijke beeld over
heerst. Over regionale ontwikkelingen 
gesproken: tOl nu toe lijkt het erop dat 
de aantallen nesten per telgebied boven 
de grote rivieren afnemen, terwijl de 
aantallen nesten per telgebied in 
Limburg en Noord-Brabant vrijwel 
gelijk lijken te blijven. 

Meer deelnemers nodig! 
Een nauwkeuriger analyse is nog niet 
mogelijk. De spreiding van de telgebie
den over Nederland is sinds 1995 welis
waar verbeterd, maar vooral in Noord~ 

De aanwezigheid van eekhoorns is niet alleen vast te 
stellen door het opsporen van hun nesten maar ook 
door knaagsporen, zoals deze afgeknaagde dennen
appel, waar de lobben uit zijn getrokken om bij het 
boomzaad te komen. Dit laat rafelige randen achter. 
Foto Peter Twisk 

en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en 
Drenthe zijn nog te weinig telgebieden 
om een landelijk beeld van de aantals
ontwikkelingen te kunnen geven. 
Verder zijn er ook per bostype nog niet 
voldoende telgebieden om tot harde uit
spraken per bostype te kOlnen. En daar
om zijn meer deelnen1ers van harte wel-
~m! ~ 
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Vleermuiskelder 
en faunapassage 

in geluidswal 
In het kader van de realisatie 
van woonbebouwing in de 
Gemeente Geldrop (Noord
Brabant, NL) dienen geluids
beperkende voorzieningen te 
worden aangebracht langs de 
snelweg A67. Daarvoor is een 
beknopte Visueel RUÎll1telijke 
Analyse (VRA) opgesteld, 
waarbij ook aandacht besteed 
werd aan het ecologisch aspect. 

Zo is er in de geluidswal van 
ongeveer 1,5 kilometer lengte 
een kunstmatige vleermuiskel
der van 10 lneter lengte aange
legd. De muren van de kelder 
bestaan uit schanskorven (ijzer 
netwerk met daarin los gesta
pelde stenen) van verschillende 
afIlletingen en het plafond 
bestaat uit betonplaten. Ook bij 
de ingang is gebruik gemaakt 
van een grote betonplaat. De 
gang is ongeveer twee ll1eter 
hoog en anderhalve In eter 
breed. De vandalisme-besten
dige stalen deur, dikte 5 mm, 
met een invliegopening, werd 
half september 1996 geplaatst. 
In de direct aangrenzende 
omgeving van de vleermuiskel
der is het biotoop voor vleer
muizen vrij goed te noemen. 
Zo zijn er enkele grote water
partijen, loofbossen en goede 
ecologische verbindingen in de 
vorm van laanbeplantingen 
aanwezig. 

Op 21 maart 1997 heb ik de 
vleermuiskelder onderzocht op 
eventuele overwinterende 
vleermuizen. Mede door de 
recente aanleg was het niet 
waarschijnlijk dat er reeds 
vleennuizen aanwezig zouden 
zijn, en ik trof ze dan ook niet 
aan. Wel vond ik verschillende 
andere overwinterende dieren 
zoals dagpauwoog (dagvlinder) 
en roest je (nachtvlinder). In 
andere reeds bestaande over
winteringsobjecten met vleer
muizen worden deze twee 
soorten ook regeltnatig aange
troffen (Jansen & Jansen 1992). 
De hoge luchtvochtigheid, 85 
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Faunapassage in aanleg. Foto sluitend op een bestaande dui-
Peter Petter keI' onder de A67 (zie foto). 

procent, en de aanwezigheid 
van deze twee soorten insekten 
stelnt ieder geval hoopvol voor 
de toekonlst (Jansen & Jansen 
1993). Het advies aan de 
Gemeente Geldrop is dan ook 
om de vleermuiskelder elk jaar 
te laten onderzoeken op de 
aanwezigheid van vleern1uizen. 

Naast een vleermuiskelder is 
er onder de geluidswal nog een 
gecombineerde natte/ droge 
faunapassage aangelegd, aan-
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Jonge bevers in de Gelderse Poort! 
In navolging van de herintro
ductie van bevers in de 
Biesbosch is lTIen in het najaar 
van 1994 gestart met een soort
gelijk herintroductieproject in 
de Gelderse Poort, het gebied 
tussen Arnhem, Nijmegen en 
Kleef (D). Het DLO-Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek 
(lBN-DLO) verricht het bege
leidende onderzoek. 

Met name in de eerste twee 
jaar kende de uitzetting in de 
Gelderse Poort een ongelukkig 
verloop. Van de 46 bevers die 
in de periode 1994-96 werden 
uitgezet, stierven er, lneestal 
kort na het loslaten, minimaal 
18 en verdwenen er nog eens 
10. Aangenon1en mag worden 
dat van de 10 verdwenen 
bevers de meesten zijn overle-
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den. Naast een hoge sterfte 
speelde ook het uitblijven van 
reproductie de kersverse 'popu
latie' paIien. De extreem hoge 
waterstanden in de winters van 
'941'95 en '95/'96 zijn hierbij 
lllogelijk van invloed geweest. 
In de tweede helft van 1996 sta
biliseerde de situatie zich en 
nam de sterfte af. In de zomer 
van 1997 zijn voor het eerst 
bewijzen gevonden dat de 
bevers zich hebben voortge
plant. Bij twee van de naar 
schatting zes aanwezige bever~ 
paren werden met zekerheid 
jongen waargenomen. Eén van 
de territoria met jongen ligt in 
de uiterwaarden en de ander 
ligt in het binnendijkse deel 
van de Ooypolder. In beide 
gevallen werd één jong waarge
nomen. In een derde territorÎ
unl, in de Rijnstrangen, is 
hoogstwaarschijnlijk ook lllini
lllaal één jong geboren. Het 
onderzoek in de Biesbosch 
heeft aangetoond hoe moeilijk 
het is om een goed beeld van 
het aantal jongen te verkrijgen. 
Het is daarom niet uit te slui
ten dat er llleer jongen zijn 
geboren. 

In de Ooypolder betrof de 
waarneJllÎng een doodgevon
den jonge bever, die al 1 tot 2 
weken dood was. Sim 
Broekhuizen en Gerard 

KORTAF 

Als bevers het warm hebben, sla
pen ze met hun dunbehaarde buik 
omhoo9r zodat ze wat warmte 
kwijt kunnen. Foto Vi/mar Dijkstra 

Müskens onderzochten het 
dier, waarbij bleek dat het 
waarschijnlijk door een hond
achtige is doodgebeten. Het 
karkas vertoonde een bijtwond 
op de bil en de rug lag open. In 
hoeverre het jong door een 
hond dan wel vos is doodgebe
ten is niet duidelijk. In 
Noorwegen is waargenomen 
hoe een vos een circa twee 
nlaanden oude, op de oever 
foeragerende bever overrom
pelde. De vos deed zich vervol
gens te goed aan de organen, 
die hij via het openen van de 
borst bereikte (Kile et al. 1996). 
Novak (1987) vermeldt dat de 
vos weliswaar als predator van 
de bever gezien kan worden, 
maar dat predatie slechts inci
denteel plaatsvÎndt. Alleen 
jonge individuen lijken kwets
baar voor vossen; een bever 
van vijf maanden weegt al 6 tot 
8 kg, net zoveel als een forse 
vos, een volwassen bever 20 tot 
30 kg. 

Van het in de Ooypolder 
gevonden jong was de rugzijde 
opengescheurd en waren alle 
organen aanwezig. Er was nau-
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welijks van het jong gegeten. 
Het karkas werd in het water 
tegen de oever gevonden. Van 
een vos verwacht je dat hij van 
zijn vangst zal eten, of anders 
de vangst verstopt. Het lijkt 
dan ook waarschijnlijker dat 
het jong is overrompeld door 
een hond, die, nadat hij het 
jong had gedood, het dier aan 
de oever heeft laten liggen. 

Nu de sterfte is afgenomen 
en de reproductie uiteindelijk 
op gang is gekomen, zijn de 
vooruitzichten voor de bever in 
de Gelderse Poort een stuk ver
beterd. Inmiddels zijn in de 
herfst van 1997 vier bevers uit
gezet om de kleine populatie 
verder te versterken. Daarmee 
komt de populatie-Olllvang 
begin 1998 in de Gelderse 
Poort op ongeveer 25 bevers. 
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Insectivoren in Vlaanderen: 
oproep tot medewerking 

In februari 1997 werd aan de 
Universiteit van Antwerpen 
(Evolutionaire Biologie 
RUCA) gestart met een onder
zoek naar de aantalsontwikke
ling en bedreiging van de 
insectivoren in Vlaanderen. Dit 
project wordt lnede gefinan
cierd door Aminal (afdeling 
Natuur). In Vlaanderen komen 
acht soorten voor: egel, nl01, 
veIdspitsnluis, huisspitsnluis, 
bosspitsnluis, tweekleurige 
bosspitsmuîs~ dwergspitsmuis 
en waterspitsmuis. Met uitzon
dering van de nlol zijn alle 
insectivoren beschennd. Dit 
zou moeten jeiden tot het 
behoud van deze diersoorten. 
De realiteit is echter anders. De 
weinige gegevens waarover we 
momenteel beschikken wijzen 
op een achteruitgang van de 
nleeste soorten, de waters pits
nluis in het bijzonder. Daarom 
willen wij op korte tijd zicht 
krijgen in de huidige versprei
ding van de soorten, welke fac~ 
toren de populaties het meest 
negatief beïnvloeden en welke 
maatregelen genomen kunnen 
worden om een verdere achter
uitgang te voorkomen. 

We nl0eten ons echter, 
wegens gebrek aan middelen, 
tijd en personeel, beperken tot 
enkele soorten en aspecten. 
Speciale aandacht krijgen egel 
en waterspitsmuis. De water
spitS111Uis is een bijzonder 
kwetsbare soort. Ze kon1t 
namelijk voor in lnesotroof 
water, meer bepaald in beken 
en waterlopen nlet structuurrij
ke oevers met een rijke oever
vegetatie. Dit type van waterlo
pen is juist zeldzaam geworden 
in Vlaanderen door vervuiling, 
ruilverkaveling, verkeerd 
oeverbeheer en dergelijke. Het 
gevolg daarvan is dat de reste
rende populaties waarschijnlijk 
klein, geïsoleerd en kwetsbaar 
zijn. 

De egel wordt op het eerste 
gezicht niet bedreigd. Hij komt 
in uiteenlopende biotopen 

voor, als er 111aar voldoende 
voedsel Îs en plaatsen Oln zich 
overdag te verschuilen en om 
een winterslaap te houden. In 
sommige gebieden is er echter 
een achteruitgang van de egels, 
vooral in landelijke gebieden 
met intensieve landbouw. Daar 
komt dan nog bij dat de wegen
infrastructuur barrières vormt 
tussen de verschillende popula
ties en voor een groot aantal 
verkeersslachtoffers zorgt. 

Omdat wij ons moeten 
beperken tot specifieke aspec
ten, zoals de winternlortaliteit 
van egels, en dispersieafstan
den en voortplantingskarakte
ristieken van de verschillende 
soorten, doen we een oproep 

aan alle natuurverenigingen en 
geïnteresseerde particulieren 
Oln aan dit onderzoek nlee te 
werken, zodat ook andere 
aspecten aan bod kunnen 
komen. Welke gegevens kun
nen we gebruiken? 
* Alle (zekere!) waarnemingen 

(vroeger en heden) van 
waterspitsmuis en veldspits
muis, omdat we nog een 
onvolledig beeld hebben van 
hun voorkomen in 
VLaanderen. 

* Alle braakballen en/of braak
balanalysen, indien duidelijk 
de vindplaats en datum, de 
roofvogel- of uilen-soort aan
gegeven wordt. 

* Alle waarnemingen van 
jonge egels in het nest of met 
de moeder. Draag er steeds 
zorg voor dat de nesten, 
zoals ze gevonden zijn wor
den afgedekt. Raak de jongen 
vooral nÎet aan, anders breng 
je hun overleving in het 

gedrang. In bet ergste geval 
zal de lnoeder haar jongen 
doodbijten. Noteer de plaats, 
type biotoop, datum en aan
tal jongen en indien nlogelijk 
een schatting van de grootte. 
Het onderzoek naar (nesten 
van) jonge egels maakt deel 
uit van een lopend interna
tionaal project van de 
European Hedgehog 
Research Group (EHRG) en 
wordt voor de Benelux 
gecoördineerd door de VZZ 
(Marcel Huijser). 
Gegevens over verkeers

slachtoffers van egels zijn zeer 
welkom 11laar voor ons enkel 
zinvol indien Jnen lninstells 
éélllnaaL per week een bepaald 
traject aflegt en bereid is om 
zorgvuldig alle waarnemingen 
lnet datunl en nauwkeurige 
plaatsOInschrijving te noteren. 
Hiervoor kunnen standaardfor
mulieren op aanvraag bij ons 
worden bekOInen. 

Tenslotte, alle verenigingen 
of personen die actief wensen 
deel te nenlen aan dit onder
zoek en zelf een project je (vb. 
biotoopkeuze etc.) hierover 
willen uitwerken~ kunnen best 
contact met ons opnenlen 
zodat we samen de mogelijkhe
den hiervan kunnen bespreken 
en het nodige materiaal ter 
beschikking kunnen stellen. 

Lut SOluers of Ron 
Verhagel1,Universitair 
Centrum Antwerpen, 
Groenenborgedaan 171, 
.B-2020Antwerpen, teL 
03 .. 2810457 (B),· fax: 03" 
2180474 (B),· e-luail: 
luso@ruca.ua.aC.be of 
v~f:Àagen@r\;lça.ua~ac.be 
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Noordse woelmuizen 
bij Kinderdijk 
In het centrale deel van de pro
vincie Zuid-Holland zijn nog 
In aar enkele populaties van 
noordse woelmuizen aanwezig. 
In de jaren zestig werden ze 
bijvoorbeeld gevangen in de 
boezemlanden bij Kinderdijk. 
Sindsdien is daar niet meer 
gekeken. Het betreft een sterk 
geïsoleerde populatie; de meest 
dichtbij gelegen populatie in de 
Dordtse Biesbosch bevindt zich 
op tientallen kilometers 
afstand. 

Op 4 februari 1997 werd op 
enkele honderden meters van 
de boezemlanden te Kinderdijk 
een partij ransuil-braakballen 
verzameld. Daarin werden 115 
prooiresten aangetroffen, waar
van er 104 betrekking hadden 
op kleine zoogdieren. 
Daaronder waren 9 schedelres
ten van noordse woelmuizen 
(8.8%). Op 28 februari 1997 
werden opnieuw braakballen 
verzameld op dezelfde locatie, 
waarin 87 schedelresten van 
kleine zoogdieren aanwezig 
waren. Ditmaal werden nog 
fileer noordse woelmuizen aan
getroffen, namelijk 18 (20.7%). 
Uit deze resultaten kan worden 
aangenomen dat er in de boe
zemlanden bij Kinderdijk nog 
steeds een populatie noordse 
woelmuizen aanwezig is. 

In de partijen werden voorts 
schedelresten van bosspits
muis, huisspitsn1uis, veldmuis, 
rosse woelmuis, woelrat, bos
n1uis, dwergrnuis en bruine rat 
vastgesteld. 

Kees Mastert 
Palamedesstraat 74, 2612 XS 

De/jT, 015-2145073 (NL) 

Overwinterende 
~ootoorvleermuizen 
meenboom 

In het westelijk deel van het 
Staelduinse Bos bij Hoek van 
Holland werden overwinteren
de grootoorvleermuizen vast
gesteld in een zomereik. Voor 
het eerst werden op 23 novem
ber 1996 twee exemplaren ont-

dekt door Ton en Kees van 
Schie. De grootoren zaten 
hoog weggekropen in een 
meters diepe spleet in een 
zomereik. De spleet was blijk
baar ontstaan door bliksemin
slag. Hij was ongeveer drie 
meter lang en enkele centime
ters breed en begon op onge
veer één meter boven de 
grond. Bovenin de spleet waren 
met een zaklantaarn duidelijk 
twee in lethargie verkerende 
grootoorvleermuizen te zien. 

Op 14 december werd de 
spleet opnieuw bekeken, en 
was de soort opnieuw aanwe
zig, hoewel toen niet duidelijk 
was of het nu Oln één of twee 
exemplaren ging. De winter 
was tot op dat n10ment nog erg 
zacht geweest. Eind december 
sloeg de winter echter toe en 
volgde een wekenlange tame
lijk strenge vorstperiode. Bij 
een inspectie van de spleet op 
18 januari 1997 was het dan ook 
een verrassing dat in ieder 
geval één grootoorvleermuis 
nog in de spleet aanwezig was. 
Het dier hing nu nog hoger in 
de spleet. Tot slot werd er op 26 
januari nog even gekeken en 
geconstateerd dat er geen die
ren meer in de boomspleet 
aanwezig waren. 

Voor zover mij bekend is dit 
de eerste gedocumenteerde 
waarnen1Îng van overwinteren
de grootoorvleermuizen in een 
boom. Nonnaal gesproken 
worden ze in tal van vorstvrije 
onderkomens aangetroffen, 
zoals bunkers, forten, ijskel
ders, oude steenfabrieken, 
kalksteengroeven. In vergelij
king met andere soorten wor
den ze vaak dicht bij de ingang 
aangetroffen, waar ze onderhe
vig zijn aan sterke wisselingen 
in temperatuur en luchtvoch
tigheid. 

Deze waarneming zou er op 
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kunnen wijzen dat grootoor
vleermuizen, vooral tijdens 
zachte winters, ook regelmatig 
in bOlnen overwinteren. Het 
zou interessant zijn om na te 
gaan in hoeverre het aantal 
grootoorvleermuizen tijdens 
strenge winters hoger is in 
ondergrondse gemetselde win
teronderkomens dan tijdens 
zachte winters. 

Kees Mastert 

Enkele 
• waarnemmgen van 

de ondergrondse 
woelmuis 
In het kader van het 
'Soortbeschenningsplan Kerk
uil' voert de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming onderzoek uit 
voor Vogelbescherming Neder
land naar het effect van per
ceelsrandenbeheer. Op 7 lnei 
1997 werd in een van de onder
zoekspercelen ten oosten van 
Winterswijk een ondergrondse 
woehnuis Pitymys subterraneus 
gevangen (Amfrtc. 253,6-
443,9). Daarnaast werd in het 
najaar (week 42) verscheidene 
keren waargenOlnen dat vers 
gegraven grond in de ingangen 
van de vallen was geschoven. 
Mostert & van den Berg (1990) 
beschrijven dit fenolneen als 
kenmerkend voor ondergrond
se woehnuizen. 

In de zomer van 1992 werd 
de ondergrondse woelmuis 
voor het eerst waargenomen 
boven de grote rIVieren 
(Mertens 1993). De huidige 
vindplaats ligt ongeveer één 
kilometer oostwaarts hiervan. 
Daarnaast maakt het Biologisch 
Station Zwîl1brock (1996) mel
ding van een zichtwaarneming 
van een ondergrondse woel
muis nabij Winterswijk. 
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In de provincie Gelderland 
zouden al meer ondergrondse 
woelmuizen gevangen zijn. 
Tijdens een onderzoek aan 
voedselwebbeheer voor kerkui
len door de vakgroep 
Ecologische Landbouw van de 
Landbouwuniversiteit 
Wageningen zouden ook een 
ondergrondse woelmuis én een 
noordse woehnuÎs 0) in braak
ballen van kerkuilen aangetrof
fen zijn (De Huu 1997). 
Waarschijnlijk is er sprake van 
detenninatiefouten. Controle 
kon niet plaats vinden, omdat 
de schedels niet bewaard 

Wel duide1ijk gedetermi
neerd en beschreven worden 
ondergrondse woeln1uizen 
nabij het brabantse Boxtel 
(Bros et al. 1992). Bij onder
zoek naar ecologische verbin
dingszone's werden in totaal 
vijf dieren gevangen, op drie 
deellocaties. Bij onderzoek in 
de Kampina (Remmery 1988) 
werden echter geen onder
grondse woellnuizen vastge
steld. 
Frank Mertens, Rünsteeg 8-3a, 
6708 PP Wageningen 
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WAARNEMINGEN 

De vindplaats in de Achterhoek 
van de ondergrondse woelmuis. 

Vos eet ... potvis 
Het Îs op het vasteland van 
Noord- en Zuid~Hol1and tame
lijk gewoon om 's nachts op het 
strand vossen aan te treffen, 
die de vloedlijn afschuimen 0111 

alles wat eetbaar is 'weg te wer
ken'. In decenlber en januari 
j.l. begon ons op te vallen dat 
er eigenlijk altijd wel twee of 
drie vossen te vinden waren op 
een bepaalde plek vlak bij de 
Wassenaarse Slag, meestal 
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dichtbij zee. Op 15 januari zag 
ik één van die vossen graven, in 
de zone tussen de hoog~ en de 
laagwaterlijn. Het bleek dat 
daar nog lappen vlees onder 
het zand lagen van de potvis 
die op 28 november gestrand 
was. Blijkbaar waren er bij het 
slachten, de dag na de stran
ding, stukken achter gebleven 
en onder het zand geraakt, 
waarna ze bij elke vloed over
spoeld werden. Bij eb konden 
de vossen er echter bij. Hoewel 
alweer anderhalve maand oud, 
smaakte het vlees hen blijkbaar 
nog prima! Ik heb het zelf toch 
maar niet geprobeerd. 

Jaap Mulder 
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BaardvleermUÎZen 
ontdekt in Dordrecht 
Sinds 1987 inventariseert de 
Natuur- en Vogelwacht 
Dordrecht de vleennuisstand 
op het Eiland van Dordrecht. 
's Zomers gebeurt dat met de 
bat-detector, 's winters worden 
winterslaapplaatsen bezocht. 
Ook worden jaarlijks meldin
gen nagetrokken van mensen 
die toevalligerwijze met vleer
lnuizen in aanraking zijn geko
men. Vanaf 1987 zijn hier zes 
soorten vleermuizen waargeno
men, waaronder twee soorten 
die gedurende de trek slechts 
sporadisch Dordrecht aandoen, 
namelijk watervleermuis en 
meervleermuis. De andere vier 
soorten, die het hele jaar door 
in Dordrecht voorkolnen, zijn 
gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en 

WAARNEMINGEN 

De vleermuisbunker bij Dordrecht 
waar baardvleermuizen werden 
aangetroffen. Foto Rob Haan 

gewone grootoorvleermuis. 
Andere soorten werden in 
Dordrecht in de afgelopen tien 
jaar nooit aangetroffen. De ver
bazing was dan ook groot toen 
wij in januari van dit jaar oog in 
oog kwamen te staan met vier 
baardvleermuizen Myotis 
mystacinus die zich wintersla
pend hadden verschanst in een 
van de speciaal ingerichte 
vleennuisbunkers. In de 
betreffende vleennuisbunker 
werden tot nu toe alleen maar 
grootoorvleernluizen aange
troffen. In 1997 verbleven er 
zelfs 10 grootoorvleermuizen 
in deze bunker. Opmerkelijk 
was dat die soort er dit jaar 
helemaal ontbrak. 

Naar de reden van het plot
selinge verschijnen van de 
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baardvleermuizen in Dordrecht 
kan al1een lnaar gegist worden. 
Van baardvleermuÎzen is 
bekend dat ze over relatief 
grote afstanden kunnen 11ligre
ren. Verplaatsingen van 10 - 80 
kilonleter zijn heel normaal. 
De grootste in Europa vastge
stelde afstand bedroeg 240 kilo
meter. De dichtstbijzijnde 
bekende overwinteringsplaats 
bevindt zich in Willenlstad. De 
dichtstbijzijnde zomerkolonies 
bevinden zich in Oostvoorne 
en Hoek van Holland. Het gaat 
hier om kleine kraamkolonies 
van 3-5 wijfjes. 

Of de komst van de baard
vieermuizen in Dordrecht van 
tijdelijke aard is of een defini
tieve vestiging betekent zal ver
der onderzoek in de komende 
jaren moeten uitwijzen. 

Alexandra Haan 
Scholierstraat 30J 7415 SW 

Deventer, 0570-634394 (NL) 
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Fauna onderbelicht 
in milieu
effectrapportage 
"Hoe is het gesteld met de kwa
liteit van faunagegevens die in 
milieu-effectrapporten gepre
senteerd worden? Lang niet 
altijd even rooskleurig, zo blijkt 
uit een onderzoek waarin 24 
luilieu -effectrapporten tegen 
het licht werden gehouden. 
Veel gegevens zijn verouderd 
of te grofmazig. Vaak is vol
strekt onduidelijk waarom de 
ene faunagroep wel behandeld 
wordt en de andere niet. En 
nogal eens wordt geclaitnd dat 
er geen gegevens zijn terwijl 
die achteraf beschouwd wel 
degelij k beschikbaar waren 
geweest." 

Zo begint een onlangs ver
schenen rapport waarin verslag 
wordt gedaan van een onder
zoek naar de inbreng van de 
fauna in de milieu-effectrap
portage (mer). Naast het onder
zoeksverslag bevat het rapport 
tevens het verslag van een 
workshop, een handreiking 
voor de verbetering van de 
mer-procedure inzake de fauna 
en afgesproken vervolgacties. 
Het laatste komt er op neer dat 
aan de Commissie-mer ge
vraagd zal worden om een 
fauna-checklist op te stellen en 
aan de PGO~s Oln de procedu
rele, inhoudelijke en organisa
torische aspecten voor een 
betere inbreng van de fauna 
nader uit te werken. Het onder
zoek zelf werd namens de VZZ 
uitgevoerd door Marijke Drees 
en Hans Huitema. 

Bij het lezen van het rapport 
kwam bij mij de vraag op of de 
altijd weer opduikende behoef
te aan en roep om meer inven
tarisatiegegevens wel terecht is. 
Ik haast me om aan te geven 
dat ik niets tegen meer inventa
riseren heb, maar ik vraag me 
wel af of er geen andere, of 
minstens aanvullende, benade
ringen denkbaar zijn. Bij het 
laatste denk ik bijvoorbeeld aan 
de mogelijkheid van simulaties, 
waarbij zowel informatie over 
oppervlak en kwaliteit van 

habitat wordt gebruikt (als 
schatters van de aanwezigheid 
van diersoorten) als geautoma
tiseerde ingreep-effectrelaties. 
Een direct voordeel hiervan is 
dat de aannames expliciet en 
gefonnaliseerd zijn - en dus 
voor iedereen controleerbaar -
en dat het hanteren van andere 
aannan1es makkelijk uitvoer
baar is en de nieuwe uitkom
sten snel kunnen worden bere
kend. 

Een bezwaar van het zorg
vuldig uitgevoerde onderzoek 
is in mijn ogen dat de aandacht 
zich sterk richt op de inbreng 

van inventarisatie-gegevens 
van de fauna en veel minder op 
de wijze waarop met deze gege
vens wordt omgegaan, bijvoor
beeld in vergelijking met vege
tatiegegevens of de 'abiotiek'. 
Ook het omgaan nlet ingreep
effectrelaties (vaak een reëel 
knelpunt) komt slechts kort aan 
de orde. Wel blijkt duidelijk dat 
er het nodige hapert aan het 
volwaardig meenemen van de 
fauna in de 24 onderzochte 
miIieu-effectrapporten. Zo 
blijkt dat er vaak aandacht 
gegeven wordt aan vogels en 
dat de actualiteit, de schaal en 
de volledigheid van de gebruik-
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te faunagegevens veel variatie 
vertoont. 

De oplossing voor de 
naleerde problemen wordt 
gezocht in het lneer betrekken 
van de Particuliere 
Gegevensbeherende 
Organisaties - PGO's (sinds 
kort verenigd in de Vereniging 
Onderzoek Flora en Fauna -
VOFF) bij het maken van 
milieu~effectrapportages, voor
al waar het gaat om inzicht in 
en het verkrijgen van inventari
satiegegevens. Daarbij wordt 
nauwelijks aandacht gegeven 
aan de voor- en nadelen van 
een dergelijke constructie. Ook 
het creëren van Ineer maat
schappelijk draagvlak - In. i. 
minstens zo belangrijk! - blijft 
onderbelicht. Daardoor ont
staat de indruk dat teveel van
uit de optiek van de PGO's zelf 
is gekeken. Zo wordt bijvoor
beeld de (optimale) inbreng 
van de archeologische waarden 
door de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) in de 
lner-procedure benadrukt, 
lnaar wordt niet onderkend dat 
de ROB een geheel andere 
(overheids )taak en status heeft 
dan de VOFF. 

De bovenstaande opmerkin
gen nemen niet weg dat met dit 
rapport duidelijk is aangetoond 
dat het met de inbreng van de 
fauna in de mer-procedure 
(nog) niet best gesteld is. Het is 
onthutsend om te lezen dat aan 
de fauna vaak op basis van 
onjuiste argumenten geen aan
dacht gegeven wordt (soms 
zelfs uit pure gemakzucht). 
Met dit onderzoek is het 
onderwerp 'fauna in de n1er' 
definitief op de agenda 
geplaatst en dat is zonder lneer 
een uitstekende zaak! 

Kees J Canters 

Drees, J.M. & H. Huitema, 1997. 
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Het gebruik van gegevens over de 
fauna in de milieu-effectrapporta
ge. Milîeu-effectrapportage 57. 
Ministeries VROM en LNV. 102 p. 
Prijs f. 27,50 (BF 550). Schriftelijk 
te bestellen bij Distributiecentrum 
VROM, Postbus 351, 2700 AJ 
Zoetermeer, Nederland, onder 
vermelding van de distributieco
de 18507/192, 

Nieuwe IMAX film 
over Alaska 

In het Omniversum in Den 
Haag draait een nieuwe groot
beeldfilm over Alaska. Nu is de 
natuur daar van zichzelf eigenN 

lijk al spectaculair genoeg, 
nlaar een IMAX film geeft het 

BOEKBESPREKING 

toch een extra dimensie. Zo'n 
film wordt geprojecteerd op 
een reusachtig half-bolvormig 
scherm, met imposante 
geluidseffecten, waardoor 
het idee hebt dat je zelf midden 
in het beeld staat. De filn1 
begint n1et een anÎlnatie van 
gletsjer bewegingen over het 
noordelijk halfrond tijdens de 
laatste ijstijd, en de toen aan k 

wezige droge verbinding tussen 
Siberië en Alaska. Men ver
moedt dat de eerste mensen, 
maar ook veel soorten 
(zoog)dieren, vanuit Siberië 
over deze landbrug naar de 
Alnerikaanse continenten zijn 
getrokken. Acteurs spelen een 
jachtscene van deze eerste 
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Amerikanen op caribou na. Je 
kijkt letterlijk over de hoofden 
van deze mensen, die als cari
bou, c01npleet lnet geweien, 
verkleed zijn, nlee naar de 
ontelbare dieren. De beelden 
van deze caribou zijn~ vooral 
als ze met grote snelheid voor
bij kOlnen, indrukwekkend. 
Veel beelden van de met 
sneeuwen ijs bedekte bergen 
zijn vanuit de lucht genomen 
en kennen een ongekend ruim
telijk effect. Daarnaast worden 

Voor grizzly beren is de zalmtrek 
een tijd van overvloed. De vet
voorraad die wordt opgebouwd is 
hard nodig om de winter door te 
komen. 
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uiteraard het noorderlicht, de 
boreale bossen, de toendra's en 
de dieren die daar leven in 
beeld gebracht. Voor wat 
betreft de zoogdieren gaat het 
hierbij om onder andere de 
grizzly, zwarte beer, ijsbeer, 
eland, (rode) vos, zeeleeuwen 
bultrug-walvissen. Van bultrug
gen worden unieke beelden 
van sociaal vissen vertoond. 
Enkele dieren leggen een 'gor
dijn' van luchtbellen om een 
school vissen, waarna de bult
ruggen van onder, en met open 
bek, door het water omhoog 
schieten. De vissen raken in 
paniek, durven niet door het 
gordijn van luchtbellen te 
zwelnnlen, worden naar de 
oppervlakte gedreven en sprin
gen daar dan boven het water 
uit. Onldat de vissen op één 
plek geconcentreerd blijven 
hebben de bultruggen ze letter
lijk voor het opscheppen. 

De film is, mede door de 
belevenis van het grootbeeld
formaat, het bekijken waard, 
hoewel er enkele onscherpe 
stukken tussen zitten. Tot en 
luet augustus 1998 worden er 
op dinsdag tlm zondag 3-4 
voorstellingen per dag ver
toond, in de vakanties ook op 
111aandag. Toegangsprijs: Volw. 
f 17,50, tlm 12 jr. f 13,-. Adres: 
OlnnÎversum, Pres. 
Kennedylaan 5, 2517 JK Den 
Haag. Inforn1atie en reserverin
gen: Tel. 070-3545454 (NL). 

Marce! Huijser 

Toestand van de 
natuur op 
presenteerblaadje 
Altijd al willen weten hoe het 
luet de natuur in Nederland is 
gesteld? Dan is het 'Jaarboek 
Natuur 1997, De wÎnst- en ver
liesrekening van de Nederlandse 
JVatuU/) verplichte kost! In hel
dere overzichtelijke verhalen 
wordt per planten- en dier
groep dieper ingegaan op de 
voor- en achteruitgang in de 
afgelopen jaren. 

Sinds 1996 zijn de meeste 
PGO-s (de Particuliere 
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Gegevensbeherende Organi
saties, waartoe de VZZ en de 
VLEN behoren) verenigd in de 
VOFF: De Vereniging Onder
zoek Flora en Fauna. Een van 
de eerste concrete projecten 
was het uitbrengen van een 
Jaarboek Natuur. Het project 
mag met de uitgave van het 
Jaarboek Natuur '97 als zeer 
geslaagd worden beschouwd. 
Met name de Rode Lijst-soor
ten, Doelsoorten en karakteris
tieke soorten van bepaalde 
landschappen krijgen de aan
dacht. 

In het hoofdstuk van de VZZ 
resulteert dit bijvoorbeeld in 
paragrafen over 'Open water 
(zout)'~ waarbij de vooruitgang 
van de dolfijnen in de 
Noordzee belicht wordt. Bij het 
kopje 'Open water (zoet) / 
Moeras' krijgen de muskusrat 
en de waterspitsmuis de aan
dacht, lnaar ook zoogdieren 
van 'Loofbos', 'Agrarisch 
gebied' en zelfs 'Stedelijk 
gebied~ (steenmarter!) worden 
behandeld. 

Het hoofdstuk van de VLEN 
richt zich uiteraard specifiek op 
de vleermuizen. De aantalsont
wikkelingen van verschillende 
soorten in winterslaap wordt 
uÎtgebreid besproken, zelfs de 
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eerste voorzichtige trends uit 
de PTT-tellingen (Punt
Transect-Tellingen) van het 
project Zoogdiermonitoring 
worden gepresenteerd. Het 
belang van de PTT-tellingen 
wordt nog eens benadrukt, 
omdat lnet deze methode ook 
vleermuissoorten kunnen wor
den gevolgd die ontbreken in 
de wintertellingen. 

Iedere PG 0 presenteert op 
soortgelijke wijze zijn of haar 
planten- of diergroep, waar
door een overzichtelijk beeld 
ontstaat van hoe het met de 
natuur in Nederland gesteld is. 
Het jaarboek is een absolute 
aanrader voor de leestafel en 
voor de prijs (tl 40,- direct bij 
de KNNV, fl. 32,50 voor VZZ
leden) hoef je het boek niet te 
laten staan. 

Maurice La Haye 

Jaarboek Natuur 1997, De winst-
en verliesrekening van de 
Nederlandse Natuur. Uitg. 
Vereniging Onderzoek Flora en 
Fauna. Stichting Uitgeverij van de 
KNNV, Utrecht/VOFF, Wagenigen 
(1997). ISBN: 90 5011 1084. 
Redactie-coördinatie: K. Veling, L. 
Verheggen en I. van Halder. 
Projectleider: B.H. van Leeuwen. 

Advertentie 

BioQuip 

Het adres voor vleermmsdetectors 

- ook te gebmiken voor krekels 
en sprinkhanen -

tevens veeronsters 
en zoogdiervallen 

Info tel.: 071 - 531 49 79 
fax.: 071 - 576 62 68 

(ook tijdens avonduren bereikbaar) 
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Atv: de 
werkgroepen 

vertellen 
Op zaterdag 18 april 1998 houdt 
de VZZ haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering 
in Utrecht. Behalve het huis
houdelijke gedeelte, dat 's mor
gens plaats vindt, zullen enkele 
werkgroepen ac te de présence 
geven. 

Gerard Müskens zal wat ver
tellen over hei onderzoek dat 
de Werkgroep BOOlumarter 
Nederland in samenwerking 
tnet het IBN-DLO uitvoert 
naar het gebruik van nest- en 
rustplaatsen van boommarters. 
Niels Schrieken zal de ideeën 
die de werkgroep Bescherming 
over zogenaamde wetlandwach
ten heeft uit de doeken doen. 
Dit is een vervolg op het onder
zoek van Vilmar Dijkstra naar 
belangrijke zoogdiergebieden 
În Nederland. André Kaper zal 
nan1ens de werkgroep Voor
lichting een ontwerp voor een 
home-page voor Internet tonen. 
De Veldwerkgroep wordt dit 
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VERENIGINGS 
jaar vertegenwoordigd door 
Albin Hunia. Hij zal een diase
rie over de (zomer)kampen van 
de Veldwerkgroep vertonen, 
om je vingers bij af tfj lildtP'n. 
Tot slot zal MoniqpeBestman 
verslag doen van twee onder
zoeken aan konijnen en hazen. 
Het één speelde zich af op 
Schiermonnikoog (zie ook 
Zoogdier 8(1)), het ander In een 
uiterwaard van de Waal. Dit 
was een opdracht van RWS .. 
RIZA. 

De bijeenkomst vindt plaats 
in Zalencentrull1 TrianOJ), 
Oudegracht 252, Utrecht. 
Trianon ligt op 15 mjnuten 
lopen van het Centraal Station 
van Utrecht; neem via het 
Godebaldkwartier de uitgang 
Moreelse Park van Hoog 

Catharijne en sla onderaan 
linksaf, loop richting 
Domtoren, vlak voor de Dom 
(direct over het water) rechtsaf; 
dan nog even langs de gracht 
rechtdoor lopen. 

Leden van de VZZ krijgen 
begin maart een uitnodiging 
voor de ALV nlet het middag
programnla. Niet-leden kun
nen zaterdagmiddag 18 april 
gewoon het zalencentrmu 
TRIANON binnenlopen om de 
voordrachten bij te wonen. 

Programma 
9.30 Ontvangst 

10.00 Algeluene 
Ledenvergadering 

12.00 Lunch 
13,45 Voordrachten door VZZ

werkgroepen 
16.00 Afsluiten en napraten 

Nieuws van de VZZ-Veldwerkgroep 
Kris loosten heeft na jaren het 
voorzitterschap van de VZZ
Veldwerkgroep bekleed te heb
ben, besloten deze functie neer 
te leggen. Gelukkig blijft zij 
nog wel actief als deelneenlster 
van de activiteiten. Het bestuur 
van de Veldwerkgroep wil Kris 
bedanken voor al die jaren dat 
zij luet veel enthousiasme aan 
onze werkgroep leiding heeft 
gegeven en hoopt haar nog 
vaak in het veld tegen het lijf te 
lopen. 

De functie van voorzitter is 
overgenomen door Paul van 
Oostveen, Bilderdijkstraat 6c, 
2513 CP Den Haag, 070-
3606962 (NL). Daarnaast is 
Albin Hunia ons bestuur 
komen versterken (Van 
Bylandtstraat 24, 2562 GK Den 
Haag, 070-4278836). Vol goede 
1110ed en bruisend van enthou-

siaste ideeën gaan we n1et dit 
nieuwe team aan de slag! 

Aktiviteiten 
Op 4 april wordt in Delft een 
studiedag 'Loopplank-onder
zoek' gehouden. Dit is een 
relatief nieuwe lnogelijkheid 
van zoogdieronderzoek, waar
bij luet behulp van een stem
pelkussentje lU et inkt de spo
ren van langslopende beesten 
worden vastgelegd. Deze stu
diedag zal bestaan uit 
lezing(en) en een workshop. 
Aan bod komt wat er tot nog 
toe over deze methode bekend 
is, de bruikbaarheid van de 
methode en de mogelijkheden 
iot onderscheid van soorten. 
Opgave bij Paul van Oostveen, 
telefoonnulnmer zie boven. 

Het inmiddels befaatude 
zomerkamp van de Veldwerk-

In het donker probeert Joost 
Verbeek tijdens een VZZ
Veldwerk-kamp een gevangen 
muis te wegen. Foto A/bin Hunia 

groep wordt gehouden in de 
Maasvallet, op de grens van 
België en Frankrijk, een schit
terend rivierdallandschap dat 
wordt onlgeven door heuvel-
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land met een keur aan bosge
bieden. Op het kamp zal mui
zenonderzoek luet live-traps 
verricht worden. In het gebied 
zijn diverse leuke nluizensoorM 

ten te verwachten, waaronder 
slaapilluizen. Het is de bedoe
ling om naast de gebruikelijke 
inventarisatie ook tijd te beste
den aan een 'onderzoeksvraag'. 

Voorts zal er nlet bat -detec
tors naar vleennuizen gezocht 
worden, die hier talrijk voor 
schijnen te komen, nlet ook 
enkele zuidelijke soorten zoals 
hoefijzerneuzen en ingekorven 
vleermuis. Andere zoogdier
soorten, waaronder wilde kat 
en nl0gelijk otter, zullen we 
proberen op te sporen aan de 
hand van zichtwaarnenlingen 
en sporen. N atuurlîjk is er 
overdag (voor hen die helenlaai 
niet willen slapen?) ook de 
lnogelijkheid om van het 
gebied te genieten en andere 
diersoorten en planten te ont
dekken. Er zal een gevarieerd 
excursieprogranlma zijn. 
Kortom: kOln naar de Maas
vallei, want het wordt een veel
zijdig kamp! Opgave bij Joost 
Verbeek, tel. 0228-513605 (NL) 
door overmaking van een aan
betaling van f 25,-, (BF 500) op 
postbanknUlnnler 2050298 t.n.v. 
Veldwerkgroep VZZ te Groote
broek o.v.v. ZOluerkan1p. De 
totale kosten van het kmnp 
bedragen f 250,- (BF 500). 

Soortfolders, 
egelfolder in het 

Frans 
In 1995 is de Werkgroep 
Voorlichting begonnen lnet het 
uitgeven van zwart-wit folders 
over zoogdieren, die gebruikt 
worden Oln mensen op een 
snelle lllanÎer over een specifie
ke soort te infornleren. 
Innliddels zijn er folders over 
de boommarter, de egel, vleer
l11uizen, de eekhoorn, de bever, 
en haas en konijn. AUe folders 
zijn in het Nederlands. Van de 
egel is nu ook een folder in het 
Frans verschenen. Deze is spe
ciaal gemaakt in het kader van 
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een onderzoek naar de repro
ductie van egels in diverse 
Europese landen (zie ook 
Zoogdier 8(1)). De folder kan 
aangevraagd worden bij Lut 
Somers, per adres RUCA, 
Evolutionaire Biologie, Groe
nenborgerlaan 171, B-2020 
Antwerpen. 
Lut beschikt ook over e-illail: 
luso@nets.ruca.ua.ac.be. 

4l\pril StUQiedqg 
~oopplçm.lço~4~J;zoek 
H~tqncl~~z~}cc lU~.t oohulp van 
loopp1on:l::eJ:"liseen relatief n,ieu., 
we mog~lijkbeid van zoogdier
o:nderzoel~, waarbij met :behulp 
Vgn een stempelku,s~ntjemet 
ipkt cie spor~I). van1an.,gslopel1de 
pe€$tel1 wQrçien vastgelegd. 
~ZE;l studiedaq zal best.aarluit 
lezirlg(en) en 0011 workshop. 
Qrgarrisqrtie: Veldwerk;groep VZ;Z 
PIqaiSi Delft 
Irllichtingel).; Paul van, Qostveen, 
tel. 070-3606962 (NL) 

18 april Algemene 
lecllanverga:depug VZZ 
Irl U1:reç:tlt VIDcjt weer de jaarlijk:
se algemene ledenvergadering 
v@ de VZZ plaats. '5 Middags 
vertellen leden en werkgroepen 
over hun aktiviteiten. de rubriek 
Verenigingsnieuws. 
Organisatie; VZZ 
Plaats:. Trianon, Oudegracht 252, 
Utrecht 
Tijd: 9.:30 uur 
Tpegang: gratis 
Inlichtingen: VZZ-kantoor, 030-
2544642 

25 (!pril Stortgag 
fZomervleerm.uizen' 
Op de.Z9 wterdag wordt de start· 
dag georganiset::rd van het 
onderzoek$prQjekt 
\ZOmervleerrnuizen' in de 
Antwerpse Voorkempen, 
Organisatie: ZOogdierwerkgroep 
Vlaamse Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
'Natuur 2000J 

Plaats, Vleermuizenreservaat 
Fort Oelegem.. Ranst (B) 
Inlichtingen: Jei Vrelust teL 03-
2312604, fax 03-2336499 (B) 

6 t/m 9 juli 
VleeII'llqiz~nkC'Il'llpFort 
Oelegem 
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In het kader van het onderzoeks
projekt 'ZomervleermuizenJ 

wordt~n vleermuiZepkamp 
georganiseerd, 
Orgq,n;lsatle: ZQogdierwerkgroep 
VIO:QIrl,Se JeugçlJ::>q:pd voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
'Natuur 2000' 
Plaats: Vleermuizenreservaat 
fop: Oe~9ÇJel11, !<qD.$t (~) 
IpJ~çl1tingen: J$f VreltlSt, tel,O$~ 
2312Q04, tax 0$.:2336499(3) 

2~ juli .~ 1 augustus 
Zpp1el'}t(nll.p Ma(l$vqllei 
België 
Het inmiddels befaamde zomer
kgrnp vqn dè Veldwerkgi'Qep 
wordt gl9houdenin· de 
MqÇi$Va:lletop d~ grepp V0l1 
Bel~ë sp Frq:n.kriJ#:,jn eengeya-
1}~rcllQJ.1~hgp, Ol2~rt k9IItp 
zal o.a. onçl~k luet li.ye-traps 
en mt det~tQrs verriCht WOI
den. 
Qrgar$atie~ Veldy..rerkgr~p vzz 
Ko~ten: f 250,-
!nllcl1tingen en opgaoi! Joos~ 
VerPeek, 0228-51360[5 (Nt) 

5 $~pt~11.ll:>er 
V1eel'~ujzenavond Fort 
Oelegexn 
Op çleze zc:rterqaQ wordt ip, Fort 
Oelegeme€>n vleenrn.W.euwonçl 
georganiseerd. Het e.erste clE;!el 
w~taat 1..1it .~n boeiende dia
preseI);tqtie.~ Do:arna· volgt een 
$feervolle wandeling door de 
fortgebouwen en een bal; detec
tor -demonsttCl:t$. 
Qrganjsatie;~dierwe:rk:groep 
Vlào:mse Je.ugdbond voor 
Nqtuurstudie en Milieubehoud. 
'Natuw 2000' 
Plaats.! Vleermu.îzenreservaat 
Fon Oelegern, Ranst (B) 
Tijq: 20:00 uur 
lnlicl"üingep: Je! Vrelust, te~. 03-
2312604, fax 03-2336499 (B) 

19~ptember 
Vleermuizenavond FoIt 
Oelegem 
Ook op deze zaterdagavond een 
dia-presentatie, sfeer· wandeling 
en. :bat detector- demonstIqtie. 
O;rganisatie: Zoogdierwerkgr~p 
Vlaamse Jeugdbond voor 
Natuwstuclie en lVlliieubehouct 
'Natuur 2000' 
Plaats: Vleermuizeru:eservoat 
Fort Qeleg<$'rn, Ranst (B) 
Tijp; 20:00 uw 
Il'llichtingen: Jet Vrelust, teL 03-
2312604, fax 03-2336499 (B) 
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Zoogdier, tijdschrift voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde 
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt 030-2213471 (NL). 
• Dirk CrieL Zottegemstraat 2,9688 Schorisse. 

055-456610 (B). 
• E-mail: zoogdier@wxs.nl 

Nationale Campagne Bescherming Roofdie
ren (NCBR) 
• NCBR: Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 03-

6530655 (B). 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming (VZZ) 
• VZZ-Bureau en ledenadministratie: Emma

laan 4 L 3581 HP Utrecht. 030-2544642 (NL). 
• VZZ-België: Erik Van der Straeten, Kerke

veldstraat 35, 2610 Wilrijk. 03-2180470 (B). 
• Veldwerkgroep Nederland: Paul van Oost

veen, Bilderdijkstraat 6c, 2513 CP Den 
Haag, 070-3606962 (NL). 

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot): Johan Vandewalle, Antwerpsesteen
weg 250, 2950 Kapellen. 02-2454300/03-
6054900 (B). 

• Materiaaldepot veldwerkgroep: Floor van 
der Vliet, Spaarndammerstraat 660, 1013 
TJ Amsterdam. 020-6828216 (NL). 

• Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN
VZZ): Rudy van der Kuil, Lutherse Burgwal 
24,2512 CB Den Haag, 070-3652811 (NL). 

• Werkgroep Zeezoogdieren: Marjan AdcUnk, 
RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 071-
5143844 (NL). 

• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan, 
Torresstraat 33 IIl, 1056 RR Amsterdam, 020-
6832420/6642453 (NL). 

• Werkgroep Boommarter Nederland: Dick 
Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE Dui
ven. 0316-264335 (NL). 

• Beverwerkgroep: Berto de Waal, C. van 
Maasdijkstraat 14, 3555 VN Utrecht. 030-
2420865 (NL). 

• Werkgroep Zoogdierbescherming: Johan 
Thissen, Mansberg 7, 6562 MA Groesbeek. 
024-3975852 (NL). 

• Werkgroep Voorlichting: Nico Driessen, p/a 
Natuur & Milieu Overijssel, Stationsweg 3, 
8011 CZ Zwolle. 038-4217166 (NL). 

• Werkgroep Internationaal: Marissa Visser, 
Bergmolenstraat 28, 8101 BS Raalte. 0572-
375222. 

• Redactie Lutra: Chris Smeenk, RMNH, Postbus 
9517,2300 RA Leiden. 071-5162611 (NL). 

Sluitingsdata 
Artikelen, bijzondere waarne
mingen, korte belichten kunnen 
gestuurd worden naar het redac
tieadres (zie hierboven). De slui
tingsdata zijn: 
nwnmer 2 ~ snel mogelijk 
nurrrrner3 15 juni 1998 
nurruner 4 15 september 1998 
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Zoogdierenwerkgroep Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 09-

2234781 (B). 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurreserva
ten 
• Alex Lefèvre, Natuurreservaten, Koninklijke 

Sint Mariastraat 105, 1030 Brussel. 02-
2454300 (B). 

Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000 
• Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 03-

2312604 (B). 
Vlaamse Vereniging voor Bestudering van 
Zeezoogdieren 
• Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659 

Puurs. 052-301541 (B), 

Aanwijzingen voor auteurs 
• Zorg dat het artikel interessant is voor de 

lezer. Maak er een pakkend inleidinkje bij 
en denk ook aan een goede afsluiting. Ver
mijd vaktermen en vreemde woorden. Dus 
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik: geen 
afkortingen. stuur er ruim illustratie-materi
aal bij. 

• Waarnemingen en korte mededelingen zijn 
erg welkom, Lever er als het even kan een 
plaatje bij. 

• Bijdragen aanleveren op DOS-diskette en zo 
mogelijk in WP 5.1 en anders als ASCII
bestand. Structureer de tekst met korte tus
senkopjes. Geef alinea's aan met een enke
le tab. Maak de tekst verder niet op, dus 
plaats geen codes in de tekst. Stuur een uit
draai mee. 

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is, dus Nederland
se planten- en dierennamen met een kleÎne 
letter beginnen. Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa. 

• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo 
klein mogelijk. Literatuurlijst op alfabetî
sche volgorde, elk item op een nieuwe 
regel. Niet opmaken, in laten springen of 
iets dergelijks. 

• De redactie behoudt zich het recht voor de 
binnengekomen artikelen te redigeren en 
aan te passen aan het lezerspubliek van 
Zoogdier. 

• Het copyright van foto's, illustraties en arti
kelen blijft bij de betrokken fotograaf, teke
naar of auteur. Overname alleen na ver
kregen toestemming. 

Telefoneren 
- Van België naCl! Nederland: 00-

31 gevolgd door het kengetal 
zonder nul en het o:bonnee
nummer. 

- Van Ne<:ierland naar Belgiê: 00-
32 gevolgd door het kengetal 
zonder nul en het abonnee
nurn.mer. 
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ezopen 
Eekhoorns zijn nog vrij normaal. Je kunt hun nesten in het bos tellen. Per 1000 bomen een 
eekhoorn of zoiets; dan is het goed. Als het er meer worden heb je een plaag, worden het er 
m inder dan heet het bedreigd . In beide gevallen moet er iets gebeuren. Op zijn minst monito
ren en nesten tellen. Ofvoor de vluggerik: bomen hakken en eekhoorns bijplaatsen. Meer eek
hoorn per boom. Een andere oplossing is met man, vrouwen kinderen bet bos in en harder te I
len. Harder tellen dan worden het er weer meer. Nog vrij normaal met beide benen op de 
grond in het bos. 

Het wordt gekker met vleermuizen. Nemen ze toe of nemen ze af. Je moet ze, zo bleek 
onlangs, niet in bossen zoeken maar op kerkzo lders. Gelovigen in de banken en zoölogen op 
zolder lijkt een goede ruimtelijke verdeling. Bidden en tellen. Het een daalt in belangstelling, 
het ander stijgt. Wellicht kan het een het ander compenseren of nog beter is samenwerking: 
bidden voor meer vleermuizen. In elk geval is het kerkbezoek van zoölogen weer stijgende. 
Sterker nog, in sommige lands delen zijn stimuleringscampagnes opgezet om meer vleermui
zen en dus meer zoölogen op kerkzolders te krijgen. 

Het gekst zijn de koeienn1esters. U weet, koeien schieten de natuur te hulp door te eten en te 
schijten. Helaas, sommige organismen lusten de schijt (incIusiefkoe) al voordat het de kO,e ver
laat. Daar moet je iets aan doen, dus ontwormen. Blijken de ontwormingsmiddelen ook de 
aarde te ontwormen en te ontkeveren. Maken we ons druk om insecten, die graag van poep 
leven of om wormen die graag van koe leven? Of over de koe waar wij graag van leven? 

Drie voorbeelden van achteruitgang op de vierkante meter. Gen1eier over een eekhoornnest te 
weinig, over een ontwormde mestkever, of over een te kerkelijke vleern1uis. Ongeremd wor
den dagelijks hectaren Nederland en België van een nieuwe zandlaag voorzien en volgegoten 
met bitumen en beton. Stadsuitbreiding, wegenaanleg en nieuw industriegebied heet dat. Iets 
om je druk over te maken? Ik hoor in elk geval niets. 

Zoogdier, dat sthrijft over dat wa blijft 

Zoogdier is het meest informatieve zoogdieren
blad in de Benelux en verschijnt vier keer per 
jaar. Je kunt je abonneren door de 
kaart in te vlIllen of door 
ovennaking van BF 450 
op rekening 000-1486269-35 ...... 
of f25 op postbank 203737 ten name van Penningmeester VZZ te Utrecht. 
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