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Winterwerk 

Vleermuistellingen 1994/1995 in mergelgroeven 

Jos Cobben, Prins Bisschopssingel 1-h, MAASTRICHT 

Inleiding 
In de voorgaande winter is de ZuidHmburgse 

groevenwereld weer doorzocht op overwinterende 
-..ieermuizen. Hieronder een kort verslag van de resulta
ten. 

Resultaten 
De tellingen in de mergelgroeven leverden 

2779 dieren op. verdeeld over 10 soorten. Tabel 1 geeft 
een overzicht per telobjekt. Vergeleken met de resulta
ten van vorig jaar is er een (schijnbare) afname van 
554 dieren. Deze aantalsvermindering komt groten
deels voor rekening van de St. Pietersberg. Deze 
groeve kon afgelopen 'Winter niet geheel geteld 'WOrden. 
En dat scheelde -vergeleken met 1993/1994- al gauw 
zo'n 590 \Aeermuizen. Ook een aantal andere winter
verbijven, waaronder de Hotsboomgroeve. De Metten
berg V, de Wdhelminagroeve en de Bonsdaelgroeve 
konden dit jaar niet geteld worden omdat ze afgekeurd 
enlof afgesloten waren. Daar staat tegenover, dat van 
onze Belgische collega Johan Wîlems groeve De Keel 
(100, Bels) in dit overzicht mag worden opgenomen. 
Van deze groeve ligt namelijk het grootste gedeelte op 
Nederlands grondgebied. 

Uit het totaaloverzicht (tabel 1) blijkt, dat de 
watervleermuis nog steeds het sterkst 
vertegenwoordigd is, gevolgd door de baardvfeermUÎs. 
Ook is er enige voorUitgang te zien van de 
meer.ieermuis (+Nex.), de franjestaart (+20 ex.) en de 
ingekorven vfeermuls (+17 ex.). De aantallen 
dwergvfeermuizen en laatvfiegers lijken fors 
afgenomen, maar dat beeld Is vertekend. Het is \ofij 
aannemeUjk, dat deze soorten nog steeds in grote 
aantallen ovenMnteren In 'hun" -dit jaar niet getelde
deel van de St. Pietersberg. In tabel 2 is een 
vergelijking gemaakt voor - 'JI .... 'JI 

38 te!objekten die zowel in 199311994 als in 1994/1995 
geteld zijn. Hieruit blijkt, dat het aantal wateMeermuizen 
afneemt en het aantal baardvleermuizen toeneemt. 
Interessant is het om de verhoudingen tussen beide 
soorten na te gaan gedurende een klein aantal jaren. De 
resultaten, verwerkt In figuur 1, spreken voor zich: de 
baardvfeermuis lijkt in opmars ten koste van de 
watervleermuis. Bedacht moet worden, dat niet iedere 
winter hetzelfde aantal winte~rblijven geteld is. Maar de 
tendens is er. 
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Figuur 1 Procentueel aandeel water- en baardvleermuizen 
tijdens de winterslaapperiode in de Limburgse 
kalksleengroeven (198711994) Figure 1. Relative "umber 
(%) of Daubenton 's bats a"d whiskeredlBrandt's balS 
h'b aring In marlcaves (period 1987· 1994) I em 

+/. 

WateN..,muiI 1029 047.5 896 43.4 - 12.~ 

Met de meervfeermuis en de 
ingekorven vfeermuis gaat het iets 
beter. De franjestaart zit dLideiijk in 
de lift. In een aantal groeven waren 
duidelijke aantaJsveranderingen 
waarneembaar. Zo nam ten opzichte 
van vorig Jaar het aantal 
ovenMnteraars in de Barakkengroeve 
met 12,8% toe. In andere 
winterverb~jven werd een duidelijke 
aChteruitgang geconstateerd. Zoals 
de Modelsteenkolennlijn, waar de 
populatie daalde met 3 dieren, Dat 
lijkt niet veel, maar het is wel ruim 
43~..6 in vergelijking met het resultaat 
van vorig Jaar. Ook in de 
Roother~lroeve (·22 R%\ de 

B.ardYJHI'm .... !85 26.1 5118 29:t) +S.d 
...... rmuII 7S 3.5 .. 413 -18.~ 
Fran_ 140 6.5 181 1.8 + 1S.~ 
V ... ~_ 11 0.5 13 0.8 + '8.~ ngot-- 126 5.9 134 8:5 + •. -n. 
Dwerg\tlènnull ST 2.8 82 3.0 +8.8" 
laatvlleger 3 0.' , 0.0 - 68.'N 
GrootGonA.ermuil 48 2.' 32 1.8 - 30.4" 
Indet 113 5.2 78 3.8 :- 31.0'4 

on 

Totn/ 2'87 100 21>18 100 - 4.8" 

Tabel 2. Absolute aantallen en relatlef aandeel van de waergenomen 
vleermuizen in 3B geselecteerde mergelgroeven in de winters 1993194 en 
1994195. Tabla 2. Observed (and relativa) number of bats in 38 selected 
marlcaves in tha wmters 1993/1994 and '9941199b. 



74 ModelSteenkdenmijn 
75 RoebroeJqJtoave. 
1ffi Aan de Heide 
118C.nada$befgsl(e 
119Helberggroew 
87+ Geuihern/KoepeJgr 
83 BarBkk:engroew 
84a Bergske 11. Rosalie 
80 Viltergroew 
129 Groeve Heide 
154Nieuwa ;roew 
68 Gemeenteg~ 
36+ Ga&thulsdelfen 
55 Slbbergrtl4ve 
49 W!jngaardsberg 
163 Sohenl<groeve 
109 Kfelnberg"noOtd 
110 J<IlJinber9-tUid 
63 FlUwelengroove 
18 Cttal::omPtn 
tC6SchIltnd .. berg 
44 N~ groew 
169Rawnsbosgroew 111 
144 Gtoave c,/cI rume 
35 Ko.leboBchgfoew 
32 W#IklIbrg 
33 Cll~g 
34 N.~uysberg 
43 Root,*gr0ev8 
12e.&c~9Gl",~ 
30 Kaste.lgroeve 
28 Boschtlelll 
97F~ 
162~1I "'-1-881. PWerwIberg 
lb Fort St PiBtef~ 
96 Apostelboew 
1000. Keel 
27 OeTombe 
28eA8rdappelgwl:je 

TOTAAL 

d m/b 

4 
11 21 
15 4 
2 4 

• 6 30 23 
128 65 

• 11 11 22 
4 4 

• 18 10 

• 3 65 23 
29 32 
44 26 
1 3 
3 2 

36 11 
14 7 
18 13 
29 3 

• 10 3 4 
176 192 

10 5 
21 2 

2 
41 33 
3 5 

SB 20 
10 10 
1 1 
4 5 

87 1S 
316 10 

25 12 
89 111 

2 

o n 

1 

2 1$ 
2 7 

11 

1 

12 3 
4 

•• 1 
9 .. 

:i 7 
4 1 

5 " 
3 6 
2 

25 • 
1 

3 3 

1 
1 
8 23 
1 

4 
10 ~5 

4 

'. 5 
1 

1326 791 105 ':'181 
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5 

3 

1 

5 

10 
1 

9 

3' • 13 

10 
1 

3 

I 
34 

1 

3 

3 

• 
1 

12 
1 
4 

18 150 

3 

3 

• 
22 

15 

62 

E. 

1 

P. 

3 

1 
2 
1 
1 

I 
1 
1 
2 
4 
2 

1 
1 
1 

I 

2 

3 

1 
9 

39 

Ps Ind Tot 

2 

'1' 

4 
32 
22 

• 
" 3 87 

4 211 
32 
35 

9 
1 • 
3 ., 

17 
138 

4 7B 

5 '''' 4 
5 

2 71 
26 
40 

2 46 
18 

1 10 
32 471 

2 ,. 
1 41 

2 
3 81 

9 
6 143 
1 22 

9 
2 11 
4 105 

16 444 
5 

42 
• 229 I. 

2 

3 103 2779 

RELATIEF AANDE;EL 47.8 28.5 3.8 6,5 0.6 5,4 2.2 1.,4 3.8 100 

Tabel 1. TotaaJcr..rzicht wn het aantal getelde 'JIeermuizen per object In 1~ (d:wal:erAeermuis. mlb"-baard'JIeermuizen, 
O=meer.leem'llis, n=ftanjestaart, M=wle 'oieefmuls, em=ingekOf'\l'en llle8fmuis, Pip=dwergv\eermuizen, ES:::llaat'JIieger. Pa=groot· 
OCJI"AeermllÎs. Ps::grod.oorv!e8fmuizen onpedetermineerd; de grootoor (0' 0) in de Kasteelgroew Is een grijze grootoorvleermuis. 
ind::indeterminabel). T~ble 1. Obs8Neef numb8r 0( bets hibemating PIIr marlcave. census 1994195 (d=Daubenton's bat, mi 
b:whlslferetVBrendfs ba~ D=pond bet, n=Nart.,.r's bat, M=Graarer mouse--eared bat, em=Geoffroy's bat, Pip=pipistre//e/ 
Nathusius' pipistral/e, Es=s.rotine, Pa=long-eared bat, Ps:long--earedigrey IonQ"eareef bat; the 1ong--esred bst' ("1 ") in (he 
KasteelgrofN8 Is 8 grey Iong--e8red be~ im1=bats unidentified). 

de Kasteelgroeve ("19.6""), de Geulhemmergroeve 
("21,6%) en de Gemeentegroeve ("25,6%) was er 
sprake van een forse achteruitgang. 

Naar de oorzaak van de 
aantalsont'wikkelingen blij" het gissen. Veranderingen 
in het voedselaanbod en natuurlijk verloop in de 
aantalen zulen hierbij een rol spelen. Een aantal 
groeven wordt echter 's 'Ninters nog steeds misbnikt 
als speelplaats voor mountain"bikers en 
overlevingstochten of voor het organiseren van zgn. 
kerstmarkten. Het is inmiddels wel bekend, dat de zich 
steeds verder uitbreidende toeristische exploitatie van 
de groeven In het 'Ninterseizoen geen goede uitwerking 
zal hebben op de vleermuispopulatie. Plaatselijke of 
persoonlijke Oees: finand~le) belangen spelen lIaak 
nog zo'n grote rol, dat het vooralsnog onmogelijk Ijkt 

om alle winterverblijven voor 100·" veiWg te stellen voor 
vleermuizen. Er is nog steeds veel werk te doen aan de 
bescherming van vleermuizen en hun habitat. 

Summary 
R .. u" of bateounla in mar/e.v •• (South-Limburg) 
In 1994/1'95, 

Hibemating bats are counted in a/most all of ths 
marlcaves in SoiAh--Umburp every winter, This article 
describes lhe resuls of these counts in the winter of 
199411995. A total of 2779 bats was counted. Because 
a tew limestone caves were nat accessible thÎs year, the 
observed numb", is !ower than in 199311994. Of the 
ten species found, Daubenton's bat end whiskeredl 
Bnmd's bat were the two most common species. 
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Compared to prevlous years, numbers of Daubenfon's 
bats are decreasing, whereas those of whiskered bats 
and Nalterer's bats are increasing. Numbers of pond 
bats and Geoffroy's bats are slighify higher than last 
year. In several marlcaves Ihe number of hibemating 
bats decreased. Decrease in food supply in Ihe 
summer hablat, natural population fluctuations and 
human disturbance in Ihe marlcaves are passible 
explanations for thls decline, 

Literatuur 
Cabben J, 1995, Resultaten Wterrnuistellingen in 
mergelgroewn 1993J84 VLEN·Nleuwsbrief no, 20, 7(1):4-5, 
Bestandsgegevens Nat Hist Genootschap, Maastricht/J. 
Cobben l)NG an Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 

Verslagen 

Echolocatie tijdens de prooivangst bij de dwergvleermuis 

Atjan Boonman, IBB-Iaan 143-11, UTRECHT 

Inleiding 
Eric Jansen en BernadeHe van Noort ~eten in 

maart 1995 een dwerg\rteermuis Pipistrttlfus 
pipistrellus door hun woonkamer roncMiegen, Het 
arme dier was ergens in Utrecht in een woonkamer 
terecht gekomen, alwaar Eric het schepseltje, na 
telefonisch ingeschakeld te zijn , 'gered' had, ThLis, bij 
Eric en BernadeHe, werd de vleermuis 1'Iink verwend 
met water en meelwormen. Om het dier 'scherp' te 
houden werden zo nu en dan Qevende) meelwormen 
aan een dunne draad opgehangen met het idee dat de 
dwergvteermuis de meelworm op zou sporen en zou 
vangen. Toen ik op uitnodiging met opnameapparatuur 
langskwam overtrof Eric's dwerg al mijn 
verwachtingen: de dwergvleermuis pakte de 
meelwormen van het koord. Toen het beest eenmaal in 
de gaten had waar het voer te halen viel, pakte hij keer 
op keer de meelworm. Op zo'n moment was ook een 
vangmoment te horen. Later was op vertraagde 
opnamen het kauwende geluid door de 
echolocatiepulsen heen te horen in vone vlucht 
Eenmaal echter. vertoonde de dwerg onder deze 
omstandigheden 'post·fourageer' gedrag; hij nam zijn 
meelworm mee, ging aan een muur hangen, bracht 
daar zijn kop in de richting van de staart\llieghLid en 
begon te eten, Dit gedrag heb ik voor de 
dwergvieermLis niet In de literatuur terug kunnen 
vinden, De omstandigheden waarin dit gedrag werd 
waargenomen zijn echter verre van natuurlijk. 

Een eigenaardig fenomeen bij het vangen van 
de meelworm was dat de dwergvteermuis zo'n 10cm 
boven de prooi met een van z'n vteugels tegen de 
draad aan~oog waardoor de meelworm omhoog werd 
getrokken aan de draad. Wat er in de snelle, 
daaropvolgende vangmanoeuvre gebeurde was niet te 
zien . Dergelijke observaties laten zien dat het best de 
moeite waard kan zijn van de nood van de vteermuis 
een deugd te maken. De vteermuis moet dan natuurlijk 
wel goed te eten en drinken krijgen, je moet hem niet 
dwingen lang te vliegen en bovendien moet je er pas 
een of enkele avonden voor de vrijlating mee beginnen. 

In dergelijke gevallen gaan experimenten m.i. niet ten 
koste van de vieermuis. 

Uitgestoten geluiden 
Hieronder staan geluidsdiagrammen 

weergegeven van drie verschinende stadia' in de 
prooivangst van Eric's dwergvteermuis. Oe stadia zijn 
achtereenvolgens: benaderingsfase, benaderingsfasel 
vangstfase1 en vangstfase 1Na.ngstfase 2. De 
zoekfase was niet duidelijk aanwezig onder deze 
'laboratorium-omstandigheden', Elk van de drie 
genoemde fasen wordt weergegeven in een 
oscillogram (de geluidsdruk als functie van de tijd; 
boven) en een sonagram (de frequentie (toonhoogte) 
als functie van de tijd; onder). We zien achter elke puls 
nog enkele opeenvolgende echo's als gevolg van 
reflecties op muren of keukenkastjes. Dit wordt 
meestal 'cluHer ' genoemd, De dwergvteermuis v100g 
recht op de microfoon af. Je zou dus verwachten dat de 
geluidsdruk (weergegeven als voltage op het 
oscinogram) steeds verder toe zal nemen; de 
vleermuis komt Immers dichterbij. Dit gebeurt duidelijk 
niet. B~jkbaar compenseert de dwerg voor de door 
hem ervaren geluidsintensiteit Deze intensiteit hangt 
af van:de tijd waarna de echo op de uitgestoten puls 
volgt, de weerkaatsende eigenschappen van de 'prooi' 
en de duur van de gebruikte puls. Voor geen enkele 
Europese soort is nog bekend hoe deze intensiteits
compensatie te werk gaat. We kunnen verder nog uit 
het oscillogram a1'leiden dat de benaderingsfase zeer 
geleidelijk wordt ingezet. We vinden dit ook bij de 
laaMeger en de rosse vieermuis, maar niet bij de 
watervteermuis en de meervteermuis. Een duidelijke 
reden voor dit soortsverschil is nog niet te geven. De 
pulslengte neemt af van ruim 1 ms (1 milliseconde= 
10-3 s) in de benaderingsfase tot 0.5 ms in vangstfase 
2. 

Zoals gezegd staat onder elk oscillogram ook 
een sonagram. De dutter heb ik hier zelf uitgeveegd. 
Door de 'Nijze waarop het sonagra m berekend is zijn 
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AgulX 1-3. Geluidsdiagrammen (bown: oscillogram; onder: 
sonagram) van drie stadia in de prooivangst .... n de 
dWergvleermuis (1 "'benaderingshlse, 2=overgang naar 
vangslasa1, 3-........"g5'.582). Flgu", 1-3. Sequenee of three 
fases In pray..çapture of • PipistrelJe bat ffy~ indoors 
(1;approach fase, 2sr.buzz1, 3=buzz2). 

de pulslengtes van het ""ngrnoment niet betrouwbaar 
uit het sonagram af te lezen. Je moet vooral kijken naar 
het fTequentiever100p met de tijd. Dat verloop is hier 
hyperbolisch . Dat betekent dat de periode van de puls 
(1lfrequentie) evenredig toeneemt met de tijd. Bijna alle 
Nederlandse vleermuissoorten gebruiken 
hyperbo~sche pulsen. Myotis- en Plecotus-soorten 
soms wat minder. Door het hyperbolische verloo p ligt 
het 'zwaartepunt' op de wat lagere frequenties van de 
puls. 

Benaderingsfase 
De allereerste pUls van de serie toont een 

fundamentele puls (grondtoon) die van 90 naar 38kHz 
loopt (signaal boven de ruis op deze frequenties). Een 
fundamentele puls .,...;t zeggen dat deze ook 
daadwerkelijk met de stembanden wordt gevormd. 
Veel \Aeermuissoorten kunnen ook naar wil boventonen 
(harmonischen) vormen (2)(, 3x de toonhoogte van de 
grondtoon), deze juist onderdrukken en zelfs aUeen de 
grondtoon onderdrukken. De anereerste puls toont, 
zoals gezegd, een grondtoon en één boventoon. Deze 
boventoon loopt ongeveer van 160kHz tot 105kHz. 
Volgens de radartheorie van ideale infOl'matieoverdracht moet 
de nau'Nkeurigheld waarmee afstandsschattingen gedaan 
kunnen 'NOrden met deze grondtoon en boventoon ongeveer 
36 jJs (1 mlcroseeor'lde • 1~ s) zijn. Dit komt overeen lTHIt een 
afstand van 0.6 cm. Simmons & Grinnell (1966) geven wor de 
dwerg't'leermuis een nauwkeurigheid van tussen de 14 en 28 
jJs op. Dit is echter de potentiêle informatieoverdracht. De 
werkelijke lnfOl'matleoverdracht hangt a' van de verwerking in 
hat zenuwstelsel van de Vleermuis en In dit geval van de 
In't'l08d op de frequent iesterkIes In de puls na weerkaatsing 
op de prooi (re"acteert hier YOOI'eJ de hoge tonen). We zien 

nu de boventoon vrijwel verdwijnen in de volgende 
pulsen. Echter, in het tvoIeede sonagram begint rond 
t=40ms het eerste deel van het vangstrateltje 
(vangstfase1) . 

Vangstfase 1 
TIjdens deze fase wordt de boventoon juist 

versterkt en de grondtoon daalt in toonhoo~e 
(grondtoon: 44.5-20kHZ; boventoon: 112.4-56.7kHz). Je 
ziet dus dat de bandbreedte van de boventoon hier 
zelfs groter is dan die van de grondtoon. Er is hier een 
duidelijk verschil met de watel"\lleermuis (Kalko & 
Schnitzler, 1989) die de grondtoon pas laat dalen in 
frequentie tijdens vangstfase 2, waarbij ook de 
boventoon goed tot zijn recht komt. 

Vangstrase 2 
Op het laatste sonagram is te zien dat de 

geluidsdruk van de boventoon juist afneemt tijdens 
vangsKase 2 (de allerlaatste fase). De laagste 
frequentie reikt niet onder de 19kHz, de hoogste niet 
boven de 74kHz. De totale bandbreedte is dus 
afgenomen, maar de bandbreedte van de grondtoon 
toegenomen. Het is zeer de \/faag of de 
dwergvleermUiS met dergelijke pulsen objecten goed 
kan karakteriseren, waar een grote bandbreedte 
noodzakelijk voor is. Ook Hartley (1992) vond bij 
Eptesicus fuscus een afname in bandbreedte tijdens 
vangsKase 2 en bij de meervteermuis ~jkt dit ook het 
gevat te zijn (eigen waarn.). 

Conclusie 
Deze waarnemingen suggereren dat deze 

vleermuissoorten geen prooionderscheidingen doen 
tijdens vangstfase 2. Watef\4eermuizen onderbreken 
de versch~lende vangsKasen wel eens tot en met 
vangsKase 1. Wanneer vangsKase 2 begint wordt altijd 
een vang manoeuvre afgewerkt, ook al mist de 
\Aeermuis dan of pakt hij pet ongeluk een nepprooi 
(mond. med. A. Britton). Ook dit suggereert dat 
\Aeermuizen In ieder geval minder Informatie halen uit 
de vangstfase 2 pUlsen dan uit de vangsKase 1 en 
voorgaande (benaderings.) pulsen. 

De omstandigheden waarin de opnamen 
gemaakt werden rullen weinig invloed hebben gehad 
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op het sonargedrag tijdens de vangstfase omdat dit 
een stereotyp gedrag is. Dat blijlct ook uit laboralorium
waarnemingen, W~ kan het zijn dat de eerste putsen 
van de benaderingsfase een grotere bandbreedte 
bezaten dan buiten in de natuur en dat meer hogere 
frequenties aanwezig waren, Buiten gemaalcte 
opnamen van dwerglileermuizen in vangstfase met de 
bek recht op de microfoon op hooguit 3 mafstand 
zouden dit kunnen bevestigen. 

Sunvnary 
Echoloclltlon ofthe pipistrelle bilt durlng prey 
c.pture 

The echo/ocafion of the pipislrelle baf during 
prey caplure was studied indoors. Recordings were 
made of a common pipistrelle that caplured 
ffl6aworms attach&d fo a wire. The echolocation calls 
during prey caplure were divided into approach fase, 
bUZl 1 and buzz 2. 

No increase in intensfty (sound pressure /eveQ 
of the echolocation calls of the bat flying straight 
/owards the microphone was noticed, therefore 
compensatien of the intensly of emlttHI pu/ses is 
assumed. Ouring buzz 1 the fundamef'taf dropped in 
frequency whereas frequencÎfts of the (N'St harmonie 
were reinfon:ed. Ouring bUZl 2 the bandwiclh of the 
fundament.f increased, but overall bsncMklh was 
lower than in bUll 1. 

It issssumed thst positive prey differentialion is no 
Iongfff possible during bUZl 2 because of reduced 
bandwiclh. Outdoors, the pipistrel/e bat probably uses 
fower frequency echo/cea/ion calls, with a smaller 
bandwidlh and more pronounced search fase signa/s 
ihan during the situation described here. 

Literatuur 
HarlJey D.J., 1992. stabiJization of perceived echo ampJ~udes 
in echolocating bats 11. The acoustie behavior of Ihe big brown 
bat, Eptesicus fuscus, v.1len tracking mo"';ng prey. J Acoust. 
Soc. Am. 91 ' 1133-1149. 
Katko E.K.V. & H.U. Schnitzler, 1969. The eel'lolocation and 
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In de litBfaluur worden drie verschillende stadia 
onderscheiden tijdens het V<lngen van de prooi 

1) zoekfase, de normale echolocalie tfJdens het jagen; 
2) benaderingsrase, de echolocatie Vlak na het 

ontdeld<en van een mogelijke prooi, bestaande ui 
korte, breedbandige pulsen met korte pulstlJSsentijd; 

3) eindfase, het vangstratetje (=buzz), dat bestaat uit 
twee delen: 

buzz1 , zeer korte en snel hBfhaalde 
pulsen 
buzz2, zie buzZ1 (voor verschillen, zie 
tekst) 

Baardvleermuis roepend vanaf vaste hangplaats 

Minna Feenslnl, J, V'ljghstr. 11, NijrMgen 

In de nacht van 28 augustus 1992 onderzocht 
ik de omge"";ng van Denekamp (Ov.) op Jagende 
franjesturten, Bij een zijarm van de Dinkel, daar waar 
dit rMertje onder het Almelo-Nordhornkanaal wordt 
geleid, shjtle ik op enkele jagende Illeermuizen van het 
geslacht Myotis. Aan de hand IJiIIn de gemaalcte 
g~uidsopnamen werden één à twee hiervan als 
franjestaart gedetermineerd. Deze dieren joegen op 
watervleermuis-manier laag over het wateroppervlak 
en verdwenen vrij spoedig van deze jachtlokatie, 
De lINee overgebleven ..teermuizen kon ik nog lange tijd 
observeren, Het biotoop kan als volgt omschreven 
worden: een ca, 12 m. breed, niel-stromend waler, 
geheel omzoomd door vochtig loofbos (zomereik, berk) 
met tot aan de waterkant een rijke ondergroei van 
bramen en varens. Hier en daar hingen takken over het 
water. 

De dieren joegen op een hoogte van 2 tot 4 m. 
boven het wateroppervlak in een rustige, rechtlijnige 
lIIucht De echolokatie bestond uit een luide, soms wat 
zachtere, zeer droge en vrij reg~matige ratel. Mei de 
Petlersson 0-960 detector kon de plekfrequentie 
nauw1<eurig worden bepaald op 38/39 kHz .. Af en toe 
werden vangrnomenten gehoord. Soms vlogen de 
dieren gedurende korte tijd zonder hoorbare 
echolokatie. 

Tot zover een 'normaal' beeld van twee 

jagende baardvleermuizen. Vreemder werd het toen 
een mechanisch geknetter via de koptelefoon m'n oren 
bereilde. Het geluid herinnerde me pijnlijk aan een 
kortsluiting in de detector, eerder in het seizoen, 
waarbij \/Onkjes uit het microfoonmembraan kwamen, 
Dit betekende toen een vroegtijdig einde van de 
onderzoeksnacht. Hoe ik deze keer ook aan alle 
knoppen draaide en prutste, de 'storing' bleef 
doorgaan. Wel merlcte ik dat de 'storing' verminderde 
als ik me omdraaide, en verergerde als ik in 
omgekeerde richting naar de dichtstbijzijnde zomereik 
liep, Het beschijnen van de stam van deze \/tij dunne 
boom veroorzaalcte het einde van de storing. Holtes in 
de stam waren niet aanwezig. De boom stond in \/tij 
open bos met weelderige ondergroei , tien meter van 
de oever, 

Enige tijd later stond ik weer aan het water om 
geluidsopnamen van de 2 jagende baardvteermuizen 
te maken. Plotseling scheerde één van de dieren 
rakelings langs me heen en streek 4 m, achier me 
neer tegen de schors van een jonge berk. De normale 
echolokatie ging onmiddelijk over in het eerder 
gehoorde (en verfoeide) mitrailleursalvo . Met de lamp 
was de baardvleermuis te zien : hij hing op 3 m. hoogte 
en bewoog z'n kop in verschillende richtingen, terwijl 
de snelle, mechanische ratel van zeer korte pulsjes 
onafgebroken ten gehore gebracht werd De 
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piekfrequentie werd bepaald op 39 kHz.. Na 45 sec. 
vertiet het dier de boom om de jacht boven het water te 
hervatten. De tweede baardvteermuis was inmiddels 
vEtf"dwenen. Van het aanvliegen en het neerstrijken 
tegen de boom, de overgang naar de zeer sneUe 
echolokatie, tot en met het verlaten van de boom 
konden goede opnamen (getuned) gemaakt worden. 

Dis-cussNt 
Dense (1991) beschrijft twee soortgefijke 

waarnemingen in landkreis Friesland en OsnabliJck, 
Duitsland. In beide gevallen gaat het om tegen bomen 
hangende baardvleennuizen, op resp. 3 en 8 m. 
hoogte, waarbij gedurende enkele minuten 
onafgebroken een luide, regelmatige ratel ten gehore 
gebracht wordt, met een piekfrequentie van rond 40 
kHz.. De eerste waarneming vond plaats op 19 
augustus, de tweede op 24 juni. Bij het geval in 
Friesland maakt de auteur aannemelijk dat het om een 
brandt's vleermuis gaat. 
Centraal in haar artikel staat de vraag of het 
waargenomen gedrag geTnterpreteerd moet worden 
als sociaal gedrag, vergelijkbaar met roepende 
mannetjes van bijv. roase vleermuizen, of als 
jachtgedrag, bekend van hoefijzemeuzen ('post jagen'). 
In het artikel worden de voors en tegens van beide 
hypothesen naast elkaar gezet; een conclusie wordt 
niet getrokken. 
Oenae noemt het ontbreken van geschikte 
winterverblijven die als paarplaats kunnen dienen, als 
mogelijke verklaring waarom de dieren misschien 
stammen van bomen als paarplaats benutten. (De 
situatie in Denekamp is mij wat cit betreft niet bekend). 
Hiertegen pleit echt8f het feit dat de waarneming van 
OsnabfO,* vroeg In het jaar valt. op een tijdstip dat de 
mannetj_ nog geen zaad ontwikkeld hebben en de 
vrouwtjes hun jongen Yef2orgen, dus op een tijdstip dat 
seksuele activiteit niet aannemetijk is. Verder heeft 
Denae d.m.v. geluidsan~e vastgesteld dat de pulsen 
cia vanaf de bomen werden geuit sterlo; overeenkomen 
met de sonar tijdens de normale jachtvlucht In 
Denekamp lijkt dit ook het geval: de piekfrequentie was 
zowel in de vlucht als in de boom ca. 39 kHz .. Het enige 
dat meteen veranderde op het moment dat de 
baardvleermuis In de boom was neergestreken, was 
de pulsherhalirlgsfrequentie; deze werd groter. Niet 
vastgesteld kon worden of de pulslengte veranderde. 
Bij veel soorten vleermuizen 6jken de sociale geluiden 
niet op de sonar. Dense vermeldt dat sociale geluiden 
van Myotis«lorten tot nu toe niet beschreven zijn, zodat 
ondanks de overeenkomst FrIet de sonar niet 
uitgesloten kan worden dat vanaf bomen geuite ratels 
een sociale funktie hebben. Zelf heb ik echter op 
landgoed Slangenburg bij Doetinchem sociale 
geluiden van zwermende baardvleermuizen 
opgenomen. Deze waren veel lager in frequentie en de 
pulslengte was aanzienlijk langer. 
Ten slotte maakt Dense duidelijk dat 'post·jagen' vanuit 
energetisch oogpunt aDeen zinvol is bij een hoge 
dichtheid van vliegende Insecten. Oe waarneming in 
Denekamp viel in een vrij zwoele, windstille nacht, 
waarin inderdaad veel insecten rondvlogen . 
Wie het weet mag het zeggen ... 

Summary 
Whis/(eredJBrandt's bat emltting echo/ocatlon eafls 
trom a perch 

A whlskef9d1Br8ndt's bat, hanging on a tree 3 m above 
the ground was obselVed tor 45 s at Denekamp (Ov). 
The echolocation ca/Is emitted by the bat from the tree 
were simif8r fo those ot hun/iog whiskered bats. Peak 
(requency of bath signa's were the S81T16 but the pulse 
repelition rate used by the hanging bat was higher. Two 
possible exp/anations tor this behaviour are given; 1) 
the bet was huntil1Q ftyc"tfHtr·style, 2) the bat emitted 
social calls 10 aftrad fema/as. This sociaJ bahaviour is 
also known from other bet species (e.g. nodule and 
Nafhusius' plpistrelfe). Sociel cal1s used by bats are 
most/y different trom hunting signa/s (Iower frequency. 
Ionger 'pufse' fenglhs). Moreover. " simiIer observation 
was made in Germany outside Ihe reproduction period. 

Literatuur 
Oense C .• 1991. Beobachtung einer blaher nicht 
beschriebenen lautauBerung und Verflaltenswelse bei elner 
Bartf1edermaus Myotls brandllfmyslaclnua (Chiropiera: 
Vespertillonidae). Nalurschub: und landschafltipnege In 
Nledersachsen 
26: 141·142. 

Nuc:hrlft redactie 
Post.jagen Is een )achttechniek die vooral bij oe 

grotere ~eermuissoorten voorkomt (grotere soorten binnen 
Rhinoklphidae, Hlpposlderldae, Nycterldae en veel soorten 
Megadennaöclae). vanuit energetisch oogpunt is dit ook 
logisch, Vliegen kost deZe soorten relatief meer energie door 
hun lichaamsgewicht (bij Isometrisch schalen neemt gewicht 
tot de derde macht toe IetW\J spIen<~ lot de tweede macht 
toeneemt). Doof grote prooien te pakken kan het vliegen 
zoveel mogelijk bepefld worden en het verwijderen van 
ongewenste lichaamsdelen, wat bij deze pmoien vaak nodig 
Is , kan hangend uitgevoerd worden. Oe baarcMeermuls eet 
kleine prooien en heen een klein lichaamsgewicht. 

Er Is dus weinig reden om te veronderstellen dat 
deze fourageerstrategie de soort voordeel biedt. Een andere 
vendaring voor dit gedrag kan uitrusten zijn. Echo/ocatie wordt 
gebruikt om de omgevlng In de galen te blijven houden. 
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Bijzondere waarnemingen, aflevering 2 
Notabie observations, part 2 

LOOy Verheggen, Breitnerstraat 57, GELEEN 

Watervleermui$ Myotis daubentoni 
Hoogwoud (N-H), In Januari 1995 vloog een 
watel\lleermulS rond In de hal van de kerk te 
Hoogwoud. Het diertje, een mannetje, werd gevangen 
en naar het vogelasiel gebracht waar het overleden is. 
Op de kerkZolder ligt oude mest en in de loren zou 
recent ook een kolonJe vleermuizen gesignaleerd zijn. 
Mogelijk dat het een kolonie watervleermuizen betreft. 
die wellicht afkomstig is van een kolonie in de kerk van 
Spanbroek die verd'wenen is (J. Verbeek). In West
Friesland is de walervleermuis schaars. 

A male Daubenton's bat was found In lhe church at 
Hoogwoud (Noord-Hol/and). ft ;s possible that 8 roost is 
situated hers Tha Daubenton"s bat is 8 rare species in 
Ihs ~est of Ihs province Noord-Holland. 

Ruige dwergvleermuis Plpistrellus nathusii 
Alkmaar (N-H). In januari 1995 stelde een 
rondVliegende ruige dwergvleermuis in de hal van de 
Rabobank het alarmsysteem in werking. Het beest is 
gevangen en uiteindelijk losgelaten te Grootebroek (J. 
Verbeek) 

A Nathusfus'pipistrelle activaled the alarm system of a 
bank in Alkmaar when "ying around in the building 
(J8fluary 1995). 

Franjestaart Myotis naltaren 
Rimburg (L) Op 11 oktober 1994 werd een franjestaart 
aangetroffen in een vleermuiskast in het 
Rimburgerbos Het diertje verbleef maar een dag in de 
kast. Het betreft. de eerste zekere zomerwaarneming in 
het Wormdal bij landgraaf en de twaalfde zekere 
zomerwaarnemIng (zicht, vangst of vondst) van deze 
soort in limburg (J pöschkens). 

A Natterer's bat wss found in a concrete nesf-box 
(October 1994) nesr Landgraaf (Umburg). 

NuthAJnne (L). In de kerk van Nuth werd op 1 juni 1995 
een franjestaert waargenomen (L Verhegge:n). De 
vleermuIS hing In een van de koepels op de zolder van 
de kerk. Zomerwaamemingen van de franjestaart in 
gebouwen in Nederland zijn nog niet eerder gedaan. 
Des Ie opmerkelijker Is de waarneming van een 
franjestaart op de zolder van het bijgebouw van een 
kasteelboerdenj bij Unne op 16 juni 1995 (M. 
Dorenbosch). In dezelfde ruimte bevond zich een 
kolonie van ca. 20 grootoorvleermuizen P/ecotus 
aurl/us 

Single Natterer's ba!s were found In a church attic (Juna 
1995) and Iha attlc of a farm (June 1995) in Ihe 
provif1C8 Umburg. These are the firsl lwo summer 
records of Natterer's bals in buildings for the 
Nether/ands 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 
GrosthulZen (N.H). Op 22 mei 1993 werd In een 
woonhuis Ie Grosthuizen op een zolderkamertje onder 
een compulerpnnter een mannetje ttavlStJsche 
laatvlieger aangetroffen (J. Verbeek) De rugvacht was 
bruin gekleurd, echter lichter dan normaal De 
buikvacht was grauwbruin Alle niet behaarde vlezige 
delen waren lichtroze. De vleugelS waren vrijwel 
doorzichtig, waardoor de bloeddoorlopen aders goed 
zichtbaar waren Voor zover bekend is dit de eerste 
waarneming van flavisme bij de laatvlieger (H D.J 
Verheek & K Kapteijn, NyctaJus - in press) 

A "avistIC serotine was found at GrosthU/zen (May 1995. 
Noord-Holland) 

Tweekleurige vleermuis V8spet1ilio murlnU$ 
Amsterdam (N-H). Op 3 maart 1994 werd een dode 
tweekleurige vleermuis aangetroffen in het Antonf van 
leeuwen hoek Ziekenhuis te Osdor~Amslerdam (F 
van der Vliet, in /itt.). Dit is de derde waarneming voor 
Amsterdam en de twinstigste waarneming voor 
Nederland, waarvan verrEI'N8g de meeste in de 
kuststreek van West·Nederland zijn gedaan. 

A deed pat1f...coloured bat was found in Amsterdam 
(March 1994). This is the 2fJI' record for the 
Netherlands. 

Grijze g rootoorvleermuls Plecotus auslriacus 
Maastricht (l). Oe afgelopen wIntercensus is weer een 
grijze grootoorvleermuls waargenomen In de 
Kasteelgroeve bij Maastricht op 28 december 1994. 
Deze soort wordt onregelmatig en in zeer klein aantal 
(steeds 1 ex.) overwinterend waargenomen in de Zuid
Umburgse mergelgroeven (W. v.d Coelen e.a.) 

A hibematmg grey /ong.eared bal was found In 8 

mar.cava near Maastnchl (December 1994) 

Valkenburg (q Op 6 JUni 1995 hmgen op een 
kerKzolder In Valkenburg twee gnJZe grootoren (L 
Verheggen). Oe betreffende kerkzolder is In overleg met 
hel kerkbestuur toegankelijker voor VleermUizen 
gemaakt dan ze al was. Hel betreft een van de weinige 
zekere waarnemingen van gnJZe grootoren In een 
zomerverb~.rtplaats die vanaf 1986 In ZUId-Nederland 
zijn gedaan. 

Two gray long-eared bats ware found In a chtlfch attJc In 

Valkenburg (June 1995. LImburg) 

BO$vleermu is Nycte/ys IDis/Drl 
RlmbIJrg (l) Op 23 september 1995 werd een 
volwassen mannetje bosvleermuIs aangetroffen In een 
nestkast In het RlmburgerbOs (L Verheggen J 
Poschkens) Dit el(empla&f werd na vlijlallOg 



teruggevonden in een vleermuis kast diezelfde dag, en 
werd voor het laatst in deze kast waargenomen op 28 
september. Na de vondsten in 1986 (Mook) en 1987 
(Heerlen) van boombewonende kolonies van de 
bosvleermuis in Umburg zijn geen zekere 
waarnemingen (batdetector-waarnemingen 
uitgezonderd) meer gedaan van deze soort in deze 
provincie. 

A male Leis/ers bat was found in a nest-box near 
Rimburg (September 1995). This is the third knOwn 
record tor Umburg. 

Nieuw ultrasoon geluid; bruine rat? 

Zomer Bruijn, Nieuwstr"aat 23. AMERSFOORT 

Op 8 augustus 1994 bevond ik mij 's nachts 
op de oever van een plas, gelegen tegen de rand van 
Leusden (Amersfoort). Terwijl ik hier naar enkele 
jagende watervleermuizen stond te luisteren, 
registreerde mijn batdetector zwakjes een 
merl<waardig geluid. Toen ik enkele meters in de 
aangegeven richting liep, werd het geluid snel sterl<.er 
en even later merkte ik tot mijn verbazing dat het uit de 
grond leek te komen! Het bleek l:IJ&sen het gras van de 
oev6f, op ongeveer een meter afstand vanaf het water, 
het duidelijkst te horen. Toch was er op deze plek geen 
ho~ngang o.i.d. te zien, zodat het geluid kennelijk 
dieper vanuit de grond kwam. Toen ik met mijn voet 
een stap op de bewuste plek zette, werd het opeens 
stil. Even later begon het weer, enkele meters verderop. 
Toen Ik hier arriveerde, meMe Ik dat er een eindje 
verderop nog een plek was waar een dergeijjk geluid te 
horen was. Het leek wel of zich hier een ondergronds 
gangenstelsel bevond, waardoor zich meerdere 
geluidmakera konden verplaatsen. 

Hoewel geluiden zich moeilijk laten 
omschrijven, lNiI ik toch een poging doen. Het zijn 
aaneengeregen reeksen van ongeveer 15 (5 tot 33) 
pieptonen, steeds van elkaar gescheiden door enkele 
seconden stilte. Fonetisch zijn de pieptonen met "tjioe
tji'*tjioe' weer te geven; elke piep begint hoog, maar 
daama zakt de toonhoogte snel vloeiend naar beneden 
en eindigt laag. Het accent ligt vooral op het lage 
gedeelte en elke pieptoon duurt ongeveer een hat'le 
seconde. De frequentie van het geluid ligt rond de 22 
kHz maar is niet erg stabiel, zodat de ene reeks 
pieptonen hoger en de andere veel lager kan klinken. 

Ik ben ongeveer een uur op deze plek 
gebleven, gefascineerd door het geheimzinnige geluid. 
In die tijd heb ik vier maal een of meerdere bruine 
ratten voorbij zien zwemmen, die daar -verscholen door 
de oevervegetatie- kennelijk hun nachtelijk leventje 
leidden. Hoewel de ratten op de momenten dat ze voor 
mij zichtbaar waren geen ultrasone geluiden maakten, 
ga ik er toch van uit, dat zij de makers waren van het 
geheimzinnige, ondergrondse geluid. Hopelijk kan dit 
binnenkort nog eens geverifieêrd worden. 

Nuchrift redactie 
Van zowel de bruine rat als de zwarte rat Slaan in de literatuur 
ultrasone geluiden beschreven (tot 100 kHz bij de bruine rat) die 
gebruikt worden biJ de communlcalle tussen jongen en hun 
moeder en diverse vormen van sociaal gedrag (paargedrag, 
conflicten) (zie bijv. The Handbook of Brillsh Mammais, third 
edition. Corbet & Harris, 1991 , pag. 252). 81J zwarte ratten zijn 
deze geluiden waargenomen tijdens een VZZ-kamp In Umousin 
(Frankrijk) In 1991 . Een vergelijkbaar ultrasoon geluid werd enige 
jaren geleden waargenomen op de oever van de Maas bij 
Maastrictt (L. Vameggen). Dit geluid leek nog het meeste op een 
storende radiozender. 

$ummary 
New ultrasonic sound; common rat? 

One night in august 1994. a strange sound 
was heard with a bat-delector by the bank of a pond 
near Amersfoott (utrecht). The sound was composed of 
8 series of short squeaks of approximately 22 kHz. 
Each squeak stafted at high frequency. then gradually 
dropped in frequency. ending distinctively. Ouring an 
hout of observation by the bank one or more common 
rats were frequently seen. " is assumed thaI these rats 
produced this sound. 
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Simultaantelling rosse vleermuizen en watervleermuizen in 
het Gooi en het noordwestelijk deel van de Utrechtse 
heuvelrug 

Marlijn Boonman, A1jan 800nman & Marlijn 
Doronbosch, pis HUgO de Vries laan 47, UTRECHT 

Inleiding 
Hoewel wor het zoogdlermorVtoringproject 

veel kolonies worden geteld, :zijn simultaantellingen 
zeldzaam. Een siml,jtaanteling is een telling waarbij 
op één avond ane opspoorbare .... eermuiskolonles van 
een groot gebied tegelijkertijd geteld worden. Het 
voordeel van simultaan teUen Is dat Je geen last hebt 
van kolonies die verhuizen, je telt namelijk niet één 
boom maar het merendeel van de populatie van een 
gebied. Nadeel is de grote hoeveelheid organisatie die 
voor de teling nodig is. Een simutaantelling zal 
daarom niet vaker dan eens per jaar per gebied 
plaatsvinden. 

Methode 
In 1995 WMd in het gebied tussen Hilversum 

en utrecht een simultaantelling van watenAeermuizen 
en rosse vleermuizen gehouden. De week voorafgaand 
aan de telling werden zoveel mogelijk bomen met 
vleermuizen opgespoord. De volgende bosgebieden 
werden onderzocht (gezamelijke oppe~akte 300 ha): 
Voordaan, Achterwetering, Blauwhoef, Maartensdjkse 
bos, Eikensteyn, Einde Gooi, ZonnestraallEmmikker 
bosch , Eikenrode en loosdrechtse bos. Voor en 
tijdens de teling was het warm (15-20 graden), droog 
en vrijwe{ 'Mndstil Wt!er. 

""""'- V\eennuJssoort Boom$oort n 

loosdrechtH bos WIIllllf'lleermuls oOk 17 
loosdrechtsa bos water'Aeermuis oOk 

,. 
loosdrechtsa bos watervleermuis .k 34 
loosdrechtse bos rosse Vleermuis beok • 
LOO$drechtse bos rosse ","""uis beok 12 
Eikenrode rosse Vleermuis .k 14 
Eikervode rosse Vleermuis .k lS 
EmmIkIoo<_ WIIlervleermuis beok 25 

8ndo ""'" 
wateMeermuis beok lS 

8ndo ""'" 
watervteermuis .k 33 

8ndo ""'" rosse ...teermuis beuk 4 

8ndo ""'" rosse ..teermuis beuk 19 

8ndo ""'" 
rosse vleemJuis be"k 9 

Elnde GooI rosse Vleermuis .k 7 
8ndoGooi rosse vleermuis .k 40 
Elnde GooI grodoorvleermuis be"k 3" 
MaartensdIjkse bos rosse Vleermuis beok • 
Maartenadijkse bos rosse WNtmuis .k 29 
Achterwetering wateMeermuis bouk 1Ir 
Achterwetering rosse >Aeermuis beok S 
Achterwetering rosse Vleefmula beuk 14 
Voord .. n walervleermuis beok 55 

AllE BOSSEN WATaM.EERMUS 211 
AU.EBOS$EN ROSSE lIlEElUJIS 184 
AlLE BOSSEN GRQOT<lORII1HRM.JS 3 

Tabel 1. Resutaten van de simulaaI1e111ng op 718 jW 1995 
(" aartal geschat, -kolonie 'l'Mhuisd) Tabla 1. Results of 
slmuJraneous count of tteedwdng bats on 7/8 JuIy 1995 
(walervleermuis=DautHInlon's bat rosse v/eermuis=noctule, 
grootOOfVleermuis4ong-eared bat;°astimated numbflr; .. 
colony moved) 

Resultaten 
Et werden 22 kolonies gewnden, 8 

water'IAeermuiskolonies, 1 grootoorkolonie en 13 rosse 
lIIeermliskoionies. De nacht voor de telling 
werden alle koloniebomen nagelopen om eventueel 
verhuisde kolonies terug te vinden. Het aantal 
grootoren werd geschat aan de hand van het aantal 
zwermende dieren bij de kolonie. Op 7 juli werden aUe 
watervleermuiskolonies geteld. Omdat de tellingen van 
watervieermLizen in het loosdrechtse bos mislukte, 
werden deze kolonies op 8 jLiî opnieuw geteld samen 
met de rosse lIIeermuiskoloni6. De resultaten van de 
telngen staan in tabel 1. 

Slechts één kolonie bieek tijdens de telling 
vertund te zijn. Deze kolonie werd geschat op 10 
dieren. In het loosdrechtse bos Illogen 's avond tijdens 
de telling al watervleermuizen rond voordat hier 
watervleermuIzen bij de kolonies geteld werden . De 
ochtend daarwor kon echter geen andere kolonie 
gewnden worden dan de drie die geteld werden. Een 
klein aantal water-Aeermlizen Is hier dus niet geteld. 
Op 9 j\Ji werd 1 water-Aeermlis bij de kolonie In Einde 
Gooi gevangen om determinatie te bevestigen. In 
Voordaan, Maartensdijkse bos, Emmikker bosch en het 
loosdrechtse bos zijn water\4eermuizen al in vorige 
jaren afgewngen. Op dnsdag 4 j\.t werden in 
Achterwetering twee jonge rosse ~eermuizen 
waargenomen, deze dieren waren nog niet In staat om 
zelfstandig te wegen. Ook de telresl1taten van de toren 
van Naarden waar rosse ~eermLizen in zitten maken 
aannemeijk dat het merendeel van de jonge dieren 
niet Is litgeo.togen tijdens de telng. Mei en juni \IlU1 dit 
jaar kende vee natte en koude dagen, in deze periode 
werden enkele dode rosse lIIeermlisjongen gevonden. 
Omdat de jongen niet meegeteld zijn, zou een effect 
hiervan pas volgend jaar telbaar zijn. 

Vergelijking met 1994 
Vorig jaar werd in helz(!/fde gebied een 

sim~anteling gehouden op 2 juli. Toen werden 197 
rosse \o4eermlizen en 133 waten.teermuizen geteld. In 
Voordaan werd toen echter aleen 's avonds naar 
kolonies gezocht waardoor de water\4eermlizen toen 
getrist zijn. Wanneer we deze kolonie er wor 1995 
niet bijtekenen dan komen we op 156 
water.4eermlizen. Deze res~ten wijken maar weinig 
af van de resUtalen van 1994. )(jjken we echter naar de 
bosgebieden apart dan zien we met name wor de 
water\4eermlis veel grotere afwijkingen: Eikenrode 46 • 
-> 0, Zonnestraal 0 -> 25, Einde Gooi 12 -> 48. 
Afzonderijke koloniebomen worden vaak niet ieder jaar 
door Illeermuizen gebruikt, de afwijkingen in de 
teireslAtaten van afzonderlijke bomen zUlen daarom 
nog veel groter zijn. Zo op het eerste gezicht lijkt het er 
dus op dat simlAtaanteiingen veel kleinere luctuaties 
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laten zien dan telngen van .tzonderljke bossen of 
bomen. Voor monitoring zou een almultaantelng dus 
veel betrouwbaarder kunnen zijn dan het telen van 
Inchtduele k04orjes. Om hier Inzicht In te krijgen, zijn 
echter nog vee{ vervolgtellIngen nooctzakeijk. 

Dankwoord 
Ronaid Meulman en Jalper Peil/kaan hebben 

geh04pen met het opsporen van de kolonies. De 
simlituntellng il uitgevoerd door de volgende tellers: 
Peter Blom, Co Boonman, Junne BOl, Ren6 Jansen, 
Eric Jansen, K1elke, Rogier lange, Petje Berkemeyer, 
Bart Noort. Bemedette van Noort. Chrisbl Spormann, 
Roei Schreurl, EYeline Weslell, Rombout de Wijs. 

SU"""'" 
Simultan.ou. counIa of noctuIN and Deubenlon'. 
". In coIonIM In the Gooi and the notth-WNI reglon 
oftlM utrecht,.",e of hUia 

A week before the court took plactJ (7/8 JuIy 
1995) 22 coIonIes WtJ18 loc.ttJd .nd the number of bels 
of IJach colony was estimllttJd. Of thtJ3e colonJes. onIy 
one had moved on before tIHI day of tIHI court. 8a3ed 
on the duatlon lIt Naarden, lis unlikely thaf the young 
.nitMJs lJew oU. deling the coud. Camparing the 
numben SHl1In 1995 to those of 1994, 184 to 197 
noctules and 156 to 133 Dauberton's blits (fhe 
Voon:Iaan coIony Is di$courted, because this colony 
was oVfHfooked In 1994), the Change Is nol 3lQnltfcaft. 
De$pltJ SOlne remar1<ab/e nuctulllions In thrH 
DauberWon's bilt coIonies the Impfeufon is thet 11 

sJmulaneous court gÎWs 11 tnOI8 IIccurate pictU18 thlln 
inävldual otJe$. This can onIy be verl/ItKI by annual 
follow-up courts. 

Mededelingen 

Bestuur 

Oe Aflas; een nieu'tVe coördinator 
VeHn den het zich onderhand 81 eens heb

ben mge\lfugd: komt de Vleermulsa1las er nog? Te
recht, want het Yeldwerk voor de atlas Igt 81 weer 2 jaar 
achter ons. En sindsdien is er voor de gemiddelde 
nleuwsbrieftezer weinig gebeurd. Wat niet geheel juist 
Is, want het bestuur van de VlEN/svo en de redactie 
voor de das hebben wel het nodige gedaan om de at· 
las de wereld In te krijgen. Onze actilAteiten hadden -
helns- een Iterk organilatorisch accent. Na afloop 
van het denstverband met Herman I. allel \/fijwlli
gerswerk geworden, met als gmg dM de wortgang In 
het gedr.ng kwam. All bestuur hebben we daarom g~ 
zocht naar een manier om de gang ef weer In te krij
gen. Met een herschikking VWI de begroting en aanlM
lende fondswerving is het ons gelukt flnancl~e midde
len te \oÛ\den om per 1 december 1995 een parttime re
dacll.co6rdnator aan te .tellen: Annette van Berkel. Zij 
coördineert de actMteiten van redactie, auteurs en an
dere betrokkenen. Daarbij gaan we lMt van een plan
ning die het mogelijk maakt om de atI .. eind 1996 ge
publiceerd te krijgen. 

Oe relatie met de VU 
Zoals bekend Is het bestuur van de VLEN/svo 

al enige tijd met het bestuur van de VZZ in gesprek over 
.. mengaan. Er waren tot nu toe enkele organisatori
sche beletsels voor deze samengang. Na overleg met 
de VU en onze achterban \/Ia de (prolJinciale) coördina
toren I. het nu zover dat we voort kunnen maken met 
deze samengang. Dit betekent dat ergens in 1996 ale 
actilJiteiten van de VlEN/svo worden overgenomen 
door de nieuw op te richten Vleermuiswerkgroep van 
de VZL De das Is hiervan litgezonderd; de Stichting 
V1eerml.à Onderzoek (SVO) blijft hiervoor verantwoor
deijk. Voor de lezers van de Nieuwsbrief zal <it "es 
weinig praktische gevolgen hebben. De Nieuwsbrief 
blijft bestaan en het abonnementsgeld zal in ieder ge
val In 1996 niet veranderen. 

Of er zich andere INijzigingen gaan voordoen 
moet nog blijken, daarvan houden we jullie lJia de 
Nieuwsbrief op de hoo;le. 

Actievelingen gezocht 
Het hlidge bestuur van de VlENJsvo heeft te 

kampen met tijdgebrek. De meesten hebben een 
drukke bun en hert runnen van de dub kost toch be
hooIIjk wat tijd. André Kaper heeft daarom besloten 
om per 31 januari 1996 zijn functie van secretaris neer 
te leggen. Voor hem zoeken we een vervangef. 

Daarnaast zoeken we mensen die de nieuwe 
VleermuIswerkgroep In de VZZ Mllen gaan trekken. Het 
huidige bestuur zal voorioplg de handen nog vol heb
ben aan het litgeven van de atlas (en hun andere act!
IAtdten). We zoeken daarom mensen die met frisse 
Dn de nMluwe Vleermuiswerkgroep willen gaan trek
ken. DIt zal "";j snel moeten gebeuren, het 11 het 
mooist als de Vleermuiswerkgroep al draait op het mo
ment dat de samengang formeel een feit wordt. 

Heb je Interesse en tijd voor een rol in het be
stuur van de Stichting VleermLHonderzoek of voor de 
Nieuwe Vleermulswerkgroep van de VU, neem dan 
contact op met Jan Buys, 0318-417549. We rekenen op 
een roodgloeiende telefoon. Jan Buys 

Spelling wet.nschappelijke namen ,"-i" of "-ii") 
Naar aanleiding van het artikel van de hand 

van onze hoofdredacteur, Ludy Verheggen (\Mens in
spanningen voor de Nieuwsbrief niet hoog genoeg ge
prezen kunnen worden) op pagina 13 van Nieuwsbrief 
NO 19 (Jaargang 6, nummer 3) van december 1994, 
heeft het bestuur zich beraden over deze kwestie-. Het 
bestuu! lAndt het belangrijk, dat er eenheid van spelt;ng 
11. Immer I, het Is &lonig wanneer de Zoogdier-atlas 
eerl ander& sp~Ulng hl!lnteert dan de Vleermuis-atlas. 
Het bestuur heeft dan ook geen standpunt ten l!Ianzjen 
van de jlistheld van Spelling, maar conformeert zich 
wel graag aan de bestaande regels. 

Infoimatie bij Or Chris Smeenk (Nederlands 
Natuurhlstori.ch Museum, leiden) leerde, dat er ind8l
daad onduidelijkheid Is over de uitgang "-i" of "-ij". De 
kwestie wordt behandeld In de artikelen 33c en 33d in de 
'NTERNATIONAL CODE OF ZOOlOGICAl NOMEN CA· 
TU RE" (3" editie, 1985). Het blijkt, dat er onder de 
nomenclaturisten enige verwarring Is geweest omtrent 
de "IlO-kwestie en dat de regels In de vorige editie van de 
Code afWJken van de huidige. De door ludy Verheggen 
voorge.tane spelling is taalk.undlg correct, maar daar 
geven de taxonomen niet om. Om nu voor eens en voor 
altijd de verwarring uit het veld te ruimen 15 er Yastge-
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,teld, dat de naam, die de oorspronkelijke auteur (die de 
soort voor het eerst beschreef) heeft gekozen, geldig is 
ook af heelt die auteur de naam tout gespeld of gramma
ticaal tout vervoegd! Het blijkt, dat de bedoelde auteurs 
inderdaad --ii- hanteerden, waar zij dat taalkundig niet 
hadden moeten doen. De correcte speling voor onze 
vleermuizen is derhalve: 

daubentonll 
brandtii 
bechsteinil 
kuhlii 

In aDe publicaties van de VlEN/svo ruHen we 
dus graag deze spelling gebruikt zien. Bestuur VLENI 
,va 

Geluidsanalyse 
Veel VlEN-Ieden zullen niet weten dat er bij de VlEN de moge
fjkheid bestaat geluidsopnamen met Hn computerprogramma 
te analyseren. Vroeger kon je daarvoor naar het zokJerl<amerlje 
van Harman Umpens om op een OIlwaafSChiJnljk tr&Qe 286 een 
cursorstreep over een vaag beeldscherm te bewegen. In de 
tussentijd /s fH veel verandfHd; Herman is naar Duitsland var
huist en de computers zijn vele melen sneller geworden. Te
genwoordig beschikt de VLEN over het enaJyseprogramme 
LP900 versie 3, det gemakkelijk met een muis kan worden 
bedend. Om geluldan in een computer te leden is een geluids
kaart nodig. Deze kaart en het LP900 programma zijn m0men

teel gafnstelfHJfd bij Martijn Boonman In utrecht. Een leder áe 
ge/uklen wI (laten) enalyseren kan voortaan terecht bf Matöjn. 
Wat kan de LP9OO? 

Na rlgitlllsadng van het ingevOtHde geluid ($amphlfre
quanties: 5, 10,20,50 en 100 kHz) verschijnt hat osclJogram. 

Hi&m168 Is het volgende te berekenen: 
(lnverse-)periodogram. Berakent instantane fre 
quentia tegen tijd. 
Fast Foorler Trans/orm over een Insta/bara tijds 
duur. Met en zonder Hanning-window. 
Multiple Spectre. Een sonagram waarin 
amplitudeverschil/en in kleurcontrasten zijn 
weergegeven (niet bij printen). Berekend op basis 
van FFT's . 
H/stogram voor pulstussantijden. 

Maar de LP900 kan meert We zul en daar nu niet ta diep op 
ingaan, kom zelf maar eens kijken. Maak gfH1Jst een keer een 
afspraak om een dagje met de muis te /dikken . NHm we: je 
eigen recorder mee met rrini-plug uitgeng of fu/pstekkfH. Zorg 
ook voor voldoende 3.5 inch dsi<ettes, want na affoop wordt de 
harde schijf gera/nlgd. Bedenk daarbij dat er, alhankeljk van 
de gebruikte samplefrequentie, slechts iets van 20 sec. aan 
geIVid op één dskette past. Het Is handig voor de analyse om 
enige basale akoestische kennis In huis te hebben. stel Je 
probeen het lrequentie-tijdsvertoop van vfe&rmuispulsen te ach
terllalen aan de hand van afgestemde opnamen, of je wilt de 
algehele bandbreedte van de pulsen meten met brede band 
opnamen. Als je dan geen nauw /dM hebt wat 'alasing of vouw
vervorming ' betekent, zul Je al snel voor grota verressingen 
komen te staan Hn wordt analyse een taaie klus. We kunnen je 
best een handje ha/pen, maar het moet natuurlijk niet te erg 
worden . Onlangs is ar een artikel verschenen in de Mamma/
aar, waarin dieper op deze marerie wordt ingegaan. Je kunt het 
beste//en door FI10.- over te maken op giro 3389176 t.n .v. 
penningmeester ZWG, Dobbelmanduin 46 te Noordwijk, o.v.v. 
materiea/nummer Mamma/aar. 
Om een efspraak te maken voor geluidsana/yse kan je bellen 
met: Marlijn Boonman, H. de Vries/aan 47, Utrech~ tel 030 
22716529. Dit Is 10 min. topen vanaf NS station Utracht-Over
vecht. Arjan Boonman & Martijn 800nman 

Een goede verlichting is meer 
dan het halve werk 

Ruim veertig jaar lAeermuisonderzoek heeft 
mij vele malen onder uiteenlopende omstandigheden 
overtuigd van bo>nnstaande aangepaste zegswijze. 
Vooral tijdens mijn aanloop in het \IIeermuiswerk in de 
jaren Vijftig opereerden wij in de Zuidlimburgse 
mergelgroeven met een aDegaartje aan lichtbronnen. 
We gebrUikten Tilley-petroleumvergassers, allerhande 
zaklantaarns en de grote batterijen vets~ndende staaf
lantaarns. Vooral deze laatste waren een voortdurende 
bron van ergernis. Met kunst en vliegwerk moesten 
deze veelal goedkope en inferieure lampen gaande ge
houden worden. lekkende batterijen betekenden vaak 
een voortijdig einde van deze onmisbare "spteten
kijkers~. Het betekende dan ook een ware revolutie 
toen wiJ In de tweede helft van de jaren zestig de be
schikking kregen over accu-lampen die sinds jaar en 
dag in de kolenmijnen werden gebruikt. Met de sluiting 
van de Neder1andae mijnen In die periode kwamen 
grote aantaUen tweedehands mijnlampen In roulatie. 
Deze lampen die In verband met explosiegevaar vol
gens strenge voorschriften waren geconstrueerd, wa
ren in principe niet voor privé-doeleinden geschikt On
der bedrijfsomstandigheden konden ze ongeopend bij
geladen worden. Inspectie van de drie-dellge accu was 
aleen mogelijk als het accu-huis middels een spe
ciale magneet geopend werd. Wij waren pas In staat 
om deze lampen te gebniken na verbreking van het 
magneetsJot en de .. npassing van zelf gebouwde op
laad-apparatuur. Toch was het ons mogelijk om daarna 
nog ongeveer tien jaar met deze oude mijnlampen te 
werken. 

Door bemiddeling van gepensioneerde 
mijnwerkers die nog een centje v.tlden bijverdienen 
was het vervolgens in de jaren zeventig nog enige tijd 
mogelijk om een nieuw type voor particulier gebruik 
aangepaste mijnlamp te verkrijgen . Deze lampen, die 
betrekkelijk gemakkelijk geopend en opgeladen 
kunnen worden, hebben gedurende 20 jaar gebruik 
onder alle omstandigheden hun deugdelijkheid meer 
dan bewezen. De betrouwbaarheid en het feit dat deze 
lampen gedurende vele uren op volle sterkte brandend 
in bedrijf kunnen blijven weegt m.i. geheel op tegen het 
lIchtvermogen dat duidelijk minder groot is dan dat van 
de thans gangbare halogeen staallampen. 

NaIKaag bij de fabrikant van deze lampen, de 
firma ABB CEAG te Dortmund in Duitsland maakte 
duidelijk dat ook het aangepaste type mijnlamp al lang 
niet meer leverbaar is. Het is vervangen door een 
moderne versie met een ingebouwde oplader. De aan 
een snoer bevestigde lamp kan aan een hoofdband 
gedragen worden. Dit heeft het grote voordeel dat men 
bij het werken in de duisternis de beide handen vrijhoudt 
De prijzen van lamp en toebehoren volgen hieronder 
(meer details zijn bij de auteur op te \'ragen, red.) 

Type Lamp DM 
HLE 7lEN 3,75 V 734,-

" 
0.&0.4 A 

Accessoires 
5 gloeitampen 82, ' 
riem "',-
hoofdband 43,-
kopstuk·houder 14,' 
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Men dent er rekening mee te houden dllt de hier In DM 
aangegeven prijzen biJ Import In Nederland worden 
vertloogd met Invoerrechten en BTW. Hoewel het 
eindbedrag van een zeer fors kaliber la heb ik toch 
gemeend dat deze aankondging in de Nieuwsbrief op 
zijn pl.ats I •. Vleermuiawerk.,.s eie zich zo'n forse 
uitgave kumen veroorloven verzekeren zich zodoende 
Immers gedurende tientIllen Jaren VIIn een goede 
venchting. Inlichtingen over deze en andere 
kwalteitsYeltchting bij ABB CEAG BV, Postbus 283, 
2900 AG Capele a.d. IJssel. A.M. voa., 

NyctmUIIln de aanbieding 

Erratum 

In Nieuwsbrief n° 21 (jaargang 7, no. 2) staat 
op pagina 11 - Symposium Echolocl1ie Genève 18-20 
november 1994 door Arjan Boonman - abusievelijk de 
naam Vuur tweemaal fout vermeld. Dit moet zijn: 
Spall.nzanl. Op pagina 8 - Dorstige dwerg .... eermuis 
door Zomer Bruijn - moest vermeld worden dat de twee 
ctwerg\04eerml.izen tegen de muur achter een plankje 
aten. 

Bq de ~ zJ)I tww lWCeIrÛ aftewr1ngeo ut 1994 
..... hit 0UbIbIIge tljdtchrirt N)dakJs~. Ol: tijdschrift .· Nvct'''/US 
..... "_ ........ , de N .... ""h ........ """""."d, Hot ~ r ' .. 
beCreft Heft 2 «t Htft 314 wn Band 5. Een jurgang (Band) \l8n .~ _ F.,.. 
N)'Ctllh. btetall uit 4 nummfiS (Heften) .... n 100 of meer ~ 
PlQlir.'s. Het _ om Mn eenmalige ectie, van al( Heft is tn8W 11) 

"'" - ......... iIId)ear. U ku'i .... Heft in lNI bezI: lcrijoIIn I ® 
door twM ""uw. abonne .. voor de Nieuwsbrief •• n t. 
meIdIIn bij dl redICöt. 

0. ....., In NyrD1u8 gun ~r diwne I 
.~""'''''''''"",,,''i op hit gIbied wn de bMchermlng .. onderZDeI< ..... _ .. _ 
(~eiclngMCokIgi., poputlltie-dynamicl en gedrag) .... n 
"'-""lAan In Dubland en MImS landwI ui h« ~ 
OcMt.Eur • . 011 dit tijdschrift ook inter.unt Is "l/l)l)r de 
NedIrIMdA ~ blijkt ui de wIg..w:te greep 
ui de inhoUd ..... Helt 2 (rMI: In tata. 11 artbltn an 9 korte 
~): ~hN 'Vwhtl .. und 
PopuilillDnaeigtnschiften der Rauhhllll,tlled8fTTl81A In 
o.ag .... nb ... g; tachwM "!'lil( Wodl .... stubt der 
'I •• Irr.den __ , in..-.m Vog~ bel w.r.u'MOrtz 
$OWIe eernertaJngen ZlJ{ lebeM'Mt1ae und zur MbeatbalUng 
In EIOI:IhrmgIn: Zan ~ .. BNIfIIlgeII'IecIerma. 
Hel :Y4 Is een specIIIe uagr... wn Nyc:telus met 20 
'iDOIdlKttte ....... het fIM1IhI congrM VIIn de 
~ F~ m NllIlnctllUbt.nd 
DetbchIInd. dil: gehouden werd Win 2-4 april 1993 in Bad 
SegiIberg. WtdIrom .." greep ut de inhoud: Uriellbl'lMkl· 
KIIrtleNng zum Vorkommen von Fledermlus.n en der 
~Ischen WutkQtta; Netzftnge In elnem 
~ F~1.WtieI' In der EI"" (BRD, Rhalnlllnd
Pfalz) • Phlnologie,Populationsschatzung, V.rheltan; 
Varbraltung und Bast.ndHntwicklung d .. Mausohrs in 
Nordthllrlngan; Elns.tz von DST -Nachtsicht~r.tan beim 
Fled.mtlusechutz. Reg.matig ... rschlJnen besprelàngen 
(zoals ook in Haft 3/4) van recante rapportan, artikelen, 
oieuwIbriewn en boeIoIn owr >Mermuiz:en In Europtl. Deze 
ZIjn krlisch VIIn opzat en verplicht. kost voor han die da 
ontwikkelingen op hat gebied van vI.ermuisonderzoek- en 
blach.mll"" in Europe Mllen wlQln. 

Aanmelden wn tMe abonnees kan teiefonisch (tel 
046 474Z357). U krt)gt Nyctalus toegeatuurd zodra beida 
abonnees hun ebonnetnttttagald hebben ~. U lu'II: 
uleraard ook een abonnemert nemen op N)'Ctalua vla. het Bal: 
SUpport Fund For Esstem Europa (U hoeft dan géén portokosten 
te betIIIen), en betMld per Helt FI 23,-. Voor een abonr'Iernent 
op N)daIua kUIt U cortact opnemen mal: Peter LN (BSFFEE, 
E. deBoer-...nRljkstrMt13, 2331 t+llEIDEN.teI. 071 5314979). 
Ludy Verl!egglWl 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: OPROEP : 
:Het loek de redactie een leuk idee om excurQevemalen of : 
.belevenissen VaD de lezers met \Ileermuizeo iD ons 

·tijdschrift te puliicereD. Het gaat d&lI niet zozeer om 

: vema/eo waarin vleugel...<Jraagkracht, pulslengtes of cbi
.kwadrut toetsen een grote rol spelen, maar moer een stuk 
·in de vemalende traDt over een bijzondere nacbt of een 

:gebeurteni.s die destijds oen grote indruk op de schrijver 
.boeft acbtergel..ten. Zo vmg ik ooit vemaloo op VaD Peter 

• Li .. over gueriDl-strijders in oen oerwoud~xpeditie. DIu. 
: Voilt. vertelde eens over de oerste zomerwumemiDgen 
.va meervtoermuiz.en in Bedicum en de vemllen over de 
·oude tijdoo va. dhr. va. Ommeo zijD iruniddols 

:legendari!ICb binnen de Utrecbtse telgroep. Er zijD echter 
.nog veel. meer moo5Oll binDen de \Iloermuiswereld die zich 

• de moeiit fantastische belevenissen voor de goest ku.nnea • .ba/en. Door gevolg te geven lID deze oproep kunt U ook 

..deren mee laten genieten van die OlIe bijzoadere 

• gebeurtenis of eon voorval. dat u om bepuJde redeneo :graag in de opeobaalheid 'NiIt breogen. Woest u er op 
• bedlcht ebt _ beschrijving van oeD .nlKiug~ 
·vleermuisllIcbt vaak moor herkenning onOor de le:r:ers 

:te_eg zal brengen dan een minutieuze besduijving over 

.een Detvap vm Megaderma lyra ergens in de oerwouden 
·VID Sri-wb, boev-d dit laatste IlDg niet mis iJl. Alle • 

: verblen zijD dus welkom.. De rodactie is erg beuieuwd Daar : 
.de komende kopij. Atjan Boonman. • 
• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
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Publicaties 

VLEERMUIZEN IN HET LANDSCHAP; OVER HUN 
ECOLOGIE, GEDRAG EN VERSPREIDING 
Kapteyn, 1995, 224 pag, Provincie Noord-Ho/
land, Noordhollandse Zoogdierstudiegroep, Het 
Noordhollands Landschap, Schuyt & Co Uitge
velS en Importeurs all, Haarlem. Te bestellen in 
de boekhandel (ISBN 90 60973925) of bij Stich
ting het NOOIdhoilands Landschap, castricum 
door FL 59,50 over te maken op giro 299215, 
o. v. v. artikelnr. 5281 (Vleermuizen in het land
schap). Leden van de NOZOS en SNL krijgen FL 
10,· korting bij bestelling via SNL. 

Sinds 1001 lopen 'vieermuizen mee in de PNI 
(Provinciale Natuur Informatie) van de Dienst Ruimte en 
Groen, Provincie Noord-Holland. Aangevuld met de gegevens 
die in Noord-Holland in 1966-1991 in het kader van het VAP 
zijn wrzameld door de VLEN en sinds 1992 doof de Nozas . 
zijn in de periode 1966-1933 in tot8aI10.346 waarnemingen 
verricht. Deze vormen de basis voor een verspreidingsatlas 
wo de Vleermuizen in Noord-Holland die in november versche
nen is bij Ulgewrij SChu~ & Co. Een luxe uitgave die tot stand 
is gekomen in samenwerking met de Provincie Noord·HoIland, 
de NoordhoUandse Zoogdierstudiegroep en het Noordhollands 
Landschap, Het is de vierde atlas die bij Schu~ & Co ver· 
schijnt in de reeks ecologische atlassen (Dag-..1inders wn 
Noord-wast·Europa, Nederlandse Roofvogels en Nederlandse 
Weidevogels). Dat een provinciale atlas in deze reeks het licht 
mag zien is op zich al het vermelden waard; qua wrmgeving 
doet deze atlas In niets af aan deze bijzonder fraai uitgegeven 
atlassen. 

In de reeks vefspreidingsatlassen wn de Provincie 
Noord·Holland v.ijkt deze vleermuisaltas in een aantal opzich
ten af. Zo staan ",.ijwel alle tabellen, figuren, foto's en illustra· 
ties afgebeeld in kleur en is tegelijkertijd een brochure bij de 
Dienst Ruimte en Groen verschenen "Vleermuizen in huis". Met 
deze brochure t,OOrzjet de Provincie Noord-Holland In de be
hoeRe om bij "gastgezinnen° van -..1eermuiskolonies in huls 
meer begrip en tolerantie voor deze ongenode gasten te kwe
ken. Dil als aanwlling op de '-Aeermuisfolders die °in een ver 
verleden' door NBLF zijn gemaakt en de folders die in het ka· 
der van het landelijke Zoogdiermonloringproject zijn ver
schenen. Het is te hopen dat deze nieuwe brochure ook bui
ten de provinciale grenzen verspreid gaat worden. 

Het boek wit op door een helder en bondig taalge
bruik:; je leest het moeiteloos door. De tekeningen In het boek 
zijn van hoge kwaliteit, en de vele sublieme kleurenfoto's (van 
landschappen en '-Aeermuizen) hebben tal van zeldzame mo
menten vastgelegd. In de soortteksten zijn fraaie aquarellen 
opgenomen van Ruud van Beusekom. 

"Vleermuizen in het landschap- is meer dan een 
verspreidingsatlas van de vleermuizen in Noord-Holland, zo 
blijkt ook al uit de ondertitel "over hun ecologie, gedrag en ver
spraiding·. Achtereenvolgens worden de volgende thema's 
behandeld: Ecologie en gedrag, Soortbesprekingen, V1eermui· 
zen in hel Noordhollandse Landschap, Aantalsontv.ikkellngen, 
Bescherming en behoud en Vleermuisonderzoek. 

Het eerste algemene gedeelte van de atlas belicht 
een brem! spectrum van onderwerpen op het gebied van de 
ecologie en het gedrag van '-Aeermuizen. Uitgebreid wordt in
gegaan op onderwerpen zoals systematiek, echolocatie, 
foerageerstrategieên. v.interslaap, geboorte van de jongen, 
zomerverblijfplaatsen, predatie, paargedrag, seizoenstrek en 
rablês. Meer specifieke informatie staat apart vermeld in ka
ders. Als zodanig is dit hoofdstuk mJlicht de meest complete 
inleiding op een (provinciale) verspreidingsatlas die ooit van 

deze diergroep verschenen is (in Europa). De meest recente 
kennis over de ecologie en het gedrag van '-Aeermuizen staat 
erin beschreven. 

Het t'.veede hoofdstuk beslaat het grootste deel van 
het boek (104 pag.) en gaat in op de verspreiding, ecologie en 
gedrag van de in Noord-Holland waargenomen soorten in de 
periode 1986-1993. De soortteksten zijn opgebouwd uit de 
volgende hoofdonderdelen: Leefgewoonten , Jachtgedrag , 
Voorkomen en aantallen en Landschapsgebruik. Binnen de 
hoofdonderdelen Voorkomen en aantallen en Landschaps
gebruik, die ingaan op de specifiel<e situatie in Noord-Holland, 
is een indeling gemaakt in: verspreiding In de zomer; kolonies, 
status en populatiegrootte, verspreiding van paarplaatsen, 
betrouwbaarheid en volledigheid, verspreiding in de v.intef 
(voor en na de aUasperiode) en aantalsontwikkelingen resp. 
verblijfplaatsen, verplaatsingen, betrekkingen met andere 
soorten en habitatgebruik. Als inleiding op de soortteksten 
staat In een kader algemene informatie vermeld over: de sys
tematiek, de herkenning, het \.mldsel, de echolocatie, de ver
spreiding in Nederland en Europa, de trek en de status in Ne
derland van cle soort. Tevens is een kaartje met de versprei
ding in Europa opgenomen_ Ook in de soortteksten zelf staan 
kaders met specifieke informatie over diverse onderwerpen 
die voor de betreffende soorten relevant zijn (zoals ecologi
sche verschillen tussen zustersoorten, trek van meer
vleermuizen en gedrag van mannetjes in de paartijd). Terugke
rende kaders hebben betrekking op voorbeelden van hoe 
soorten gebruik maken van het landschap op een groter 
schaalniveau: illustratief voor het netwerk van verbiijf-, foera
geerp!aatsen en vliegroutes in het landschap dat voor vleer
muizen zo typerend is, 

Verbanden tussen vleermuizen en landschap spelen 
niet alleen op een groter schaal niveau. van elke soort worel. 
aangegeven in welke habitats zij jaagt en van welke typen 
Wrblijfplaatsen zij afhankelijk is. Het habitatgebruik Is in een 
grafiek weergegeven. Aangezien niet leder habitat in dezelfde 
mate onderzocht is, laat deze grafiek t'.vee verdelingen over 
de habitats zien; een van elke soort apart en een van alle 
soorten samen. Dit geeft een indicatie van de relatieve \otIOr
keur van een soort WOl" een habitat. Voor de verblijfplaatsen 
had eigenlijk eenzelfde soort bewerking uitgevoerd moeten 
worden naar type verblijfplaats (woning, kerk, boom, kast) . 
Hier wordt echter in de tekst op Ingegaan. 

Van elke soort, op de zeer zeldzame soorten en 
dwaalgasten na, zijn verspreidingskaarten in de zomer en 
v.inter op km-hokbasis opgenomen. Het relatieve voorkomen 
van een soort wordt voor elke regio in Noord-Holland (Texel, 
Kop van Noord-Holland, West-Freisland etc.) uitgedrukt in het 
percentage km-hokken met waarnemingen (verspreidings
index). In de soortleksten wordt informatie uit Noord-Holland 
aangewld met informatie uil: andere delen van Nederland en 
Europa. 

In Noord-Holland zijn tot en met 193315 soorten 
waargenomen, waaronder twee dwaalgasten (grote rosse 
vleermuis en noordse vleermuis). drie zeer zeldzaam soorlen 
(vale vleermuis, bosvleermuis en tweekleurige vleermuis), een 
zeldzame soort (franjestaart), een ",.ij zeldzame soort 
(baardvleermuis), drie vrij algemene soorten (meervleermuis. 
rosse vleermuis en grootoorvleermuis) en vier algemene soor
ten (watervleermuis, laatvlieger, dwergvleermuis en ruige 
dmrgvleermuis). De zeer zeldzame ingekorwn vleermuis is 
verdwenen. De meest kenmerkende soorten wor Noord-Hol· 
land zijn de meervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en 
ruige dwergvleermuis. Dit blijkt uit het substantiële aandeel van 
de Nederlandse populaties van deze soorten dat in Noord-Hol
land verblijft. Datzelfde gelei. waarschijnlijk ook voor de twee
kleurige vleermuis. Ook in internationaal opzicht is Noord-Hol
land voor de eerstgenoemde vier soorten van betekenis. 

Opvallend is de grote overlap in de verspreiding van 
de wBtervieermuis en de rosse vleermuis met zwaartepunten 
in Noord- en Zuid-Kennemerland en de Gooi· en Vechtstreek. 
In het noorden, msten en midden van Noord-Holland zijn 
beide soorten opvallend schaars. Van de baardvleermuis en 
de grootoor.teermuis is de baard vleermuis het zeldzaamst. 
Opmerkelijk is het nagenoeg ontbreken van de baardvleermuis 
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in de bosrijke blnnencluinrand en nat Gooi, terwijl juist in het re
latief open poIdlHbindschap wn West-Friesland en de 
Droogl1'llkerijan de enige .... rblljfplaalaen (in v.oonooizen) ge
',(lnden zijn. De groctoor.ieermuis komt -.erspreid over de prG
'Jincie In geTsoieerde populaties voor, is waarschijnUjk VIn
Voege de geringe lren<Bns In delen wn de prO'olincie over het 
hoofd gezien, maar be\4rd: zich in Noord-Holland op de rand 
van de gwarenzone. De beschrijving van l'Iet landscheps- en 
hablatgebruik op de besproken schul zijn een nowm. 

In Noord-HoDand wordt terecht erg worzichtig met 
baldetedOlWllam.mingen ..... n Myotls-soorten (maar 001( 

grooloreo) in h« .gemeen en franjastaarten en baard
Vleermuizen In het bIJzooder omgesprongan. Bij onzakBre de
terminaties zijn de waarnemlngen niet opgenomen. Voor de 
franjastaart resulteert dil In een nagenoeg leeg kaartbeeld ..... n 
de zo/llerwrspreldlng; slechta 6én wndst Is opgenomen. In 
hoewrre dl kaaltbeeld reNl Is laat zich moeilijk beoordelen; 
gezien de determinatIeproblemen biJ deze soort kan ja niet 
\'OOrzichlig genoeg zijn. Toch Is lItf vanaf gezien om bij de 0 .... 

rrge soorten 'zekare' zomerwssmemlngen van overige zomer
waarnemingen te onderscheiden. Zeker voor verblijfplaatsen 
waar 'lk!ermulzen wor de detlltfmlnatle ziJn afgevangen, had 
deze elCtra Informatie het kasrtbeeld lo.mnen nuanceren. 

In nat hoofdstuk dat wI~ op de SOOftteksten wor
den de VI~isf.oo.'. in de verschillende regio's behandeld. 
Zeer wrhlllderend t\larbiJ zijn diagrammen voor eU{8 regio 
waartn lMIt relatl .... workomen per soort (op buis ..... n de 
veBpreidingsindex) Is weergegewn. In de regiobesprekingen 
wont ingegun op aoortenrtJkdom. soortendiwrsleil en be
langrijk» \4eermulah8bbts. Voorts worel in arzondar1ijlca 
paragrafen ul\oer1g ingegaan op de belelamis wn landgoede
ren, begroeiing In het "ndbouwgebled en wateren voor 
~uizen, BIl de bapr'eking wn de betekenis wn de Wf

achllende watertypen In Noord-HoI"nd voor Jagende Vleermui
zen zi;, he .... ~ diagrammen (water In bos en water in 
bebouWde 1a:Im) omgewisseld. Oa SDOrtenrijkdom per km-hok 
wordt besprokan in relatie tilt "ndschappelijk» factoren die het 
wor1cDmen ..... n \4eermulzen bepalen. Een analyse wn de 
nationale en Irtemillonaie betekenis van de Nootdholllndse 
Vleermuisfauna sluit dl hoofdstuk af. 

E., grondige analyse van urtalsontwikkalingen 
..... n Vleermuizen In kefken en wirterverblijfplaatsan gut 
woraf aan een bespreking van maatregelen die voor de be
scherming en hfIt behoUd van llleermuizen noodzakelijk zijn. 
Hierbij worel nadrukkelijk Ingegean op de indicatieve waarde 
..... n 'v1eermuizen voor de kwaliteit wn het landschap op ver
IChlIIencIe niYeeua en de rol die vleermuizen kunnen spelen In 
het natuurbeleld. Voorts WOfel aangage ..... n naar welke 
aspecten vervolgonderzoek In Noord-Hollend noodzakelijk en 
wenselijk wordt geacht. 

In het laatste hoofdstuk wordt het vleermuis
onderzoek in Noord-Holland geplaatst tegen de achtergrond 
wn de ortMkkaling wn het Vleermulsonderzoek In Nederland. 
Het eerste deel belicht het Vleermulsondlltfzoek zoals zich det 
doof de jaren heen In Nederland ontv.tkkald heeft. Het tweede 
deel gaat In op de acltergronden van het onderzoek det aan 
deze atlas ten grondslag heeft gelegen, met een bespreking 
wn de werl<wijze In het .... d, de notatie en controle wn de 
gegevens en de wftedigheld van het veldwerk. Het onderdeel 
'soortbespreking' loOI1TII: een inleiding op de soortteksten. Dl 
hele hoofdstuk koot m.l betlltf tilt zijn recht op een andere 
plaats In het boek. worafgaand un de soortbesprekingen. 

Het boek bevat: een register wn soort- en plaatSl1a~ 
men. Gezien de \IIIt8IhIItId un onde~ die in dl boek be
handeld worden, was een indeling nur thema's het o ..... rv.e
gen wasrd geweest. In de verantwoording is zoals het hoort 
een ~jst met waarnemers opgenomen. 

Deze atlas vormt een absoll.te bekroning op het 
Voer!< ..... n de ...njY.-ililgers die bij nacht en OftiJ erop uit zijn 
getrokken om de wrspreldlng wn de -.1eermuizen in Noord
Holland In kaart te brengen. Alle lof en hulde aan Kees 
Ka!=feyn, da atJ:eur, die een dijk Win een atlas heeft neergezet. 
'Vleermuizen in het Landschap' is zonder overdrijving een 
mijlpaal In de kennis Win W!ermuizen In ons land. De grote 
waarde Win dit boek schuil nem bovendien In de heldere ans-

l)'Se die gegewn wordt Win het voorkomen Win Vleermuizen in 
relatie tat het "ndschap en de rol die vklermuiz&n (kunnen) 
spelen in de onderbouwing en eveluatle van het naluurbeleid 
(in Noord-Holland), Het boek heelt hierin een belangrijke meer
waarde; het nodigt andere groene organisaties, diensten en 
bureau's In Nedef\and uit rekening te houden met 'tieermuizen 
bij het maken ..... n landschaps- en natuurplannen, en geeft 
aan wat de meerwaarde daaMn kan zijn. Bij dit boek past 
maar een advies: kopen. En mocht ja het Wel willen gebruiken, 
koop er dan ~; 6'" voor In de boekenkast en éên wor het 
dagelijks gebruik. Nu is dan de beurt 88ll de landelijke 
'oieermuisatlas, en hopelijk koot ook nog eens In andera pro
'Jincies een gedegen provinciaal atlasproject van de grond, dat 
zich aan het Noordhollands project kan meten. 
Ludy VerlJeggen 

FLEDERMAUS-ANZEIGER 
Offiz/elles Mlttellungsorgan der Koordinatioo5-
stelle Ost f(Jr Fledermausschutz, Zürich, Zwitser
land. No". september 1995. 

Die "Ma us" Im Schrank. 
Marianne Heffner bericht in dit grappige Inleidende 

wrhaal a...r het avontuur dat ze beleeft bij de eerste proef
Vlucl1 die een Kuhl's dWlltfg.ieermuls in haar huis maakt. On
danks aUe worzorgsmaatregelen weet het diertje binnen de 
kortste karen Mg te kruipen onder een ingebouwde kast. Na 
lang zoek»n blijkt de enige mogelijld1eid om de Vleermuis weer 
in handen te krïJgen te bestaan ul het op enige plaatsen mei: 
een decoupeerzaag aanbrengen ..... n luitqes in hel fraaie 
wandmeubel, Na het wngen van het dier bleven als pluspun
ten over de geheime bergplaatsen _arin voortaan kostbaar
heden verborgen konden worden. 

Efflzlenler Fledennauuchutz In vielen ZOrh::her Gem
einden . 

In het karton ZOrich is middels een vierjarige cursus 
een groep ..... n ruim El) \'rIjwlUIge lokale ~ermuisbeschermers 
opgeleid. 

Trotz vorblldilchem Erfolg Immer 'A4eder neu 
gelordert- Hufelaennasenachutz Graubünden . 

Verslsg over de bescherming van de laatste kleine 
hoefljzerneuzen In Zwltsertand. TailIngen hebben uitgewezen 
dat de laatste kraamkoIonies van enlga omvang te vinden zijn 
In kraamkamers In het kanton GraubOnclen. De tetale populatie 
in dl gebied, die ...njwel ulsluilend onderdak heeft gB'.'Onden in 
~rs, bestaat uit circa 5CX) dieren. Dank zij grote subsi
dies van ondermeer het k»nton GraubOnclen konden recert 
drie wn de zeven gebouwen welke een kraamkolonie herber
gen zó gerenoveerd worden det deze kolonies niet verjaagd 
werden. HIerbij speelde de gedetaUleerde kennis ..... n regionale 
~mulsbeschermers een onmIsbere rol . 

Erneuter Fortpflanzung.n.chwela des Kleinen 
Abendseglera. Nyctalua letalerl, Im Kanton Aargau. 

In de zomer van 1995 kon aan de uiterst spaarzame 
gegewns over kJaamkolonies van N~llus leisleri 'IWer een 
melding ..... n een bos'<1elltfmu!s met jong 'oWrden toegewegd. 
Omdat het hiefblj ging om Hn moeder met é6n )ong die op een 
ongebruikelijke plaats In een huls onderdak hadden gezoett 
betreft het vermoedelijk een ulzonderingsgeval. 

Fledennilu .. chutz Im Kanton Schatfhauaen. 
Bericht over de voorbeeldig georganiseerde acti";

teilen van een groepje gedrewn Vleermuisbeschermers in het 
ldelne karton Schafnlausen. Hun Inzet heeft er toe geleld dat 
inmiddels alle daar bekende laaamkolonies van de Vare Vleer
muis worden bewaakt en dat alle eigenaars van gebou....-en 
waarin zich vleermulskolonles ophoudan jaarlijks melden of 
deze kolonies cIaor Ingrepen aan deze gebouwen gevaar lo
pen of niet. 
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Wasserflederm aus-Wochensl ubenkolonlen der 
Superlative. 

Evenals bij ons ...;ndt het olo'8rgrote merendeel van 
de kraamkoIonies wn de water.1eermuis onderdak In holle b0-
men. Veelal gaat hel daarbij om enkele tientaDen diefen per 
boom. Deze 'regel' wotdt ectter bevestigd door uitzonderin
gen. Soms bivakkeren kraamkolonies In gebouwen. ZJJ ook in 
het Zwitserse kanton Schwyz, waar aan de oever ven het 
meer ven ZOrich In de plaatsen Freienbach en Hurden buiten
gewoon grote watervleermuiskolonies hun intrek namen In 
ker1<gebouwen. Een kerld:oren In Freienbach bie<! onderdak 
8an een kolonie welke in de jaren tacttig topvl3arden liet zien 
ven ruim 1CXX> indMduen. Deze kolonie schommelt nu rond de 
400 dieren. Begin jaren negentig ontwikkelde de kolonie die 
zich ophoudt op de zolder van de kapel In Hurden de 
verbazingwekkende omwng van ruim 000 diefen. 

ZlMschen 18 kHz und 120 k Hz voll auf Em pfang. 
Bespreking van het speciaal voor de SSF (Stiftung 

zum SchlAze unSefer Fledermause In da 5chweiz) ontwik
kelde bouwschema \IOor een uitmuntende goedkope 
vI_muisdetector (Irequentiebereik 18-120 kHz). Het gaet om 
een prime, robuust en zeer gevoelig Instrument del: bij zelf· 
bouw niet meer dan 100 Zwitserse rranken hoeft te kosten. 
Da ontwerper, Hansueli Alder, orgeniseert zelfs meerdera 
bouwcursussen dia In september, november en december 
1995 gehouden zullen worden. 

FiedermaUl5quartiere In Brücken. 
Bericht over de aanpassing ven een betonnen brug

constructie .....-aatin reeds jarenlang door een ongeluldóge In
richting tientallen \4eermuizen, maar ook dr...erse vogels. aan 
hun eind kwamen. De aanpassing bestond uit net montaren 
van dikWandige (5 cm dik) vleermuis kasten aan de binnenkant 
wn de brugpeilers achter wntilatJeopeningen die een verbin
ding wrmen tussen de buitenW8feld en de rume In de peilers. 
Olo'8rîge vent~al:ieopeningen werden met gaas afgesloten. Kort 
nt het ophangen bleken de kasten al bewoond Ie worden 
door vele vleermuizen. Eén kast diende Rosse vleermuizen 
zeifs als ....... nterverblljf. A/do VoDte 

MYOns. 
Intemationa/e Zeitschrift für Fledermauskunde. 
Proceedings VI European Bat Research Sym~ 
slum Évora, Pot1.ugal, 22-27 August 1993. Band 
32-33, 1994-1995 

Mydis is een tijd
schrift \IOor vleermuis
onderzoek met een weten
schappelijk keralo1er. De meeste 
artikelen zijn in net Engels ge
schrewn. Het blad verschijnt 
eenmaal per jaer. Deze aneve
ring bevat 31 presentaties van 
het Europese lJkIermuis
congres in Portugal in 1003. 
Het leek me owrdrelo'8n al 
cleze 31 artikelen, met tlels als 
'Morphoecological analysis 
and lete quatemary history ol 
a bat community in a karstlc 
landscape of North Bulgaria' 
uitgebreid te behandelen. 
Daarom heb ik zelf een selectie 
gemaakt van leuke artikelen die 
ik In telegrarnsti~ zal behande-

''''. 

-_ .. -

_.,.. ... - .. 

The Innuence of cl1mate on the growth rate ol 
Rhlnolop hus l errumequlnum In west Wales (MeOwilt & 
Andrews) 

Van 1962 tot 1001 werden jon98n van de grote 
hoefijzerneus gemerkt (als de adulte dieren 's avonds uitgevlo
gen .....-aren) met lak op de tenen \IOOr ifICIMduele herkenning. 
Van deze jongen werd de \IOOrarmlengte en totale lengte be· 
paald. Doordat de metingen elke 5 dagen plaatsvonden kon de 
groei snelheid bepaald worden en aan de hand van de Io'8mou
ding voorarmlengte.totaJe lengte kon uit literatuurgegevens de 
geboortedag bepaald worelen. De temperatuur in aprYen juli 
(niet In tussenliggende meenden) had Invloed op de groei
snelheid van de vleefmuls. Invloed van neerslag werd niet ge
meten. Omdat In april de bevruchting en foetusgroei plaats
"';ndt zal koud weer de geboortedatum vertragen (vanwege 
lethargische perioden). Ook is bij koud weer de groeisnelheicl 
geringer. Samen met de late geboorte lekt: dil: lot een kleinere 
overle"';ngskens. 

Rhlnolop hld aeouaUc or te ntatlo n (Andrews) 
Deze dwarsliggende Engelsman gelooft niets van 

gangbare echolocatie opvattingen waarin metingen in de tijd 
een grote rol spelen. Zijn stokpaardje is de wrm en functie 
van de oren in horlzontala en verticale oriertetie van vleermui
zen. Ditmeal een artikel waarin allereerst gesteld wordt dat de 
onafhankelijke oorbewegingen van hoefijzemeuzen het moge· 
lijk maken de geluIdsdrukverschillen In drie dimensies ta bepa
len en dus de bron la achterhalen. Varwlgens gaat de auleur 
In op net fel dal: de Doppler-shift (ten ge'oOlge van de eigen 
vliegsnelheid) afneerTt met de verticale en horizortale hoek 
ventf de as wn de -..1eermuisn8l.ls (bij hoefijzerneuzen korTt 
net geluid uit de neus). Op grond van de :D-5OHz ntw.Qurig
heid die biJ hoefijzemeuzen gemeten Is om \l8fschillen in 
Doppler-Shifts te onderscheiden. kan het ontvangen gelulds
veld Ingedeeld worden In concertrische Doppler-shift ringen 
die dus naast de geluldslrtensleit een rol spelen in het diepte
horen ven hoefijzerneuzen. Wanneer echter meerdere echo's 
tegelijk het oor bereiken wordt de situatie moeilijker zo niet 0n

mogelijk voor dieptehoren oordeel Andrews (overigens ZIJn 
\IOor dit probleem best oplossingen te bedenken). Tenslotte 
geeft hij aan dat pesslef-lulsteren (wet al eerder vastgesteld 
is bij hoefijZemeUzen) ken helpen de prooi op te sporen in be
sloten omge";09. 

Computer Jsed m o nit or i ng of meteo d ata an d bat 
ec holocatlon actlvlty (Z binden) 
Een ""rplaatsbaar weerstation dat temperatuur, luchtvochtig
heid, luchtdruk, lichtirtensiteil:, windriclting en -snelheid meet 
(met zonnepaneel voor weding) wordt beschreven. Met een 
detector wordt de ultrasone vleermuisectivleit gemeten en via 
een compuIer met de weersgegewns geregistreerd. Concrete 
resuleten worden niet genoemd. wet waarschuwt de auteur 
dat met het systeem alleen indel<gegewns ven een plaats be
paeld kunnen worden en dat de absoilAe vleermuisregistratIes 
op zich geen waarde hebben. 

Aporlable ultra.ound pro ces sor ( Mar les) 
De nieuwste en duurste detector van Ulltasound 

AcMce wordt beschreven. Het apparaat kan geluiden 
sampelen tot 2'2()(Hz (2.2sec.) met een resollAie van 1 kHz. De 
wrtraglngsfactor is te variêren. De gesampelde signalen kun· 
nen In het veld al beKeken worden met een LCD-scherm 
waarop oscillogram, sonogram en periode-tijd grafieken zicht
baar lrunnen worden gemaakt. Het apparaat maakt deze bere
keningen op grond van Zefo-crossings, FFT·s en een geheel 
nieuw systeem, Autoregressive process model (ARPM) gehe
ten. Volgens Maries zijn met ARPM zells effecten van luctt
stromingen op de vestgelegde pulsen te zien die niet ZIchtbaar 
zouden zijn met de conwnlionele FFT -methode. Het apparaat 
kan de signalen Io'8fder nog naar een prirter of cassette-re
cordef sturen en ook van een recorder herdigitaliseren en 
ultrasoon terugspelen (met een te kopen uftrasone speaker). 
Het apparaat heeft zelf geen microfoon en heeft net als de 
oude S-35O een aparte detector (bijvoorbeeld 5-25) nodig 
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Fen! analyA. of European balt apecl .. (Beek) 
5115 kBt.teIs van 19 ElA"opeH ...... rmuluOClrten zijn 

door de ueur ulgeploZen om lnsectenonlen en hoeveelh. 
den 't1ln die orden wst te stellen. De k8t.tels kwamen allemaal 
ui Z>Mt'serllnd, behalve die wn de lngekoNen "'eermuls 
(Oulsland). 01ptn en lepidoJtera vormden de belangrijkste 
prooien wor de alle vleermulssoolten bij elkaar. Sommige 
vleermulssoorten eten veel zwerminsecten' dia nabij het watar 
VOOfkomen (Chlronomidae, Trlchoptera):watervleermuls. 
dWergvleermuis, rulga dwergvleermuis, Kuhl's dWerg
vleermuis, Savl's (dwerg)'l1eermuls. bosvleermuis, rosse 
Vleermuie, noordse vleermuis. lalltvlieger en tweekleurige 
\4earmuIs. Op\'llliend is het eten wn kIelne (<Smm) 
ChironomidM doof de rosse vleermuis (dl Is tctaaI niet in 
~stemmlng te brengen met zijn laagfrequente 
echolocatie). De IngekDNen vleermuis moet vrijwellllieen maar 
gl.nen gezien zijn prooienspedrum. Opwllend Is dat de 
baardvleermuIs en grote hoefljz:erneus op grond 't1ln deze 
analyse ook gleanel'$ moetJlfl zijn. Verder ZIjn er ook 
vleermulssoortan met duidelijke wor1<euren:wle v\eermuls 
(C.rabld.e), watervieermuls(Chlronomldae), rulga dwerg
vleermuis (Chironomidae) en mopsYleermuls (lepIdoptera). 

Obaerv.Uon. on the h .. bltat UH for hunting by 
Plecotu •• ustrl.cu. (FI5her. 1828) (Flûcklger & Beck) 

OWr de ecologische wrschUlen tussen de gewone 
en g~ grodoorvleermuis Is nog n!.t wel bekBnd. De au
teurs speelden het k!aat een gezenderd ..... ouwtje grijze grod:
CIOI'AHnnuis .... r naetten lang te wlgen tl/$$en 1:2) tot 4:46 
uur In de Zwtserse Jura-streek. Het dier pauzaerde soms en 
sIectts kort en had zes duidelijk begrensde JactiplekkBn bin
nen een stra.1 WIn 1.4km 't1ln de kTumkolonle. BehaNe in 
boomtoppen en bossen joeg de gr1)ze grootoor ook in het open 
wld Oflt laatste kan niet eclt typisch voor de gewone groot
oor worden genoemd . 

Ob .... v.Uon. on the m .. tlng behavlour of Nyct .. lul5 
nocfula (Schreber, 1n4) In the hlbemaculum (Gebhilrd) 

Oe .\telA" neelt een wirtervarblijfplaats wn rosse 
~ die hij doof een glasplaat kan beIdjk&n en filmen. 
Het bleek dat er 's YNters ook p8mglin optrwden. Hierbij wek
ken mannetjes cia wouwtjes -.rbiJ .... eI soel.1 eaUs 'Mlrden 
geproduceerd. Deze social can. muden andere rosse vlelf
muis nur het wintervarbHjf kUnnen Iold<en. 

The "ndlng of a ma •• winter colony of BarbutelIa 
b.rbutell •• nd Plplstrellus plpl.trellus 
IChlroptera:Veepertlllonidael In Slovakla (Uhrin) 

In het natuurgebied Muransl<:a In certraal Slowakije 
I. een averwinteringspleats gewnden die In februari 1!B3 
~78(X) mopsvleermuizen, 2100 dwergvleermuizen, 46 
Sclvelber's en kleine vale \1eermul%en herbergde. Ha: Is de 
grootlle owrwinteringsplaats YOOr de mops>Aeermuis in cen
traal Europa. 

Incre .. ed populallon of Daubenton'. bat (Myotls 
daubentonl (Kuhl, 1819)} In Poland (Kokurewlczl 

Uit tellingen in grdten en mijnen blijkt dat de 
watervleerrnuls In laag-Sileziê (ZIN Polen) gemiddeld met 
8eO% Is toegenomen van 1964 tot 1967. Het aantal ";ndplaat
sen Is toegenomen met 64%. In certtaaJ Polen was de toe
name oWt" 41 jsar (1950-1991) S«)% en het .antal"';ndplaat· 
sen toegenomen met 124%. 

DistributIon of bilt. in Asturla. (Northern Spain) 
(Gonzales & Rodrlguez-Muno.) 

In AsturIé In NW-Spanje werd een \488fTTlUis
Inwnterisatie uigewerd in 10x1Okm no!d<en. Er werden 22 
soorten aangetroffen waaronder grote-, klelne- en paarse 
hoafijzerneus. 

A lenlaUve aSRsnent of bat dlverslly and 
distrIbutIon I", Norway (Syvet1aen et ".1 
Een beschrijving van de huidige kennis over het -.oor1<omen 
ven de 11 In Noorwegen be+<eode vleermuissoorten. 

Connrmallon of the reproduction ol Veepertlllo 
murlnu. l., In Swltzerfand (Blant & Jabergl 

Bij het meer Neuctlatel zijn reeds 7 io"aamkolooies 
van de tweekleurige >Aeermuis gevonden, het bewijs dat het 
dier zich voortplant In Zwitserland. 

Socl.1 behavlour and hlbernatlon of • large population 
of Plpistrellus plplatrellu5 (Schreber, t774) and some 
other b.t species In the mlnlng-aystem of a l!mestone 
quarry nur Heldelberg (.outh west Genn .. n)') 
(Kretzschmar & Helnz) 

Een kalksteengroew nabij Heidelberg in Duitsland 
werd gedurende 6 jaar door het jaar heen bezocht met bat· 
detectors. Naast grootoor en wie \4eermuls bleek het verblijf 
ma.r liefst 20 laatWegers te bevatten en naar schatting 1(0) 
dwergVleermuizen. In augustus/september en november/de
cember en In april "MH"d een duidelijke plek In ZW8rmactMteil: 
gevonden. Die zwermactMteil: 'NOrdt door de .uteurs in ver
band gebraclt met cia paartijd. Het herhaaldelijk aan"'iegen op 
de muren werd daarbij ook waargenomen. Het wrblljf wordt 
gezien als tussenwrblijf omdat na december niets meer van 
da dwergen waargenomen wordt en ze opnieuw in april wr
schiJnen. tin Nederland Is bij mijn weten maar één wrblijf ba
kand dat ook een dergelijke soclele functie wor de d'M!Irg
WMtrmuie lijki te bezilen. Dil: is een woonhuis dat zich in het 
centrum WIn Amersfoort bevln!1:} 

Nutrftlona\ hablt. of the noctule bat Nyct .. lul5 noc;tula 
(Sctnber, 1774) In Swltzerland (Gloor at al.1 

Nabq ZOrich (ZY.ftserlendl 'Nerd WIn kolonies van de 
rosse "'eermuis op vier wrschillenda plekken op verschillende 
momertan van het jaar mest wrzameld en uitgeplozen op 
Insecten. Ook werd acht maal met een lichtval de insecten
dlcttheid bemonsterd. In het voor- en najaar ziln vooral Diptera 
(meestal Chironomldae) fewriet els ...oedsel. In de midzomer 
zijn dIIt de Trlchoptn teJWijl de LepIdoptere het hele }ear door 
In mll:\ge hoeveelheden worden gegeten. De 
Insectenbernof"lSteringen leken dezelfde resulaten op te Ie .... 
ren Grote harde insecten els CoIeoptera werden woral gege
ten In het \100(- en na}ear als da insectendlehtheid laag was. 
Normeel IIJIIt de rosse vleermuis, gek genoeg, -.oorkeur te heb
ben voor kleine 'zwerminsec:len' die ean water gebonden zijn. 
De QI"o<Il'Kfen Hymenoptera zijn vliegende miefen en de 
Arachnlda IaJnnen vofgens de auteurs tijdens de vliegroute 
door het bos gevangen zijn (zoiets is nog nooit biJ de rosse 
"'eermu!s waargenomen, meer waarschijnlijk lijkt het dat spin
netJes In de vlelfmuiskolonie worden gepaktJ, 

60 Year. of bat-bandlng In Europe-Reeult. and task$ 
for futura rellearch IRoer) 

Oe a\telJr vat 00 jaar ringonderzoek in Europa sa· 
men. Rosse vleermuis, ruige áwerg en tweekleurige vleermuis 
lijken wste trekkers Win koude naar _rmere streken. Meer
\4eermuis, vale Vleermuis en mopsvleermuis lijken meer trek
kers naar warme schuilplaatsen terwijl de belde groderen en 
hofIfijzemeuzen geen duidelijke trekkers zijn. Per soort 'NOr
den de bekende gege\'8ns over tfekgedrag besproken Ook 
gaat de a~eur In op gemiddelde leeftijd. sterftekans en de ge
volgen hiervan voor de pop ui atle-ecologie ven de soorten. 

The .tatus and conaervatfon of Hor.eshoe bats In 
Britaln (Mltchell.Jones) 

Beide hoefijzemeuzen komen \/OOr In Groot-Brtlaniii, 
maar alleen In het westen WIn het land. Oe populabe grote 
hoefijz:arneuzen wordt geschet op 4CXXl indlviduen verspreid 
over 12 deelpopulatIes. De kle ine ooelljzemeus Is algemener 
met meer dan lCXXD indMduen. van deze soort zijn nu 162 
zomerkoIonies bekend en meer dan :nl owrwirterlngs· 
plaatsen. Het Is nlt't duidelijk 0' de hoelljzemeuzen nu echt 
ectterult zijn gegaan venaf de jeren sa en ook wordt niet ver
meid 0' de populatie de laatste jaren toe- of arneemt. De au
leur wrmeldt de getroffen beschermlngsmaatfegelen. Arjan 
Boonman 
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KUNSTMATIGE IMNTERVERBLIJVEN VOOR 
VLEERMUIZEN, ADVIEZEN VOOR IN RICHTING 
EN BEHEER. 
M. Kalsbeek, 1995. Stichting Vleennuisbureau, 
Wageningen, 6 pp. 

Het schaarser worden van overwinteringsplaatsen is 
één van de redenen wor de achteruitgang van de Neder
landse 'lleermuisstand. Met deze brochure probeert de Stich
ting V\eermuisbureau die trend Ie keren. In de brochure wordt 
uiteengezet waar op gelet moet worden bij het voor vteermul
zen geschild: maken van bestaande ruimten, zoals ijs- en 
aardappelkelders op landgoederen, en bij het innchten van 
nieuw te bol.lMln verblijven. Het is geen handleiding maar b&
vat globale richtlijnen over de klimaatei'sen, Inrichting en de te 
verwachten soorten. Te bestellen door overmaking van 
FL 12,50,- op gironummer 65478!:9 van de Stichting 
Vleermuisbureau in Wageningen, o.v.v. 'Brochure Winter
...afblijven', John van Vliet 

Verkoop artikelen 

Voor bestelling van artikelen bij de VlEN en het Oost 
Europa Fonds (BSFFEE) zijn twee verschillende postbankrekenin

gen geopend. 

VLEN 
Bij de Vleermuiswer1<groep Nededand zijn de volgende 

artikelen verkrijgbaar: 

Hencleicing voor het inventariseren en deterrrineren 
ven Nederl8lJdse vleermuissOOlten met behulp van be/detectors 
(HelmerW ., H ,J.G.A. Limpens&W.Bongers,1967}.Prijs FL 12,50. 

Proceedings of the firsl EUfopean bafdetectorworkshop 
(Kapteijn, K , (red.), 1002). 128 pag. Prijs FL 25,-. 

VLEN-stickers . Kunnen alleen schri l!:elijk aang!M"8agd 
WOfden biJ Wim Bongers, Ceresstraal 15, 6707 Al Wageningen. 
PrijS FL 1,_ per stuk. Bij besteUingen van meer dan 5 stuks FL 4,

per vijf. 

Referentiecessette: Herkenning van Nederlandse 
v/eermuissoorten ean hun geluid: geluidscessette plus toefchting 
(Lrnpens H.J GA & H. Hollander. 1992). Prijs fL 17,50,-. 

De Nederlandse Vleermuizen. Bestendsontwikke
Ingen in wm/ef- en zomerkwerlieren (Oaan, S. et el., 1960). 

118 pag Prijs FL 4,50. 

VLEN-artikelen zijn Ie beslellen door het berlQdigde 
bedrag (plus FI 2,50 aan verzend- en administratiekosten), onder 
vermelding van hel gewenste artikel en aantal, over te maken op 
giro 62366D van de Vleermuiswerk,groep Nederland Ie 
LEElNJAROEN. Vermeld ook steeds dat l'Iet om een bestelling 
gaat. PrijswijzigJngen voorbehouden. 

vu 
Bij de Vereniging voor ZoogdierkUnde en Zoogdier

bescnerming (VZZ) is verkritgbaar' 

Zoogdiermonitoring, een studie naar de haalbaarheid 
van een Mee/net Zoogdieren (De Wijs, W .J.R., 1994). UitgaYe 
VU, VLEN/svo, 84 pag. Prijs FL 12.50 (incl. porto). 

Kan besteld 'Mlrden door het verschuldigde bedrag 
over Ie maken op postgiro 203737 tn.v. VZZ te utrecht o.v.v. 
'rapport zoogdiermonitoring' . 

Bij het Bat Support Fund FOf Eastern Europa zijn de 
volgende artikelen ver1<rijgbaar: 

Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, 
alsmede esn vergelijking meI vroegere gegevens. 97 pag (Glas, 
G .H .. 1966). Prijs FL 32,50. Voor lezers van de Nieuwsbrief, voor 
zolang voorradig, slechts FL 10,-. 

EUfopean Bat Research 1987 (Hanák V., I Horiozek & 
J, Gaisier). Deze uitgave beval de -..:trhandelingen van de 4e 
Europaan Bat Research Conference, gehouden in Praag in 1967, 
en bevat 81 artikelen en tientallen samenvattingen o-..:tr 
'J\eermuisonderzoek in Europa en aangrenzende gebieden. Oe 
normale prijs van deze uitgave van meer dan 700 pagina's 
bedraagt Fl 116,50. Via de 'stichting' kan d. unieke boek bij het 
Bat Support Fund tor Eastem Europe (BSFFEE) met meer dan 4:l% 
korting worden aangeschal!: wor de prijs van slechts FL 00,
(e)(C1. FL 7,50 verzendkosten wor verzending binnen Nederland 
en naar Belgiii en lUl<emburg. VOOf de o-..:trige landen bedragen 
deze kosten FL 13,50), 

Lynx. Themanummer van de First International Bat 
Conference , Tsjechoslowaklje 1968. 

Oe verhandelingen van deze conferentie werden 
gepubliceerd In een speciaal nummer van het tijdschrift 'Lyru(. Een 
deel van de -..:trhandelingen heeft betrekking op 
-.1eermuisonderzoek in NeOer1and. Het BSFFEE heeft de hand 
weten Ie leggen op de laatste e><&mplaren van deze uitga-..:t. Prijs 
FL 22,50 (e)(Cl . FL 6,- verzendkosten voor Nederland, Belgiê en 
Luxemburg, -..:trzendkosten voor overige landen FL 9 ,50). Bij het 
tegelijkertijd bestellen van beide uitgaven: European Bal Research 
1967 en lynl<, -..:trvallen de -..:trzendkosten voor het nummer van 

'Lynl<' . 

BSFFEE-artikelen kUnnen besteld WOfden door 
overschrijving van hel daarvoor verschuldigde bedrag (incl. 

porto), onder vermelding van hel gewenste artikel, op post
bankrekening 351873, ten name van het Bat Support Fund For 
Eastem Europa te Leiden. Dit fonds verteert materiële steun in de 
\'OI'm van onderzoeksmaterialen en vakliteratuur aan 
-AeermuisondefZoel<ers- en beschermers in Oosteuropese landen. 
Deze diensten WOfden voor een deel gefinancierd ui de opbrengst 
van de -..:tr1<oop van artikelen. U kUnt uw collegialiteit naar l.Iw" 
mede \MIermulsonderzoekers- en beschermers in Oosteuropese 
landen ook tot uitdrukking brengen door een gil!: o-..:tr te maken op 
het hierbovan vermelde rekeningnummer 

Ordering trom a/xaad: send Ihe smeun/ of money required 
(HFL 17,!JO tor subscription 10 /he NewsJetter) cssh in Durch 
cummcy, or send a signed eurocheqult in Dutch currency (in tbis 
way you save ex/re benkcosts!) /0 Postbox 190, 6700 AD 
Wegltningen, Netherlands. "yoo ordef articJes, sdd HFL .5,- tor 
postege and pecksge. /f yoo pey by benk (Postbank, acc.nr. 
6236600, II/Hrmuiswerl<groep Nederland, Leeuwerden) , add 
ano/her HFLf.5.- tor bankcos/s. 
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Adressen 

VLEERMUISWERKGROEPNEDERLAND 
Postbus 100 

6700 AD WagenÎngen 
T BI: en:> 2544642 

Voorzitter/penningmeester : Jan Buys 
Breeho\.'EIn 97, 6721 SE BENNEKOM 0018 417549 
Secretaris: André Kaper 
Molenbet 66, 7413X.J DEVENTER 05706360C6 
Ud: Rudy van der Kuil 
Lu:nerse Burgwal 24, 2512 CB 's-GRAVENHAGE O703ffi2811 
Ud: Floor van der Vliet 
~arndammerstr8at 600, 1013 T JAMSTERDAM 020 6826216 

VLEERMUISA1l.ASPROJECT 

Coördinator VAP: Herman Limpens 
Ales Forsthaus, Am Vorwerk 10, 0·27432 BREMERVÓROE 
tel. 00.494761 7'3:30; lax' 00494761.71352 
RedacliecOÖfdlnator Vleennu isatlas: Annette .... n Berkel 
Akkerwinde 9, 4100 JJ CULEMBORG 0345 531689 

MONITORINGPROJECT 
Emmelaan 41 

D l t-F UTRECHT 
Tel. (3) 2544642 

Onderzoeker:Rombout de Wijs 
Pimpernelstraat 6, 1314 JL ALMERE 036 534633B 
Coördinato r:André Kaper 
Molenbel 66, 741 3 XJ DEVENTER 05706360C6 

Voor net inzenden van waarnemingsformulieren: 

ZOOGOERMONrTQRIoJG 
Antwoordnummer 8847 

3500 ZK Utrecht 
WINTERWERK 

Coördinatie wntertellingen mergelgroeven : Jos Cobben 
Prins Bisschopssingel1 -h, 6212 AA MAASTRICHT 043 3252776 
Coördinatie wntertellingen iIIlgemeen: Gemard Glas 
Beatrilcstraat 2, 6824 LR ARNHEM 026 4432879 

SnCHnNG VlEERMWS BUREAU 
postbus 190 

6700 AD Wageningen 

Voorziner: Rudy van der Kuil 
Lltherse Burgwal 24, 2512 CB 's-GRAVENHAGE 070 3652811 
Secretaris: Floor van der Vliet 
Spaamdammerstraat 600. 1013 T JAMSTERDAM 020 6828216 
Flnancleël beheerder: Chris Breid8l' 
Drl)ft',9ndaa!sesteeg 100, 6700 PS WAGENINGEN 0017 421806 
Stal: Jan Buys, Jeroen Reinhold, Ludy Verheggen, John vanVliet 

PR~NC~lECOÖRaNATOREN 

In een aantal prOvincies zijn verschillende perso
nen verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaam
heden voor de VlEN en de coördinatie van de werkzaam
heden voor het Zoogdiermonnoringproject (ZMP). 
Waarnemingsformulieren kunnen ingezonden worden 
via de antwoordnummers. 

FRIESLAND: Marten Zijistu 
Lauwermansstraat 22, 9551 BB BURGUM as11 462637 
GRONINGEN: Henk Heller 
ZuidBfWeg 19. 9681 BM MIDWOLDA CEJ;j7592t5O 
Monitoring : vacant 
OVERUSSEL: Roei Hoeve 
o v Bourgondiëstraat 57, 8325 GG VOLLEHOVE as27 <0001 
DRENTHE: Eric Menkveld 
Hoolctweg 268, 97€6 CM PATERSWOLDE!EO X94273 
FLEVOLAND :Rombout de VIIIJs 
Plmperneistraat 6, 1314 JL ALMERE 036 534633B 
NOORD-HOLLANO: Kees Killpteyn 
Bos en Lommerweg 1-111, 1056 OK AMSTERDAM 020 6881'357 
VZZM..EN inventarîsatiepro;ecten Noord-Holland 
Antwoofdnummer 45212, 1040 WB AMSTERDAM 
ZUIQ..HOLLAND & ZEELAND :Kees Mosten 
Palamedesstraat 74, 2612XS DELFT 015 2145073 
Monitoring: Rudy van der Kuil 
Lutherse Burgwal 24, 2512 CB 's-GRAVENHAGE 0703E62811 
UTRECHT: Zomer BrulJn 
NIeuwstraat ~, 3811 JX AMERSFOORT 033 4622974 
Mon itoring: Arjilln Boorwn;1ln 
IBB..Jaan 143-2, 3582X!N UTRECHT cm 271€629 
GELDERLAND: p/ill Vleermuiswerkgroep IGelderl;1lnd 
Secretuiut 
Rosandepolder 27, 6882 VR OOSTERBEEK 026 44El5310 
Monitoring: Marc Schols 
KJaverpas 13--C, 6652 EM DRUTEN 0487 51512e 
Ant'M:Iordnummer 2426, 6BCX) VJ ARNHEM 
NOORQ..BRABANT: Pel er Twisk 
Jan Mosmanslaan 19, 5~7BB 's-Hertogenbosch 073 6445664 
VZZ/VLEN-inventarisatieprojecten Noord-Brabant 
Antwoordnummer 10753, 52X) WB 's-HERTOGENBOSCH 
LIMBURG :Jan Kiusken. 
Kruiszijweg 6, 0034 RZ NEDERWEERT 0495 634502 
Monitoring : Ludy Verheggen 
Brdnerstraat 57, 61€6 VN GELEEN 048 4742357 

Copyvoor hel eerstvolgende nummer 
inzenden voor 15februari 1995 

18 


