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Het V1rermuis Atlasprojccl gaal nog ccn jaar door! 
Niet omdat de resultaten tol nog toc niet goed zouden zijn. mmlf 
juist omdat 7.e 70 goed 7.ijn . Met nog een jaar erbij en mCl een 
laatste goede inlcl "111 ons .. lIcm:!al 1:11 hel mogelijk i'ijn Oltl 
NedcrL'tld op <ll!a.<blok ni ... eau. bijn'l geheel S) Slem.1lisch op hd 
\oor1<omcn \<tll \"]ccnllui/CII ondcrl.Ocht tc hd:.b:n En dal is nid 

allren in Nederland. lIla,ar ook ciders op de wereld IKlg nooit 
vertoont! 
Figuur tlaal een voorlopig rcsultaat ".ien \"an dc \'crsprciding 
",H1 dc gewone dwcrgdccnlluis. Deze k:mn kan a ls voor
beeld gelde n \"()Of de male waarin Nctlcrland onden.ocht is. 
Je ,.jel d<ll. op e nkele wiUe plekken na. , 'an bij na alle 
atlasblokkcn \\aa rncmingcn bekend 7.ijn. 
In de bricr Ol"cr dc verlengi ng val! het VAP. die bij de 
uitnodiging "oor dc VLEN .-dag \'an I" 110\'c mbcr 1992 
gevoegd was, heb ik opgerocpen I.ovcel mogelijk allc 
waanlemingen voor 15 november in te I,endcn. Als re.1ctic 
daarop 7.ijn er alweer de nodige rornmlicren ingczondcn, die 
nu ter vcrpollsing z ijn en nog op de/.e kaan en ontbreken. 
Tegelijk weten we dat cr uit Noord-Holland. Drenthe en 
Noord-Brabant nog gegc\'cns ondem'eg 7. ijn. Met andere 
woorden. dil is nog nict eens dc meest completc kaart . 
Wc willcn graag het komcndc veldsei7.0en 7.0 oplimaal 
mogelijk benutten . Daarvoor is het nodig om in maan 
volgend jaar de gcgevcns7.ocomplcct als mogelijk te hcbben. 
Via de provinciale coördi natoren kunnen we jullic dan 
prcdes latenwclcn wclkedc\,> itteclll11indergocd ollder/.ochle 
plekkcn zijncn waar, indercedsgocdonder/.ochlegebieden. 
wellicht toch die ene zcld7mnc soort nog gezocht kali 
worden. Stuur dns alles watjc nog niet hebt ingestuurd zo 
snel mogelijk naar de proeo' s1 In dc eerste Niell \\sbrier va n 
het \'olgcnd j:wr wordt dan een 0\·er7.iehl gegeven van de 
resultmen \"a ll de verschillcnde soorten. 

Ilermalll.illlf/t'IIS. Ilm·IIj /'.\wej.!, 17, " 'aR/'IIII /gen 

Winterwerk 
Resultaten vleermuistellingen 
in mergelgroeven 1991/1992 

Tijdens de winter 1991/ 1992 vond traditiegetrouw 
de census plaats \'an de in de onderllardse mergelgroeven 
o\'en\'interende vleermuizen. 
De diverse leigroepen be7.ochlen 50 groe\'en cn rcgistreerden 
daar in \"ol gorde \'all getalsmatige "belangrijkheid": 

Waten lee! I1IlIi<; 
' Baard\ Icc:mllli/en' 
o \VClg\ 'ICCTlIIII is 
Ingekorvcn vli..'CfillUi s 
Mcer\"lcermuis 
FranjeSIaart 
Laah'licgcr 
Grootoon'IcCln luis 
Vale vleermuis 
Grijze groolOOf\ lcerllluis 
Bechsle ins \ leermuis 

I .. RIJ e:« . 
36 
151 
112 
95 
90 
47 
42 
26 
I 

Inklusicr Il ó niet gcdetermineerde c.-.:emplarcn, levert dit 
een cindrc.<;uitaat van ill tolaal 112R vleermuizen op. 

Tabel I toont een \'crgelijking lusscn 45 groeven die zowel 
in dc winter 1990/ 1991 als in de winter 1991/1992 zijn 
geleld. 
Uit deze tabel blijkt opde eerste plaats dat er vergeleken met 
de winier 1990/1(1) 1 minder vleermui 7.en (. 6.1%) 7.ijn 
waargcnomen. Vcrder doen zieh binnen de soort(groep)cn 
enkele \'crschllidngcll voor. Zo \ 'a ll de lerugval van de 
wntcr\"leermuis (- 9 .R%) en de mcervleermuis (- 8.9%) len 
op;r.lchte van de winter 1(1)()1J 991 op. Een verschijnsel dat 
ook al in de \'erp,elijking tussen de winters 198911990 en 
1 9~)()/1991 naar "oren kwam (Vergoossen . 1991). De andcre 
M.\"oti s-soorten i>ockell daarentegen enige terreinwinst: 
'baarddeeTllHli /.c u· (-+ 5.5%). ingekorven vleermuis (+ 

I-' .R%). frm~eSI;lart (j. ]5.4%) en valevlccrmuis(+ 19.0%). 
Het <lanlal bcchstejns deernmi/.en is te laag om daar iets 
" innig!'; o\ 'er te leggen . Bij de 'D.1ard\'lccrmui7.en' en dc 
franjesla:lrt kwam de/.c toenamcevenccllS in de vergelijking 
111sscnde winlcrs 19K9I1990en 1990/199 1 naar voren. Bij 
de overigc SOOriCIl licil \\e \e .. volgens ccn arllame bij de 
'grootoOivleer1l111i/cn ' (- 25 .5%) en de dwergvleermuis (-
15. I'Vn). lcm ijl de b:1t\"lieger (+ 5 1.6%) ccn tocname \'cr-
100111. N:lar dc oorzaken \'an de7.c verschuivingen kUllnen wc 
op dit moment slechts gissen. 
De dwerg,"lecrmuis neeml in de stel sels van de SI. Pie
Iersberg nog steeds ndm eenderde deel (J5.7%) van het 
totaalaa nt:11 voor haar rckeni ng en S1cck tdaarbij de walervlccr
muis (.UI. I %) naar de kroon . Tijdens de winter 14J91 / 1992 

1 



625 

600 

575 

550 

525 

500 

'00 

'75 

'50 

325 

''''' 
open cirkel : waarneming bat - detector 
gesloten c irkel: verblijfplaats/koloni.e 
kruis: "zekerp" waarn€'ming (gf'!vange n, 
doodgevonden, etc). 

Figuur 1 . ,,,- ,,, ... ,,,.,1 ... ,,·,,,,; : ' ,,...'" .. ' I \!. 

" '''~'''''JL.'''.' I ' I' " ,,8& - I'T'2. 

2" 60 '00 

"I ' ", 

= • 

'"0 "0 260 



oo r t 1990/ 1 9 9 1 1991/1992 Ve r a ndering 
N • N • • ------------------------------------------------------------

Wa t e r vl ee rrnui s 161 6 49 .4 1458 47.4 - 9. 8 
'Baa r dv1 ee rmuizen' 685 20.9 723 23 . 5 + 5. 5 

Me erv!ee rmuis 101 3 . 1 92 3 . 0 - 8. 9 
Ingekorven v l eermuis 11 5 3 . 5 132 '. 3 + 14. e 
f'ra n jes taa r t 65 2 . 0 88 2.9 + 35 .4 
Vale vleermuis 21 0.6 25 0 . 8 + 19.0 
Bechsteins vl ee rmuis 3 0 .1 1 0 . 0 
'Grootoorvlee~uizen' 5 5 1. 7 41 1.3 - 25.5 
Dwergvleermuis 416 12. 7 353 11 . C) - 1 5 .1 
Laa tvlieger 31 0 . 9 47 1.5 + 5 1. 6 
Niet gedetermineerd 1 64 5 . 0 11 . 3 . 7 

------------------------------------------------------------
Tota a l 3272 

k,,;un de SOQrl \oor in licrsi 7 \'crschillellde grocnll. 
Bij/.ondere soor len 1 ijdens de census "oflliden de bcchsleins 
vleermui s ( I e.-..: .J en de grij7c grooloor\"lccrllmi s (I ex. J. 
beide ill de SloPiele rsberg. 

De vlccrmuiscensus 1991../ 1993 is op hel moment dal de/.c 
Nieuwsbrier"erschijnt al \·olopbe.l.ig. O ngel\\ijreld zullen cr 
weer de nodige interessanle 7.1ken aan hCI licht komen 
(Neemt de dwe rgvleermuis definiti er de macht o\'er in de St. 
Pietersberg1 Bcchstcins vleermuizen en grij7.c grootoor
vlecmlUi7.cn ook in de andere groc\·en?). Eén ontwikkeling 
slaal echler nn a l vast. Mei ing.1ng \'an de winier 199 111 992 
7. ijn O.a. De Hel. dc Ricsscllberggroc\'e en een deel van de 
Barnkkcngroc\'c dcfinil ier van de tellijst , ·crdwcncn. Dezc 
groc\'en 7.ijn ÎnSlabicl cn daarom \'cl"bodcn Icrrcin voor 
lellingcn . Voor on1.e veiligheid is dit beslisl een goedc 7.aak. 
maar hel monitorcn van de ingekon'cn vleermuis cn de vale 
vleermuis. waarvan ccn belangrijk aantal in de7.e grocvcn 
o\'crwinlcn (resp. 265 en 44 % in de "illIer 1991/1992). 
kOml 7.odocnde we l op losse schroeven IC staan! De tocsland 
vll n divcrse andcre groe\'en is op di t momenl eveneens 
Iwijrelachlig en het ligt voor dc hand dat cr in de nabije 
lockomSI nog meer "an de Ic llijslen galln verdwijnen . Wal 
blijft er dan over van de " grolewaardc"' van hel monitoring
projekt in de onderaardse mcrgcl grOC\'en? l'leeft het op 
lennijn übcrhaupi nog waarde? Hoc realistisch zijn binncn 
dit kader dc spinsels van het Natullrbeleidsplan"! 

Rcsi mij. als allijd. ccn welgemeend woord vnn dank aan alle 
Icllinglcide rs en lel Iers. 

3074 

Vleerm uistellingen 
winterkwartieren 
mergelgroeven) 

- 6 .1 

1991/92 . 
In 

( excl. 

'·Iet nll"olgende geen een samcnvatting van de 
prcscntalic op dc landelijke VLEN-dag. 14 november jJ., 
naar aanleiding \'an de resullalen van de vlccmluislellingen 
die in hel \\;nlcrsci7.ocn 199 1192 .r.ijn uilgevocrd in andere 
winlerkwanicren d,1n de mergclgroeven. De1..e presentatie 
we rd gehouden op basis va n de gegcvens die door de 
coördinat oren n lll de pro .... i nciale wcrkgroepen z ijn 
ingczonden . Dc tel resultalcn 7.ijn loll\Vee tabellen venverkt. 

BeSI)rckin~ ~sull;lfen 

Tabel I gccft een o\"cr7.ieht vandetclrcsultatcn per provincie 
cn per , ·Ieerllluissoort. Het bij de provincie vermc!de aanlal 
objcclcn betreft uitsluitcnd die. waarin bij de7.e telling or in 
\'oorg.1ande winters daadwe rkelijk \"leermui 7.cn werden 
aangelrofTen. Hel lol aal aanlal be7.ochle objeclen is in reile 
grOler. fIlaar indc o\"CrÎge werden 101 op heden geen vleermui
zen aangelroffen. Het aanlal ondcn-.ochteobjeden ligt slechts 
een fr:1ctie hoger dan \"Oorgaande \VinIer. In meerdere provin
cies konden enkele \'indpl:l<ltscn tHH1 de lijSI worden tocge
\·ocgd . Voor wal Oclren de •• hel volgende: mei name uit 
Noord-Holland ont \"i ng i k commcnlaar op hct aa nlal vermelde 
objecten per provincie. Opgemerkl werd o.m. dat ccn gebied 
/lie t daarin 26 bunkcrs als één (I) object werd geteld. Dil 
prohlccm doet I kh ook "oor in Zuid-Holland e ll Zeeland . 
'lie r is inderdaad sprake \'all enige inconsequentie. die 
1C\'cns eelt beelje len gil nsle \ .. n hoge gel allcn \'oor Gelderland 
uil\'all Suggesties \"oor een OClcre lelling 7ijn welkom. 
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provo obj TOT i m n d 0 P P ove rige 
-- --- - --- ---- -- ---- -- ------- - - ---- - -- - ----- - - - - ---- - -- -------------
GR 1 10 3 3 , 
rR 1 5 3 2 
OR 8 65 3 " 3 11 ., " 
OV 15 126 3 18 85 12 8 
GL 85' 1298 23 158 97 857 • 4' 103 2 M 
UT 25 671 53 23 4 86 1 93 23 80 1 H.1 pn 
NH 30 ' 406 22 15 1 322 16 26 4 Es 
ZH 11' 511 4 11 379 91 26 -
ZL 10' 375 2 25 216 90 40 2 Es 
NB 16 153 4 54 7 6 1 23 1 Es 
1.B 23 104 4 16 9 37 1 34 1 em . 2 · Es 
-------------------------------------- -------------- ---------- ----

225· 3724 121 582 2" 2065 [20 163 351 " div. 
-------------------------------------------------- ----------------
percentage 3.2 15.6 7.7 56 . 0 3 . 2 , . , 9.' 0 .3 

T.bcl I. (h~Jj"hl tdr=llblm 1991192 ~ JlfO~;nc .. ~ ("\lor alkOl1mgen ,"lemnu;iI$OOI"Ctn: tie label2) 

oort inter 1990/91 winter 1991/92 
aantal • aantal % +/- % 

------------------------- --------------- -------------- ~--------
baardv1eermuizen (m) 536 13 . 7 576 16.a + n 
ingekorven vleermuis (em) 1 - 1 -
franje.staart (n) 325 8.3 272 7.9 - 16% 

vale vleermuis (M) 3 0 . 1 2 0.1 

watervleermuis (d) 2169 55 . 3 186 1 54.7 - 13% 
meervleermuis {D) 82 2 . 1 83 2.' + 1% 

dwergvleermuizen (p/pnl 175 '.5 16. • . 7 - 7% 

laatvlieger (Es) 5 0.1 8 0 . 2 
mop!lvleez:muls (Bbl 3 0.1 - -
grootoorv1eermuizen (P) 'BB 12.4 331 9.6 - 32% 
ongedetermineerd gebleven 
vleermuizen (il 1" 3.4 lt6 3.1 - 13% 

------------------------- --------------- -------------- ---------
totaal 392 L 3435 - 12 . 4% 

T.1M-12. V~gelijking \\;nlm< 1990:9 1 m 1991 192" re<tdlaJen ,";\n 194 ohjcctm die in b.:Î~ winll.'fS 1.ijn undcn<ld>l 
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Tabcl2 gccficcn landclijkc\'crgclijking van de lelresultalclI 
in 194 objectcn dic in beide wintcrs zijn gcInvcntarisccrd. 
Hel101ale aantal in dC7.cobjectcn gelelde vleemlUizcn lag in 
1991 /92 ruim 12 % lager dan in de voorgaande ",inter. Dit 
percentage is helcmaal rechtsondcr in dc tabcllcvindcn. Ook 
achter dc arzonderlijkc soortcn is dit \'crschilpercenlage 
vcrmeld, behalve bij dc soortcn waarvan slechts cnkelc 
cxcmplarcn 7.ijn gctcld. 
Opvallend is het grote negaticvc vcrschil bij de 
grootoorvlccnllui7.cn cn de ongeveer gelijkc arname bij 
rranjestaa" cn watcn·lecmmis. Tcgenovcr dc arnamc van 
dC7.c drie soortcn is dc tocnamc \'an dc baard\"lccrmui7.cn 
;.cker 70 opvallend Ic noemcn. 

In Zccland ging dc cnigc in ons land bekende wintcn'erblijr
plaats van m0p5\·lccnllui7.cn door afbraak vcrlorcn. waarmee 
dcze \'lccrrl1u issoort uit de telrcsu ll atcn is wcggeva lle n. V:HI 
dc , 'a lc " Ieerllluis O\'crwi nlerdc ook nu weer op twee pl:latscn 
in Gcldcrl .. nd één exemplaar. 

UlTRA 
Tclgcgcn:ns <llsdc.f.c ;.ijn "oor hcll,,,,t,;t in I t)~1 s,1mcngC\·al. 
Jaarlijks werden in dic tijd nict meer dan 25 tot 10 objectcn 
gcTnvclllarisccrd, en daarbij wcrdcn in totaal nict meer d .. n 
onge"eer 300 \" leermui7.en geteld. 
Begin dil jaar is ccn "oorstcl gel .. m:eerd 0111 aan dc aantal
sontwikkelingen e n .. ndcrc 7~1kcn met betrckking lot 
wintcrkwarticrcn in dc argelopen ruim 10 j .. ar (scdert dc 
" LUTRA " uit I WUI). wedcrom in één ofenkelcartikelcn in 
LlJfRA aandacht tc besteden. De bedoeling is om na afloop 
van dc tellingcn in dekomcnde winter (1992/9)) hicrvoor de 
gegevens over de argelopen 10 à 12jaar s"mcn te vallen (niet 
\'oor de mergelgrOC\"Cn). 

I\f onitoring.'Y!IIteem 
Natuurlijk moetcn vcrgelijkingen 7.0.115 in label 2, maardan 
over ccn langere reeks van jaren. wordcn geplaatst in het 
kadcr \'an het7.oogdicrmonitorproject dnt naar verwachting 
in 1991 7~11 starte n. Vlccmmisprojecten vonncn daar cen 
bclangrijk ondcrdeel "an. wanro nder uitcraard de7.e 
,\intc rtcJ lingen e ndic in de mergelgroevcn. HicmlQC lrachten 
w ij ge7.amcl ijk c nig inzicht te krijgen in de 
aanlalsonlwikkclingen van de \icr à vijfcnigcnnalc talrijk 
in dit soort objcçtell O\'cm'intercnde vleermuissoorten, in de 
mergelgroe\'cn 110g cnkele soorten cxtra . 

Op de VLEN-<lag "erd door middel van gmlickcn, geba
seerd op landel ijke "crgclijkingell 7.0 .. 15 in tabel 2, CCIl 

voorproefje gege"cn van de aantalsontwikkeJingen van een 
aantal soortcn in dc argelopen jaren. Daaruit kwam een 
behoorlijkc toel1iltne sedert het einde va n dejarcn zevcntig 
naar "oren in her rotak lI<1ntlll vleermuizc n cn voor die 
soorten \\ <l<trbcrckcni ngen \'oor lIK>gelijk 7ijn (baarddeermui
I.cn. franjeslaarl. "atcn·lccrmui<i. glootoorvlccrmuÎ7.c1l. c n 
cvcntueel mccn k c nllui<i) 

Met hct grote aantal objectcn lijkt de basis aanwc7.ig te zijn 
voor ccn monilorsystcem. Toch zijn daarbij wel enkeIc 
kanttekeningcn te plaatsen . Gcrekend over de laatste dric 
winters ga"l hct bij dc tellingen in totaal om ca. )500 
" Iccnnui.f.cn. Meer dan 11K} vlccrmui7.cn werdcn echter 
slcçhts op acht plaatsen aangctrorrcn. en dit betrof dan in 
lotaal ongeveer 200() cxcmplaren. Aantallen tussen 50 cn 
100 vlcermui7.cn wcrden op nog ecns acht plaatsen 
aangetroffen . bij cl kaar een kleine (,(K) e,<cmplaren. Het 
begrip " plnats" kan hicrbij sta .. n voor één object (b.v. fort 
Rhijnauwcn) of voor ccn aantal bij elkaar gelegen 
"crblijfpla .. tscn die als één object beschouwd worden (b.v. 
bunkers I-Iaamstede). or zc1fs als twee binnen cen atlasblok 
"Iak bij e lkaar liggcnde kwarlicren (b .v. ijskelders 
Bloclliendaal). 

type object < 10 0-25 25 50 50-100 > 100 

-----------------------------------------------------------------------
1 ijske lders X X X 0 

1 alleenstaande bunkers X X X 0 0 

2 f f'l rten en vestingwerken 0 X X X 0 

0 kelders i n gebruikte gebouwen X 

9 opslag-/pomp-/schuilkelders X X 

7 bunkercomplexen en bunkergroepen 0 0 X X X 

l. kelders van diverse rulnes X X 

1 kelders van bewoonde kas te len X 

0 niet meer gebruikte stee n ovens X 0 

7 waterkelders 0 X X 

3 waterputten X 

2 uiteenlopende soorte n objecten X 0 0 

-----------------------------------------------------------------------
antal locaties per aantalsklasse (rest) t30 11 B B 

Tahcl J. De normaal (X) en sporadisch (0) gevonde n .. antallcn " lccrll1l1i /Cil in de vcrschillcnde typen objcçtcn. in de 

winters 19K9-1992 
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Daarmcc is onge\'ccr 70 % van het totaal aantal getclde 
vlccrmui .. .cn op minderdan I O%"an de bekcnde locaties mct 
vlccrmuis\'erbl ij\'clI geconcentreerd. 

De wi ntcrtellingcn worden in \'crschillende typen \'erblijr
plaatsen uitge\'oerd. E\'eneens over de laatste drie winters is 
berekend in welkeordc van grooue de aantallen vleermuizen 
daarin worden aa ngetroffen . In label :\ wordt het aantal 
vC~lCld dat bekend is va n de vcrschillende C<llegorien 
objecten: daarachter mei cen "X" de daarin nonnaliler 
gevonden aantallen. en mei een "0" de aanta llen die wel 
eens. maar niet vaak wordcn aangetroffen . 

Inde komende periode / .. <'11 ovcr het op7.ellclI \'all eC11 monilor
systeem \'oordit soort wintcrtcllingen moetcn worden nagc
dacht. Hct isduidclijk dat bo\'enstaandcovcrwegingen zeker 
zullen moeten meewegen bij dc keu/.e van objecten die het 
systeem g.'Ian vormen, De eisen aan een monitorsysleell1 zijn 
in elk geval dat er per gemonitorde soort een voldoende 
spreiding va n gegcvcns over hCI land beschikbaar kan 
komen. en dat daarbij voldoende grote aant.111en wordcn 
geteld om berekeningen mee te kunnen uitvoeren. Dat 
betekent dat de keul.C voor objectcn voor bijvoorbeeld de 
watcrvlccrmuis anders kali ui tvallen dan voor de f ranjestaart . 
En kijken we oaarde grootoorvleennuizen. dan ligt het weer 
andcrs. omdat in de meeste obje<:ten maar ,",'Cinig exepla ren 
bij elkaa r oven\intercn: daarentegen gaal hcl op plaatsen 
met weinig O'llemillterende vleermui ... enju ist vaak om de .. .c 
50on. 

In afwachting d<laTVan is hcl aan te raden om in de wi nter 
I 992NJ de tellingen en im·enlaris.'I tics nog op de oude voct 
voort te 7.cttcn. en in elk geval de min or meer vasteobjcctcll 
tc blijvcn tellell . Wel is bi nnen de VLEN afgesproken. met 
het oog op het monitorprojccl. om alvast de tel periode 
strakker te begren/.cn. Bovendien zijn de tellingen. die strikt 
genomen a[~ vcrstorin g ge/.Îen moeten worden. weer onder 
het systeem va ti ont hem n gcn \'a 11 de Natllurbcsche rll1i ngswel 
gebracht . I .. elke prov incie weet de provinciale coördin<ltor 
precics aan wie cn voor welke obje<:len de/.e ontheffingen 
/.ij n verst rekt. en wat anders/j ns dc afsprakcn per provincie 
.. .ijn aangaande de tellingen. Ilet is da<lrom \"an belang om 
nict zonder Illccr /,elr op slap Ie gaan. I1m3r hierover met de 
coördinator te overleggcn. Daar horen ook meldingen van 
nieuw gC'o'ondell objecten tere<:htte komen. 

(ierhard Gla.f. Ueatrix.çtra(1f 2. Arnhem 

Monitoring 
Proef-project Monitoring van 
vleermuizen 

In 199(1 is de VLEN gestart met de ontwikkeling 
van onderl.ocksmethoden waarmee trends in de 88n13l
sontwikkcling \;'ln een aantal soorten vleermui7..en ln de 
/.omerpcriode gevolgd ku nnen worden. Vanaf 1935 worden 
e r jaarlijks te llin gcn nit gevoerd va n overwinterende 
vleermuizen in de ZlIidlimburgsc mergelgroeven en vanaf 
195(1 in rortell. bunkers. ijskelders en overige obje<:ten in 
Ncderl:llld. Va n de meeste soortcn wordt echter maar een 
/.ccr klein deel \'a ll de (l.omer)populatie in de winterverblijr
plaatsen terogge\'onden. De dwergvleennui .. ..cn. de Iaatvlie
ger en de rosse v IccmlUis worden niet of nauwel ijks aangctrof
ren tijdens de wintertellingen. Als aanvulling op de winter
tellingen moelen we daarom uitkijken naar andere methoden 
voor monitoring \'an de Nederlandse vlccnnuizcn. 
De medewerkers aan het Vlccnnuis Atlas Project kunnen 
:t.ich elk jaar inschrijven voor twee verschillende projecten: 
roepende mannctjes van de dwcrgvleennuis in het najaar 
(vanaf 1990) en ptlilt-tra nscdtellingen in de zomer (\'anar 
199 1). Qc .. ..c projecten ".ijn voorlopig nog bedoeld als proef
projecten. waarbij de methoden. die gebruikt worden voor 
het monitoren van de vlccrmui7.cn. nvg ontwikkeld moeten 
worden. Bij monilOring moeten de gegevens van verschil
lendc jaren. gebieden en biotopen met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Daarom moetstc:edsgcbruikgemaaktmndeo 
va n vasteonderl,ockSlllethoden . De resultaten van het (proef) 
1l10nitoringproject kunnen doom'Crken in een verbeterde 
opzet \'an de tel/ingen . Een voorwaarde daarbij is dat ccn 
voldocndc grOOI a;mtal veldwerkers mee wi l doen aan de 
tellingen. In de/.e f:'Ise van het monitoringproject bestaat nog 
volop de gelegcnheid om vertrouwd te raken mct de regels 
die \\cbij het uitvocren V<ln dc tellingcn wi llen hanteren. De 
gehn.ikle mcthodcn .. .ijn vrij nieuw en dienen verder aange
scherpt IC \\orden . De ontwikkel ing van methoden VOOI 
moniloring ;Ia n \·!ccnlllli /.en (maar ook aan anderegrocpcn 
/oogdiercn) sta" t momenteel sterk in de belangstelling. 
In lIJ!) I is e<: 11 com missie mectllctprojcct gevormd die de 
acti viteiten rond de ontwikkeli ng van monitoringondef7.oek 
aa n vleermuizen coördineert. Dit gebeurt in hel kadervan de 
opzet van een meetnctptojcct aan ?OOgdicren doorvrijwi lligers 
in Nederland Dit mcctnetprojcct wordt voorbereid door de 
Vereniging ,"oor Zoogd ie rkunde en Zoogdierbcscherming 
(VU) en de VlccrfTIuiswerkgroep Nederland, in overleg met 
het Centraal Burenu voor de Statistiek (CBS). de directie 
Nmllur. Dos. Landschap ell Fauna (NBLF) en het Instituut 
voor Bos- CII Nalllllfonderzock ( IfJN). Hel project 7.a1 onder 
leiding van een or twee projectleiders uitgevoerd moeten 
g;'l;'l ll worden door de regionale 7.oogdier- en vleer
muiswcrkgrocpen in Nederland. 
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Voor vlecnnuizen wordt aan de opzet van de volgende vier 
deel-projecten gedilcht: 

Winter1cllin~en , 'lccmmi7,Cn 
Voorlopig 7cllcn we de tellingen "an o"crwin[crende 
vlccrmui/.cn iu wintcrkwarticrcn nog opdc olldc voc[ voorl . 
VoorclkeSOOI1 afzondcriijk 7.<11 nagcgaan moc[en worden or 
monitoring op landelijke schaal mogc lijk is en welkc 
aanpassingcn daarvoor in de huidige op/.e[ aallgcbr:lch[ 
moctcn worden . 

RBCpendc manneljc!! 
Roepende mannetjes van de dwergvlee rmuis. TUige 
dwergvleermuis en rosse \'Icennuis worden in het najaar in 
gebieden gekarteerd ofJangstransecten geleld, De7.e tellingen 
worden jaarlijks hcrhaald. 

Punl- transccUcllingen 
De aC1ivitcit van een aantal (gemakkelijk te determineren) 
soortcn vleermuizcn wordt in dc 7.omcrpcriode gevolgd door 
punt- enlortrallsccttellingcn met behulp va 11 b.1tdetcctors uil 
te voeren . Als maat voor de ,'Icennllisactivitcit wordcn 
gebruikt: de presentie. hct aantal passages en/ofhet aantal 
vlccrmuÎJ"..cn. 

• Kolonics 
Enkelejaarlijksc tellingen van het aantal uitvliegers uit dc 
kolonicorvan het aantal vleermuizen in deverblijrplaats 7.elr 
tijdens de kraamperiode, kan inzicht gC\'cn in de aantalsont
wikkcling van de meeste nederlandse vlcennuissoorten. De 
meeste lijd 7.a1 geïnvesteerd moeten worden in hetlokalise
ren van vleermuiskolonies. Kolonies kunnen opsplitsen in 
kleinere groepjes cn verhui7.en naar Hndere plekken . 
Verschillende kolonics kunnen ook lIletcikaar in verbinding 
staan. 

Afhankelijk van de tijd die met de ontwikkeling va n dc 
daarvoor benodigde methoden gemoeid is. zullcli de dC'Cl
projectcn geraseerd ingevoerd worden, De vcrschillende 
deelprojC1:ten mocten bo"endicn op elkaar argcstemd kunnen 
worden. Wellicht kan dan later blijkcn welke vorm van 
monitoring voor welke soort geschikt is. Wc hoeven e r 
beslist nict naar tc streycn om dc aantalsontwikkcling van 
clke sool1 in meerdere projecten te volgen. Het zou 
bijvoorbeeld zo kunnen 7.ijn dat dc geringc plaatst rouw van 
de kolonies van de rosse vleermuis hel vrijwel onmogelijk 
maakt om tellingcn lIit te vocren bij kolonieplaatscn. I n dat 
geval blijven de tellingen va n roepende manneljes in de 
paartijd en de punt- transecttellingen over. Voor de 
grootoor\"leermuis (PIocotIIs aurilus) en een aantal soorten 
uit het geslacht Myotis (franjestaan, baard\'lccrmuis?) is hel 
wellicht nict realistisch om uit tc gaan van monitoring op 
landclijkcschaal met punt- transocuellingen. DedctCTTTlinalie 
van dC7.e soorten aan de hand van geluids- en morfologische 
kenmerken tijdens dejaeht levert nog te veel problemcn op. 
Voor monitoring van de7.e soorten moct dan uitgekeken 
worden naar hcl tellen van de 7.omerkolonies. 

VoorJ".o\"er de tijd dit toclaat wordt al tijdens hct Vleermuis 
Atlas Projcct gewerkt aan de ontwikkcling van methodcn die 
voor monitoring gebruikt kunnen worden. Het Vleermuis 
Atlas ProjC1:t is dit jaar (echt) haar laatste veldsei7.0en 
ingcgaan . Uitcraard mocten we in dil laatste sci7.ocn on7.c 
.mndaeht ook vooral richlen op hel verder completeren van 
dc versprcidingskaartell van de !>oortell. Daarnaast bestaat 
echter ook de mogelijkheid om alvast met monitoring aan de 
g:mg tc gaan. Door de VI.EN worden in hel kader van de 
uitvocring van hct VAP faciliteiten gebodcn die gebruikt 
kunnen wordcn voor de mcthodische ontwikkeling van 
l1lonitoringonder7.ock aan vlcermui7.cn . Het 7.oU 7.onde zijn 
om hier geen gebruik van te maken. Aanel daarom niet en 
lel lIlee! De kans va n slagen van een monitoringproject is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van een groot aantal 
vrijwi lligers. Om de deelname , rail een 7.0 groot mogclijke 
groep Ie garandcren streven we ernaar om de gegevcns met 
een minimullIaan vcldinspa nning levcrJ".amelen. De t.,. ddie 
hiermee gemoeid is kan 7.onder al te veel problemen ingl "13SI 
',:orden in de lopende actÏ\'iteiten teil bchocvevan het VI P. 
In welkc mate de gcgC\'ens bmikb.1ar 7.ijn voor monitv
ringdoelcinden IerelI we door te streven naar continuiteit in 
dc Icl I i ngen en door de teIl i ngen tussentijds aan te passen aan 
de nieuw verkregen inzichten. Daarnaast 7..Ouden verschil
lende deelaspcçten uitgewerkt kunnen worden door studenten 
aan universiteiten en hogescholen. Momenteel zijn er ook 
besprekingen gaande om cen deel van het vooronderzoek uit 
te lalen voeren in samell",,'Crking met het I nstituut voor Bos
en Natuuronden:ock(lBN) te Arnhem. De kenrrisen ervaring 
diewe op::toen met het proerdraaien vaneen monitoringproject 
met bchu lp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Redcn te 
meer om op de nu ingeslagen ",,'eg door te gaan en het aantal 
deelnemers lIit te breiden. 

Op de VLEN-dag van 14 november j.1. in Wageningen, 
waren posterpresentalies te 7.ien va n 1I10nitoringonder/.Ock 
aan roependc mannetjes \"anded\\'Cr(.vleennuis in Nederland 
en punt - tr:lnsccttcllingen in Flevoland. Voorecn bespreking 
van de resultmen van de rocpende mannctjes in Nederland 
verwijs ik naar de bijdrage verderop. In het navolgende stuk 
gaat Rombout de Wijs in op de resultaten van punt
transccttcl lingell. die voor het dcrde opccnvolgendcjaar in 
Almere 7.ijn uitgevoerd. Leest U mee en helpt U mee de 
methoden voor 1lI0nitoringondcf7.ock aan vleermuizen met 
behulp van batdetcctors ,"erdcr Ic ontwikkelen. 

I,/I(~V f erheRgf'n. IJreÎfnerstraal 57, Geleen 

.Ir 
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Punt- transecttellingen in 
Almere 

Het a rgelopen jallr 7.ij ll voor het derde opccllvol gende 
jaar punt· transccllellingcn uitgevoerd langs twee routes;n 
Flevoland. Naar aanleiding van de oproep in Nieuwsbrief 
4( I) 7.ijn in 1992 vier nictl\'t'C routes gestart in 1992, éên bij 
Almere en drie bij Harderwijk. Vanar 1990 7.ijnjaarlijks twee 
routes van 12 km. en 14 km. bemonsterd in de stad Almere 
resp . hel buitengebied van Almere. Een uitgebreide 
beschrijving van de gevolgde methode voor de registratie van 
de vlccmlUi1.cn en de tellingen langs transcctcn en op punlen 
staal beschreven in Nieuwsbrief 4( 1). 
Omdat nu a l voor hel dcrdcscizocli is geteld. lijkt hel aardig 
om alvast eens wat vcrsçhillcn tussen de jaren op een rijtje tc 
7.cllcll . Hierdoor kunnen wc mischicn icts meer tc weten 
komen over voor- of achteruitg:lng van enkele soorten. 
In bijgaande fi guren staan de resultaten \'a n de verschillende 
soorten op twee manieren argebeeld. De linker figuur heeR 
steeds betrekking op de scizoensgemiddelden: de gemiddelde 
aantallen per jaar O\'cr vier tellingen În de maanden mei, 
juni . juli en augustus. De rechter figuur laat de maxima zien 
l.03ls die in die periode werden aangelroffen. Allccn de 
gegevens van de linker figuren konden statist isch getoetst 
worden. maar sL1tisti sch significante verschillen kwamen 
nog \'rijwelnict voor. 

Rosse Vleermuis 
seIzoensgemIddelden 

• 

.. 
, 

,~---. .. ;=========~ .. ;',==========~, .... ----

.. 

, 

Watervleermuis 
seizoeosgemiddelden 

--

---,L_ ---:;;;;-_ _ _ ---;;;;-___ , .. ___ -- -... .., ,-

Opvallend is dat de trends van de sci7.Qensmaxima en de
gemiddelden niet vccl van elkaar verschillen. UitgC7.ocht 
moct nog worden welke van de twee het bestc is. Wat ook 
opvalt is d", de meeste soorten, vooral in het buitengebied, 
in IIJ!)I wat milItIer werdcn waargenomen dan in 191)(1 en 
191)2 . Misschien hcbhen enkele soorten wal moeite gehad 
mei het slechte weer. vooral in de voorl.Omer, in dat jaar. 
De walervlccrmuis vcrtoont niet veel verschillen tussen de 
jaren, maar lijkl eerder iets aI dan toe te nemen. De 
meervlecmmis lijkt daarentegen iets toe te nemen . De 
verschillen tussen 1990 en 1992 zijn zelrs statistisch 
significant voor hel buitengebied. De7.c soort komt in 
Fle\'oland wijd verbreid voor (zie kaartje), maar heeR (nog) 
gecn kolonie in Almere. De dwergvleermuis lijkt vooral in 
het stedel ijk gebied geleirtelijk toe te nemen (maar niet 
significant), wat lijkt te wordenondersteunddoorde toename 
in hetaallL11 roc(lCllde manneijcs hierin september/oktober. 
Wellicht is hier sprake , 'an een geleidelijke kolonisatie van 
Almere. dat tenslotte nog maar 15 jaar bestaat. De ruige 
dwcrg\'leennuis was in 1992 weer in enige aantallen aanwe7jg, 
na in 199t vrijwel arwc7.ig Ie 7.ijn geweest. De afname van 
\990/91 was bijna significant op de stadsroute. De rosse 
vleermuis, die in de l..omer algemeen vomkomt in he 
buitengebied "an zuidelijk Flevoland ., was na 
het daljaar 1991 wccr op de oude sterkte terug in 1992. De 
laat\'lieger lel\slolle ga rnict vccl vcrsdlillen te zien en werd 
wederom nict op de stadsroute a.angetrorren. De dieren 
komcn, liet alsderossevlccrmuis. uit hct Gooienjagen rond 
Almcre uitsluilend in het buitcnftcbicd. 
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Walervleermuis 
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Omdat de resultaten van de tellingen in AlmereaangeveIl dat 
het mogelijk is 0111 op de/,e manier jaarlijkse nuchmties van 
sommige soor1en vlccmmi;o.cn te bepalen. i" hel zinvol dat 
mccr mensen gaanlllccdocn in hetlandclijk proer-projcct. In 
1992 zijn al vier nienwe ronics gestar1. nog één bij Almere 
en drie in en nabij Harderwijk. Daarom /.01.1 ik ccn ieder 
willen oproepen om ook ccn roule vlak bij huis IC gaan 
volgen. Neem van te voren even contacl mellllijop(Rombout 
de Wijs. Pimpcrnelstrnat (" 1.114 JL Almere. Icl. 016-
5346(338). dan krijgje een handleiding tocgestuurd. 

Romholll de If ïj.ç. Pimpertwlstrflot 6, A /merf' 
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Monitoring 
dwergvleermuizen 
Wageningen 

van 
• 
In 

In Wageningen worden al sinds 1987 roepende 
man netjes van de dwergvJcenuui s (I ' i pislrel/wi Jli pi.<;lrellus) 

inkaartgcbracht(Van Winden 198R. Rcinhold& Vastcnhond 
1990. Hollander 1991 . Hollander & Limpens 1992). Tijdens 
dcp3artijd in hclllajaar \'CSfigcndcmanncties een territorium. 
dal al vliegend met sodal ealls op 20 kHz wordt verdedigd 
legen andere mannetjes. De roep dient ook om vrOll\\1jcs Ic i 
wen-'cn (Lundbcrg 19K9). 

lief nrl-amclcn \'all de J.!c~c\'Cns 
In 1990. 199 1 en 19n is inccndccl ,,;11\ Wageningen (figuur 
I) een Icrritoriumkarlcring van de roepende mannetjes 
uitge"oerd. Pcr fiel s werd een Imjcel argelegd wa:ll'bij alle 
roepende mannetjes werden ingetekend op een kaar1. Door 
de waarnemingen na .. noop , rande ill\'cntaris.1tic tcclusteren 
kon de dichtheid van roepende mannetjes in het gebied 
bep..1ald worden. Aan de hand van ccn (relatief) indexcijfer 
cn dc gevonden terriloria kan ccn \"crgelijking tussen de 
jaren gemaakt wordcn . 
In de drie onder7.ocksjttren :rijn respecticvelijk 20. 5 en (, 
invcntarisalierondcn gebracht aan hel gebied. Om ccn 
vergelijking lussen dcjaren mogelijk te makcn, 7.ijn uil de 
twintig ronden in 1990 7es ronden geselecteerd, in dc 
pcriooe half augustus tlm eind september. De7.c ronden 7.ijn 
volgens oen regelmatig p.1troon (circ.1 één weck tussenruimte) 
uitgekozcn. 
In 1992 is het ondCrl:ochtc traject 7.owellopcnd als fietscnd 
afgelegd. Het verschil in trefkans lusscn beide methoden en 
het vcrsçhil ill insp<1l1l1ing cn ' ''·ciligheid'' wordt in dil 
verslag besprokcn. 

Rdatic,·c ,·crandcrin2 in aantallen o,·er de jaren 199n~ 
1992 
111 elk ollder:l'.oeksjaar is het llIaximaal aantal aangctroffcn 
dicren dat op één bezoek werd aangetroffen. gebmikt ars 

maat voorde talrijkheid. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
hel werkelijkc aantal roepende mannetjes niel gevonden 
wordt . Veranderingcn inde maximaaJ aangetroffen aantallen 
kunnen daarom wordcn opgevat als relatieve verandcringen 
inde werkc/ijkeaantallcn tn.1nncljcs. We 7Jenecn gelcidclijke 
afname van het aantal roepende mannetjes gedurende de 
ondcr7.ockspcriode (figuur 2). .. 

» 

~ " 
n 

,. 
" • 
" 
• 

t"~u"r 2. Rclal ;c\l: \· .. ""ndeting in aantallen 199()..1992 

Territoria in de jan!n 1990~1992 
Voor clk jaar is een clustering uitgcvoerd . waarbij 
waarncmingcn tot tcrritoria worden s,1mengevoegd. Hierbij 
;7.ijn de volgcnde riehtlijncn aangehouden: 

Om ecn tcrritorium te onderscheiden, zijn 
minimaal twee uitsluitende waarnemingen t.o.v. 

aangrcn7.ende tcrritoria nodig. 
• Waarnemingcn op één inventarisaûeronde dieop 
mindcr dan 50 meter van e lkaar 7.ijn gedaan, zijn niet 
uitsluitend. 

Om ee n Icrri torium tc onde rsche iden 7.ijn 
minimaal drie regist mtics nodig. 

Ecn regist mi ie is ccn \\'aarnemingop één ronde. Uitsluitende 
waarncmingen zij n waarnemingen op één tclavond. dic 
l.ckcr op verschillende individuen duidcn. Een tcrritorium 
wordt dan gevormd door een cluster van waarnemingcn 0 

versch i Ilende i 11\ ·cnta ris,1tieronden. 
Opgemerkt moet worden, dat we mct de gevonden clusters 
niet cxact de vorm en grootte v<'ln de teITitori<'l weer kunnen 
gC\"cn. Daarvoor is over het ~cdrng van de soort nog tc weinig 
bekcnd " Ook 7.ijn de richllijnen voor discussie vatbaar. Wel 
geven de ge\'onden clustcrs de ligging CII spreiding van de 
territoria :tlln . 
IlcI aantal gevonden Icrritori<'l pcrjaarverschi lt niet wC7.cnlijk 
(tabel I). 

jaar lUlntal 

1')')(1 14 
\')'}L 10 
1')92 11 

1" .. 11<'1, . A;tnlRI g~v<)ndcn letritnria per jaar 
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aar aantal periode gem. trefkans 
ronden jaar (%) 

r-----------------------------------------------
990 

1'991 
992 

6 

5 

6 

20-08 t/m 26-09 
19-08 tiro 09-09 
18-08 t/m 23-09 

60 
80 
59 

T.bc-I 2. Oemiddclde t,clbm per jaAr en de periode en het A~nt BI mnd~'1' 
w •• rQV<:r de1:C bcnkend;~ 

Hoewel hel aantal onderscheiden territoria in 191XI grOlcris. 
is hel patroon (figuur J) hCl7.clrdcals in 199 1 en 1992. In de 
noordoost·hock van het ondcn:oeksgcbicd vinden wc de 
grootste dichlhcid aan roepende mannetjes . I n de noordoost
hoek. langs de gchele oostgrens en in dc F.uidwcsl- hock 
vinden wc hooghouw. Al eerder werd gesuggereerd dat hier 
waarschijnlijk meer roepende mannetjes IC , -indell zouden 
:r.ijn (Reinheid & Vastenhoud IIJI)() . 
Tussen de nals vinden de diefe n bcsclmuing. Opvallend is. 
dal op 2 september 11)<12 . ccn ;'I\'ond met harde wind (en voor 
en na de telronde vcel regen) alleen dwcrg\'lccnnui7.cn 7.ijn 
gehoord die vlogclI in de (u\\·ic van nals, Een andcre factor 
die hier een rol kan spelen is de akoestick. Er is ccn sterke 
galm tussen de nats. waardoordc mannetjes wellicht minder 
hard hOC\'en te roepen, 

• • mo • • • 
• • • • • 

• • • • 

rol 

• 

• • 

• • 
• • 

• • 
• 

199[ 

•• 

• 
• 

• • • • • 
• 

• 

Een :111dere r.1clnr die het cllIslerpalroon wellicht kan 
l'erklaren. is het w}()rkoillen \ ':tnjagende vroll\\1jes. Details 
hiero\"CT7.ijn niet bckend(er1.ijn bij\'. geen kolonicsgc\'ondcn). 
maarwel ?ijn e r fouragccrplaatsen in een p.1rk. lweehonderd 
meier ten zuiden van hel onderzoeksgebied. en in de 
noordoost pUilt van hct onder/.ocksgcbicd . Langs de Van 
U"cnweg. de noord- e n westgrens. wordcn v/lak passerende 
dicren waargenomen . In I"'H za' hier extra aandachl aan 
worden besteed . 

Trc",an~ tn l'itklK'riodc 
DccfTcctÎ"Îteit v/ln de met hOOe komt tOl uiting inde trefkans. 
Hoe hoger de trefkans. hoc effectiever de methode. De 
trefkans is het aanl<ll territoria waarin bij één bezoek een 
territorium-indic.1tieve waarneming wordt verricht (een 
registratie). als percenlage van hellotaal aantal territoria. 
Vari<llie in de trefkans wordt veroorzaakt door het gedrag 
vall de soort (anmnkcJijk \ 'an bv. de dichtheid. het 'weer) en 
dat V:ln de waarnemer (b\'. snelhcid) . 

De ge middelde trefka ns die berekend wordt over de 
ondert.oeksperiode is anlankelijk van de liggi ng en de duur 
van de piekperiode. Ill<lar ook van het aantaltelronden (tabel 
2). Wanneer in 1990 één ronde extra 7.oU zijn gehouden aan 
hel eind. 7.oU de gemiddelde trefKans ongetwijreld lager zijn 
uitgevallen . 
Het blijkt dat per ja<lrde periode met de hoogste roep.1ctivileit 
(piekpcriode) kan \'crschi llen. In label] is dc periode van 
circa 10 dagen allllgegc\'en waarin de hoogsle roepactiviteit 
(d.w.? .. de hoogste Mntallen roepende mannetjes) werd 
gC\'ondcn . 

Aang.e/ien , 'flll te' orell 1l00liluriijk nicl bekend is wannccrde 
pickperilxle \ alt. 1~ het , ·crstandig ccn mime marge te nemen 
voor de periode \\aarin wordt geïnventariseerd . Oe periode 
van h:lIr au g 1l s tu s tot eind september lijkt 
<la nbcvcl i ngsw<lardi g. 
Het aanlal rondcn \'crschilde in dedrie opccn\'olgendejaren. 
Hel aantal van 6 ronden/;!1 in de toekomst in Wageningen 
worden aangehouden (Hollander 1991 ). 

Jaar 
191)0 
19<)1 
1<)92 

plekpcnode 
20-.10 september 
1-10 september 
10-20 september 
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------

~atum n L n F L/F tijd L(min_) tijd F(min . ) L-F (min. ) 
r-----------------------------------------------------______ w_ 

8-08 11 7 1. 57 75 
~6-08 1 7 10 1.70 85 
P2-09 4 2 2.00 70 
P9-09 24 16 1.50 74 

6-09 14 15 0.94 69 
~3-09 4 7 0.57 78 

gemiddeld 1.4 

T .... ' ... Aa11ll1 .. ..:ImcmÎng<.'n Iopn><! (n L). r.~l<end (n F). mUI VOQr de 
Ildbm (IJF). m ,Ic IÎJ.l<dulir (111 ""nuielI) 

Lopen of fietsen 

Om dcvrnag tc beantwoorden. orcreen ,'crschil is in trefk ans 
lussen hel lopend. dan \\cl fietscnd in,'cnlarisercn (cn 7.oja. 
hoc g root dal verschil is), is in 1992 hel trajeçl zowcllopcnd 
als fietsend afgelegd. De start was steeds gelijk. om 22 .30 
uur. Ook is de inspanning en hel gCHlCl van "veiligheid" 
bekeken . Dilzijnl\\CCaSpcclcn. die van bclangzijn. wanneer 
monitoring door vrijwilligers wordt uitgcYClcrd. 
Tabel 4 loonl cen \'Crgelijking lussen de resultaten va n hel 
lopend en fietsend inventa ri seren. Als maal \ 'oor het verschil 
in trefkans lussen lopen en fietsen wordt de verhouding (U 
F) lussen de lopend en fi etsend waargenomen aanta llen 
genomcn . Als maal voor hct "crscllil in Însp.1nning wordt het 
\-l:rschil in tijd genomen. Sncllopcnisechterwel \'ennociender 
dan lang7.3i1m ficlsen . 
Zoals verwachl kon wordcn is de trefkans bij lopend 
in\'cntariscren grotcr VanuÎt monitoring-olldcr/.ock gaal de 
voorkeur dlls lIil naar lopen . 
De inspanning bij hel lopen is echle r aa nzicnlijk groler. 
Hoewel vei ligheid moeilijk ince n gCIal is lIil Ic dmkke n. kan 
zonder Illecrwordcn gesteld dal hCI gen)('1 "an , 'ci lighcid op 
de fiets groter is. Onniendelîjke me nsen oralle slecht weer 
laat je op de fict s s lieller achter je. 
DÎt sooIllellingcn kr ijgt "ooml waarde w:mnccne jarcnlang 
worden volgehondcn. De inspa nning mocl dus laag ... .ijn ell 
je mocl je er pret1Ïg bij ,·oclcn. Va mlil de7.c optiek 7.011 de 
keu7.e dus op fietscn , ·allen. 
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"'aRel/il/Ren 

Landelijke tellingen van 
roepende mannetjes 
dwergvleermuis, najaar 1992 

Het arge lopen najaar hebbcn acht pe rsonen 
meeged:ran aa n de landelijke telling "an roependc mannetjes 
\ 'all dc dwerg\' lccnnuis. Door dczc acht personen zijn in 
tOIaai negen transccten in bebouwing bemonsterd. Op elk 
lrallscct l.ijn gedurende 7.c5 ronden alle roependc mannetjes 
geteld in de periode LIlssen halr augustus en begin oktober. In 
ee n int e nsie r o nde r1.oek in Wagcningen naar d 
sei7.ocllsvarÎalie in de activitei t van roepende mannetjes 
(Hollander 1991) blcck de hoogsle rocpadivilcit tussen 20 
augustus en 10 september Ic wordcn waargenomen. Op 
grond d.1arvan werd voor het monitoren van roepende 
ma nnetjes ,'Olgcnsdc7.e mei hodc gedacht aan een tcl intensiteit 
van vicr rondes lussen halr augustus en halr september. 
Tijdcns het proerdraaicn door vrij\\illigers in 199 1 rees het 
vermoeden dal de piek in de activi te it ook wel later in 
scptembcrkonliggen(Hollander&Limpens. 1991 ). In 1992 
werd het aantal tclrondes uitgebrcid lot zes, om 7.0 cen 
e\'entuele landelijke piek Ic kunnen berekenen. 
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Tra n s ec t Max imum Re latieve Waarnemer 
di c htheid 

---------------- ----- ------- -------- ---- - ----------- -------
Wageningen 8 ? 
Wagen inge n 16 ? 

Al me r e 8 O. J7 
Almere 19 0 . 5 3 
Renkum 9 0 .30 
Castricum 9 0 . 38 
Vlijmen 11 0. 44 
Leersum 17 0 . 2 7 
Geleen 3. 0 .44 

Rclatie\'c d ichtheid 
Het maximum <la ula ] dwcrg\,lccrmulI.eu dat op el k Iransc(;t 
werd waargenomen sta <l l vermeld JJ\ label J. Va n de 
transcctell waa r de lengte van opgege\"en \\ crd. kan een 
relatieve d ichtheid van hel aantal rocpcHdc mannetjes per 
100 meter berekend worden. De hoogste en de laagste 
dichtheid van 0.53 resp. 0. 17 werden beide vastgesteld in 
Almere. Oe dichtheden op de overige tr:lnsceten lagelI hie r 
tussenin en verschilden niet vcel van el kaar. 

Rocpacciviteit 

11. Limpen s 
H. Hollander 
B. Wierst 
R. de Wijs 
J . Balk 
A. d e Jong 
ç. Bak~ 

B. Verboom 
L . Verhe g gen 

Seizoe ns ve d oop von de roepoclivitei t 
........ --• 

Om hel verloop van de rocpactiv ileil over het scLweli 1992 H 
vastte stellen is de volgende berekening locgepaSI. Voor elk i 
transcct zijn de gegevens val; elke ronde geïndexeerd naar I 
het maximUlIl aanta l dwergvlccrmuil.en dat op één ronde 
werd vastgcsteld. De aldus verkregen gegevens l,ijn \'oor a lle 
transcçten per weck gesommeerd. D.mrbij is uitgegaa n van 
een gestandaardiseerde week indeling. Hieruil werd een 
gemiddelde per week berekend . Het verloop va n de 
roepactiviteit over het seil.ocli staat a fgebeeld in fi guur l. 

De periode met de hoogsIc rocpacti\"i teit bleek lussen half 
augustus en begill oktober te liggen. De rocpactiyiteit lijkt 
geleidelijk iets IOC te nemen ill de loop V, II1 september, maa r 
vertoont geen opvallende piek. De hoge roep.lctivitCÎ t in de 
eerste \\-'eek van oktober is gebaseerd op slechts één ronde. 
Opgemerkt moet worden dat d il seizocns\'erloop gebaseerd 
isop ccn vrij klein aanta l va ll negen transccten. Naannate hel 
aanla l lransccteJl waarop deze berekeningen gebaseerd zij n 
grotcrwordt 7..a ldezcggingskracht van het materiaallliteraard 
tocnemen. In intensief onderLock !laar de scizocnsvariatie in 
de activiteit va n roepcnde mannetjcsvan de dwergvleermuis 
in 199() in Wageningen (Hollande r, I<JIJ I) en in IIJ<)2 in 
Geleen (Verheggen. in prep.) en in CastricuJII (de Jong. 
ongepubl.) werd ill Geleen een overeenkomstig patroon in de 
scizocnsvariat ie gevonden, maar een a fwijkend patroon in 
Wageningell ell CastriculIl. Iu Wageninge n en CasUiclI1ll 

_-UI!Ulll'l-lII:hl111 ..... 

~@ .... -...". -

bleek de hoogste rocpaeti\'i teit lussen half augustus en half 
september Ie li ggen. In Geleen werd de hoogsle rocp.:1cliviteit 
tussen halfaugustus en begin oktobcrwaargeoolllen. Wellicht 
dat er iu het vcrloop van de rocpaclÏ\ iteit binnen Nederland 
1I0g kleine regionale verschillen kunnell optreden. Een wat 
mimer gekozen onderLockspcriode voor monitoring van de 
dwergvleermuis verdient daarom de , 'oorkellr. Voor het 
komende seizocn kunnen wedezel fde periode aanhouden a ls 
in het afgelopen ja<lr, d.i. ha lf augustus lot begin oktober. 
Voor hel volgende jaa r zullen wede rom zes rOllden 
aangehouden worden. 
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J\tonitorin~ 

Een ,·jjn .. 1 Imnsccten :rijn ged IIrende twee opccll\'olgellde 
j .. ren onderzocht . Het g.'1at daMbij 0111 een tot .... 1 vall ~5 en 
53tcrritoria indejarcn 1991 resp. 191)2 . Het aantal rocpende 
mannetjes is vrijwel gelijk gebleven. 

Voor een represcntaticf beeld \ 'an de "erandering in het 
aantalS\'crloop va n dedwc rgvleernmis in Nederland moelen 
cchter meer transcctcn onder/.ocht worden. Hierbij streven 
wc moet naar ce n gelijkmatige verdeling van de 
monSlerpunten over het hele land. Hcl is oclangrijk 0111 aan 
dezc vcrdeling in een 1.0 vroeg mogelijk stadium , 'all hct 
projcct aandacht aan te besteden. Op deze manier kan 
voorkomen worden do'1! bepaalde regio's de presentie en het 
aanlal lerritoria van de dwerg\'leermuis in de landelijke 
steekproef te sterk gaan berm'loeden. Wannccr hel aandeel 
van del.e gebieden in hctlotaal aantal temloria relatief grool 
is, 7.ullen de berekende indexen voom l bepaa ld worden door 
de best onder7.ochte regio's len\'ijl de ontwikkelingen 
daarbuiten wellicht sterk onderbelicht ".llilen blijven. 
Om ecn 7.0 hoog mogelijke effectiv ite it vl'ln he t 
moniloringonderl.Oek te krijgen moct het benodigde aantnl 
monsters waarmee jaarrcckscll opgesteld kunncn worden en 
de gewenste mcctfrequelltie bcp.'1ald worden. Door de 
Rijksuniversitcit Leiden. Mil ieubiologie is een model 
ontwi kkeld waa rmee een opti lila Ic bcmon!iteri ngsi nSJ>.'1 n ni ng 
gemetcn kan worden. D:larvoor dienen de \ 'ariabiliteit in de 
te \,er,.amelell gegevcns en de kosten gemoeid mei het 
vtmtmelen van die gegcvells bekend Ic 7.ijn _ Op deze manier 
kan ccn inschatting gemaakt wordcn van het optimale aantal 
lel ronden cn monslerpunten waarmccecn 7.0 hoog mogelijke 
effectiviteit van het moniloringonder/.ock bereikt wordt. 
Wat het minimum aantal vleemllli7.cn betreft dal vereist is 
om nog significante verschillen ItI!iscn jaren te kunncn 
meten. kunnen we wellicht gebruik maken van de 
berekeningen die \'oor hct SOVON-monitoringprojcct aan 
broc<lvogels gcmaakt 7.ijn. BelrOll\\ bare indcxen klJlll1ell dan 
pas lx:rekcnd worden " .. nafccntolaal 3.'1l1lal van I IX) roepende 
mannetjes. 

In de volgende Nietl\vsbrief zal een oproep geplaatst worden 
voor deelname aan hel monitoringproject roepende 
mannetjes. Wellichl dal wc naast de dwergvlccnnuis. dan 
ook ccn begin kUllllen maken met monitoring \'an de nlige 
dwergvleennuiscn de rossc"lecnnuis in de p.aartijd. Probeer 
alvast in hct komende sciwen de verschillen in de sociale 
geluiden van de dwerb'Vlecrmuis. nlige dwcrgvleermuis en 
rosse vleermuisgocd onder de knie te krijgen . Op ccn aantal 
plaatsen in Nederland is inmiddclsgebleken datdelerritoria 
\ 'all de ruige dwergvlccnnuis en de dwergvlccrmuis in 
beoouwing door elkaar heen gevestigd kunncn zijn. De 
sociale gelnidell van beide SOOrlen moeten du~ goed 
ondcrscheiden kunncn worden . 

Verslagen 
Een ijskelder in de zomer 

Op donderdag 2 juli 1992 braeht ik, samen met 
Minne fccllstra . eell be7.oek aan het \'001' ons onbekende 
landgoed Engelenburg len westen van Brummen. Er waren 
daar behah'C watcrdeermuizen ook franjestaarlen 
waargenomen e n wij hoopten deze laatste soort wederom aan 
Ic t rcffen 0111 7.ode \\'a:lOlemingte kunnen bevestigen . Helaas 
waren er die avond allccn watervlccnnu izen op de aangegeven 
plaatscn aal1\\·e7.igel1 waseropdeplek waarde franjestaarten 
gcmeld WMen nict s tc horen. 
Tocn wc via een :l11derc roule wccr terug liepen naar de 
uitgang \'an het la ndgocd doemde in het donkcr het silhouet 
van ccn ijskelder \'oor ons op. Omdat Minne nog nooit een 
ijskelder "an binnen had gel.ien liepen we om de bult heen 
op /.ock naar de illg:lng. Er bleek geen deur in te r.iUen en 
slecht s de gebmikelijke half\'crbrande takken en kapoltr. 
biernesjes bemoeilijkten ons de toegang. 
Het ging ons allccn om het intcrieur van een ijskelder, 
vleenllui/,cn "emachten we er eigenlijk nict te 7.ien. Maar 
eenmaal binnen gekomen wachtte ons een verrassing. Een 
bnline g rOOloor (PIccotIIs au ritus) hing aall het plafond en 
koos snel na ons binnen treden het luc htruim. In eerste 
instantie dachten we d:'ll het dier door om.e 7,ak lampen was 
verstoord. In hel onmiddellijk gedimde licht 7.agen we het 
diercchtcr rustig rondjes vliegcn in dc koepel. Hierbij ging 
de vlccmllli s af c n toe weer net zo aan de muur hangen als 
bij de eerste ontmoeting. Ondertussen waren voortdurend de 
voor de g rootoon'leerlllllis karnkleristieke korte cn l.aehte 
tikjes te horen . zij het mei een opvallend lang7.aam ritme. 
Soms scheen het aan de muur hangen niette willen lukken 
en "Ioog de v lecnnuis na cnig gckrabbel op de muur wccr 
vcrder. Na enige tijd \ 'iel hct ons op dal degrooloor helemaal 
niCI steeds probeerde .. :m de mlnlr te gaan hangen maar 
kennelijk iets van de muren p..'1kle. Bij het hangen gingen 
namelijk deachterpOQljcs omhoog. terwijl bij de "mislukte 
pogingen" de oren gewoon boven bleven. Met iets meer licht 
konden we zien dat cr steeds ccn pissebed (lsopoda) van de 
muur werd gepakt Af en loc hing de grootoor ook biddend 
in de lucht voor een donkcr plekje op de muur alvorens loc 
Ic slaa n. 
De vleermuis trok ;r.ich o ndem'ijl niets van ons aan en gafons 
7.0 de gelegenheid om minutenlang opnamen te maken. 
waarbij we mei de microfoon goed dicht bij kondcn komen. 
De gemiste franjeslaarten waren inmiddels 7.0 goed als 
vergeten. 

Ile,.,IInll 1,;mf1€lI.ç. I fnmJe.<:I!·('1l 17. If'ngcnillRclI 
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Weer een aan een 
hangende laatvlieger 

boom 

Op 22 juli 1992 name n \lij ccn <lan C(! 11 boom 
hangende I .. :U\ Iicgcr waM in het I:tndgocd nckcndcllclI bij 
Wi IIICTS\\ijk . Ocl.c wa,1mcml ng lijktsterk opeen \\ aamem lil&, 

die in Juli 1991 bij Vorden gcda" l1 werd (Vcrhcggc ll. 1992). 
Het landgoed beslaat \'oomamclijk Uil oud loofbos mei 
overwegend beuken. wan r ocn sm3 IIc beek doorhccn Si roomL 
Op de bc\\'USlc avond \'!ogclI!WCC laa'\ liegcrs langdurig in 
een beukenlaan midden in hel bos. Ongc\'ccr drie uur na 
loOnsondergang hoorden wc ccn plotselinge vemndering in 
hel geluid van ccn \'an dcjagcodc beesten Het geluid werd 
7.achter. hel ril me werd regelmatiger ICI'\\ ijl de frequentie en 
de plIlsherhalingsfrCtlllcnlie ongevccr gelijk blc\'c lI . Social 
callswcrdcn niet gehoord.. Naenig7.OCk\\crk md 7aklanlaams.. 
bleek de IlL1lvlicgcropongc\'ccrR mlr hooglcopdcslam van 
een beuk IcJ:Ïllen. Het dier leek lich weinig \ 'an het licht aan 
te lrekken. Na ccn minuut \ 'Ioog hij weg. T ijdens het 
wegvliegen w::.s ccn pulsversnclling Ic hore n. I() minuten 
lalcr703l hel dier wccrop exact de1..elrde plaats. Ditmaal \ 'Ioog 
hij na een hah'C minuut weg. Een ullr later kwam de 
laatvlieger tem g cn ging op de/.elrde boom. maar nu I\~'ce 
meter hoger 7.Ïuen. Temijl de laaivlieger aan de slam hing 
hoorden wc geen a ndere laatvlicgers in de nabijheid. De 
volgende nacht werd weer gelui$lerd. maar ditmaal was er 
gecn laatvlicgcr te horen. De boomstammen waren op dc7.c 
avond hclenmal nal van de regen. 
Het geluid koml o\'(~rccn mei deopnamc van ccn vanarccn 
vaste plek roepende laatvlieger. die o p de nieuwe 
rererenliccassclle staal. De/.e opname werd door Zomer 
Bmijn in juli 19IJI gell1ankt \all een aan een populier 
hangende laal\'liegcrbij Vorden (Verheggen. 1C)C)2). 
Op de n .. 'teht van 26 op 27 juli hebben wc hel doen en lalen 
van de I::.atvlicger inde Bckenddlen ccn hele nachlgevolgd 
Het dief7",1 \ 'anaDJA8 u lot 1)2 5~ 11. inlola111 14 keer op 
deboom De langste lijd dat de laat\·lieg.erdaar hing \\<1S (,.5() 
min .dekor1s te lllscc Dcmccsle kerel1 blecrdcl:mhlicJter 
I lot .. 1I1111111en l\;'tngen. ,-r,ord:!t hij \\ eg' looJ!,. lJil \\cJ!" ,ltcgen 
gi ng steeds I,!epaa rd niet een plll",crsl1ellill~ I lel die r I:lt 

steeds op dc ... e lrde plaats op de stam en maakte op slechts 
enke le kor1c stilles lIa \'OOr1durcnd de reeds beschreven 
geluiden Eén keer .. agen we dal het dier 7jch liet vallen op 
het momenl dat er een andere lanlvlieger voorbij kwam. 
Het is niet duidelijk waarom de laatvlieger een dergelijk 
gedrag vcr1oonl. Er is lol nog toe weinig van bekend. 
Waa memi ngen .... a 11 \11 nah'asle plekken roepende IAAtvliegers 
kUilt U melden bij de redactie van de Nicuwsbrief. Het is 
belangrijk dal de7.e waarnemingen goed gedocumenteerd 

worden 
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Mededelingen 
Gegevensbeheer 

Met het al lasprojcct 7ijn inmiddels bijna 40.000 
wAarne minge n van vleermuizen verzameld . Deze 
wlmmemingen ,dj n niet alleen bruikballrvoor het maken van 
deal las Zc kunncn ook "orden gebruikt \'oorhct maken van 
beheersplanne n voor bos- o r natuurterreinen, voor 
landgoederen or stadsp.lfken . Bij het beoordelen van de 
errecten "al1 ingrepen in hd landsch::.p«(jenk aan bijvoorbeeld 
snelwegen. s tadsuitbreidingen. nieuwe industrieterTei~n) 
zijn deze gegC\'ens ook van bela ng. De waa.rde van een gebied 
VOOf "lccmllli7.cn \\ ord. 110g tc weinig bij dit soort plannen 

betrokkell. 
De VLEN/s\'o kan in dit geval alleen beschikken over 
gege"ens die dOOf waarnemers onder code I J op hel 
wmunemingsrommlier 71jn ingcstuurd. 
Steeds vaker wordt -lot nu toc via het BIC- gevraagd of de 
VLEN/s\'o vcrsprcidingsgcgevens vall vlccrmuizen kan 
1C\'crcn \'oor de gebm iksdoele n die ik 7.ojuisl heb opgesomd. 

Le\'crin~~beleid 

Dit \\115 voor het bestuur ell de provincia le eoördinaloren 
aanleiding 0111 ar IC sprekell hoc we op dil soort ver/.ocken 
reageren Hel belcid is als \'Clg\: 

• In principe kunnen altijd gegevens verstrekt 
wordcn.tcI17.ijcrle weiniggegC\'ensbcschikbaar 7jjn van 

het bclrcrTendc gebied. 
• Opcnkelcuil/.ondefÎlIJten n.1\\'Crdcndegcgcvc~ 
uitsluilend \erstrekt in de vorm Vlm ccu rapport. In dil 
rapport "ordl hc,;chre\"en \\elke soorten wa,.'u 7.ijn 
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wa:lrgenomcn. hoc komplcct de beschikbarc gcgcvens 
/.ijn cn wat dc waardc van hct gebied voor vleermuizcn 
is. Ook wordt in iedcr rapport beschreven welk beheer 
vanuit vleennuis-oogpunt gewcnst is. 

Dc7.c rapportcn wordCllzo\'ccl mogelijk gcmaakt 
doormclIscndichctgcbiedgocd kcnncn. mccstalmcnscn 
dic er gein\-'cntarisccrd hebben. 

De aalwr.lgcr moet dc kostelI dic wordcll gcmaakt 
voor hctopstclle n van het rapport vcrgoedcn. we rckenell 
hie" 'oor ccn uurtaricr. Van dcze "crgoeding gaat een 
deel naar dc opstcller Cm/v). De rest is nodig om dc 
O\·crigc kostcn te bestrijdcn. 

Vrijwi lli gc rs VRIl de VLEN/svo. studc nt cn. 
beheerders van natuurlerrci ncn en univcrsi tei ten kil n nen 
in bepaaldc gcvallcn ook onbewc rkte (gratis) gcgevcns 
krijgen . Dit wordt altijd pcr aanvraag bckeken . 
Vrijwilligcrs krijgen 7.c altijd g ratis. 

Nu wc hcl beleid hebben vastgestcid gaa n wc alle mcnscn dic 
ooil waarncmingcn hebben ingcstuurd benadercn om hen 
toestemming Ic vragen hun waarnemingen op deze manier 
te gcbmikcn. Dc7.c menscn kunllen in januari 199.1 dczc 
vraag vcrwachtcn. Stuur dan 70 snclmogelijk jc antwoord 
in !!! 
We gaan dc rornmlicrcn cn handlcidingen aa np.1SSCIl. zodat 
vanaf 1993 iedcreen dic w<Janlcmillgen onder code 13 
instuurt metccn toeste mming geeft voor dit gebruik van dc 
gcgevens. 
Eenaanlal provinc ies heeft al een eigen codc. enkelc andcrc 
zullcn dC7.cbinnenkorl gaan hantcren. Wij zullcn als VLEN· 
bcsluurslrc\'cllllaarccn zodanige samenwerking dal dil nict 
leidt tol vcrsnippering van de beschikbaarhcid va ll dc 
gegevens. Dit schrikt hcl gebruik erva n allccn maar af. cn 
cf..'mr wordt dc bcsche rntillg van vlccnnuizen CCII slct:htc 
dicnsl mce bewcze n. Ook zulle n wc proberc n ce n 
samenwe rking met andere l.oogdicrorganis3 ties (VZZ. 
jeugdbonden, etcetera ) op tc zetten in dc vorm van een 
7.oogdierburcau .Inn IJlt.!' ... 

Nieuwe coördinator 
wintertellingen mergelgroeven 

Dc orgall is.1tÎc van de mid\\ intcreel1Sus 1.11 in I ()91 

een wij7.igingonder~aal1 Vanaf 19R7 is Wil lcm Vcrgoos~n 

"crnnlwoordclijk geweest voor dc vlccrlllui sim'cnlariS;ltic.<i 
in dc IIIcrgelgrOC\'c n Ecn pcrioo ie k ovcrzicht \ 'all de 
rcsultaten "an de te llingen verschijnt va nar l'J t

}() in de 
VLEN-Nicuwsbricr. Willclll wil het eoördillatorschap na 
vijr jaar g raag overdragcn. Hel VLEN-bcstuur heeft dc 
coörd i na t ic va na r 1(1)J formeel overgedragen aa n J05 ( 'obbcn 
(Zoogdicrc nwc rk g roc p va n he l Natuurhi stori sc h 
Genootschap in Li rnburg). De tclgroepcn worden geleid door 
F. van de n Bosch. W, \"nn dcr Coclcn. J. Cobbcn. J. van de 

Hoorn. B. Grol. K. Kapteyn. H. van Nettcn. Hr. Pocls. H. 
Weinreieh. W. Vergoosscn cn R. dc Wij s. i ./Idy I/erheggen. 

Publicatie-overzicht 1991 

Voor de eerstvolgcndc Nicuwsbricf wordt een ovcrzicht 
s.1lllcngeslc ld va n rapportcn en publ ieat ies over vJccnnui7.cn, 
die verschcncn 7.ijn in hct jaar 1991 . Publicaties die in dil 
OVCI7khl opgcnomen kunnen worden . dienen vóór I februari 
gcmcid te worden bij de provinciale coördinatoren. De 
pro\; ncialccoördinatorcn worden bij de7-c verzocht ccn lijst 
met publicaties uit hel 'grijzc circuit' in hun provincic. "óór 
I maart op Ic stIl relInaar hcl rcdactic.1dres. Ludy Verheggen 

VLEN/'Svo zoekt bestuursleden 

Hel bestuur van de Vleermuiswerkgroep (VLENI 
svo )zit dringend verlegen om tweebestuursledén 
voor de runctie van secretaris (otunii:ldelijk) en 
penningmeester (per 1 januari't 1993). Uit 
praktische overwegingen moeten dezen, bij 
voorkeur. woonachtig zijn in de regio 
Wageningen-Arnhem-Nijmegen. Kennis van 
vleermuizen is minder belangrijk dan 
organisatorische ervari ng met vrij will igerswerk. 
De secretaris voert de correspondentie en beheert 
het archief ' 
De penningmeester beheert de financiën van de. 
VLEN en van de Stichting-Vleermuis-Onderzoek· 
en van de projecten van deze organisaties in 
samenwerk.ing met het administratiekantoor in 
Wageningen. 
Nader inrormatie wordt verstrekt door de 
voorzitter van de VLEN/svo, Wim Bongers, 
Postbu~ 80890, 6700 DO Wageningen, telefoon: 
08370-10324 . Op aanvraag wordt de 
taakverdeling binnen het bestuur toegezonden. 
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Publicaties 
Fledermällse. Flic~cndc Koboldc der NMCht. KJaus 
Rich.17, & Alrred Limbrunner. Fr.nckh-Kosmo~ 
Vert.~. 1992. 192 PI'. ISBN J ...... O-O!'i916-2. Prij!'! 
111.80. 

Voor me ligl dil mdmk~ckkcnd bock dal enkele 
maanden geleden is \'c~hcllclJ Het schrij\'en \,;'1 11 een konc 
beschouwing daarover IS bij nader ÎnJ'.ic ll gecn eenvoudige 
1.aak. Allereerst allccn al \'aI1\\cgc hel reit dal hel /.0'11 
omvangrijk werk is d." men cr de nodige tijd \'oor moct 
uiltrckken om helle lezen. Maar meer nog omdat het bij ccn 
7.org\'1lldigc bestudering tege nstrijdige aspecten blijkt Ic 
vertonell die hel moeilijk maken om cr cen "cn'lIllwoord 
eindoordeel o\'er Ic vormen. Ik 7~1 r proberen 0111 dc7.c vage 
niel gchecl positieve kwtlliricatic uil IC leggen 
Dcccrsic oppcn'l:lkkigc Indmk die hcl bock bij mij achterliet 
was dal van cen builcngC"OOlll1loolc. I.org\ uldig argewerkte 
en lot in de puntjes \'erJ'orgdc UIIg.1"cover \'lccrl1lnizen in het 
algemeen en de Europese SOO\1en in het bij7.0nder. Een 
uitgave wa.1rin, "crlucht met vccl prnchtige klcurcnroc.o 's, 
fraaie tekeningen en schema ' s vrijwel alle belangrijke 
aspeçten van hel 1C\'en van de vlccnnui7.en aan de orde 
komen. Veel van de kleurenrOlo's .fijn oude bekenden, 
gemaakt door colleg.1 Merlin Tuule. directcur van a.1t 
Conscrvation IlIternaUollal inde Vere nigde Slalen. Zij wcrk 
staal garant voor hct bcsledal men op dit gebied kan krijgen, 
7.eker wat bclren de albccldingen van de niet-Europese 
SOO\1en. 
Toch bekruipt mij bij nader inlien van het bock eerst ccn 
vaag en gaandeweg een duidelijker gevoel van onl.ckerheid, 
vanonbch.1gcn. Vcrlx:rgt dcfrrwie inhoud niet tekortkomingen 
die het werk minderwoardC\'ol olOken don ik eerst dacht ? Ik 
geloorvan wel en 7.0 11 dIl als "olgt "irlen omschrijven. Dil 
schitterende boek. dal naar ik mccn voor ccn breed niel 
dcskundigpubliek is geschreve n, omvAt ccn inhoud welke op 
veel punten te "cr gaal \'oor da l publiek. mnar leker niel vcr 
genoeg , 'oor geroulineerde vleemmiswcrkers DC7.e lanlsten 
zullen er weinig nieuws in kunnen ontdekken De auteurs 
hebben m, geprobeerd nieuws te bieden aan leken én 
deskundigen Ik ben b:1I11!, dal .fij ,odocnde met dit Ilel /.ccr 
prij/jgc \\'Crk ItIJ;scn de nal en he tschiplerccht .fijn gekomen. 
Natlll irlijk \'inden niet inh'C\\ijden in hC1 bcok ,'CCI intcrcss:'lnte 
gcgC\·ens. maar het is j:lIIl11lCr dm deze doorspekt 7.ijn met 
onduidelijke. l'Cnv,mcnde en M)ms 7clfs onjuiste gcgC'\·ens. 
Uit een vcclheid aan dubieu7.e informatic gccr ik e nkeIc 
voorbeelden. 
Waarom worden erin de tekst van hC1 bock l.aken beschfC\'Cn 
waarvan wel figuren aaO\\'e'.f.Îg 'lijn l'.onder d.1t cr naar de7.e 
figuren wordt \'crwCl.en1 Waarom wordt er nergens in hel 
begin \ 'an het boek duidelijk gemank l dal de in de tekst in 
hoordlcuers vernlclde persoonsnamcn \'Cf\\ij.fen naar ccn 
achlcr in hel bock opgenomcn lilcr:lllltlrlijsl'l Het ;s ..-:cer 

storend dat niC1 nlle op deze manicr gemarkeerde personen 
in die lijst \ 'oorkomcn. tem;jl cr ook in dCl.e lijst personen 
worden genoemd die weer nergens in de IckSilerug levindcn 
.fijn. W;larOtn neemt men achier in het boek letterlijk de 
verspreidi ngskaar1en l'a 11 de bel:! ngrijkstc v leennu isgroepell 
o\'er de gchelc wcreld op die Mkomslig 7.ijn uil het bekende 
\\'Crk \':m J.E Hili en J D Smilh (BalS: A Natura l History, 
198.f). I.o nder duidelijk tc ,'CmK:lden dat 7.c uil dat boek zijn 
01'e rgclloll1en1 Wal doet de le7.er Cop pag. 24) mei 
onbcgrijpcl ijke alboeldi ngen \ 'IIn het bi nncnoorcnde hersenen 
''3n een hoclij7.ernclls1 W .. , moct hij aa n (pag. 59) met de 
bewering dat de \ ampier DcsmodllS rotundus z.ich a lleen met 
7.oogdiclblocd \'ocdtnaasteell fotovan de7.clrdcsoort likkend 
aan de pool van ccn kip? Waarom l.adel! men de lel.er (pag. 
RO) op met onbegrijpelijke coderingen "an de sociale 
s.1Illenlcvings\'oTlllen bij loogdieren? Wat betekent in dit 
\'cIU:lnd "oor een Icck het " wijfjcs\'crbond " 0, 2+1 M.L 
wordl de IIlcclVlcernmis (pag 1(2) ten onrochte niet tot de 
trehlccrmui7.cn gel'ekelld Jammer dal de schrijver van de 
fom:ln " Omcula" Bram Slookerwordt \'Crhaspeld lot Bram 
SlockereIl Or:tm ~ Iokkcr ep.1g. 1119) en vreemd dat deallteurs 
bij de foto op p..1gina 121 het e1.clsbnrggelje ovcr het 
ondcrsclK:id tU$SCn sl:llagmietcn en st.1lagtieten dat wij al 
gniffelcnd op de middclb..1re school gebruikten, vergeten 
waren. Tenslotte is hct \~rmocdelijk cen drukfout als op 
pagina 120 wordt beweerd dat \'!ccrmuiskRsten minstcnsvijf 
cclllimeter boven de grond opgehangen moelen worden . 
Om ko\1te gaan. hel is een bock dal ik nicl onomwonden 7.oU 
willen aan hevelen noch afraden . Als U privé or voor 
ondenvijsdocleindenO\'Creen ruimebeursbesch.ikt is heteen 
prac htig geTlluSlreerd werk mei lccr \'ee l informatie. 
Informatie die echter niet altijd leidltot meer kennis. A.U. 
r'mUI!, 

Baf News. Uit~eJ!c\~n duor l 'he Bat Con5en'ation 

Tnt!!1 (BeT), l.ond€!n, [n~eIAnd, No, 26, Juli 1992. 

Bal!! in ehurcht"!! project: leMnct launeh 
Op 25 juni j .l. hield BCT CC II nieuw vouwblad "Bals in 
churehcs" lell doop in aanwezigheid \'an de bisschop van 
Portsllloulh. Teil overstaan \':ln pers e n radio werd in de 
:llldeflii 7.0 nrstige en \' rcdige Tichl'ield-kerk Ie Portsmouth 
;tan de bic;schop hel ccrc;te e'fempla:tr V;1Il de informatie
rolder " ,Iccrmui.fell 1/1 de kerk " overhandigd In del.c 
rolder. die O\'Crhccll ~l1~eland aa n circ.1 KUUlt kerkbc.c;ltlllrdcrs 
nerd toege.fo nden . wordt 0 m. hel belang van de 
kerllgebou\\'C1l a l!; 1' lccfllm ÎÇ\'erblij\'cn bcnadrullt. 

MOtI~-c.f'Cd hal - exlinCI in Uritain! 
Bob Stcbbings vertelt in dC'/.c bijdrRge O\'Cr hct droevige lot 
\'an de in de twccdc he rn van del.c ecuw in zuid-Engeland 
ontdekte kolonics van de vale \ 'Iccnnuis (Myotis myotis) die 
n'CIlieht door ringClI11p..1gncs en Ie \'CCI publiciteit "crioren 
g ingcn Een kleirte kolonie in Dorstt aan de zu idkust van 
Engeland ko n .fielt circa 15 jaar h:lndh.1\'e n maar ging 
daarna \erlorell. I)e wat wcstelijker gelegen kolonie in 

16 



Snssex. die vermoedelijk nooit groter was dan ccn der1igtal 
dieren. liep vanaf de ontdekking in I %9 snel in aalltallenlg, 
De laatstejaren werden cr in Engeland geen vale vleenmli7,en 
meer gevonden, Dailnnee werd dit dier vermoedelijk de 
tweede 7.oogdiersoort welke na het uitstervcn van de wolf 
rond 1745 , oor engeland ,'crlorelI is gegaan, 

BritiJlh n=portJl on Kuh"~ IJÎf1i Jltrellc 
Tn de7.c korte publicatie wordt vcrslag uitgebmchl o\'er de 
twee eerste exemplaren van de kuhl s dwergvleermuis die op 
Brils grondgebied werden aangetroffen, De eer:<ite werd 
vorig jaar op het Kanaaleiland Jersey gevonden, Dit was 
\'ermoedcJijk een dier d.11 van het onge"eer 25 km, , 'cr 
vernijderdc , 'asteland van Frankrijk was komen aam'liegen, 
Hcllwcede. C\'eneens in 199 1 gC\'onden dier. werd gemeld 
uit het ha\'engebied van Felixstowe in Surrolk, Bij dit 
exemplaar was vermoedelijk sprake ,',m import JX:r sch ip, 
Geen van beide dieren getuigen , ':";1 een cclue Engelse 
populatie. 

bl~ or Wi~ht Bat Dt'ec'or Workllhop 
In de7.e en de \'olgende bijdrage a!ln dil nummer v!ln Bat 
News wordt aandacht besteed aan de inventarisatie vnn 
bekende Engelse ei landen, Op het pal voor de 7,uidkust 
gelegen e iland Wight werden de Grole hoefij 7,erneus, 
Baard\'lccrmuis. Laatvlieger en Grij7.c grootoon'lccrmuis 
gezien or gehoord, 

Rihcmacula hu nt in the hlc or Man 
Op dil in de Ierse zee gelegen eilnud werd in de argelopen 
winter een in"entarisatie uitgevoerd van potentit!le 
vlecnnuiswinlerverblijven, In februari werden circa 50 
n;nterkwartiercn, wnaronder , 'ccl zccr gC\'narlijkc slecht 
toega nk e lijkc ve rlaten mijnschachten. bezocht. In 
tegenstelling tot de \'crwachtingen werden slechts enkele 
e!l:cmplarcn , 'an de Watcr ... leermuis cn de Franjestaart 
gC\'ondell, A_Af I'mrle 

fledermaus-Anzeiger. Offizicllc!I MiltcilunJ!:!!or~lIn 
der KllOnli natronmelle (b, mr F1cdc rmauslIChul:l .. 7..11 rich. 
Zwitserland, No. 32, Sep'cmber 1992. 

Dit thcmanummcr da t geheel gewijd is aan de 
relatic tussen vleennuizcn en bomen. begint meteen inleiding 
van rod:lcteurHans-Peler Stul7,onderde titel " Flcdenn:tuse 
in BaumhOlen" Hierin pleit hij oom, , 'oor het herstel of de 
handlut\;ng van gemengdc m07 .. 1i'k-achtige bosbcstanden, 
waarin in het belang van \'leermui7.c1l. maar ook van andere 
7.oogdieren 1'.o.11s Eikelmui7en en l-Ia7.chnui 7.cn .... ogels. 
insekten cn andere organismen. ccn gC\'a riëcrde vegcta tie 
van ollde en jonge bomen, afgewisseld met open ruimten 
wordt beschermd , Hij benadrukt m,i, terecht dat het beter is 
om in een m«rjaren progral11ma te proberende kwaliteit va n 
een bos te verbeteren dan om een toevlucht te nemen tol een 
veel gemakkelijkere oplossing in de \'orm , 'an het ophangen 
va n , 'Ieennui skasten, Dit laatste moct bijna altijd al s ccn 

noodmantregel worden beschouwd, 

In de hierna volgende bijdragen van Slulz en Marianne 
Hamier wordt a!lndacht bestccd aan de biologie en de 
bcschenning \'tIlI 6 va n de 26 in Zwitserland voorkomende 
\' Iccnlluissooriell, te \\eten de rosse vleermui s. de ruige 
dwerg\' lccrmllis. de bos\'leermuis, de watervlccrmuis. de 
grootoor"lccrlTluis en de bcchsteins vlccrnltlis, De7.c worden 
in Zwitserland Int de I~' pisch boombewonende soorten 
gerekend , Dat \\'il nict zeggcn dat deze soorten nooit in 
gcoouwcn worden aangetroffen, Ook betekent hct zckcr niet 
dat de o,'crige 2U ~oorten gccn enkele relatic met bomen 
hebben, 
Bij de bespreking van de le\'enswij7'c va n de rosse vlccrmllis 
"nlt ons op d:lI cr tot n\l toc in Zwitserland van de7.c soort 
nooit kraamkolollies l.ij ll gevonden, Interessant is ook het 
verband dnt \\'o rdt gelegd tussen het voorkomcn van de rosse 
vleermuis in cn om de stad ZO rieh en de beschikbaarheid van 
spechteholcn aldaar, Stutz knoopt aan dit verband een 
boeiende redenatie , 'ast O\-er het belang van de bcschcrnling 
"an de specht. Deze bescherming kan oom, gestalte krijgen 
door het niet opruimcn ,'all dood vemlOlmd h01l1. HierL~ 
vindcn de spechten ifllflleT5 een belangrijk deel van hJw' 
voedsel dat bestaat uit allerhande inscktCI1, 
Hierna volgen verbocl ijkbarebehandeli ngen va n de lt\rcnswij7.e 
"an deovcrige hierbovcn genoemdc typische boombcwoncrs 
onder de vlcernlllÎ7,en, Marianne Haffner besluit de7.e 
anC\'cri ng , 'a n de Fledermaus-A n7.ciger met een bcschri jvi ng 
, 'an de jaarcyclus \'an de rosse vleermuis, waarbij 7jj voorru 
aandacht besteed aan het paargcbcurcn in de herfst . Dit biedt 
immers een goede gelcgenhcid om de door dcze soort 
gebmiktebomen te,'indell, Het luidruchtige paargedrag van 
de rosse vleermuis opent 7.0 de mogelijkheid om via een 
omweg de voor hen bela ngrijke bomen te beschcrmen, 
,.-l, ,'f, '''I/JI~ 

UBomcn tn vlrtrmuiztn". Foldcr ,'an de 

OOll1cllstichtiuJ!:. I)/lnkcntraat 17. J's 11 KB Ul r'Cchl . 

[)clccn andere rolders vall bo\'Cngenocmde st ichti ng 
,.ij l1 Ie bestellen door r 2.5U per stuk (incI, portO) over 
maken op postbankrckening 210R755 van de Bomenstichting 
Ie Ulrccht. Voor grotere aantallcn geldt ccn speciaal taricr, 
Als men dc rolders in Utrecht op het bureau van de stichting 
anlaalt, dan betaalt l1Iell r l 'sl) per stuk, 

Als samensteller va n naar ik mecn de eerste versie van de 
folder " Bomcnen vleermuizcn" in 1974 (Inrormatieblad 5) 
was ik blij ,'Crrast mei dc 7.ojuist verschcncn meest recente 
uitgavc va n dit lIutti ge drukwerkjc, Alphons van Winden, 
bijgcsta:ll1 door de tekenaar Arend van Dam en dc vomlgever 
frank Mocns, heeft in kort bestek en aanlrekkelijkevorm een 
hQel'cclhe id 7.ccr bmikbnre informatie samcngevat over de 
relatie tussen bomen, bossen en on7.e inheemse vleermui7.en, 
Het is leuk dat hij dnarbij de opbloei v3n het werk met 
"leermuisdetectoren expliciet noemt en de reccntc 
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ontdekkingen ovcr dc bctckenis vall bomenrijen als 
gcleidcbancn voor vleermuÎ7.cn Icr sprake urengt Ook hel 
belang van ,'ooml oude bomen en het beheer d",tn'An wordt 
terecht mei nadruk uaar "oren gebmcht 

Het i,; .i'lIumer. dl1t cr ondank .. de grOle I.org die cr aan de 
rolder is besteed. loch enkele onjuistheden in de lek"t lijn 
geslopen . Ook ontbrekcil cr helaas adres"en die de 
gefntercssccrde lezer vcrder louden kunnen he lpen. Zo 
wordt crin kolom:1 gesproken ovcr mannellijke , 'lccnnui1cn 
die het voor elkaar krijgen om harems , 'lm meer dan tien 
\'rouwtjes te onderhouden , Voor 1.o\"er ik kan nagaan is cr bij 
on7.c inheemse soot1en nooit sprake \ '11/1 ee/l harem dat 
onderhouden wordt . maar gaal het altijd om cen va n dag tol 
dag van samenstelling wisselende groep vrouwtjes in liet 
paarverblijr. De1.c wijljcs komen allccn om ti: J>..1ren en 
verdwijnen spoedig daarna weer. Onder aan kolom :1 wordt 
vermeld d:1t cr in Nederland 1.eker nog een mi ljocn 
vleermuizen 1C\'cn Een slag in de lucht \\',I:1T ik mijn hand 
niet 'oor in het vuur 1.0U durven sicken. Wellicht zij n het cr 
meer. misschien ook ,"ccl minder. We weten cr niets \'an! 
Tenslotte wordt in kolom 7 terloops de Vlccrmuiswerkgroep 
Nederlimd genoemd. Jilmmer dal er daar or :1an het eind va n 
de rolder niet even ccn adres van dc werkgroep wordt 
gegC\'en. Zo lijkl het me ook ccn gemiste ka ns dat er niets 
wordt ge.-.cgd overdcconsulentschappen N. B. L. F. CM i n isterie 
van L.N. V.) in de provincies. Voor mensen met \'ragen op het 
gebied \/an de practisehe vleermuisbcscherming lijkt het van 
belang om in ieder geva l de teleraonnummers van de 
provillcÎllle collsulentschappcn Ie vermelden. Dat knn C'C n 
heleboel ge1.ock , 'oorkomen_ 
Resumerend kom ik tot de slo tsom. dat de 
vlccnnu isbescherlllcrs. OIlWI nks deze klei ue tekortkOll1i ngen. 
de beschikking hebben gekregen o\'er een J:ccr bntikbanr 
hulpmiddel. Een hulpmiddel d.-It weliswaar wat duur is 
uitgevallen.. maar misschien is dat juist een \'oordeel. Het 
\'oorkomt de weinig J'Î1I\'olle \crsprciding , 'all p.1kkell 
drulmerk. en da:mllCC wellicht hel onnodig kaPPCIl \ 'all 
bomen ...... A.Af. lil/ife 

Jaarverslag Vlerrmuisonderzoek Noonl
Brabant 1991. J. Rcinhold{red.l. VrccmlUi.'Merk~roel) 

Noord~Brabant. JJ 1111. 

In oktober \'an dil jaar is het jaaf\'crslag 19tJl 
verschenen , ·an de regionale Vleermlliswerkgrocp Noord~ 
Brabant. Deeindredactiewerd \'Cr/.orgddoor Jemen Reinhold. 
BijdTltgen werdcn gele-.·erddoor J. Stoutjesdijk. P. Twisk. H. 
Vem'eij en 1. Reinhold . De inhoud Slaal geheel in het leken 
van1.omeronder/.oek met behulp van bat-delectors in 1991 . 
In het kader van het Vlecnnuis Alias Project vonden vier 
excursies plaats naar de landgoederen Venrode. Zegenwerp. 
Plalltoon en de Grote Sli llk CI1 villa Marit!nbcrg in Gestel. 
~atvliegers. rosse \"leennlli1.en. dwerg\'lcermui7.en. ruige 
dwcr&,'lccnnui .. .cn en walervlccrmlli zen werden in \ 'rijwcl 
elk landgoed wa.1rgenorncn . Grootoon·leeTl111 Ii,.cn zij n alleen 

in Plaloon wa.1rgcnomen . B.1ardvlccnllui7.cncn rranjcstaarten 
1.ijn niet wa:1rgellomen . 
Op ccn eXClI rsie naar de kasteeltt lin Geldrop met een dertigtal 
kinderen werdelI "lccrmuiJ:cn \'an alle k:l11len belaagd door 
",centjc. .. e n lakjc.o; die door de kinderen IIflar de \4cenlllli1.en 
gegooid werden . Dil tot ont steltenis vall de excursieleider, 
die er spijl van had gekregen dat hij gedemonstreerd had hoc 
\,Ieen nui /.en getreiterd kunnen worden . Minstens 7.0 

Spcç1:lCulair. milo-"lrwc!l ich\ minder tot n.1\'Olging uitnodigend, 
wareeen dcnlOnSlratÎe geweest waarbij hij 7.îjn eigen sokken 
gcbmikt had (cr. Wals. Nieuwsbrief ). 
VOOI"tS worden de resu I UIten besproken van een i nventa risatie 
,'an hct buitengebied \'all de gemeente Breda in opdracht van 
de Mi lieudienst. ell een in\'enlarisatie van de Oirschotsc 
Heide in het kader van een Milietl-Effeel-Rapportagevoorde 
herindeling van ccn militair ocrenterrci n. Franjcstaarten en 
g rootoorvleemllli1.cn lIerden alleen bij Breda waargenomen. 
Opvallend ook hier \\eer gee n waarnemingen van 
baard\'leermui7.cn. Zomer- en wintef\v:tamemingen van de 
bfl:1rdvlccnllllis: in Noord-Braba nt 1.Îjn op\'allend schaars. 
Tot slol wordt ccn o,'eT1.icht gegeven van tussentijdse 
resultaten van het Vleermuis Atlas Project. met ccn kot1e 
bespreking "an de \'erspreid in gskaaTle n va n dc 
dwergvleermuis ell de w3tervleermuis. Blijkens de 
vollcdighcidskaart ?ijn RI% van dc atlasblokken in de 
provincie slecht onder/.oeht. In maar lierst 44% van de 
atlasblokken is zclrs noggccnenkclesoort waargenomen. De 
Brabanders mogen hetlflatsle\'eldsci7.QCII van het Vleermuis 
Allns Project nog ccns nink de sokkcn erin 7.cllen. Hulp van 
buitenar wordt hierbij I.ccr op prijs gesteld. J" ufy Verhe1U(en 

Vleermuis-onderzoek in Noord Holland in 1991. 
KaJllc~'n K. (red.), 1992. (J it~a,·c "an dc NoordhollandM! 
7..oof!tlic~tudic~rocJl (N07.0S),Am!ltcrdarn. PallCrbMk. 
"IJ I'Jl. ISBN 911-741111" -112-4. Tc be!ltcllcn door !I(ortin~ 
, 'an 7,711 (BF .. ~) OJl ro'l~iro 21171181 \'an de 

Noordholland!lC ZooedicrlIludicerocl' Ie Groolcbrock. 

In juni \'an het afgelopen jaar versche1:n het derde 
in de T(.'cks ja;m'erslagell vall de vlecmlllispoot binnen de 
Noordhollandse Zoogdierstudi egroep. voor heen de 
Vle ermu is\\erkg roep Noord-Holland. Aan het 
jaarverslag hebhen de volgende personen 
Iileege\\ erkt : Frcek Bobcldijk. Jan Boshall1er. Do van Dijck. 
Arend de Jong. Nanning-J311 Honingh. Kees Kapteyn. los 
Rocrsma en Floor \'an der Vliet. 
In hel jaarverslag 7.ijn \'Ïer excursieverslagcn en twee 
ka mp'-crsl<lgen opgenomell \'an act iviteiten die pl:1atsvonden 
in hel kaden'an hd VlccnllllisA llas Project De inventarisaties 
vonden pla:1ts in Waterland-Oost. Purmerend. Texel. West
Friesland e n hel buitengebied in het Gooi. Op een 
naja:1rse:'l:cursie in Bergen \\erd stilgestaAn bij de herkenning 
\'an de sociale geluiden van de d,\ergvlecrmuis en de ruige 
dwergvleermuis. Voor de deelnemers aan de7.c excursie 
waren de verschillen duidelijk te horen. 
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v ,,1I('di j!h('id N"ord holl. ndll V I('('rnillill 
Inn~.nl.ri~.li~flrojed (NIlP) lot I jHnuari 1992 
In Noord·Holland heen hel VAP in 1'191 ondersteuning 
gekregen door het Noordhollands Vleermuisin\"enta ris.1I ie· 
Projecl (NHP) door de d ienSI Ruimie cn Grocn \"IlO de 
provincie Noord·Holland. Noord·Holland \\ordt \"a nar mei 
199 1 g~in\'enlarisccrd op basis van km' hokken. Bij de 
bespreking van de volled igheid van hel Vleermuis Atlas 
Project (lot I januari 199 1) wordt dan ook gebmik gemaakt 
van km· hokken. Op de werkkaa r1 \"oor het 7.oOle rscizocn 
1992. mei km ·hokkeo waM geen or weinig gegC\'ens van 
bekend waren is verreweg hel groolsle deel "all Noord· 
Holland a ls on\"olledig onde r/.ocht weergegeven. Dit is 
g rotendeels een gevolg van de schaal waarop in het 
Noordhollandsc naar volledigheid van de invcnt,1risaties 
gcslreerd word!. Op uurhok·basis oogt de pro\' incie een stuk 
volledigeronder7.ocht . Hel verspreidingsbccld voorde Inccste 
\'oorkomende soorten begint 7.ich steeds beter arte tekenen, 
niet in het minst vanwege het grote aantal l'erblijrpJaatscn 
dat gevonden is. In de periode 1986· 199 1 7.ij n 94 kolonies 
gevonden: rossc vleermuis 22. laatvliegcr2R. dwergvlccmmi s 
19. ru ige dwe rgv leermui s 2, wa te rdee rmui s 11 , 
meen 'locnnll is R en g rootoon'lccrmuis 4. De dwcrg\"lccrmuis. 
rui ge dwergvleermuis, rosse vleermuis. laat \" lieger en 
mccn 'lccrmllis hebben een a lgemene \·er~prciding. In de nll 
bekende kolonies "1UI de meel"\' leernlilis l.ijn vonderjongen) 
meer dan wun \' leerl11ui/.cn aanwelig. Opl1lerkelijk is de 
vo nds t va n twce rorse geboll wbewollendc ko lo ni cs 
(\'emlocdelijk mannetjes) van de OIige dwerg\·leermll is. ccn 
pri meur "oor Nederland . De waler\"leermlli s is w ij a Igemccn 
vcrbreid in hel 7.uidel ijk dccl "a n de prmincie. maar is 
7.cld7.aam in he l oostelijk en noordelijk dccl. 

Onn,Îcht "'inter1ellin~en 1991/92 
Tijdens de winter1ellingen 199 111 992 werden (,0 objecten 
onde17.ocht ell we rdelI 40ft o\"em 'interende d ccnnui 7.el1 
gC\'onden. De va le \" Ieermuis die in de \"oorargaande winter 
werd aangetroffen in een ijskelder in de duinen is niellllccr 
leruggevonden. AIleelI ,'a ll de waten 'lccmllJis (J24 ex.) 
wordt cen rclatiergroot aandeel \'an de totale (7.oll"le r)populaûe 
teruggevonden. In he t kader van monitoring kan de 
watervleermuis dan ook meegeno l1l en worden. Voor 
monitoring van de ovcrige soorten wordt uitgekeken naar 
andere methoden. zoa ls het tel len \'an 7.omerkolonics. Van 
dc mccrvlccnnuis werdcn slechts 16 exemplaren gevonden 
in twee objecten ( 15 resp. I cx .). Dit aanta l maakt nog geen 
twee procent " it "an het aa nta l mccrvlcermui7.en (7.onder 
jongen) in de acht bckcnde kolonics. Verwacht wordt dat Win 
de7.c $OOn nog het dubbele aanla l aan kolonieplaatsclI in 
Noord· I·loI"lI1d gevonden kan worden. 

Vlttrmui!lkl,,'en in de kOl) van Noord·lfotll'lnd 
Inlwcc gebieden În het Robbcnoordhos bij DenÛC\'eren cco 
ccndekooi hij ' I Z1 11d 7ijn ) 0 resp 27 " lccrl11l1i skaste ll in de 
nal0l11cr gccollt rolccrd opde aan \\'el i ghcid \,10 vleennui 7en. 
De COllt role in de ccl1dckooi vond op 27. scptember plaat s. De 
cont role in hel Robbcnoordbos \"ond op R auguslus. 2:'i 

scptember en fi oklobcr plaats. In 1992 7.ullcn de kastcn vanar 
halr april jaarlijks gecontrolccrd worden. lu de eendekooi 
was 90'Vo van de kasten beï".c t (mige dwergvleermuis 12 ex .• 
d\\"Crg\'lccnnuis , ex . walervleerlllll is I cx .. mccrvlccmluis 
I ex .. mest\'o nds l \'a n g rooloorvleermui s). Jn hel 
Robbcl1oordbos wa s IJO% van de kasten be7.et (ruige 
dwe rgv lee rmui s 2ft cx . ). A lle be macht igde rui ge 
dwerg\'lccnnui ï".en (i n lotaal 45 ex .) zijn door Peter Una 
\'oo17.icli \'an ccn licht aluminium ring in het kader van een 
sludie naar het trckgcdrag van dC7.csoort. In beide gebicdcn 
is geblcken dat mannetjes mige d\\"Crgvlcennuil en van 
mccrdere kasten gebrui k kUllnen maken. Aansluitend op 
beide genoemde projccten zijn in 1992 nog eens 40 kasten 
opgehilngen in hel Wildrijk bij SI. Maartens7.ce. 

O,·crt.ichl rabiës hij , ·I«mlUi,.,cn in Noord-nolland in 
1991 
In Iietjaar\'crslag is \ ·OO l"t .~ nogCCIi o .... ef7.i ehlopgenolllell van 
rabiCsgeva lieli bij , 'lccrlllui7.en in Noord·Holland in 199 I . In 
Noord·Hollalid I.i,i n in 1991 22 dieren onderzocht op rabies: 
10 la atvli ege rs . ft d werg\' lee rmui zen . 3 rui ge 
dwerg"lccrmlli 7el1 en 1 vleermuis spcc .. Hiervan wcrd één 
laal\' lieger posi tief bevonden. 

Vleermuizen in Am~":rdllm in dc winter 
Uil ccn o,"er/ ie ht vall i n de pcriodeoklobcr ·april 19R7·11J9 1 
\'erd, .. aalde \ Iccrrnui/.en in gebouwen. blijkt dat in dC7,C 
periode regel matig \ Iccnnui7.cn in gebouwen en hl1i7.c1l 
worden aangetro rren waa r 7.e ' s zomers niet worden 
waa rgenomcn. 
Deze vlcennui7.cn komen bij vergissing op hun 7ocktocht 
naar geschikte wil1lerslaupplaalScn in gebouwen terecht van 
waaruit 1.c de weg naar buiten niet kunnen terugvinden. 
Plotscling invallende \'orsl lijdens de winter heen ook 
meldingen van verdwaa lde vleermui zen lot gevolg . 
Waarschijnlijk gaan IC dan op 70ck naar warmere plaatscn. 
Ook kunnen \, lcerlllui7('n uit hun winterslaap ontwaken in 
ccn warme periode. wa:l rbij ".e rond gaun vliegen en bij 
inva llendc kou op zock gaan naar ccn tijdelijke vcrblijfplaats 
in a rwachting "an hel voorjaar. 
Een dwerg\·lccnullis. een ruige dwergvleermuis en ccn 
laatv1 icger kondcnlllel succes de wi nier doorgeholpen worde 
Ze werden koud ge7.et in ccn kartonnen doosje ineen vochtig, 
donke r en kocl kastje onder hel aa nrecht in de keuken en 
bijgC\'ocrd met meelwormen. I.ud,v Verheggen 
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Verkoop artikelen 
Voor bestelling V:ln arlikclcn bij de VLEN en hel 

Oosi Europ:l Fonds mSFFEF.) 7.ij n twee \'cr!;chillclldc 
posloankrckcningcl1 geopend . 

VLEN-artikelen 

Dij de Vlccrmniswcrkgrocp Nederland 7.ijn de \'o lgende 
artikelen \'crkrijgb.1ar: 

Handleid ing voor hel inventariseren en determÎneren \ '(ln 
Nederlandse vlccnnuisSOOtlcn mei behulp V;)" bat-dclcclors. 
(Helmcr. W .• H.lG.A. Limpcns & W. Bongers). Prijs 12.30 
(incl. \'cr;.cndkostcn). 

VLEN-sl ickcrs. Kunnen alleen schrinclijk aangcvr:wgd 
worden bij Wim Bongers. Ccrcsst rMH 15. 6707 AL 
Wageningen. Prijs 1.- per stuk . 

Rcrc rcnlÎc- en inst rucliccasscllc Icn behoeve va n hct 
determineren \'fIn vlccrmui7.cn aan de h;lIld va n hun 
ccholoc.11 ic geluiden. Prijs 17.50.- (incl. l'cr7.cndkoSlcn), 

De Nederlandse V lcc rrnui 7.c n. (Daa n . S. c t aL) 
Bcstandsontwikkclingen in n;nlcr- en 7.o ITlCtkwaT1Îercn . 
11 8 pag. Prijs 4.50 {i ncl . ver)'.cndkosten). 

Dc7.c a rt ikelen ( op dc VLEN-slickers na) kunncn worden 
besteld door o\'crschrijving van hel <laal"\'oor verschuldigde 
bcdrng op poslb.1nkrckcning 53 .25 .724. Icn namc van dc 
Slicht i ng Vleennuis-0ndcrl.ock (volui I !). onder, 'crmcldi ng 
van hct gcwenstc artikel cn aantal. Vcnncld ook steeds dat 
het om een bestelling gaat. Schrijf Stichting Vleermu is 
Onderl.ock voluit dus geen SVO. Prijswijl.ingen voor 
behouden. 
Voor beta lingen ui! het buitenland via ecn gi ro- of 
bankrekening of met cheques worden door de banken 15,
administrntiekosten bij de sticht ing in rekening gcbrnchl. 
Om dit Ie \'oorkomen kunnen beta lingen uit het buiten land 
beter met CC .I posteheque worden gcd;mn. tcn name "an de 
Stichting Vlccnnuis-0ndef7.ock. postbus ROMO. 670(1 DD 
Wagcningen . Bij betalingen , 'ia een giro- of b.1nkrekening 
uit het buitenland 7 .. "i1l exlra o"ermakenl 

DS"~F[E-artikelen 

Bij het lJat Support Fu ud For Eastcrn Europe /.ij n de 
"olgende artikelen verkrijgbaa r: 

Al ias \";lll dc Nederlandse vlecflllui/.cn I C}70-19R4 . al~mede 

een \'ergelijking met vroegere gegevcns. t l}X(, . 97 p.'tg. 
(Glas. G 11) Prijs 1250. Voor 1e7ers H ili de Nieuwsbricr. 
"oor lolang voorradig. slechts 111.-. 

Europt.'tn Bal Research 1987. (Hanák, V .• I. Horá7.ek & J. 
Gaislen. Dc7.c uitgave bc\'at de \'erhandelingen van de 4e 
Europcan Bat Rcsea rch Conferencc, gehouden in Praag in 
19~7 . en be"at RI arlikelen en tienlallen s,'1l1lenvallingen 
m 'er \'lce rnllli ~o nderzock in Europa en aangrenzende 
gebieden. De norIIJale prijs van de)'.e lI itg:n'e va n fIIccr dan 
7()(1 pagina 's bedraagt II X,50. Via de 'Stichting' kan dit 
unÎeke bock bij het Bat Support Fund for ERslem Europc 
(BSFFEE) met TllCCT dan "",0% korting worden aangeschaft 
voor de prijs van slechls (,0.- (exeI . 7.50 vel7'.cndkosten voor 
.... ef7.cnding binnen Nederland en naar Bclgi~en Lu.xemburg. 
Voor de overige landen bcdrngen dcze kosten 1.1.50). 

Lynx. Themanummer van de FiTSI Inte rnational Bat 
Conferencc, Tsjcchoslowakije 1%8. 
De verhandel i ngcn van de7.e conferent ic werden gepubl icccrd 
in een speciaal nummen'an hcttijd.~c hrifl 'Lynx' . Een dccl 
ww de verha ndeli nge n heef! betrekking op 
\·leernmi sondCf7.1)Ck in Nederland . Het BSFFEE heeft de 
hand \\etcII te leggen op de laatste exemplaren va n de7.c 
uilga,-e. Prij<; 22.50(e'\cI .6.- , 'e r I.endkosten ,'oor Nederland 
8ctgit! en L",'(embu rg. \'erzendkoslen voor overige lande~ 
Q.5{) . Bij het tegelijkenijd bestellen "all beide uitgavcn: 
Europc:1I1 Bal Research 1')R7 en Ly nx, ver\'a ll en de 
\'er7.cndkostell "oor het IHlmlller v:tn 'Lynx'. 

De7.e ar1ikclcn kunnen besteld worden door ovcrschrijving 
van het daal"\'oor versclwld igde bedrag (i ncl . porto) op 
poslbankrekening ."'15 187.1, ten name van het Bat Support 
Fund For Enstern EUfopc Ic Leiden. 

Agenda 
27 maart 
Pro,'ineiaal eoördinatoreno\crleg, Wageningcn 

lR-20 juni 
In ... -entaris.'1liewcckcnd Hoog-Keppel . Vlccrmuiswcrkgroep 
Gelderland Inlichtingen bij Chris Jooslen, IcI : 's a\'onds 
OR5-R20971 , overdag ORS·575782 

Geplande act ivi tei ten di enen op tijd gemeld Ic worden 
voor dc agenda! Al..:lh'itcÎleli voor de agenda in het 
,"olgende IlUnllner g raag "oor t maart aanmelden 

Copy \"oor het "olgende nummer graag inle\'eren vóór 
I !lIaart I f]()1 I 
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Adressen 
Vleel"muiswcrkRroep Nederland 

(lOst bus 8080 
67110 DO Wageningen 

Voorûttcr: Win, """gm; 
Cc:reatnu.1 I ' 6707 AI . W~l:.:run~ 011370- 10.124 

ViCe-VOOF.l.iucl'" cn secretaris (a,i.): bn UU)S, ~14ncrld .. n 12'\, 
761J7 AI. W.g..'fl,"&~~1 0070.240117 

Penningmeester: VlIcalll 

VLEERMUIS ATLAS PROJECT (VAl') 

IKC-NR •• F. VlcennuiulhlS'lrujcct. 
Iloslbuli JO, 6700 AA Wll~cningcn nHJ70~ 7'-S:C'iO 

11uman 14mp.._ 

Hamp",,,,s I1, 6707 t: r w . g..'1lIll!;--nO" 170_20S61 

WINTERWERK 

Coö,'dinalic \\ intertellingen mcrgclgroe\'cn 
kIi Col ....... , 
J'mUi IlI_ik>ll>lllm~~1 ' oh. 6212 "-\ t.1.UI"dlt, O·U-25277c> 

Coördinatie winlerlcllill).\CII algcml."i!n 
C~rdG\;o.s 

(kalm.straal 2, 61124 I.H ,\ mh.:m, 085- U 2"79 

INVENTARISA TIE-PIlO.' ECTEN 

1-100r vIn d.:r Vh~t 

Spaamdanvn",.,;tnaI66O, 10 1 J TJ ,\nl>l~r<.lJnl, 020-611211 21 6 

Verhuizing "lift het TKCIBIC 
Het Inronnalil:- en KC:llni$-Cenlmm voor Natuur. Bos, 
Laooschap<!!l FItIUUl(IK.C), waarbuUlendc:afddÎllg Nöluurtk 
sectie Biogeografisch InformalÎe Centrum (BIC) is 
ondergebracht, is ta 14 OOremher verhuist naar Wageniugcu. 
lid. ~1Idr\!i i» MiU'ijkeweg 24, Wageningen (tel: 08370-
74800; (wt 0&370-27561). Het teiefoonn1UTUlli!'f vall Ilel111a.n 
Limpcns. die de vlccnllui7.cn behartigd, is 08370-74850. Het 
oude anlwoordnwnmer voor hel illl.endeu van waame
millgsformulieren via het lKC, is daarmee komen te vervallen. 
J let nieuwe IUllwoordnwnmcr was tijdens het zetten van deze 
Nicuwsbrid nog niet bekend. 
Waarnemingen kW11 U in (hlijvl.:n) u.-ndcn via de provinciale 
coördilUllorcn. 

COMMISSIES 

COMMISSIE KERKZOLDERS 
1\:1,;( T"1$l. 
Conlln. ti.;: Qw."Wn 460, S22" ElI 'i IICI1og..~lbo:io:.h 

COMMMISIE BESCHERMING EN 
INRICHTING VAN WINTERVERBLIJVEN 
bn Iw.)", 
Uarh:rl.wn 12'\, 670~ ('J W~g"'flIng~'fI 

COMMISSIE ONTLIEFFINGEN 
Jan nu~ 
~'",rtcrlun 12'\. 67()S CJ W.g~~lIng~n 

COMMISSIE GEGEVENSBEHEER 
Jan Ilu y~ 
/.Iartcrlun ' 2A, 67US CJ Wab'\!lHlIS"n 

COMMISSIE VLEERMUISKLAPPER 
Wlin , .... ,I:c,. 
('~ ... c;S(r;aal 1 S. 67U7 Al , Wal:~~'II\I:~n 

COMMISSIE MEERJARENPLAN 
Wun Uong..'n' 
C~~""~1 IS, 6707 ,\1 . W~g~n,,,g.:n 

COMMISSIE MEl:TNETPROJECT 
l.ud)' V ..... h"'!l&cll 
Ik'CI1I1 •. -nJ.,." .. 1 H , 616S \ 'N <id<lo.'fI 

COMMISSIE VOORLICHTING EN 
EOUCATIE 
J~,'Qo;III(~lIlh ... l" 
Igna!,,,,,",, ,.,,,,1 1 17-C, 41117 "E Ilr.:t4 

BIOQUIP 

Het adres voor veerunsters. halogeen 
verstralers (1.5 km) en vleermuis-detectors 

NIEUW: 

Petters.o. 0 100 
en de digitale Skye 2111 

BIOQUIP 
E.lhor de Boer va. Rijkstr ... 13 
2331 HH Leiden 
Tel: 071-314979 
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PROVINCIALE COÖRDINATOREN VAN DE 
VLEERMUISWERKGROEP NEDERLAND 

I ' ''unl I:"hnH~ '''Hh~1 "~,, ti.: ~"' ''''A"JrI''''''''''' ' ""~ I ... , 1111.'",,"," ,~n 
.... ,~"""""" II>I.~ I , .. ,h.h" 

FRIESLA N 1) I~udy II"bb.·,,~.· h,,1 
n •. dw.:rt",I~;u.., 6, K7.12 I ': ~ I "'"haard I cl US I 59-2 1 (,2 

GRONINGEN 1I1'II1;.lfrllr r 

"or.mtrul S 96.16 CR LUIIIIII'"d. Tel 05911~·lI56 

OVERJJSSEL 11: .... 11 1. ... \'1' 
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