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( _________ ~ __ o_o_nw __ o_o_r_d _________ ) 

Het VLEN-bestuur. 

Voor Julue ugt het laatste nummer van de Nieuwsbrief in ZOOI 

\":I.n de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). Dil nummer 
wordt mei alleen \lan de abonnees gestuurd , maar ook êénmalig 

en gcheel grnus aan aUe werkgroepsleden van provmciale werk

groepen, die nog geen abonnee zijn. Dit Om de laaTsten kcmûs 
re lalen nemen Vlill interessante w:tarnemingen en \'leermwson
dCrloekmgcn, die In Nederland plaatsvinden En verder wil de 
\'LEN Jullie door middel van deze Nieuwsbncf danken voor 
Jull,e Inzet op provlnciale schaaL Met zijn allen hebben wij er toch 

maar moOI ,'oor gezorgd dat Cf ''OOr ,·Ieermwzen. In tegenstelling 
101 een aanTal Ja ren Terug, een groeiende belangstelling is ontstaan. 

DH alles IS in onze ogen vooral IC danken aan de grole aantallen 

v]ccrmUlscxcursles, die elk jaar weer overal in het land worden 

georgalllseerd en de pubuCllett m ndom het geschikt maken van 

meuwe wmtemnderkomens '"OOf vleermUIzen. Daarnaast heeft 

ook de landelijke morutonng bijgedragen aan het besef dat vleer-

UIzen o\'eral m hel land \'oorkomen en zelfs Je beste buur 

kunnen zIJn tijdens warme zomerse dagen. 

\ 'crder onze excuses voor de slechte kwaliteit van de foto's m 

het vonge nummer, dit nummer wordl met een andere techniek 

opgemaakt \V:l.1 de kW"OIutell ten goede moel komen. 

TOl slot Willen Wil nog vermelden dal wc meI mgang \'2.n komend 

laar de ilbonnemcllIskosten weer hebben aangepast "Olim die van 
hel jaar 1999. De prijs \V'dS toen F. 17,50 en wij vmden dit 

gcrechtvaardlbod omdat WIJ nu de garllntIe kunnen bIeden dat wij 
komend Jaar Vler nummers kunnen lalen \'ersch.jnen, inclusief het 

speaale kerkzoldemummer. Omgerekend n"Olar de euro komt dal 

Uil op 7,99 euro voor een Jaarabonnement. 

En ten overvloede willen WIJ er als bestuur nog op Wijzen dat 
deze 7,99 euro behalve aan deze nieuwsbrie\'en ook len goede 

komt aan het orgamseren van de jaarlijkse VLEN-dag op de eerste 

Zilterdag van november. 

locht ,e na het lezen van deze ntellwsbrief Interesse hebben 
lil een abonnement op de Nleuwsbnef stuur dan gewoon even 

een bartje of mailtje naar Juuk Slager. Zijn adresgegevens staan 

\'oonn du nummer, 

In vo.:rb;tlld met het ruet op uJd toesturen van de nieuwsbrief is 

de penode dat de abonnementen betaald moeten worden kOrf (1 
febru:l.n 2(02) In verband mei de euro tS het nog mogelijk om lot 

I maart 2002 van deze acceptgIro gebruik te maken. 

\'eelleesp!ezle r en een voorspoedig 2002 toegewenst. 

Noot \'an d e redactie 

Inmiddels begmnen wc a::uwg door onze verzllmeling plaatjes 

heen te r.tken, en hebben we behoefte aan lekeningen en 
foto's(k.leur of zw./w.) meI daarop iets wat met vleermUizen te 

maken heeft. Opsruren naar: 

Bart Noort,j. v. Slolberglaan 90, 2181 SX Hillegom 

VLEN·Nicuwsbrief 2001, nummer 3 

Het opsturen van vleermuizen 
naar een museum 

AllIIe J ifke Haarsma 

Bijna iede reen heeft \vel eens een dode vleermms gevonden. Soms 
al geheel gemummificee.rd, maar soms ook nog helemaal vers. 

Maar ja, wat moet je ermee? Thuis houden mag 111 feite ruel, 

dus dan maar in de prullenbak of naar een plaatselijk natuurbe_ 

zoekerscelltrum?!! Dil eerste is natuurlijk uitermate zonde, over 

het tweede valt te discussiëren. i\laar wat moet Je er dan mee?! Het 

alllwoord lijkt zo simpel; naar een Natuur Iltstonsche museum, 

bijvoorbeeld Natur.tbs of hel ZoologIsch muselun Amsterdam, 

maar dal Îs het in feÎte niet! Vandaar dat ik hIer in het kort zal 

proberen Ie beschnJven hoe je een vleermUIS zo heel en zo vers 
mogelilk naar Naturaus kunt opsturen. 

Bewaren 
Voordat een dode vleermUIs bij Naturahs terecht komt zal het 

eerst een Il jdJe bij cen tijdelijke gaSTOuder moeten wonen. I iJerbll 

kan versheid op een paar manieren worden gegarandeerd; 
- lil de vriezer (bijvoorbeeld lil een boterhamzakje) 

• Ul alcohol (70% IS vaak bIl de drogist te halen). Een wekpot, lege 

pindakaas -of jampot zijn luervoor geschIkt. Let op dat het geheel 

met lckt!! Bruine alcohol aluJd even verversen. 

- lil gedroogde toestand, het laefst in gezelschap ,'an een paar 
mottenballen 

KJeme hyperactieve zoogdieren, zoals spllsmwzen, moeten ah'o
rens ze in de alcohol te dopen, eerst voorbewerkt worden. Dat 

wil zeggen, met een kleme bUIk incisie \\lOrden hUil ingewanden 

verwijderd en vervangen door een in "Ollcohol gedrenkte prop 

watten. Hiermee hn voorkomen worden dal IUUl lOgewanden 

begtnnen Ie rotten omdat de alcohol deze zone met Iljdig heeft 

bereikt. 

Etikelle ren 

Elk ge\'onden dier dient zo nauwkeurig mogelijk geëtiketteerd te 
\\lorden. In hel museum zullen deze etiketten samen met hel wer 

lil een pot worden gestopt, zodat van elk dIer een aaillal baSIS 
gegevens bekend blijfl AangeZien alcohol een vermetigendc wer 

Icing heeft op inkt, kunnen deze ellkellen het beste met potloot 

geschreven worden. Een eliket kan hel beste met behulp van een 

touwtje aan hel dier bevestigd '\lOrden, om later vergISSUlgen te 
verkomen en om bijvoorbeeld meerder dieren lil het zelfde pOlje 

te stoppen. Een etiket beval mmimaal de volgende gegevens; 

Soortnaam (m het Nederlands c%f Latijn) 

Vindplaats (provlncie en plaatsnaam, e"t meI Amersfoort coOrw
nalen) 

Vinddatum (dag, maand en jaar) 
Ver,~ame1aar (voornaam en ~chternaam) 

Vermeld ook altijd op wal voor manier het dier is geconserveerd!! 
700/0 alcohol of 99% of was het jonge jene\"Cr?! 
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OpSfUrcn 
De verzamelde, bewaarde en geëtiketteerde dieren dienen vervol
gens zo snel mogelijk te worden opgestuurd, waarbij hel natuurlijk 
wcl ;\:111 te be\'elen IS, om meerdere dIeren Tezamen op te sturen. 
Ou kan het makkelijksTe pet post vla hel hien'oor beSTemde adres: 

!',mlralis, 

afdeling zoogdieren dr. C. Smeenk 
Poslbus 9517, 
2300 Il-\ Lelden 
Nederland 

I lelaas gaat Lijdl'ns deze laatste stap \'an \'erl.amelaar n:lar museum 

nog:11 eens wal mIs. Voor degene die zich de lezing van Chris 
Smeenk. conservator zoogdieren in Nalt!ra.lis, niet kunnen herlIl
neren; bet gmg o.a over wederopstandlligen van vleermwzen, 
slempelmachme~ en stinkende pakketjes. Daarom, 

verstuur dIepgevroren pakketjes NOOIT op vrijdag of 
I1Jdens vakantIes 
\'erpak een vleermuis zoda!llg dal een stempdmachmc 
geen kans krijgt de vlcermuis lot moes te prakken. 
glazen potten mer alcohol zijn breekbaar en moeTen als 
;rodanig ingepakt WOrden. 
bel of mail evenTjes naar Namrlllls dat cr een pakketje 

aankomtl 

Ik hoop dat deze beschnJvlJlg dUldcJijk is. voor eventuele vragen 
kun je me altijd bellen of emaIlen. 

( ___ R_o_e_p_e_n_d_e_la_a_tv_li_e_g_e_t __ J 
E rik Korsten 

O nderSTaande w',larnemmg IS nog van 2 april 2001. NieT erg 
rcc..;nl dus. ~.I:lar omdat vel;Khilknd", c()ll~~a-v1cermuiswerkers 
opmerkten dat de waarnemlllg hu vermelden waard was heb ik 

alsnog dil stukje geschreven. 
2 apnl 2001 wa~ een mOOIe zonnige dag en volgens mij was hel 
de eerste zomerse dag van het jaar. I\let een avondtemperatilur 
van 15 à 16 °C was het goed vleermulZenwecr. Ik pakte dus mijn 
b3tdetector en omdat !k geelJ ujd had om echt hel veld ~)os) 
tn te gaan ma:1kle ik een ommetje 111 de wijk (in Tilburg) waar 

Ik woon, 
Ik was 111 de wekell daarvoor al vaker in mIjn wijk met de 
(!ctecror op p3d geweesl maar had toen alleen maar gewone 
d\vergvleenmuzen gehoord. Op de avond ,'an de 2 april waren 
de gewone dwergvleermtuzen ook weer aanwezig, maar voor het 

VLEN-Nieuwshricf Z001, nummer 3 

eerst in het jaar hoorde en Z;lg ik ook jagende laatvlicgers. 

Van de straten rond mijn huis ben ik gewend dat er op 2 à 3 
plaaTsen een laatvlieger jaagt. Op die cerste avond op 2 april waren 

het cr een stuk of 6. Geen grOot \'erschil maar de toename viel 
me wel op. 

Bij een nat aangekomen hoorde Ik op de detector vnj eentoruge 
geluiden die ik als een laatvlieger Illterpreteerde. Ik zocht een tijd 
naar waar het dief kon vliegen ma11r \Cond meTs. Toen Ik merkte 
dat er geluiden helemaal met 1!1 STerkTe af- of foenlllnen en cr 
geen \'angslbuzzen waren reaiJseerde ik me d111 het dier vanaf een 
bepaalde plek aan het roepen was. 
I\let mijn Z11klamp zocht ik de omge\'lIlg ar en uiteIndelijk vond 
Ik hem recht boven me_ Onge\'eer 30 centimeter onder de rand 

\'3n het dak van de 6 verdlepmgen hoge nat hing een \"Tij grote 
vleermuis te roepen. Doordat ik cr recht onder stond kon ik zIen 
dat de buik duidelijk lichter W:IS dan de rug. De snoeI \!":In de 
vleermuis was erg donker en ondanks de grote afstand meende Ik 
ook af en Toe in heT licht van mIjn bmp het wil van de landen IC 

kunnen zien. HeT dier lung a:1I1 de \vestkant van de na!. 
Ik heb JO ITllnulen het dIer geohsef\'eerd. In dIe JO mlllUlt!n 
verliet hij een paar keer de muur om al roepend kleine rondjes 
voor de muur te vliegen. Hij keerde steeds naar exact dezelfde 

plek terug 
De piek frequentie Sd13t Ik op ongeveer 30 khz en de gelUIden 
waren hard en soms wat smakkend. 
Omdat ik besefte dat een dergelijk waarneming ook op twee
kleurige vleermuis kan \\~jzen ben ik na 10 minuten naar Inus 
gerend om een verrekijker te halen (een opnamerecorder \\!":IS 
beter geweest maar die had ik toen niet). Missdm:n dat Ik daarmee 
WlH meer v~n de vleermUIS kon zien. 
\Veer terug bij de tlat was de vleermUIs echTer verdwenen. MeT 
behulp van mijn verrekijker kon ik wel zien dat de vleermws 
steeds vlak onder een spleet tussen de muur en de dakrand had 
gehangen. Was dat misschien de verblijfplaats? 
Ik ben nog v'ij f opeenvolgende nachten bi) de nat wezen kijken en 
in juni, augustus en september ook nog een paar keer maar heb 
geen laat,'lieger of tweekleunge vleermuis meer gehoord. 

Deze waarneming riep bij mij een aalllal vragen op. 1\1 eerste 
natuurlijk over de soort. \Vas het een laalVlieger of een twee
kleunge vleermuis? De omschri jvingen van de sociale geluidcn 
van laalVliegers ell tweekleuClge vleermUIzen lil de ;\t1as van de 
Nederlandse VleennUlZen en de Gids van de Europese Vleer
muizen boden voor mij geen duidelijk uitsluitsel. Ik neig wcl 
n;ar laalVlieger omdat ik de brakterisLieke, met het blote oor 
hoorbare "ûng-zing-zing" geluiden van een roepende tweekleu
rige vleermuis niet had gehoord (maar misschien werd dit ook wel 

overstemd door de stadsgcluiden). 
I-Iet feit da t dit dier vanaf een "hoog" naTgebouw hing te roepen 
deed mij toch weer denken aan een tweekleurige vleermUIs. Van 
laarvliegers wist ik alleen dat e r waarnemingen gedaan \\!":IfCn van 
in het najaar vana f bomen roepende dieren, N~vraag bij Kamiel 
(mondelinge mededeling) leerde mij echler dat in heT n~Jaar ook 
laarvliegers die vanaf een gevel roepen niel ongewoon zijn. 
Het probleem daarbij is wel dat mIjn waarneming lil het voorjaar 
was, Van gewone dwergvleermUIzen en rUlge dwergdeenmllzen 
weet ik dat deze om een of andere reden ook In het voorjaar 
soms nog volop hun werfroep laten horen. Missellien is dat bij de 
laarvlieger of tweekleurige vleermuis ook wel het gevaL 
Of heeft dit roepgedrag in het voorjaar met lets anders te maken? 
Aangezien het de eerSTe warme dag / avond in het ja-ar belrof 
en ik dat ja:lf nier eerder laarvliegers lil mijn wijk had gehoord 
bn het goed zijn dat de waargenomen vleermuis net \.ût wmter-
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slaap is ontwaakt. Probeer het dier dan contact te leggen met 
koloniegenolen? O f misschien had deze laatvlieger een geschikte 
kokmieplaars ontdekt en was het dier daarom zo aan het roepen? 

Zo leidt één waarneming bij mij tot een hoop interessante vragen 
waar ik graag ooit ant\voord op hoopte te vinden. In ieder geval 
sta ik volgend jaar weer regelmatig bij de betreffende flat en 
hou ik voortaan mijn oren en ogen open voor in het \'oorjaar 
roepende vleermuizen. 
Graag zou ik ook van anderen horen of zij ervaring hebben met 
dergelijke waarnemingen of dat zij mijn vragen kunnen beant
woorden. 

Bronnen: 
Schober, WiJfried & Eckhard Grimmberger. (2001). Gids van de 
vleermuizen van Europa, Azoren en Canarische Eilanden: met 
speafieke informatie over de vleermuizen in Nederland en België. 
- Tirion, Baarn. - p. 158-159, 167- 168. 
Limpens, Herman, Kees Mosten & Wim Bongers (1997). Atlas 
van de Nederlandse vleermuizen: onderzoek mmr verspreiding en 
ecologie. - KNNV, Utrecht. -193, 204. 

Het belang van scheuren en 
spleten voor vleermuizen 

E.A. Jansen, B.C.E. v. Noort, A.v.Hunnik. G. de Jong. 

Inleiding: 
.-\1 vele jaren wordt naar overwinterende vleermUizen lil diverse 
ondergrondse objecten gezocht. Er was veel aandacht voor 

de fysiologie achter de winterslaap en fenomenen als interne 
Imgratic. Heden ten dage worden alleen nog de aantallen vast
gesteld. Wel probeert men onbekende objecten te vinden en 
te verbeteren of nieuw te bouwen, maar hierin is men niet 
altijd even sueeesvol(Kalsbeek & Voute 1996, ongepubL resulta
ten 1997-2001 ). 
A~n de hand van enkele eenvoudige onderzoekjes en door de 
effecten van aangebrachte veranderingen in objecten te analyse· 
reil, proberen wij te achterhalen welke vool"Wllarden cruciaal zi jn 
voor bepaalde soonen. Verschillende auteurs (Harmata 1969, 

"gel & Nagel 199 1) beschrijven verschillende temperatuursvoor
keuren voor vCl:schillende soorten, maar dit is vaak het resultaat 
van slechls een enkele meting naast een vleermuis. Hoewel wel 
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Sf3artcn in 20 verschillende ob;ectcn in midden Ncdcrbnd. 

VLEN-Nicuwshricf 2001, num mer 3 

vaak het belang wordt geschetst, zijn er maar weintg concrete 
gegevens gepubliceerd omtrent de eisen die vleermuissoorren het 
gehele jaar door aan hun overwinteringsplek stellen en of er ver
schillen zijn in overwinterillgsgedrag tussen overwintering in grote 
(temperatuurstabiele) ob jecten en kleine (temperatuurlnstabielere) 
objecten. 

\\1inteISlapende vleermuizen kunnen zowel vrijhangend als diep 

weggekropen in allerlei scheuren en spleten gevonden worden. 
Hoeveel vleermuizen kruipen weg ? 
Zijn er verschillen tussen de soorten) 

Hangen vleermuizen in grote objeCTen meer vrij? 

/l,lethode: 

In de winter van 2000/2001 is van iedere ,vinterslapende vleer
muis in west Utrecht de hangpositie en cluslergrootte genOTeerd. 
Oe hangposities van WUlferslapende vleermuizen zijn onderver
deeld in vijf catagorien: 

1= vrijhangend aan plafond 
2= vrijhangend aan de wand 
3= gedeeltelijk weggekropen, half zichtbaar 
4= geheel weggekropen, <Sem diep 
5= diep weggekropen, dieper dan Scm 

Vleermuizen die diep weggekropen zijn in pijpjes met een door
snee kleiner dan 7cm, werden ook als diep weggekropen geno
teerd. In totaal kon van 357 vleermuizen de hangpositie bepaald 
\vorden op 21 fdpunten. Hieronder w'"ren 160 baard-, 130 water
vleermUIZen, 33 grootoren en 33 franjestaanen. 

Resultaten: 
Piguur 1 geeft de verdeling \PAn de verschillende soorten over de 
hangposities. 

Overwinterende baardvleermuizen hangen grotendeels 
vrij (70%). 
\Xlatervleermuizen zitten voor 60% en grootorcn voor 
70% weggekropen (code 3+4+5). 
Franjeslaanen zitten bijna uitsluitend (diep) weggekro
pen (85%) (code 4+5). 
Clusters van 5 dieren of meer zijn zeldzaam en maar een 
keer vastgesteld. 

De verschillen In de hangposities V~l1l de verschillende soorten lil 
de onderzochte objecten zijn significanT verschillend. (Figuur 2) 
In de forten is de verdeling van de hangpositie van soorten opval
lend gelijk. Zo hangt in alle drie de forten'/. van de baardvleer
muizen en '/, van de watervlecrmuizen vrij. Door het geringe 
aantal dieren in de andere typen objecren is hierover geen WI

sprnak mogelijk. \Vanneer de objecten worden onderverdeeld in 
kleine en grote objecten blijken watervleermuizen meer vrij IC 
hangen in gwtere objecten dan in kleinere objecten en baardvleer
muizen hangen in kleine objecten meer aan het plafond dan aan 
de wand. Voor beiden zijn de hangposities lil kleine objecten 
signifIcant anders dan in grote. Gmotoren en franjestaanen lijken 

• • 
.. .. 

i i .. " 

F'guur 2: J. angpos,t,c van watervlcermui~Qinker ,guur) en ranie~faart 111 

3 ~rot" o.:n 10 kkine objeclen. Grol" obj"cten in ~rijs en klein" in ~w;lrt. 
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in beide typen objecten bijna gelijke hangposities te kiezen. 

ConclusIes: 
Spleten en scheuren zlln een essentieel onderdeel \'an een vleer
mUls\\-1ntervcrbu,f en veel vleermUizen maken hier tenminste een 
deel ,'an het o\"erwlIltermgssclzoel1In grote mate gebruik van. 
Bepaalde soorten krUIpen vaker weg 111 spleten dan anderen, In 

deze steekproef '·arleert dil ,'an 30 %:> voor baardvleermuizen tol 
meer dan 85D/o '·oor franJCstaa rtell. Voor dwergvleermUizen ligt 
dJI get,ll zelfs dIchtbij de l~o (obser\'l1tics 1999). Ook tussen 
de ob,c<uypen Itjken verschillen te bestaan lil hoc\'cel dicren per 
soort wcggekropen :.'1Iten. In grotere objecten hangen water
deermwzcn tot wel S keer vaker vnj dan m klcine(re) objecten. 
Daarnaast h,kt het percentage vleermmzen van een bepaalde soort 
dat weggekropen ZI1 11) een bepaald type object gelijk aan hel 
percentage tn een object Van hetzelfde type. Clustering van over
\\1nterende vlcellnuizen komt III midden-Nederland weinig voor. 

DISCUSSIe: 
lIet 111 Wlntcrsbap gaa1\ IS voor vleermUizen noodzakelijk om 
een vOI..-dscllozc peflode tC overleven. Over hoe vleermuizen hun 
on~rwLntcnngsobJcet vlllden IS weulIg bekend, en o\'er of en hoc 
ZIJ een speciale plek kIezen IS nog mmder bekend. Ringgegevens 
laten zIen dat vleermUIzen vaak erg plaatstrouw zijn en jaren 
adltereen op dezcJfde plek z1l1en. In grotere objecten is er sprake 
'l1n een SCi7.0ell~mlgraue, -.w;t.rbij dIeren lil het begin \'l1n hel win
terselzocn op \Vo( rmere plekken ZllIen d:an aan het einde van hel 
seIzoen (Ran$ome 1990). BIj concentraties \l1n vnjSlaande k1einere 
objecten lijkt dit ook russen obJecten onderlmg IC gebeuren ( v. 
\llet, etgen obscn·aues). Het wegknupen 10 spleten en scheuren 
blijkt een vecl ,·oorkomend fenomeen, \Vllt naast soortafhankelijk 
\'oor enkele SOOr1en ook obJeclafhankeliJk is. Of dnlaatste wordt 
\'croort.aakt door hel aantal wegknupmogeh,kheden of hel k1i
maat m het objcct zelf IS nog niet dUIdelijk. Ook is nid duidelijk 
\\~Iarom bepaalde vleermwzen veel gehrwk maken \'l1n de aanwe
zige spleten en :andere (bIJna) met. 
Een verhoging van de zoekintensiteit door het gebruik nieuwe! 
betere technische hulpnllddelen, bIJvoorbeeld van petrolcumbm
pen \'Ia electrische zaklantaarns naar halogeen zaklantaarns en 
extra spIegeltjes. leidt voornI to t extrn vondsten van dieper ver
scholen vlccrnHl1zen, dus glootoren en frnnjestaarten. 
Deze gege"ens hebben voornI grote relevantie voor de bescher
nung. Bij reSlaumtle of IOnchting wn \\;ntervcrblijven moet extra 
aandacht besteed worden aan hel behoud van wegkruipmoge
liikheden. Een te nene reslaur?ue zou kunnen leiden tot het 
verdWijnen \'1In tenmmsle twee soorten en een sterke reductie 
\1In andere soorten. Vooraf aan een restaurane zouden eerst alle 
spleten, scheuren en gaten In object op ka:arl ingetekend mocten 
worden, evenals wcJke door het $CIZoen heen door vleermuizen 
",orden gebruikt. Daarna zou een bouwkundige moeten bepalen 
welke scne\lrell gereparc-erd moeten worden uit oogpunt van sta
btliten, en welke "ruslig" kt,nn..:n bhj\'eh ziften. Vedoren gegane 
wegkrwpmogcliikheden wuden dan ciders in het object gecom
penseerd moeten worden. 

LlIcr;\luur: 

Kalsbeek, M. L. & !\ .M. Voute, 1996. N ieuwe kunstmatige wlllter
\·crbli1ven voor Ilederbndse \'leenmuzen. LUlrn 2, 91- 1 OS. 
N:lgcl, A & R. ~agcl (199 1). Remarks on lhe problem o f optimal 
amblent temperntures m hibernatlllg balS. 
G:tislcr.J. 1970. Remarks on the thermopreferendum of paleanic 
b·,ltS lil thcir natuf'dl habitats. Bijdragen tOt de dierkunde 40; 33-35 
\-l:Irmata, W, 1969. The fhennopreferendum of some species of 
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b:lts (Chlroplera). Acta therto!. 14, S; 49-62. 
Ransorne, R. 1990. 'Ine natural bistory of hilx:rn,Hing bats: 1-235 
Chnstopher Helm London. 

Meervleermuizen in het land van 
Wijk en Wouden 

Anne-Jifke Haarsma, Gerben Achterkamp en Reué Janssen 

AI enkele Jaren adtlereen wordt In hel land van \'(i1k en \'<-'ouden 
(het poldergebIed tussen Den Haag en Lelden) gezocht naar 
de \'erbliJfplaats V01n een meervleermmskolonle. De polders en 
de -.wterwegen in dit gebIed worden vnjweI elke nacht druk 
bezocht door meervlcermuizen, die uit westelijke nehtmg het 
gebied binnen komen vliegen. De verblijfplaats vall dele dieren 
is echter !lOOI! gevonden. Tijdens hemelvaart in bet \'oorjaar van 

2000 en 2001 zIJn cr kampen georgamseerd door de zoogdieren
\\lerkgroep VOln de NJN (ZWG) in samenwerkmg met ZoogdIe
renwerkgroep ZUId-I Iolland om deze kolonie op te sporen. In 
2000 is het gebied rondom StompwIJk ondel'7.ocht, in 2001 het 
meer \X!estenlijke deel van het gebied: rondom Voorschoten. In 
di t verhaal worden tn het kort de resultaten van beide jaren 
\I.'Cc.rgegeven. 

De blologte van de meervleermws 
De meer\'lccrmuis (Myons dasycnemc, Bole, 1825) IS êên van 
de 22 vleermuIsSOorten dIe 0011 lil Nederland zijn waargenomen. 
Het IS een vnj grOle vleermuis met een sp:mwijdle tussen de 20 
en 32 centuneter en een geWicht \'an Cl 18 gram. Net als de 
watervleermUIS schept ook de meervleermuis prOOien. muggen, 
schIetmotten en :mdere msektcn, met zIJn grote :achterpoten van 
het wateroppervlak af. De meerv\eermuis heeft een \'oorkeur voor 
grote wateren en ):1agl boven brede vaarten en kanalen. (Ltmpens 
et. al 1997). Kolonies vestigen Zich ieder voorjaar in huizen. 
I' lier kruipen ze diep weg In de spouw van een muur of onder 
de dakpannen. De beide geslachten wn meervleermuizen wonen 
apart; vrouwtjes wonen met hun jongen in grole krnamkolonies 
van gemiddeld 130 individuen. Ze werpen in het algemeen ieder 
één jong per Jaar. Mannetjes wonen lil vcel klcmere kolonies w 
gemiddeld 10 individuen. 

Verspreiding \'1In meervleermuizen In Nederland 
O p europees niveau is Nederland een topgebIed wat betref! 
waterlandschappen. Door het grote aantal kanalen, sloten en plu
sen \·oelt de meervleermws ZIch hier erg goed thuis. Vooral in 
het Noorden des lands (Fnesland en Overijssel) zijn veel kolOnies 
bekend. De kolonies grootte ligt lUssen de 50 en de 300 dieren. 
In Zuid·Holland zIJn tol nu toe slecht een tweet:al onderkomens 
bekend; 111 Aarlanden'een en in Gouda. Deze belde kolOllles 
liggen hemelsbreed op meer dan 20 km afsl2nd van heIland 
van \Vtjk en \Vouden, bovendien vliegen de "vermiste" weren 
's avond allemaal in Oostelijke nchung. Op basis wn deze en 
andere versprcidtngsgegevens kan worden verondersreld dat deze 
soort op nog !lll111maal twee andere pl::t.atsen in de pro"11lcie een 
onderkomen heert, waaronder dus onder andere het l::t.nd van 
Wijk en Woudenl 

Gchiedsbesch rijvmg 
De verblijfplaafs van deze onbekende kolo1l1e bevindt zich ergens 
in het óh zo grote land vaLl Wijk en Wouden. Dit veenweide
gebied is gelegen tussen de steden Zoeterwoude, Leiderdorp, 
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Leldell. Voorschoten, Leidschendam, \ 'oorburg en Zoetermeer 
(zie kaartJe). Her omvat een decl van het Groene Hart. een open 
polder landschap. In hel gebied hggen dne grote plassen de Vliet
landen, de Starre,·aart en de Noord Aa. De bclangrijkslC' hnalen 
111 het gebied zIJn 'de Vhet' de 'Oude Ri jn' en de 'i\Ieerburger 
\'(IeteDng', Deze Zl ln met elkaa r verbonden door een groot aanlal 
kleme en grote kanalen, met daartussen weer meerdere bruggen 
en duikers. 

Beschermmg en bedrelgmg 
Hel jachl- en leefgebied van de ,'ermisle kolOnie meervleermui
zen bevindt Zich in de ''\Vestflank'' van het G roene Hart. Dit 
gebied wordt omgeven door een grool aantal steden en dorpen, 
waa ronder Leiden, Voorscho ten, Slompwijk, Zoetermeer en Lcid
schendllm. Hiervan heefl vooral Zoelerrneer een opvallende groei 
ondergaan; in een kWll rt ecuw is dit dorp van 10.000 naar over de 
100.000 inwoners gegroeid. N aast dit SOOtt toenemende steden
bouw, wordt het gebied ook bedreigd door geplande bedrijfster
remen. sleneeh en glastuinbouw. Niet alleen hetleefgebied voor 
flom en fauna neemt daardoor af, maar ook de openheid en 
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daarmee het karaktenstieke van het landschap gaan ,·erloren. En 
dus ook het jachtbiotoop van de meervleermuisl 
Hel vmden van een kolomc: 
Er zijn eigenli jk twec: methoden om een kolorue vleermuizen te 
vinden. Kortweg het bekijken van de treknchring en het zoeken 
naar Z\1."e[1T\ers. De eerste methode hn zowel vlak n:!. hel uirvlie
gen als vlak voor het 111vliegen van de koloOle. Hierbij zorgen 
meervleermulzen gnag voor een porIIe \"erwarnng; de ~heen~ 

route nu r hun foe rageergebied is zelden gelijk aan de "terug" 
routel! Ook de afstand \!lin hun nachteli jke IOcht roept veel ver
warring op; meefVlcermullen vliegen gemiddeld 10 kilometer 
naar hun foerageergebied, waarbij ze o nde.rweg af en toe slOppen 
om te foerageren. Een meervleermuistrekroutc volgt ZO\' ee1 

mogelijk bestaande W':lI terwegen, w3arbij zo min mogelijk land 
wordt overgestoken. De tweede methode, het zoeken naar zwer
mers, is in de randstad een vrij ingewikkelde methode. Het aantal 
potentiële huizen is enorm, nel als hel aan!:!.l blaffende honden en 
het aantal prikkeldraadhekjes. 
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Zoektochten in het verleden (1990 tot 2000) 
AI een j~::r of zes wordt iedere zomer (mei - Juli) gezocht naar 
de kolonieplaOlls van de meervleermuizen. Een OIantal jaar geleden 
hebben mensen vOln de Zuid-Hollandse Zoogdierenwerkgroep al 
pogmgen gedaan om de kolonie op Ie sporen. Hun pogingen 
liepen op dood ~poor toen ze terecht kwamen bij een kolonie 
wlIIervleermuizen, het kleinere broertje van de meen'leermuis. 
Wel kwamen ze tot de conclusie dat de kolonie 'ergens' in Voor
schoten moet zitten, missdlien wel in de oude Zilverfabriek. NB: 
in een heel vcr \'erleden, rond 1756, h'eeft een kolonie meervleer
muizen de llooglandse Kerk in Leiden be\\-"Oond. Helaas is deze 
kolollle tijdens werkzaamheden lil de kerk verhuisd. 

Bevmdingen V:III 8 strategen In 2000 
In 2000 hebben 8 NJN'ers 5 dagen lang gepoogd de "vermisIe" 
meervleenm.lls kolonie op te sporen. ,-relaas, ondanks hun strAte
gische inzichten, batdetktors, zaklampen, lichtgevende hestjes en 
excursieboekjes, is de verblijfplaats van de kolonie nog steeds een 
raadsel. \'(Iel zijn de heen- en terug- trekroutes in kaart gebracht. 
Een \~dn deze trekroutes liep onder de Rijksweg A4 door. Deze 
fungeert als bonleneck voor alle meervleermuizen ten \'(Iesten 
hiervlln, Op slechts drie plekken IS het voor deze dieren mogelijk 
de .-\4 over, of hever gezegd onder, te steken. Namelijk bij 3 
lage bruggen, w~ar respectievelijk 0, 20 en 90 dieren onderdoor 
vlogen!! j\ndere plekken (iets Noordelijker) werden geheel n.iet 
gebruikt. Door deze bevinding kon het merendeel van het zoek
gebied worden ingeperkt; de kolonie moet in ieder geval ten 
Westen van de A4 liggen. 

Op meerdere a\'ondcn hebben we vervolgens langs de Vliet 
gezocht_ \'(Ie zochten Noord en we zochten Zuid, maar niks. 
Eenmaal dachten we beet te hebben, tOen in een klein slootje 
III Voorschoten meerdere avonden achter elkaar meervleermuizen 
werden wlIargenomen. Helaas bleken deze meervleermuizen uit 
het niets te ontstaan. Om ons zoekgebied nog meer te inperken, 
hebben we ook bij enkele viaducten onder het trcinspoot (Leiden
Den /-laag) gepost. De eerste keer leverde dit weinig resultaat 
op; slecht een klein aantal meervleermwzen werden \Vdargenomen 
UIl meerdere richtingen. Ook zoekpogingen aan het Zuidelijke 
deel VlllI de VlieT (nabij Voorburg) leek weinig succesvol, totdat 
zo'n 30 meervleermwzen uit Zwdelijke richting werden gehoord_ 
Missduen bevindt de kolonie zich wel in het Noordelijkste puntje 
van LcidschendOlm?!! QUll wonmgkeuze en ligging is dit een heel 
waarschijnlijke locatie, hier liggen een aantal prachtige huizen 
dlfCct aan de Vliet. Helaas kenmerken deze huizen zich door 
een overschot R~n beveiligingscamera's. Volgend jaar \veer een 

pO~,'-l1lg .. 

Tijdens Hemelvaart 2001 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dil maal meI een nieuw strate
gisch onder.:oeksobject; een kano, waarmee de vleermuizen dus 
ook op moeilijk be.reikbue plaatsen geobserveerd en gevolgd 
kunnen worden. Vanwege de in 2000 gevonden \Vest-Oost bewe
ging in de llVondschemer was de kampplaats dit jaar wal \'(feslelij_ 
ker gelegen, in Voorschoten. De eerste avond zijn de twee grotere 
onderdoorgangen bij de A4, nauwlettend in de galen gehouden. 
Dit om te zien of er flOg steeds Iedere avond ongeveer 120 
meervleennUlzen via de Vliet, Stanev::lart en Vliet landen onder 
de A4 doorvlogen !laar hel Oosten. Dit maal zijn in totaal 90 
meervleenmuzen geleld die alle, wederom, richting hel Oosten 
vlogen. r.,-let behulp van onze 'kanooende' onder.:oekers kwamen 
wc erachter d", de dieren de Vlietlanden '\'(Iest-Oost' overvlogen. 
Di! betekent dal ze de Vliet landen m de Zuid West Hoek over 
!;Illd verlaten. Dit is later ook min o f meer bevestigd door 'onder-
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zoekers' te voet. De volgende dagen hebben we ons meer gecon
centreerd op de kleine vaarten en moddersloten tussen Voorscho
ten en Wassenaar. Deze werden ondanks alle verwachtingen lOch 
door een klein aantal mcervleermuizcn gebruikt, Vlakbij bet land
goed Duivenvoorde werden cen groot aantal meervleermuIzen 
gesignaleerd. Het tIekgedr.lg van de dieren is gedurende een 
gehele nacht op dit punt gevolgd. Hierbij zijn de hele nacht 
dieren waargenomen ~leen en terug vliegend), in tot~al ongeveer 
120 individuen De trekroute van deze dicren is zoveel mogelijk 
gevolgd, waarbij bleek dal ze hel treinspoor tussen Duivenvoorde 
en de Horsten op meerdere plekken over land overstaken, om ver
volgens in het niel te verdwijncn. Helaas maakte de opkomst van 
de zon een einde aan onze zoekactiviteiten en tevens het einde 
"'.In dit kamp. Helaas hebben hierop volgende l.Oekpogingen ten 
\'(/esten van hel treinspoor niet erg \-ecl resultaten opgcle\'erd door 
harde wind en veel regen. 

De mcervleennuizen kunnen zich nog steeds "overal" in het land 
van Wijk en Woudcn beVlnden. \'<?el is duidelijk dat het gebied 
ten Oosten v::In de A4 een belangrijk foerageergebied is voor de 
vermiste kolonie. Het gebied ten \'(Iesten v::In het tl:cinspoor wordt 
ook regelmatig door meervleermuizen bezocht. Tn het overige 
gebied (tussen het treinspoor en de A4) worden ook regelmatig 
jagende dieren aangetroffen, w:I~rschijnlijk gaat hel hier om dier 
die op doortocht zijn van Oost naar West of omgekeerd. Tijdens 
deze doortochl passeren ze allerlei kleine slootjes, bruggen, dui
kers en dergelijke, zodat een zeer ingewikkelde route ontstaat. 

Met dank ~an de vele kampdeelnemers, o.a Bob, Rudy, Lobke, A-j, 
Bart K, Kees,jeroen, Mieke, Odile, Bart N. Bernard,J:lI1, Tom, 
Cor, de kampboer en enkele anderen. 

Literntuur: 
- Limpens, Herman, Kees I\-Iosterl & \'(Iim Bongers, 1997. Atlas 
van de Nederlandse \'leermuÎzen. Onderzoek naar de verspreiding 
en ecologie.- KNNV Uitgeverij, 260 pp. 
- Haarsma, Anne-jifke & Gerben :\chterkamp, 2000 lil .. \moeba 
nr 3 jrg 74. pag 92-95 
- Achterkamp, Gerben en René Janssen, in pIep. 
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Mannetje rosse vleermuis geniet 
van vuurwerk 

Rob Koc lman 

leder Jaar wordT Ul Gronmgen op 28 augusrus een groots vuur
werk gehouden ter hermnermg aan heT fe it daT de stad in 1672 een 
bc:leg door de bisschop van i\ lunsTcr WIst tI'. weers taan. Normaliter 
,'md! dJ! vuurwerk plaaTs In de binnenstad. Dil jur werd hel 
educr afgestoken op hel terrein van de voormalige Hunzecen
Tmle. OmdaT heT aantal staanplaatsen op dit terrClJl beperkt was 
ging Ik, evenals enkele honderden andere mensen, op zoek naar 
een ahernaueve plaaTs om het '"uurwerk IC bekijken. Zodoende 
kw~m Ik (C"en na :IIllnnng \"all heT spektakel terecht op de Helper
zoom, lef hoogte \"an Park Grocnestein. [n dit park bevmden 
ZIch enkele ,"crbhJ(plaatscn van rosse: vleermuizen. Tussen al het 
gektlal door hoorde Ik een regdmaug, hoog gepiep. E,-en werd 
gedaclu aan een STudent op een roesuge fiets, maar al gauw werd 
dUldeuJk dal heT geluid werd geproduceerd door een fanatlek 
roepende mennCI)e rosse vleermws dIe nep vanwi een holte in 
een wilg. Ofschoon deze boom ZIch op zo'n 400 meter van de 

fsttekplek be\-ond, was een deel van de knallen dermate hard dat 

Je cr onwillekeung enigZinS van ineen kromp. Blijkb:tar stoorde 
du I:tW:l:l1 de rosse vleermuis mei. Iiel was zelfs mei Uil Ie 
sluLlcn dal hel dIer JUIST door het vuurwerk lOt roepen werd 
llangezct. Daarom werd deze plek de "olgende avond nogmaals 
bezocht. Ook nu weer werd cr vanuIl de holte fanatiek geroepen. 
I !ICruU kan voof't.lclmg geconcludeerd worden dat rosse vleer

mUizen weinig verslormgsge\'oelig zijn voor relatlef !allgfrequenre 
gcilliden. Een vergeuJkbaar resuha:u was al eerder vastgesteld 
Tijdens een onder.r.oek door de V1cermtl1swe[kgroep Gronmgen 
m llUguSruS 1997 n:t:!r mogelijk verstorende effekten van hel 
Noorderzonfesllval op de aantallen In het Noorderplantsoen te 
Gronmgen aanweZige \'Ieermwzen. 011 muzlekfestlval \'mdt ieder 
par plaaTS lil dil door vlecrmwzen mTenSlef gebruikte park. Tij
dens het festival bleken In de buurt van de diverse podia met 
elektrOlllsch versterkTe lTIu7.iek normale aantallen vleermuizen te 
l:tgen Ook werd dIrekt naaST een Tent tijdens een uitvoering 
een roepend mannetle ruige d\li'Crgvleermuis waargenomen. Een 
:mder opvallend p\llll IS de gebrwkt~ holte, welke ZIch bevond lil 

n wtlg. In de Atlas van de Nederlandse vleermtl1zen worden de 
hoomsoorten van 59 kolome's ,'an de rosse vleermlUs vermeldt, 

hieronder bevmdCIi ZIch geen WIlgen! Het gebruik van wilgen 
door roepende mannelJes rosse vleermUIS IS lil Gronmgen al 
meer ,·~sTgesteid. In het reeds genoemde Noorderplantsoen zijn 
lenmlllSTe 7 '-erschIlIende WIlgen bekend die de afgelopen pren lil 
de nazomer door terntortale rosse vleermUIzen werden gebruikt, 
w:laronder enkele die al meerdere jucn :lchtereen in gebruik zijn. 
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( Uilen en vleermuizen J 
~---

Rudof Bo hlm eije r, Vleermuiswerkgroep Geld erland 

Op 6 oktober stond onze ,,,'Crkgroep met een voorl.lchringsstand 
bij een dierenasiel. Onafhankelijk van elkaar vertelden twee 
mensen, afkomstig uit hetzelfde dorp, hoe ze hadden waargeno
men dal een ut! bij herhaling vleermwzen vmg. Het is ffilj helaas 
niet bekend of heT lil beide gevallen heTzelfde dier betrof Op ZIch 
is het feit daT ullen wel eem vleermuizen vangen geen onbekend 
verschijnsel. 

De tweede Wllarnemer had eclJter goed kunnen 7.len hoe de mi he! 
deed. Hel dier benaderde de vleermuis namelijk '-lUl achteren, op 
die mllnier buiten sonar blijvend en 7.odoende In Slaat meT sukses 

een prooi te bemachtigen. 

Rosse vleermuizen in 
Zuid-Holland 

Ann e Jifke H aarsm a 

Rosse vleermwzen lil de bmnendwnrand 2001 
'een In"entaosatle wn de landgoederen russen Den Haag en 
Noordwijkerhout' 

De binnenduin rand tussen Leiden en Den Haag Slaat bekend 
om zIjn vele (oude) landgoederen. In rut gebIed zIJn al smds de 
Jaren 80 vleermuiswerkers actlef en er zijn een dneTal wtgebrelde 
vleermuis Illventarisaties wtgevoerd. De popubue vleermUIzen lil 
du gebied is dus wel bekend, of Toch niet?' Vcle landgoederen 
zijn nog nooit bezochl, of cr 7.ijn snnpelweg geen vleermul7.en 
gevonden. En hoe ZII het elgenhjk met de aanTallen vleermUIzen 
111 rut gebied? NeemT de populatie toe of af?l Korlom, genoeg 
stof voor een meuwe invenTariS:I\le! Om niet al te veel hOOI op 
de vork te nemen, is tijdens dit onderlOek alleen naar de meeST 
opvallende boombewonende soort bekeken, namehjk de rosse 
vleermuis! 

In de penede begtn mc: :0: h::!f ;:.th 2001 7.1)11 In IOta:ll55 
landgoederen in de binnenduInrand geüwcntanseerd op heT \'oor
komen van boombewonende vleermuizen, meI name de rosse 
vleermuis (NycT:tlllS nocrula (Schreber, 1774». Hel gebIed dat 
wordt aangedUId :tls de blllnendmnrand loopt \'an Noordwllker
hout tot Den Haag en strekt Zich In OOSTelijke nchtlllg uit tot 
aan Rijswijk en Lisse. Het is ca 600 km2 (30 bIl 20 km) grool 
en bev:tt ongeveer 42 km2 aan groene elementen. A! sinds de 
middeleeuwen wonen in dit gebied mensen, die hebben het oude 
strandwallen landschap behoorlijk lil aam;!en doen vennderen. Zo 
zijn de meeste strandwallen afgegraven voor stadswtbrclrungen en 

zijn een groot aantal landgoederen en buitenplnatscn aangelegd 
door rijke kooplieden. ln de afgelopen eeuw is er hoe langer hoe 
meer bebouwing en infnstrucruur aangelegd, zodat het gebIed 
in de 21 eeuw een vrij~1 aanééngesloten hntlS van bebouwmg 
te zIen geeft. Gelukkig prijken hier en daar nog een paar mOOIe 
stukje g roen, de landgoederen en buiTenplaatsen die vroeger dOOf 

rijke kooplieden zijn aangelegdl 

pagina 9 



jticmeente Landgoed 

Backcrshagen 

Horsten 
\Toorlinde 

Zu\'dwtjk 

pen I laag en Rilswijk 
Clîngendacl 

Ockenburg 
Voorde 

-oofschoten en Voorburg 

Duivenvoorde 

lluize Bijdorp 
.-\renlshurg 

..cidcn en Oegstgeest 

N'armonu 

Endcgeesl 

Oud-roclgeesl 

n bezoeken 

} 

3 
I 
} 

2 

4 
2 
2 

6 
IJ 

I-luis Ie Warmond 7 
Oostergeest 

fNoordwijk (crhout) 

Kcukcnhofbos 

2 

2 
Leeuwcnhors t1nW) 3 
Offem 2 

'OOfhout 
Overbosch 2 

Totaal 59 

n bom en 

I 

2 

I 
} 

5 
>6 

2 

2 

32 

n te llingen te llIng scn attlng 

I 22 
0 >5' 
I 31 
} 21-31 

55 
I 24 
2 10-65 

4 >9 
I >3' 

>4' 

5 5-25 
11 2-90 

} >9 
15 

2 89 
2 44--46 

( 2 27 

0 >5' 
41 > 555 

t:lbd ! Over/.icht vnn hct nantal bczo~ken, aantal gevonden knloniebomen en nantal uItgevoerde tdlmgen 111 de bndgocderen waar k"l"nll:bomcn 
>':ln ro~~c vb.:rmL.lzen ge"onden Z'jn. In somm'ge bndgoederen IS het aantal ro~~e vlcennuizen niet getdd (dieren verhui,:d, geen tijd, etc), hl·t aantal 
dierm is h,er geschal De~e <ch:ltting i< gl"ba~l"erd op hel aant:ll dieren d:u maximaal in dc buurt van de \"erbliifplnat< is gesÎ;.,'naleerd. 

!'Gem eente landgoed Populatie Populatie Voor/ achter TeUingen Landgoed 

vroeger nu uitgang nieuw in 2001 

X1asscnaar B~tckershagen >} 22 + 1990 N 
De Horsten }5 >5 ' , 1990 
Voorlinde. 32 31 gelijk 1990 
Zuyd\\fijk 2J 31 + 1990 
Rust & Vreugde 25 0 1990 

pen Haag en ItIjswijk 

Clingendacl 0 55 + 199D N 
Ockenburg 68 24 1992-1999 

() Voorde 24 65 + 2000 

'oorschoten en Voorburg 
DUIvenvoorde 0 >9 + N 
HUIze Bijdorp 0 >Y ? N 
Berbice >20 0 1991 
Arentburg 0 >4' ? N 

!Leiden en Oegstgeest 

\Xlijkersloo t JO 0 1996 
EnJegeesl 25 25 gelijk 1996 
Oud-Poclgces! 71 80-90 + 1997-2000 

N'armond 
Huis te Warmond 10 >9 gclijk 1988, 1992 en 2000 
Oostergeesl 0 15 + N 

~-..J oordwijk( crhom) 
Keukcnhofbos 64 89 + 1994-1997 
Lceuwenhorslj...-j 0 46 + N 
Offem 0 27 + N 

'oorholl! 
Overbosch 0 >5' , N 

Totaal 436 555 
TabclZ. Overl-lCht v~n Je resultaten VlIn het verleden en het heden. De landgoederen ~iin j!C.orteerd per gemL"Cnte. Somm'ge tellingen ~.,)n 
gckemncrkt door een ' , dit zijn schattingen. De IOC en afnnme ' ':ln de populnfie i~ respectievelijk aangegeven door een + en -. De populatie bn ook 
geliik ziJn geblL·vtn. I kt jaartal wa~dn een telling/ onderwck in het \"erleden is uitgevoerd staat in de een na b~tstc laatste kolom. In de laatste kolom 
~Iaan de bndgo(;deren die "nieuw" ~Ijn (geen kolonie verblijfplaats bekend). 



De bmnendwnrand IS lil het verleden :11 meerder malen geïnven
t1Inscerd op de aanwc7.1gheid van boombewonende vleermuizen. 
Door dit gehele gebIed nogmaals te IIlventanseren kan een voor 
of ach!eulI\gang van de \'leumwspopulatle5 gesignaleerd worden. 
BovendlClI kunnen tlJdens dil onderzoek gevonden bomen 'direct' 
beschermd worden. Ook is de ecologie van de rosse vleermuis, 
voor zover dat mogelijk, bekeken. 

Resultatcn 
Tijdens dIl onder.~oek zijn gedurende 50 nachten veldwerk ruim 
\'IJftig landgoederen bezocht. Een groot aantal van deze landgoe
deren IS tweem:lal bezocht. sommige zelfs 14 maal (Oud- Poel
geest). Per nacht IS dus altijd meer dan êên landgoed bezocht. In 
totaal zIjn op 18 landgoederen verblijfplaatsen van rosse vleermui
zen aangeTroffen, verspreidT O\'cr ruim 30 !.lomen. In de meeste 
landgoederen IS slechts één kolonieboom gevonden, in zes land· 
goederen meer dan één boom. Ook zijn op een aantallandgoede
rcn aanwljzmgcll voor vleermuisverblijfplaalsen gevonden, deze 
zIJn met meegenomen in du onderzoek. 

In het volgende overl.lch t IS weergegeven m welke landgoederen 
osse vleermUIs verlllijfplaatsen zijn aangetroffen. In sommige 
ndgoederen zIJn meerdere kolorue!.lomen gevonden en soms IS 

dezelfde kolomeboom meerdere malen geTeld. Hel aantal dieren 
lil één en dezelfde boom. is tijdens de tweede telling vrijwel altijd 
lager dan 1lldens de eerste telling. 011 komt W':Iarschijnlijk doordat 
de kolome ZIch op dat moment over meerdere bomen verspreidt 
heeft. Zo 7.iJIl op 2 jul! In landgoed Oud·roelgeest Vijf verschil
lende bewoonde koloniebomen gevonden. Het maximum aantal 
getdde dieren per boom was toen 24. leJ'W1jl in ditzelfde landgoed 
eerder 111 het SClzoen bijna 90 dieren UIt ëên boom zijn geteld. 

In hoeverre rosse vlet"rmws kolomes in twee landgoederen die 
dIcht bIJ elkaar hggt"n, tot dezelfdt" groep behoren blijft een 
raadsel. Tussen de landgoederen E ndegeest en O ud poelgeest 
(ca 2 km hemelsbreed) is één lOt meerdere malen uitwisseling 
waargenomen, he! aantal dieren in beide landgot"deren leek gedu
rende het seizoen om beurten te nucrucren. In twee gevallen kan 
met zekerheId gezegd worden dat er juist géén uitwisseling heefT 
pla~tsgevol1den: lussen twee landgoederen Offem en N ieuwleeu
~-cnhorSI en tussen HUIS ter \Xlarmond en Oostergecsl. 

Een vergehJklllg met het ~-ededen 
Elf par geleden (Moster!, 1993) is een groot deel van het huidige 
onderzoeksgehIed. russen \Vasscnaar en Den Haag, geüwentari
seeru op heT voorkomen van kolonies boombcwonende vleermui
zen, DaarnaaST 1$ door de ZoogdIerenwerkgroep Zuid-Holland 

(v. ~[eurs, 1997) nog een invenTansatie uitgevoerd lil enkele land· 
goederen in Oegstgeest. Ook hebben Rudy V:1Il der Kuil, Danny 
L1ponder en God fried Schleur ("an der Kuil, ct al, 1996) van 
1992 tot 1995 een uugebreide inventarisatie uitgevoerd in Den 
Haag en omstreken. In de volgende tabel staan alle gegevens 

uIT het verleden weergeven in dezelfde kolom. Door het geringe 
aantal waarnemmgen en doordat de W':IarnClrungen steeds pet 
gemeente Zlln geconcentreerd IS hel aantal dieren in deze kolom 

nauwelijks overschat. 

De populatie rosse vleermuizen in de bmnenduinrand lijkt redeli jk 
constnn t gebleven. In vergelijking met het verleden is het aantal 
rosse vleermuizen op 4 landgoederen toegenomen en ook op 4 
landgoederen afgenomen. Op drie landgoederen is de populatie 
rosse \'Ieermuizen ongeveer gelijk gebleven. In vergelijking met 

VLEN_Nieuwsbrief 2001. nummer 3 

W':It cr in het verleden bekend is, zIjn lil 2001 op tien landgoederen 
"nîeuwc:" kolonies gevonden. 0:11 wil zeggen dar op deze landgoe
deren onda'lks vermoedens, nog nooiT eNder een verblijfplaats 
van rosse vleermUIzen is aangetroffen. 

Dat hel aantal toenames de afnames opheft is geen toeval. '·Iet IS 
goed mogelijk dal bijvoorbeeld de kololUe rosse vleermuizen uit 
Rllst en Vreugde, ZIch nu in het landgoed Backcrshagen bevindt. 
Zo ook de kolonie uit WijkerslooI die tegenwoordig Oud Poel
geest verktest als woonoord, Cll zo verder. Voor de duidelijkheid; 
als in een landgoed geen kolonies zijn gevonden (nu of in het ver
leden) wil dat niet zeggen dal deze er niet zijn! Een maand of een 
\\-eek hier kan een koloni~ zo \\--ccr naar dit landgoed verhwzen. 
Maar j:.!., hoe d:.!.t "--erkr is iets voor een volgend onderzoek! 

Literatuur 
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:o.tcurs,.\. van (1997). Vleermwzen in\'entans:lue in Oegstgeest, 
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Mosten, K. (1991), Vleermwzen op landgoed huys te Warmotll. 
ZHL, Ronerdam. 
Moster!, K. (1993). V1cermuizen-lIlVen ranSla!Je van de landgoede
ren nissen Den Haag en Wassenaar 1990. CNB, SVB, Den haag. 

/\losten, K. (1988). Vle~rmu!zen In hel stedeli jk gebied van 
Leiden, OegSTgeeSt en leiderdorp. Directie groen, Leiden. 
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Rabiës bij vleermuizen 
in Nederland 

Peler Lill a 

r lCI 111 1986 3angcvangen onder.wek aan rabIës bIJ vleermuizen 

wordT nog stccd~ voortgezet. Van sommige soorten zijn nog 
onvoldoende ~mn lallcn onder.welt! om een UItspraak te doen of 
rabiës werkelijk bij deze soorten voorkomt. Bij de Lmtvlieger is 
111 lI::der gCV".I1 dmdclijk dal rabiës een vrij algemeen ~"C(schijnsel is. 
De 1.1cklC kom! :13nfficrkclijk mlildcr voor bil de Mcerv\eermuis 

en de Walcrvlccrmllls, Bij de Ol-enge Europese soorten IS rabiës 
nauwelijks of (nog) IIICI gevonden. De lucrollder gegeven (abel 

geeft hel aantal lil Nederland lil de penode 1998 - 2000 op rabiës 
om!crzochle vleermUizen en de daaronder gevonden rabiësposl-
lieve ,heren \Veer. 

SOOrt 1998 1999 2000 
i\!1"olis daubcntol111 1 , 1 

Mrm1s <b~ycllcnl< , , 0 
!'lpl~lrdlu~ plplS1n:llu~ " " 46 
I'iplslrdlus 113(hu,ti 12 4 , 
El'tC~lC"S s<;rollnus 35 (6") 28 (2') 21 (3') 
r..yct:llus l\oClul~ 1 1 0 
l'kc(}tu~ :lUntu~ 7 4 4 
V,:sJlCrtiho 1l1unnus 0 0 1 

Totaal 97 66 78 
,) w:l~rVln .Jul::ntaJ rabiespostILcf. 

[n verband meI hel epidemiologIsch onder'loek, dat door het 
10-OLO en het RI\'t-1 aan vleermwzen wOrdl ver richt, zijn dode 
vleermUIzen nog steeds welkom. BiJzondere aandacht wordt hier~ 

hiJ ge\'fllagd voor Laar\'!Jegers die gedurende de wtnrerpeciode 
ZIek of dood bullen hun wmlerverblijfph:.us worden ge\'Onden. 
Dode dIeren kunnen Ul een sle\'lg doosje worden ,-e!'Zonden aan 
1O-0LO (DSU-Rabiës), Posbus 65, 8200 AB Ld}'Slad. Verstuur 
dIeren bIj voorkeur van maandag tot en met woensdag, in ieder 
geval met vbtk \'oor een weekend of feestdag. Voeg bij de zending 
ecn bnef met d:!arin naam en adres van vinder en inzender, vind
datum en -pla:u s van het dier en de vermdding of de vleermuis 
al dan niet contact heeft gehad met mens of huisdier. Neem bij 
bIJTgevallen, Wlmbij een spoedige diagnose bIj een vleennuis moet 
\\'Orden gesldd, conlael op mei het gnlUS nummer 0800-0488. 
Zonodlg zorgt de regionale Keurlllgsdiensi van \Xlaren \'Oor een 
spoedtnlnsporl naar hel JO-OW. De vmdgegevens vlin de bij 
het 10-OlO ingezonden vleermwzen worden illge\'oerd in de 
zoogdIerdatabank bij de VZZ. 
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Prikkeldraadslachtoffers- en 
andere misvormingen 

Peu :.! Vlam ing 

Op 8 okIober werd er een Rosse vleennUls gebncht dIe gevonden 
,vas ~~n een hek langs een fietspad 111 de duinen bij Egmond
Binnen. 
I-Iel is jammer dat er nog steeds vec\ pnkkeldnad wordl gehruikt, 
wanl hel resuhaat is duidelijk op de fOlo Ie zien. De \'leermUls heb 
tk (naluudijk) geëuthanaseerd. 

Vijf dagen later moest een WalervleermUls hetzelfde lOl onder
gaan. Deze werd in de strwken UI .\lkmaar-Noord gevonden. Of 
prikkeldraad de boosdoener IS. IS met met zekerheid te zeggen, ~I 
hJkcn de verwondingen erg op elkaar . Struiken in gemeenleplanl 
soenen worden vaak meI een paar lagen prikkeldraad doorsneden 
opdat menscn meI door, maar om de bossages heen lopen. Dus 
hef zou ook in dit geval erg goed mogelijk zIjn. 

In 2001 maar êén juveniele dwergvleermUIs bmnen gehad waar
van de botten vergroeid waren. 
Uit .-\lkmaar-Noord, op 28 jum. 
Alle vingers van éên vleugel waren naar hel uiteinde loe naar het 
lichaam ,·ergroeld. Hij kon cr eclu met mee vlJegen en daarom IS 

hiJ op 19 augustus geëuthanaseerd. 

In 2000 \varen er twee Juveniele dwergen die vergroeidc onder
armen haddclI. En als Ik ze zo bekilk Zit er mei veel \'ersehil 
tussen de manier \vaarop het bot \'e rgroeld IS (zie reketllngen) . De 
eene was van 10 Juli uit Alkmaar en de ander van 12 augusTUS 
Uit Schoor!. Twee afzondeliJke gevallen dus, maar wel alieoo 
geëuthanaseerd. 

Vleermuisopvang Damland 
Nesdijk 20h 
1811 ~ J X Bergen 
072-5898119 

11u .. ",":\Ud Alkmur 

""'"'" 
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FOfO 2: Rosse Vleermws (petra V11,~;;"," 

Vleermuiskasten in Overijssel 

Theo DOUlII :l 

:\ ~lIlleldlllg 

Smds 1996 zIjn we m Overijssel bezig meI hel pbalsell ell contro
leren van vlccnmllskaSlen. De reden dat wc hiermee begonnen 
ZIJn, is dal wc van de nestkastwerkgroep van de plaatselijke 
naluurbeschermlllgsvefelllgmg regelmatig IC horen kregen dat er 
een vleermuis lil een nestkastje W:1S aangetroffen. In veel ge~'al!en 
bleef dit bij deze mededeling, soms was het duidelijk dal ze een 
gewone grootoorvlccrrnuis hadden gezien. Op mijn verzoek is 
eens geïnven tanseerd op welke plaatsen dat nu gebeurde en zo 
kreeg Ik een sl1ppenkaan meI de waarnemmgen. Daar waar de 
meeSTe Slippen gecluslerd W1Hen hebben we een aantal kaSTen 
opgehangen. Daardoor :tijn ze op de volgende plekken komen 
te hangen: 
I. Ten noord-weslen van Slaphorst wordl het veen 

weIdelandschap doorsneden door wegen mei een 
dubbde bomenn). O p ongeveer 4-5 meter hoogTe 
lJebbcn wc: de kas ten In de eiken gehangen. Hier hangen 
lil tOIaai 20 kasten. 

2. Ten oosten van STaphorst hgT heT STaaTSbos, groTendeds 
naaldbos meT wal loofhoUlpereelen en heidevelden. De 
20 kaSTen hangen aan twee verschillende paden in heT 
bos. 

SOOrlen bSfen 
\'Vlj makell gebnuk van de volgende kaSTen: 

Plaue kaSten. Verreweg her groorste aantal kasten is 
volgens du model gemaakT. 
Een kast meI een schuine voorkant (model Ridder). 
SigarenktsTjes. (model Albert) Ook hierin komen regel 
matig dwergvleermuizen. 

VLEN-Nieuwsbrief 2001, numm(:r 3 

"Nursery houses" getimmerd \'Olgens t\merikaans 
model, maar daarin hebben wc nog weinig "leermwzen 
gehad. Alleen een aanTal ruige dwergvleermuizen. 
' 'Rondomkast'' Een zestal kastjes die samen compleet 
een boom omspannen. Leuk om eens re kijken of ze 
voorkeur hebben \"OOr een bepaalde kanT van de boom. 
"Doolhofkasr" Een kaSTie w:urin de weren via ver 
schillende g2ngetjes naar bumen kunnen. Grooroor 
vleermuizen vinden we op de plaats waar ze de groorste 
omweg moeten maken. 

Resultalen 

In de loop der jaren hebben '.ve een VIjftal verschillende SOOrten 
aangetroffen: 

ruige dwergvleermuis 
gewone grooroorvleermuls, de laatsre dne jaren ook een 
kraamkolonie 
rosse vlcennUis 
meervleermuis 
bosv!cenmus, 1 keer aangetroffen 

Er LS een duidelijke relatie lUssen de vleermuiSSOOrT en het type 
landschap. De rosse vleermUIs en de gewone grootoorvleermws 
treffen \\."C vooral in het Staalsbos aan terwijl we de ruige dwerg
vleermuizen vooral in het open landschap aantreffen. Ook de 
meervleermuizen en de bosvlcermuizen werden daar aangelrof~ 
fen. 
O mdat we meervleermwzen inCIdenteel aantreffen en de bos

vleermuis maar 1 keer hebben waargenomen, zÎln ze niet lil de 
ondersTaande grafiek verwerkt. 

" .. .v------

1
::Jr---
" 

'.' --, 
"Medebewoners" 

Verschillende andere: diersoorlen maken met plezier gebruik \'an 
de kasten 

grOle bonle specht", heeft de hlllderIijke neiging om de 
kast van gaten te voorzien omdaT heT zo mooi klinkl! 
Dakleer a2n de buitenkanT van de kast werkt prima. 
Ringmussen en mezen; als 7.e de kans krijgen (en die 
hebben ze als de lIlvliegopening grOler is dan 14 mm) 
maken ze: hun neST in de kast. 
Oorwormen kunnen sommige kasten massaal bevolken 
\"(!espen bouwen er af en Toe een nest In 

Spmnen, nachtvlinders en ander klein wneme!end 
gedier te 

Kortom: vleermuiskasten zijn multifunctioneel) 
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Nieuwe soort 
baardvleermuis ontdekt 

Afkomstig van www.vleermuis.nct 

Een groep onderzoekers van het Instituut voor Zoölogie van 
de universiteit van Erlangen in DuiTsbnd hebben een nieuwe 
soort vleermuIs voor Europa ontdckf.·Dit schrijven zij in een 
onlangs \'crschcncn arukel Ui hel blad "NanuWlsschenschaften". 
De soort, die de naam ~ I)'otis alcathoe heeft gekregen, werd 
ontdekt door de analyse van de morfoloSlschc kenmerken (lLller

uJkt: kenmerken). het gedrag en de gcncusche kenmerken \'311 

baardvlcermulzcn. 
De rucuw gevonden soorl lijkt stcrk op de gC\\'Ollc baard
vleermws (Myous myslacinus), de Brnndt's vleermuis (M)'oris 
br:lIldui) en Ikonmkovi's vleermuis (~Iyolls Ikonmkovi), maar 
de VLcr soorten zijn gcnctJsch dUIdelijk zeer \·crschtllcnd. 
l\!yolis Akathoc is de kleinste soort van de In E\lropa voorko

mende baardvleermmzen. De echolokauegcluldcn van deze soort 
ZIjn de hoogste van alle t.1J'otis soorten In Europa. Vondsten 
nln deze soorl IJl Gnekenland en Ilonganle wlp:en erop dal het 
\'enprCldlllgsgebled \'all deze soorl lil ZUId-Oost Europa ligt_ De 
soorllaagt vooral In kleme dalen met loofbomen en stromend 
waler, een bIotoop dat over het algemeen bedreIgd wordl. 

Bron: 
von [-Iclversen, 0. Heller, K.G., t.[ayer, E, Nemeth, k, 
Volleth, i\l. & Gombkötö, P. 
Crypuc mammaban specIes: a new species of wlllSkered 
bat (J'I[yous alcathoe n. sp.) ut Europc. 
In: Nal\lrwtssCllsdlaften. - Vol. 88 (Ma}' 2001); p. 217-223 

( Ramadan J 
--~ 

Alexander Bakker 
overgenom en uit het NRC van 23 november 2001, aangele
verd door Bart te Hallers 

Lelden heefl ~mc van de kabel gehaald. In meer reg:lO's IS de 
Egypllsche zender met meer te ontvangen. Ik mis de weemoedige 
\' IlJdaga\'ondeoncerlcn van Abd el Wahm HaCiz. Jaren vijfllg
be.aug:ucon, Nu het ramadan is. vocllk het gemIs extr.l. Vanuit 
Mekka zendt ~mc de vijf dagehjkse gebedsdtensten UIt. Vooral 
naar hel a\'ondgebt:d keek Ik graag. De menigte dIe In witte 
gewaden om de Z\\'lUle Ka'aba draaII, de Imam die 111 een zachte 
kamelenharcn mantel voorgmg. Soms ntakle hiJ zo geëmotio
neerd, dalilIj het gebed lUtslllkle. Maa r Ik lUIsterde het liefst naar 
de momenten stil te die in ieder gebed vallen. Dan hoorde je alleen 
het ijle roepen van de vleermuizen in Mekka, live over de hele 

\vercld. 
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Oren belangrijker dan sonar! 

Overgenom en uit Trouw 14 december 2001 

Jagende vleermuizen (asten hun omgevIng af me! een mgenieus 
sonacs)'Sleem, maar ze vangen hun proOI gewoon op het gehoor. 
D al melden zwitserse en Britse zoologen deze week In Namre 
(13{ 12). De onder.lOckers lieten vleermwzcn jagen in een labora
torium wmtr in divcrse omge\'Îngen werden nagebootst. Zoals een 
rommelig bos., een pas gemaaid gazon en een sul wateroppcr 
vlak. De dIeren Waren op alle lokaties goed lil het vangen van 
levende. beweeglijke prooien die veel heme maakten. Zelfs als 
deze lekkernijen verstopt zaten tussen blaadjes. OnZIchtbaar voor 
de sóna r. Voor de jacht btijken de oren dus belangrijker dan de 
sonar. De vleermUIzen gebruiken lwn sonar \vaarschijnlijk alleen 
om Ie zorgen dat ze nergens tegenaan vliegen. En om msecten 
rechtstreeks uit de lucht te vangen. 

( Chirofilatelistische nieuwtjes J 
Peter Lina 

In deze rubnek zullen de lezers van de NIeuwsbrief op de 
hoogte worden gehouden van de nieuw verschenen postzegels 
met a!l>eeldingen van vleermuizen . J let opbouwen van een the, 

malIsche verz3mehng \'an posïlegels meI afbeeldingen van vleer
muizen hoeft geen kostbare zaak IC ZIJn, omdat het aantal nieuwe 

lUtgtflen elk Jaar vri j beperkt is. Men kan bIJ de postzegelhandel 
een thematisch abonnement nemen op llIeuwe uitgiften van post
zegels met vleermuu:en. De ene keer beSlaat een sene \'oIlOOlg UIl 
zegels meI vleermuizen, de andere keer heer, een sene zegels met 

vleermwzen en andere. diersoorten, of ook plantensoorten. 

J I;eronder volgt een overzICht van de zegels die het laatste jaar 
zijn uIIgegeven: 

Vietnam, 16 oktober 2000. Vijf zegels met de afbeeidingCll van 
respeclleveltjk Scotomanes ornalUS. Pteropus Iyb, Rlunolophus 

paradoxolophus. Eonycteris spe.Jaea en Cynopterus sphynx. 

Oezbekistan, februari 2001. Zeven zegels en een blok met de 
arbceldmgen van respectlevelijk Tadanda teniofls, OlOnyctcns 
hempnehu, NYClaJus lasiopterus, Myolls frater, Rhmolophus h,p
poslderos, BarbastelIa leucomelas en N)'clalus noctula. 

FijI, 12 februari 2001. Een velleTje met afbeeldlIlgen van planten 
en dieren uil hel regemvoud, waaronder Pteralopex acrodonla, 
een vliegende hondensoort, die allen maar voorkoml op het Tave
nuni eiland en de Fiji eilanden. 

Israël, 18 maart 2001. Een sene van vIer zegels met afbeeldmgen 
\.m vers.clullende diersoorten, waaronder Plplstrcllus kuhlii. 

Z uid-Afrika, 16 juni 2001. Tien zegels in een velletje met 
de aOx:eklingen van respectievelijk Rhinolophus capcnsis, Epo
mophortls wah!bcl"gi, Rousettus egypti~cus, Tadarida aegyptiacus. 
t.lyotis Wdwltschii, Cloeotis perovali, Miniopterus s<.:h reibe.rsü. 
Otomops maruellsseni, Llepho lus WlIllom en Nycteris thebatca. 
Wanneer dit velletje in het donker wordt gehouden, li<.:ht hel op. 

pagina 14 



M:lyolte, 9 Juh 2001. Een \'ellefJe met rwee legeIs waarop afge
beeld vliegende honden. 

Nederlandse Anl1llcn, 20-8-2001. Dne legeIs gewijd un de Muil
korfgrot lil hel natuurgebied Smt Chnstoffelpark op Curaçao, mei 
plattegrond en rots en afheeldingcn van Lepton)'cteris nivalis en 

Gl05sophaga clongata. 

Rousettus vleermuis 
in Gronin!!'en 

Rob Koehn :UI, VleermuiS\verkgrocp Groningen 

Op 17 1I0\'cmber 2000 werd een bezoek gebracht aan een bedrijf 
op een tenelll aan de oostkant wn de stad Gronmgen, nadat 
cl:!:!r een vleermUIS was gemeld met een spanwijdte van ,,\vcl40 
cenwnetcr". Op grond hien':!n , alsmede op grond van de tijd 
\'an het par en de locatJe werd er van uil gegaan dat het hIer 
een laalvueger betrof. Bij het bednJf aangekomen toonde een 
medewerker de vleermuis. In een enorme opslagloods hing op 

zo'n 9 meter hoogte een behoorlijk grote vleermws tegen de 
\\~lIId. Gezien het hangbeeld \verd In eerste IIlstantie nog even 
gedacht aan een vale vleermuis. Maar toen met behulp van een 
ladder het dier van diçhlerblj bekeken kon worden vielen de lange 
SlHlit en de grote kra:I.logen op en werd hel duidelijk dar hel hier 
een troplsdlC vruchteneter betrof. Bij het benaderen Vlm het dier 
vloog dil weg. Gelukkig werd het dier binnen enkele mUlUten 
teruggevonden. Nadat cr fOlo's \wren gemaakt en de lokale telCV1-
SIC langs W,iS geweest werd een vangstpogmg ondernomen. Het 
bedrIjf stelde een vorkheftruck ter beschikking, en hierop staand 
kon de vleermms lil een ju worden gewngen. J-Iet gmg om een 
vrouwbik dicr met een onderarmlente van 92 mm, een gC\\-;cht 
van 140 gram en een spanwijdte \-:tn zo'n 55 cm. :-' Iaar welke van 

de 166 soorten ~Ieg~chiroptera W"d$ het? 
Er werd COnfaCI gezocht met \'\firn Bergmans van het lnstiruut 

voor Sptem:lllek en PopulatieblOlogte wn de Universi teit van 
:\mslerd:lm. Al over de telefoon kon a;uI de hand van een grove 
bcschrijvmg worden bepaald dat het hIer een wn de 10 soorlen 
\'~n het genus Rousettus betrof. Kenmerkend voor dit geslacht 
zIJn onder andere het formllat, de aan\\."ezlghC1d van een vrijhan
gend Slaartje en een primitieve vorm van echo locatie. Dit laatsle 
kenmerk ume ZIch bIj het Groninger ruer doordat zo nu en dan 

een sene meI hel blote oor dwdeliJk hoorbare, klikkende geluiden 
werd geull (vooral bij het wlZetten van de televisiery. 
Bil een bezoek aan Amsterdam vond een verdere determinatie 
plaats. In eersIc instantic bleven er drie kandidaten over: R. egypll
aeus UJI Afrika en hel Arabisch geblcd en R. amplexicaudalUs en 
R. 1cschellaultu uit Azië. O mdat dcze drie soortcn nogal op elkaar 
I.tjken werd de literatuur ger.mdpleegd. Met behulp van een aantal 

,lrlLkelen kon hct dier w!eindelijk 
gedetermineerd worden als R.. leschenaultil. 

Hoe hel dier m Grolllngen IS beland IS onbekend. J-Iet bedrijf 
w:lal de vleenmus werd aangelrorren unporteerr pakellen hout 
mt onder andere Indonesië. In deze paketten, vec.lal plaatmatena
len, IS weInig nmnle \'001 een verstekebng. Bovendien duurt het 
tenmmste zes weken voor de paketten vanuIt Azië arm'eren in 
de haven \~1!1 Rotterd am o f Anlwerpen. Kan een vleermuis dczc 
rCls overleven? In de haven worden de pakketten overgeslagen, 
W,II zo'n ê!!n lot !WI..""C weken duurt. Er IS dus mogelijk een 
\'erb:md meI een van dezc havens. Het dier kan ook ontsnapt zijn 
bIJ ecu pa ructlbel. Tropisc::he vleermuizen worden echter weimg 
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gehouden als huisdier. Ook w:lren er geen reacties op de uit".len
ding V1In lV-Noord en een "':cetal krantenartikelen, waarin dc 
vondst \-:ln het dier uitgebreid werd heh~ndeld. De dieren ruin lil 
Emmen lenslolle, die in het verleden ec.n aantal nijlrousclles (R. 
egl'puacus) had, heeft momenteel geen vruchteneten;, zodat het 
hier niet om een ontsnapl dier uit deze dierentuin kon gaan. 

Enig zoekwerk leverde twee eerdere gevallen op van tropische 
vleermuizen in Nederland. In maart 1994 werd een Rouscllus 
eg}'ptiaeus gevonden in .-\ssen. De dierentuin van Emmen had 
zijn rouselles toen al weggedaan . In de buurt van deze vindplaats 
bevond zich echter een bedrijf dat hout imponcerde mt het 

Midden-Oosten. Mogelijk is rul bedrijr veranrwoordelijk geweest 
voor hel transport \-:lIl de vleermuis. In augusrus 1997 werd 
lil ROllerdam wederom een R.. egypriacus aangelroffen. Evenals 
hij het dier uit Groningen is er mogelljk een verband mct de 

• aanweligheid van een grote haven. 
Iloe liep het af met het dier uit Gronlllgen? BIj de \':lngst bleek 

hel beestje een zware ontsleking te hebben aan de vlieghuid van 
een viln de vleugels. O ndanks de Inzet vall een dicrenarts kon niet 
voorkomen worden dat deze olllstek..lllg ZICh langzaam Ultbreidde. 
Uitellldeltjk is het dier om deze redcn afgemaakt (sniL.). De vleer
muis uI worden opgenomen 111 de collectie van het Rijksmuseum 
\'Oor Natuurli jke Historie te Le.lden. 

LIleratuur: 
-t\ndersen, 1912. Calalogue of the Chlroptera 111 the Brillsh 
Museum. I. Megachiroptera. 
-Bergman s, W, 1994. Taxonorny and blogeography of African 

fnut bats (l\I:unmalia, 
Megaehiroptera). 4.111e genus Rouseltus Grny, 1821. Beauforua, 

vol. 44, nO. 4. 
-Rookmaaker, LC. & W Bergmans, 1981. Taxonomy and geo

graphy of Rouseirus 
amplexleaudarus (Geoffrol', 1810) wuh comparnu\'e notes on 

sympatnc congeners 
(Mammalia, Megac.hiroptera). Beauforlia, vol. 31, no. 1. 

-Corbet, G.a andJ.E. Hill, 1992. The mammals of the Indoma
layan region: a systemacic 
revie\v. Natural l{jstory Museum P\lblicarions. Oxford University 

Press. 
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Rcnc ):lIIsscn 

.\dres: hllp:! /www. OcdcrmausschUlz.de/ 
lkhccrdcr: \'leermwswcrkgrocp VlIII de N.-\BU In Nordrhem 
\Xesl Falell 

Een site van over allcs W:l! ie wIlt welen over vlccrmUll':en. 

Van een kinderhoek tot de biologIe van vleermUizen. Het beste 

gcdccltc van de sItes zlln de soo rthcschnjvlngcn. Numge mforma
uc over J:lchlgedrag Wil franlcstaarten tot Înformalle over het 
"cel algemener zijn \1111 de bosvleermW5. Ook de foto's ûjn zeke[ 
het bekiJken waard! Vlm ecu mooi s-vorrrug spoorbeen van een 
frnnJcsla~rI 101 een hele khU! (plusmmus 300) vale vleermwzen 
op een (kcrk)zolder! Ook het stukje over gevaren IS goed. Hierbij 
Sl:1al onder andere een omgezaagde boom meI rosse vleermuizen . 
Dan rIJs! n:ltuurli )k wel de vraag of dat niet "oor de foto is 
gcda:mr 

,\d ces: www.Clf).mionetz.de/homepages/ m)"olls/phologal.hlm\ 

Beheerder: Gonrned Aust 

Een SIIC dIe gaal over het opgroeien van jonge vale v!cerm\lizen. 
Erg leuk om Ie zien, omdal om de zoveel dagen weer een fOlo en 

beschnrvmg ,"ordl gegeven! ,\15 IC een long vmdt bil een kolorue, 
kun Ie aan de hand \'an de beschnlvmgen cr :.tchter komen hoe 
oud daT long ongeveer IS. NanlUrlijk gelden de malcn meI, maar 
kenmerken \vaarschllnlilk weil 

~
Titley Electronics Pty Ltd

19 PO Box 19, BAlLiNA NSW 2478 I 

AUSTRAlIA 

.",-dces: hnp:! /w\\mmlley.com.:l.u / 
Beheerder: Titley EleCTrolUCS 

Een site \vaar allerlei transmitTers verkochT worden. Een plek dus 
waar Wlllils nederlanders zeker eens rond moeten gaan neuzen 
"oor betere onder,wekenl 

Plecotus 

rhe .oÓ, . .mmal JOUl"u:"C1 of th e N Yorksbire B:"Ct GrouJl 
bsue 1 ~ 1999 

;\dres: Imp:/ / \VW\v.nyorkbats. freeserve.co.uk / plec99.hTm 
Beheerders: John Drewen en Steve Langton. 

Een site waar jc een onder,wek kan lezen over hel zenderen V3n 
BrUine grootoren In Groot· Bnnannië. Ook staan cr een aantal 

aquarellen op '"an een aantal soorten. 

"\dres: h liP:! / www.borealforesl .org/ world/ mammalsJlIm 
Beheerder: \'(forld Boreal Forests 

Een site van alle zoogdieren van de we.reld. Helaas :.tUeen dat 
er maar twee soorten vleermuizen op staan. Wel zijn de beschrij-
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nngen aardig van de franjestaart en de baard"leermws! Ook de 
Brandt's en de v..-:aIe.rvleermUls "'orden zmrugjcs besproken. 

J 
Adres: hnp:/ / www.)waller.co.uk/ batgroup/ b:u_boxes.htm 
Beheerder: Warwickshlfe Ba! Group 

Een slfe waar een hoop modellen vleermUlskaSlen ",-orden 
geloond. Zeker naar aanleidmg v-an heT verhaal van 'fbeo Douma 
op de Vlen-dag, IS dit een aanvulling! 

" ('J 

yj~ 
Adres: hltp:! / home2.phneunTernet.be/n"047190/ 
galle ry /Zoogdiercn/ vleermuizen. h tm 
Beheerder: Rollm Verlinde 

Een sue met ;illeen maar mOOIe fOlo's '':ln vlecrmuucn! Echt 
goed! Bijna alle soorten staan erop! Soms met meerdere foto's pe 
soort. I-Iel gaat van Schrelher's 101 Vale en van Bruine grootoor 
lot BecilSlein's! 
Zeker een aanraderlOok kun Je je kenniS even opfrissen voor 
JC de groeven in gaat. Er STaal een foto bil met een hoop 
frnnjestaarten en een mgekorven. I-Iaal die cr maar eens wt! 

s@À 
Adres: hup: / / www.museum-bourges.net / anglals / index.htm 
Beheerder: Museum voor Natuurlijke Ilistone Bourges 

Een Franse sÎte waar een heel vc.maal op staat ovC! vlee.nnmzen 
in en onder bruggen! Zeker een leuke aanvulhng op wat wc m 
Nederland daarmee van doen hebben. Het blijkT dat ze "water

proor' lijn! Ook staan er soortbescllrijvingen op, met bijbeho
rende foto er bij. 

BAT GUANO 

10 i I 

Adres: http://www.marijuana.org/oldplCs/ batbox.jpg 
Beheerder: Cannabis Farm Photo Page 
Naast het gebruiken van ,'lcermwsmest voor hel aantrekkelijker 
maken van een vleerm\l1skeider. kan het natuurlijk ook altijd naar 
een cannabÎSleier. MisschIen dat de provmoale werkgroepen op 
die manier nog een leuk centje bij kunnen verdienenllmmers, 
een laatvliegcrkolonie kan minslens 100 IUlo mest leveren/ produ

ceren! 
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( __ B_lli_· t_e_nl_a_n_d_s_e_ti_id_s_c_hri_· f_t_en __ J 
Ben Vc rboom 

. \ct~ CJmoptcrologJca, ccn samcnvamng 

I [et IS 111wecf ruun twee jaar geleden dat Acta Clnroptcrologica, 
een door de Po LL sh Acadcmy of $cicnccs geproduceerd weten
schappelijk IlJdschnft dat uirslmtend gewijd is aan vleermuizen, 
werd gelanceerd. Ondcl'\verpcn behelzen aUc wetenschappelijke 
dIsciplines zolang deze betrekking hebben op vleermuIZen. 

InmIddels ZIJII VIJf nummers verschenen. 
Een behoorlijk aantal arukc\cn gmg 101 dus\"cr over hel gebruik 
V':m bat dctectors als ondcn:ocksmcthode. een onderu'crp waar Wl) 

Europeanen CI!Il woordje over kunnen meepraten. Ik kom l11cr in 
een volgende meuwsbnef nog op terug. HIeronder bespreek ik 
kort enkele lUld cre artikelen die in Acta Chiroptcrologica verschc-

ncn . 

50 MilJocn jaar vleermuizen 
Het opcmngsa rukel v'an het eente nummer IS een tOl de ,·erbeel

dmg sprekend verhaal van de Bnt John Speakrnan (1999). Hij 
vraagt Zich af hoc echolocaue en het vermogen om te "begen 
ontstaall kunnen 7.IJn. De oudste bekende fOSSIelen van vleermw· 
7.el1, gedateerd op rturn 50 miljoen jaar, lonen al sterk verlengde 
vingers meI een vltegmembrnan evenals vergrote slakkenhui7.cn 
in hct oo r. Dezc aller\"roegste vlecrmuizen bezaten daarom waar
schiJnlijk al het \·crmogen tot vliegen en echolocarie, net als hun 
hedendaagse soortgenOlen. FOSSielen die leIS kunnen \'enel!en 
o\'er het omsta:m \-an deze eigenschappen zIJn er met. Dit geeft 
ondel7.ockcrs de Ttumte hIerover druk te speculeren. Zo ûjn cr 
theoreusche modellen waann het vliegvermogen eerst omstond, 
modellen waann echolocalIe ûch eerst ontWlkkelde, en modellen 
waann belde tegeuJkertijd e\'Olueerden. Speakman gaat in op de 
'ccholoeaue.eerst-hypothese'. Deze gaat UIt van een nachtactieve, 
boombewonende insecteneter die communiceerde middels ultra
sone gelUIden. Langsvliegende insecten werden volgens de aan
hangers Vlln deze theorie op zicht opgespoord en vanuit de boom 
met de voorpoten gegrepen door naar de prooi te reiken Spcak
man noemt dit 'reach hUnling'. Een selecciedruk op grotere effi
ciëntie van deze j:lchtwijze zou vervolgens tOt verlenging V,1Il 

onderJrm en \'1ngen hebben geleld. O m prooiweren in het naçh
tclJjk luehtlullll beter te kunnen opsporen zou de \'ooroudervleer
mUIS lil een volgende evolunefase echolocatie hebben ontwikkeld. 

Ook zou hel dIer hebben geleerd om op de kop hangend met 
beide \'oorpoten IC jagen. Om \'ervolgens ook verder weg vlie
gende, vla eeholoçatie waargenomen, prooien IC kunnen \~ngen, 
zou het dier zIJn gaan sprUlgen en van boom naar boom zlln gaan 
z\ve\'cn met hulp van de vergrote voorpoten en handen. 
De anoop kennen wc. \Vaar Spcakman Zich voornI druk over 
ma3ktls de fase van 'readl hunting'. Hier seru)nl een energensch 
probleem te Zijn. Via modelbCTekemngen en expenmenten pro
been de auteur de reikwijdte \":ln de veronderstelde \"oorouder
vleermms Ie bepalen evenals de kans dat een inseçt binnen die 
reIkWijdte vliegt om vervolgens ontdekt en gevangen te worden. 
\v'al blijkt UIt al dit gereken: een dier met deze jachtwijze zou 
111 het meest gunstige geval dagelijks ruUll enkele dagen çontinu 
moeten 'reach·lmmen' om voldoende voedsel binnen te krijgen. 
De boodsch:lp: zo'n beesl kan met bestaan hebben, de aanhan
gers van de 'ecltolocane-eerst' theone moeten op zoek naar een 

andere:. 
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Jan Buys 
VolledIg albimsme is zeldzaam bij vleermuizen, Dat onderschrijf! 
ook Wilson Uieda (2000), die literatuur over dit ... -ersch.ijnsel bij. 
eenzocht. Hij kwam waarnenungen tegen van zeker 64 alblllisti
sehe \'leermuizen van 38 soorten die behoorden !O! acht families. 
Vnlwel alle gevallen waren microchuoprera. Overigens maakt de 
lijst van Uleda geen melding van de all)\no bruine grootoorvleer
mms die Jan Buys en çonsorten 111 1999 in een Limburgs kerkje 
waarnamen, maar het is de man vergeven dat hij de VLEN
Nieuwsbrief (l l (I): 3) niet onder ogen heeft gekregen. 

'"'uk 
Johanna Bloss (1999) geeft een ovettl(:h l van wat er bekend IS 
over het gebruik van het reukyermogen door vleermwzen. Vooral 
bIJ frwt- en nectarelers u'Onh JUIst het reukvermogen mgezet om 
het onderscheid te maken russen voedsel en oneetbare zaken, en 
tussen njp en onrijp fruit . Dat is ruet 7.0 verwonderlijk. Maar ook 
IIl sectivore vleermuizen, zoals grootoorvleermlllzen, laat"liegers 
en rosse vleermuizen, kunnen op korte afstand de geur \'an hun 
prooien gebruiken om deze op te sporen of de eetbaarheid te 
bepalen. Ook bijzonder is dat sommige nectareters echolocatie 
gebruiken bij het zoeken naar bepaalde soorten bloemen. Ze 
herkennen hierbij de vorm van de bovenste bloemblaadjes. 

Nu hel toch over foerageren gaal. In de vonge nieuwsbnef lazen 
we het fascmercnde verhaal van Spaanse grOfe rosse vleermUIzen 
die het op vogcl~es VOO17.Ien hebben . De DUItsers SierneTS ct al. 
(2001) hebben nu ook echt aangetoond dal watc.rvleermuizen in 
staat zIjn kleine visjes uit het water te plukken en op te eten. 
Voorwaarden zijn dat het \vateroppervlak nmpelloos is en dat 
een deel van de vis boven het oppervlak uitsteekt. Nel als op 
de fOlo's van Zomer Bruijn, gebrmkten de dieren in hel Duilse 
lalxmllonum voornamelijk hun voeten om de prooi Ie grijpen. De 
Vissende walervleermWzen vingen alleen drijvende dode visjes. De 
kans dal ook levende vissen \\'Orden gevangen, lijkl uiterst klem, 
tenzij het visje juist een insect van het wateroppervlak probeert 
te pakken of boven het water lUtspnngl. r-. laar tOdl, welliçht 
evolueert onze watervleermllis OOit nog eens tot een echte op vis 
vissende vleermuis. 

Bloss, J., 1999. Olfacrion and the use of chemiçal signals in b'ilts. 
ACla Cluropterologiça I: 31-45. 

Siemen, a.M., Dietz, C, N ill, D. & H.-U Schnitzler. 2001. ~ Iyo tls 

daubentonii is able to t:.:atçh small ftsh. Acta Chlroplerologiça 3: 

71-75. 

Speakman,j,R., 1999. The evolution o f flight 'ilnd eçholoçation in 
pre-bats: an evaluation of the energetlçs of feach hunting. :\cla 
Chiroptcrologica 1: 3-15. 

Uieda, \'i/., 2000. A review o f complete albimsm lil bats \Vllh ftve 
new cases from Brazi!. Act'il Cluropterologlea 2: 97-105. 
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Bespreking themanummer zoogdier 

Wim Bongers 

Lefcvrc, :\Icx r-. I. & DLrk (nel (Red.), 2001. Vleermuizen en 
\'banderen. \'lccrmUlzcnonclert;ock C'II -beschemung UI België. _ 
Zoogdierl2(J): 2·47_ 

Op 1!1lUancf van Dirk Cnel en :\le.\( Lefevrc en onder hun redac
UI'. '''''erd. In nauwe samcnwerklng mei de Vl cennuizen\l.'erkgroep 

\ 'banderen, een gebed nummer van 'ZoogdIer' gewijd aan vleer
ffimsondcrzock cn vlccrnuusbcschcnrung lil België en In Vlaan
deren In het bijzonder. Het IS lil kleur Uitgebracht door een 
subSidie \"l!.11 de Afdeling Natuur van de Adminis tratie Milieu-, 

Natuur-, Land- en \\1atcrbehccr van hCI Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 'lot nog tOl'. ''laS cr weinig bekend over de vele 
onder.lockcn die 11\ België ZIJn gcda:!!\ over vleermUIzen. Belde 
redacteuren w\Sten de onder'.o:oekers te inspireren tOt het schrijven 
\"';I.n artikelen dIe LllZlcht verschaffen In UIteenlopende thema's 
van bun werk, zo:11s oecol08le, gedrag, Inventansatiemethodieken, 
morulOnng, wetgevmg en beschernllllg van vleermuIzen. Hun 
Inspannmgen resulteerden In ecu bijzondere en eXTra dikke uit
ga\'e In kleur. bedoeld als aanmoedigmg voO( verder ondenoek en 
betere bcschermmg van vlceruHuzen lil de Lage Landen. 
Het nWllmer bcgmt met ccn lezenswaardig overzIChT van de 

gesdlledcms '"":In het onder'.o:oek en de beschermmg en van het 
beleId In Vlaanderen. Een arlikel gllat O\'er de noodZllak van 
het hanteren gedugsregds \'oor vleermwsonderzoc:k, ,,,, ..... araan 

wel eens meer aandachT besteed zou kunnen worden dan thans 
gebeUr!. De nane en kille zomer ,'lm 2000 had desastreuze effec
ten op de o\'er!cVlngshnsen "'an vleernuuzen. De achTeruitgang 
van v!cermwzen, met name van de mgekor\'en vleermUIs, houdt 
rechtstreeks verband met de InTenStvenng nn de landbouw. Ener
zijds door het gebruik van geneesffilddc!en tegen parasieten bij 
het vee en, andcl7.ljds. door het op still houden van het vee, 
waardoor mmder koetCrwlaalen beschikbaar zijn voor insecten 
(strontvliegen en mestkevers) die vleermUIzen als voedsel dienen. 
Ik vraag mIJ af of strontvl.Jegen ",el In het dIeet van vleermuizen 
voorkomen, daar deze geen naChTaCtle"e Insecten zijn. Dat vleer
mUI7.en een hekel hebben aan het verlichten van kerken en andere 
gebouwen werd c:.x.penmentee1 op een on8lncle mamer vastge
steld. Een artikel over boomholten IS mteressant, maar levert 
\volllg IlICUWS voor diegenen die het wcrk \'an Doms & Kusters 
(1994) kennen, maar du werk heeft gccn grore \'erspreldmg gelu:e
gen. De methodieken "$In hel vangen in mergelgroeven en boven 
watcr onder bruggen geef! een goed idee '':In het enthousiasme 
WMrmee onze Zuiderburen wcrkel\. Dat de kraamkolonie van de 
mgekor,"en vleermws. Myous emargmatus. even ten zuiden van 
Brussel, de meeST noordelijke zou ZIjn, IS mei jwst, zoals de Atlas 
van de Nederlandse vleermwzen (Lmpcns et al., 1997) in één 
oogopslag laat zIen. In het Nederlandse plaatsje Echt, in Zuid
Lunhurg, IS al smds Jaa! en dag een kraamkolonie van meer dan 
honderd indiViduen. Interessant is ook de coneluSle, aan de hand 
V:1Il telemetnsch onderzoek, da t kraamkolorues niet bij voorkeur 
langs onden van bossen en wegen te vinden zijn en dat deze 
STelling berust op het met lOepassen vall de juiste technieken. 
Voor diegenen. die belangstelling hebben voor nachtkijkers, is cr 
een heldere ulleenzelting van de verschillende soorten appaotuur 
en de voor- en nadelen e rvan. De enkele boekbesprekingen 
zijn de moeite \W:nd. Het hoofdstuk 'Hyperlink', dat verschil-
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lende 'webSites' bespreekT, IS zeer lezensw.lard en niet alleen 
door het heldere taalgebnuk. maar ook door de li lc.o ire kwaliteiT. 
Kortom, vleermuisliefhebbc.rs die 'Zoogdier' ruet m hUJl basispak
ke t hebben, dienen snel een exemplaar aan te schaffen Qosse 
nummer ir. j8,OO of (3,63 + \·eT7.endkosten te beSTellen bij de 

VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ ;\.rnhem). O\'erigcns \I.'ordt hen 
aangeraden gewoon lid te "",'Orden, opdat hWI dit soort mformatie 
niet ontgaat! 

LIterafuur 
Doms, F5.II.I\I. & N.C. .. U\1. Kusters, 1884. Boombewonende 
vleermuizen en hun omgevl1\g. . Verslag Vakgroep Natuurbeheer, 
Landbouwunlversneit, Wagenmgen N° 3147: 59 pp. 
Limpens.l-f., K Moste.rt & W Bongers (Red), 1997 . . :\.tlas van 
de. Nedcrlandse vleermUizen. Onder.lOek naar ,"erspreiding en 
ecologie. KNNV UitgevenJ Utrecht: pag. 86. 

Ceresstraat 15 
6706 l\ L WageTllngen 
0317-410324 
bong@bos.nl 

Nieuwe vlccrmuisboekcn 

Peter Lina 

In deze rubTLek wordt een bespreking gcgc\'C:n van nieuw "er
schenen boeken over vleermwzen. \ 'oor de lanschaf van dezc 
boeken zal meil :7.lch tot de boekh~ndel moeten wenden, Icnzli 
anders IS aallgege'·en. 

;\Iurclélagos del Aho Aragon - BlIS of High Aragón (N Sprun), 
Kees \.X'outerse & Juan José Bafaluy Zorigllc.l (2001), 144 pp, 
UllgC\'CTLF Kees Wouterse PubllcaclOnes, ISBN 84-607-2307-0 
Te besteDen door heT bedrag \'lIn f. 30,- + f. 5,- portokOSTen over 
te schrijven op postbankrekemng 14224 t.Il.V. Naruo .. \rngon te 
Alkmaar, O.V.v. de titel en het adres van de besteller. 

Een aardig boekje o, 'er de vondsten en " erspreidmg van 24 vleer
muiSsoorTen in de Noordspaanse provincie J-Iuesca .. Na enkele 
hoo fdstukken o"cr de geografie van Huesca, biologie, ecologie, 
bescherming en onderzoeksmeThoden, worden de m Huesca 
waargenomen soorten ultvoeng besch reven. Hef boekje IS njk 
gcillustleerd met z\Wrt/wil- cn kleurenfOTO'S, potloodtekeningen, 
verspreldmgskaanjes en Tabellen. De tekst IS in het Spaans, gelar
deerd met wtgebreide samenvattingen In het Engels. De verkla
rende tekSTen bij foto's en tabellen Zl1n ook in beide talen gcsteld. 
In de kOPJes bij de soorrbeschTLJvingen worden de Spaanse, 
Engelse, Nederlandse en wetenschappel.JJke namen gebrUIkt. Het 
gebnllk van de Nederlandse soortnamen koml Wllt vreemd 
over m een boekje, dlt umlullend als r",eetalig Spaans/ Engels 
u'Ordt uitgegeven. Daar zullen de meeste bwtenlandse gebrwkers 
wemÎg aan hebben. De wclmge drukfoutJcs zullen de auteurs, die 
hun correctlewcrk ongeTWIjfeld zo nauwgezet mogelijk hebben 
gedaan, meer irri teren dan ze de lezers OOit zullen doen. Hoewel 
met l llc potloodtekeningen van cen s.tgnatuur zijn voorllen, zijll 
ze, aan de stijl te zien, Wllarschijnlijke alle door dC': tweede auteur 
getekend. Zij vormen een charmante en speelse afwisseling met 
de overigens vrij strakke en zakelijke vormgeving van het boekje. 
D e auteurs van dc fo lO ' s worden wcl in de colofon vermeld, 

maar niet ,vordt vermeld welke foto door wclke auteur is gemaakT. 
De foto's zijn van wisselende kwaliteit , maar de voortreffelijke 
fOlo's van Kamic.l Spoelstra haal je e r zonder emge specifieke 
bronvermelding zo uit. 

De uitgangen van de wetenschappelijke soortnamen die op een 
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I of li moelen emdlgen ZIJI1 correer toegepast, enkele u![zonde~ 
ringen daargd:uen. De amcurs hebben zich kennelijk goed op 
de hoogte geleld van de regels hierover. Bij de Baardvlcermuis 
wordt edller de wetenschappelijk soortnaam met de vrouwelijke 

\·orm mystaCma gebruikt lil plaats van mei de mannelijke vorm 
m)'staClnus. l\logelijk zijn de auteurs er \mn uitgegaan dat de 
genusnaam l\IyotJs van deze soort, die is samengesteld mt twee 
oorspronkelijke Gnekse woorden, vrouwelijk is. De wtglmg "is" 
suggereert dM ovengens wel. Maar dan hadden de amcurs ook de 
wetenschappelijke soortnaam voor de I ngekorven vleermuis als 
em:lrgmala In pbats van emarSlnatus moelen vermelden. De dis
CltSSle hlero\'er IS, hoewel ze recent I.veer even is opgelaaid, echter 
al heel lang geleden gevoerd en zullen we hier niet meer herhalen. 
De Internationale CommisSie voor Zoölogische Nomenclatuur 
heeft namelijk per Richtlijn nr. 98 van 16 mei 1958 bepaald dal 
de naam l\IrOtJ5 ecn mannelijk woord IS, of zoals de Commissie 
het ICllerliJk zegt: " 11 IS hereb)' dlrected mal the generic name 
"'rolls Kaup, 1825, be treated as bemg of masculme gender." 
1 lieruIt volgt dal we voor respectievelijk de Baardvleermuis en de 
Ingekorven vleermuis gewoon de wetenschappelijke mannelijke 
SOOrtnaam myslacinus en cmarginarus dienen Ie gebrwken. 
Op pagma 59 Staat een wat ondUidelijke foto afgebeeld ''an een 
1\Iopsvleermuis meI \'ooral aan de rand van het linkeroor wat 
gcltg-oranle vlekjes. In hel onderschnft biJ deze foto Slaat respec
ttevelijk in het Spaans en Engels vermeld dat deze vlekjes betrek
kmg hebben op "los hongos de color naranla" ofwel "orange 
fungi", wat in gewoon Nederlands "oranjekleurige schimmels" 
betekent. Het gaal hier edm:r niet om een schimmclinfectie aan 
de oren, maar o m een bil de ~Iopsvieernluis regcImaug voorko
mende cctopar:lstl:me mfeclle van oranjegele InlJten (Acari), die 
O\'engens aan de oorranden wel iels V:ln een paddestodachtig 

voorkomen hebben. 
De 111 de ltteranmrhjst I.'ermelde, oveN-egend Spunse literatuur 
wordt nauweltJks lil de tekst geciteerd. \'(Iaar hier en daar in de 
lekST worJtverwezen naar een publicatie van meer dali TWee 
:iuteurs wordt de naam van de eerste aUleur telkens foutief 
ge\·olgd door het woord "etai" in plaats van de correcte schrijf
wllze "el al." , wat staat voor de Latijnse uitdrukking "el alia" 
(= en anderen). Uil de tekst blijkt nergens waarom de '\Ihs van 
de Neded~ndse Vleermuizen in de literatuurlijst moest worden 
opgenomen . Niet deze atlas, maar wel de vermeldmg daarvan 
sn deze lijst is een losse flodder. Ook de vermelding van het 
bock v~n Trujillo over de vleermuizen van de C~l\ar:ische Eilanden 
is mijns inZiens niet rele\mnt. \Vel is terecht de Atl:iS of the Euro
pean Mammais, waarin men kan nagaan waar de besproken soor
len elders in Spanje en oveng Europa ook kunnen worden gevon
den, lil deze htST opgenomen. Dat geldt ook voor de opname in de 
hlst van de Spll:mse vertalulg \'1IJl de eerste druk van de \"eldgids 

vlln Schober & GnmmbergeL 

Na het overmaken van het \'erschuldigde bedrag, lag het boekje 
zeer snel op de deurmat. Daarna heb ik het met plezier in een 
stuk door lUTgelezen en "ervolgens een eervolle plaats gegeven In 

de nj \'1111 deerm\usallassen III mijn collectie \-an vleennuisbocken. 
I Jet IS een aanrader voor Iedereen die ooit het gebied heeft 
bezocht, maar ook voor diegenen, die mogelijk van plan zijn om 
waarnemmgen aan vleermUizen 111 dat gebied te gaan doen. Ik 
raad hen aan h\ll1 waarnemtngen aan de auteun \'":ln het boekje 
door te geven. zodat hel verspreidingsbec.ld \mn vleermuizen in 
Huesc;! nog beter In Zicht komt. 
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"Nietoperze", een boek over vleermuizen in ccn 
Pools bunkerstelsel 

Peter Lina 

In 1996 is het boek "NielOper..:e" ("Vleermuizen") uitgekomen 
dat handelt over het belangrijksle vleermwsreservaat In Centraal
Europa mei de naam N ielOperek en dat is gelegen 10 \Vest-Polen. 
liet reservaat is een grOOT, merendeels ondergronds ,·erdedigings
Stelsel daT in de jaren dertig is aangelegd om Duitsland tegen een 
eventuele vijand van uit heT oosten Ie beschermen. Het stelsel 
heeft een ganglengte wn ongeveer 30 km en bevat een smalspoor
net waarmee tijdens het oorlogsgebruik munitle- en troepentrans
porten plaatsvonden. De meeste gangen zijn V:1.l1 een zodanige 
groolle, dat cr ook autoverkeer mogelijk was. 
N a de oorlog heeft het sTe1sel, nadat de lokale Poolse bevolkmg 
er de bnukbare materialen uit hadden gehaald, er lange tiJd onbe
heerd bijgelegen. Ondanks hel regelmatig bezoek van grote aan
tallen nieuwsgiengen, vooral dagjesmensen, die soms \mn he1llde 
en verre kwamen, heeft zich in het stelsel een populatie van meel 
dan 30.000 overwinterende vleermiuzen gevormd, verdeeld over 
11 soorten. 's Zomers bevindl zieh in een Vlm de bunkers van heT 
stelsel een kraamkolonie van enkele honderden Vale vleermUizen. 

Hel bock IS door de drie auteurs m vlotte stijl gesehreven. Hel 
beval hoofdSTUkken over de naTUur in de omgeving van het 
stelsel. de bouwen krijgshistorie, vleermuizen 1Il het algemeen, 
vleermUisondcrzoek en -beschermmg en de bezoek mogeliJkheden 

aan hel stelsel. 

Hoewel het boek primair lil het Pools IS geschreven, hoefl dit 
geen belemmering te zijn I.·oor belangstellenden, die deze taalllIet 
beheersen, om het boek te kopen. Elk hoofdstuk wordt gevolgd 
door een volledige vertaling daar\mn in het Engels en Dwts. Het 
boek is gcillustrecrd met 140 fraaie folO's in kleur, een aantal 

penTekeningen en kaarten. 

Hoewc.l het boek is uitgegeven mei vennelding V"dn een ISBN
nummer, is het kennelijk moeilijk om de uitgever te traceren om 
het boek te bestellen. Het is zelfs in Polen moeilijk het boek 
via de boekhandel Ie bestellen, laaI staan bij een boekhandel 
in een ander land. Toch hebben wij beslag kunnen leggen op 
een aardige voorraad \'":ln hel boek. Door rechtstreekse afname 
van de uitgever kan het boek worden aangeschaftl.'oor f 25,--. 

Hel zal in ieder geval op de VLEN-dagen te koop zijn, maar 
kan ook worden besteld door overschrijving van f 25,- naar post
bankrekening 351873 teIl name van BSFFEE te wden, onder 
vermelding van "Nietoperek". Vergeet niet JC adres op het OVCf
schrijvingsformulier te zetten, omdat dal op de nieuwe formulie
ren niet meer wordt vermeld. Hetzelrde geldt wanneer de betaling 

per Telebankieren wordt gedaan. 

Voor diegenen, die het reservaat al hebben bezocht is het boek 
een mooie herinnenng aan dat bezoek. Voor dJegenen die nog 
eens van plan zijn het reservaat te bezoeken, IS hel lezen van het 

boek een goede voorbereidJng op dal bezoek. 
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Fled crmäuse. einc Bildrcise in die Nacht. 

Arjan Boonm an 

Na het verschIjnen van .,Aedermäuse. das Praxisbuch" hebl>en 
D!etm:lr Ntll en BJörn S!elllers een tweede vleermwsboek 
gesch reven. gemeld: .,Plcdermäuse, elne Bildreise lil die Nacht". 
Dletmar Ni!! heeft alle fOlo's lil dil bock gemaakt en Björn 

Slemers heeft de texl geschre\"en. Het bock beschnJfl aspeçfen 
van het gedrag, de ecologIe en de echol<x:atie van vleermwzen, 
111et de nadruk op de europese soorten. \\fie denkt weer typlscll 
met zo'n systemallsclle dWlse pil '"an doen te hebben heeft hel 
grondig nliS. lIet IS een bock dat ZIch mOeiteloos laar lezen 
,'oor hel slapen gaan en ook \'oor volkomen leken begnjpelijk IS 
en lIlteressant, vind ik. Het bock IS opgebouwd uit Ilhoofdsmk
ken waann wlgciegd wordt waarom \'leermuizen allcc.n '5 nachts 
actief zijn, hoe: echolocaue '"an het landschap afhangt, Iloe de 
kleme d\vergvleermuis genellsch ontdekliS, ontdekkmgen door 
telemetrie, vleermUIZ.en lil steden, uifWisseling tussen populaties, 
zwcnngedrag. troplsdle "Ieennwzen en meer. Het knappe van het 
boek IS de luchllgc schnJfsuJI. "Mijn collega die-en-die vertelde 
me eens dal ... " fnlsen maken deel U11 van een vertellende lrant 
waann de aUlellr nooll Irnrall1 lBr de hoogte pl1lat , of Zijn eIgen 
paradepaardjes laaI galopperen. Jl,Joeluike woorden \\'orden alleen 
gebrwkt als ze veel funehoneler zIJn dan een omscllnjvlllg, maar 
ik ben ervan overrwgd dat de meeste nederlanders geen woorden 
bock no<hg hebben om het geheel te volgen. De goede contacten 
V";\!1 Björn Siemer~ met andere, voorAl Europese, vleermuisonder. 
zoekers hebben Cl toe geleld dat de lalltste nleuwljes over gene
tisch onderlock en grappIge lermen als 'arm-chalr tcJemetry' "oor 
de bedlstelllsvleermws in het bock opgenomen zqn. Ik denk 
d~t lezers daarmee ook een goed beeld kn)gcn war vlccrmuison
den:oekers zoal drijfr. De meeste mensen die hef bock Inkijken 
7u1len echter met name door de foto's getroffen worden. Er 
ZIJll foto's In het bock wa~nn de vleermws lil het landschap IS 
gC7C I, kUllsunaug, maar du IS dan dludelijk ZIchtbaar gemaakt. De 
meeste folO's zl)n eçhter van de SIHlal1e, zoals die Zich daadwerke
h,k voordeed en dat IS biJ vele fOlo's maar namvclJjks te geloven. 

We 71en tweekleunge dcermm7en over geparkeerde auto's vliegen 
111 een Straat In Bcrujn, \~Ale vleermUIzen haarscherp op de l>Odelll 

dUiken, de druppels lil de lucht staan biJ een water\"leermuis dIe 
een mug 'aan de haak slaat', een Ingekorven vlcemnus die op 
een spm In een SIalvenSIer aan koml \'hegen en nog \'eel meer 
adembenemende beelden. Deze beelden ;,jin gemaakt door een 
estheticus rue de dIeren rue hiJ gocd keil! In het landschap wil 
Illustrcrcn zoals ze Zich daar gCWQon!.tJk gcdrngen. 
I Jel bCV:llt me dat mCI dn boek een brug gebouwd wordt russen 
de amaleurs en de umverSWllre vlccnmuswereld m DUItsland. dIe 
gewoonlijk l1Iet vcel van elkaar (\Vlilen) welen. 

Aedermäuse,.ellle BildrClse 111 die Nacht. 2001. BL\' Verlag Mün_ 
chen. Postfach 40 03 20 

80703 München. hup:! / www.bh·.deISBN 3-405·16100-2. 
D;\179.'JO Euro:39.90 

Voor meer informatie: bjoern.slcmers@Ulu-tuebingcn.de 
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Agenda Vleermuisconferenties 

Peter Lina 

ge Rccontres nationales Chalwes-Souns de la SFEPM 
Datum: 23-24 maart 2002 

Plaats: Natuurhlstonsch ~luscum, Bourges, FraJlknik 
InformatLe: e-mall: mfo@mucum-bourgcs.nel 
\-oertaal: Frans 

AustralaSlan Bat SoCLety Conference 
Datum: 2-5 april 2002 

Plaats: Colonial Club, Calrns, Aus!rauë 
Informaue: Jonathan.Luly@jcu.edu.au 
Voertaal: Engels 

SymposIUm on the Medical t.lanagemenl aod Capt!\'e Care of 
ChiropIera 
Datum: 15-18 mei 2002 

Plaats: Holiday lnn, 1250 \lI. UmvcrslIl' ' '''e, Gal1lesville, Flonda, 
US." 
Informatie: LUBEEB.·\T@lIoLcom 
Voertaal: Engels 

5th Eluopean Bat DefeCtor Workshop 
Datum: 21 -25 August\ls 2002 
PlaalS: Salllt Bonnel de Tronç;1.1s., Prankrijk 
Informane: bats..frnnce@~-anadoo.fr 
Voertaal; Engels 

Formulieren voor \'oonnschrijvmg kunnen worden aangevraagd 
\'1:1 p.h.c.lma@n.ag(O.nlof p.h.c.lJn:.@uscalJ.nl De "njblij"ende 
voonnschrllvmg sluit op 1 auguSlUs 200t. 

IXth European Bat Resc:.rch SymposIWIl 
Datum: 26-30 augusTUS 2002 

Plaats: UmversiteÎ! van Le Havre, Le Havre, Frankrijk 
Inform:llÎe: Dr. Stéphane Aulagnier,I.RG.t.L, B.P. 27, 31326 Cas
lanet-Tolosan cedex, Franknjk, c-m:ul: aulagme@toulouse.inra.fr 
Voertaal: Engels 

Formulieren voor vrijblij,'ende voonnschrijvmg kunnen \vorden 
mmgcvnagd via 

p.h.c.una@n.agro.nl of p.h.dina@uscau.nl De voonnschnjvmg 
slUIt op 1 november 2001. In het vooqaar \'an 2002 wordt aan 
diegenen die ZICh voorlopIg hebben mgeschrevcn 
lIltgebreIde mformatte over het sympOSIUm gestuurd. 

32nd .\nnual Norrh I\mencan SpnposlWIl on Bat Research 
Datum: 6-9 november 2002 
Plaats: Burlington, Vermant, U.S.1\. 
Informatie: \'\Iebsite: www.nasbr.com 
Voenaal: Engels 

XI !Ith International Bat Research Conference 
Datum: augustus 2004 
Plaats: Mikolajki (polen) 
Voertaal: Engels 

33nd Annual North Amenean SympoSIUm on Bar Research 
Datum: 23-26 oktober 2003 
Plaats: San )uall, Puerto Rico 
Informatie: www.nasbr.com 
Voertaal: Engels 
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Xlh European Ba! Research SymposIUm 
DaTUm: augusTUs 2005 
Pb,lts: G,l lway (Ierhmd) 
Voertaal: Engc!s 

\ 'oor UitgebreIde mformauc over bovenstaande conferenties kan 
men ook Terecht bij: 

RCBSC 
PosTbus 835 
2300 :W Leiden 
e-mail: p.h.c.tina@ tiscati.nl 

Bananenprakje voor vleermuizen 

Pelnt Vlaming 

1 Ier komt wc! eens voor dat vleermuizen zo ver.~wak t of gewond 
zl)n, dilt ze welgercn meelwormen 
(-blllnenk:tnlen) IC elen. Dan geven wij deze vleermuizen bij 
de vlecrmU1zcnopvang Damhl11d in Bergen een 'bananenprakie'. 
Naar aanleiding van een paar vrngen die wij kregen over dit 
"bananenprakje".llIer het recept. 
I-ieT komt uit het boek: Captiyc care and medical referenee for 
lhe rcl\~bilitatiol\ of insectivorolls bats, Vlm Amanda Lollar en 
Barbam Sehmidt-French (ISBN 0-9638248-3-::"''). 

Ons recept is ervan afgeleId. 
40 gr meelwormen Qevende, alle vieze en dode verwijderen) 

-poIje Imlanen baby voeding (Eerste frui thapje O lvant) 
-ongevecr 40 gr kalfsvlees QlioJogisch als het kan) 
-4 cm NUl rigel (tube bij de die renarts, een vitamine/ mineralen 

pasta) 
-eventueel beeTje wate r 

/'Iraa l alles goed fijn in een keukenmachine of blender en zuig hel 
verkregen goedje op lil schone Iml o f 2 mi spuitjes (dierenarts) 
en vries alles gelijk in . Je kunt zo één spuitje onldooien als 
je hel nodIg hebl. Niet te lang ontdooit bew,u en, het bederft 
snel. Omdat het nogal dik is, moet ie maar eeo heel klein 
beetje per keer Ln de bek spuiten. TOl nu IOC zijn wij nog geen 
vleermuis(soort) tcgengekomen die niel begon te eten. 

Bij z'-\';lkke en uiigedroogde dieren mengen wij altijd een beetje 
OKS. (Oriscl van Nutricia,Junior) door hel drinkwater. Zo krij
gen ze de nodIge suikers en ZOUTen binnen. 
De eerste dagen Slaan de (verlwakte) vleermuizen in een bakje 

met tJppen op een wllrmtemalje (kleine rechthoekige m~ljes, bijv. 
bil dc Kijkshop). Als je ze gaat voeren, kOST het nict zoveel ex!.ra 
cnergle voor zc om wakker te worden. De lappen In het bakje 
zorgen en'oor dat de vleermuizen kunnen hangen als ze da t willen 
en Ie kunt ze elke dag verschonen. 

Hel' bananenprnkje' IS ook erg handig als je geen meelwonnen 
of kancl\\'oer uu blik 111 hws hcbt. Dil laatste IS ook een goede 
meelworlllcnverv:lOger. 
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Nb. Meelwormen, zo uit de dieremvinkel, zijn altijd erg hongerig 
en leeg. Ze bev-Atten weinig 'binnenkant' en dus weinig voeding. 
Geef de meelwormen daarom altijd eerst eetl maaltijd V:ln bruin 
bwod en een blaadje sla en houdt ze lil een b~k mei bijv. een 
7-granenontbijt. Zo worden zc een gemnde en lekkere maaltijd 
\'oor vleermuizen. 

HeefT een vleermuis antibiotica nodig, dan is Baytrill (2,5% voor 
injectie) de oplossing. Dit medicijn kun je namelijk oraal geven. 
De dOSIS bedraagt 5 mg/ kg lichaamsgewiclu. In een I mI spuitje 
neem je 0,2 Bayl rill op. Hel spuitje VIII je verder a:1l1 mei Wlller. 
Dagelijks heeft een middelgrote vlcermuissoon dan 0,02 ml 
nodig Ga, erg weinig) en dat een week lang. 

Vleermuisopvang Daml:tnd 
Nesdijk 20h 
1861 I\IK Bergen 
072·5898119 

Overwinterende laatvliegers in 
kerken 

vertaald door Danië l Tuitert 

Op 7 februan 2000 kwam de melding dal bij renovatiewerkzaam~ 

heden in de kerk \';ln Lauterbach Qandkreis Dillingen / Donau, 

DL) een vleermuis gevonden was_ Bij de cont role van het dier 
bleek dat het zich hier om een Laatvlieger handelde. Volgens de 
timmerlieden die in de kerk aan hel werk W:lren , W:lS dit al het 
tweede e.xemplaar dat ze tegengekomen waren. I-Iel eerste dier 
kon uit de kartonnen doos waarin het bewaard werd onlsnappen. 
Bij de bezichtiging van de kerkzolder bleek het volgende: Omdat 
de dwarsbalken onder de vloerplanken aan het einde begonnen 
re scheuren, moesten de uileinden van deze balken (bij de beves
tigingspunten met de dakbalken) verslevigd worden. Hiervoor 
moesten de vloerplanken van de zolder worden verwijderd. O nder 
deze vloerplanken bleken isolatiem~tten van glaswol te zijn aange
bracht. De vleermuizen konden worden ontdekT bij het verwijde
ren van de isolatiematten. De dieren hadden zich dus verscholen 
lUssen de isolatiemallen die zich tussen hel beton van hel gewelf 
en houten vloer bevinden. 

Omdat de kans bestond meerdere vleermuizen te vinden. werd 
onder hel isolatiemateriaal dat nog met van zijn plaats was gehaald 
gezoch t naar eventuele vleermuizen. En inderdaad werden nog 
meer vleermuizen gevonden. Naast nog eens 6 Laatvtiegers werd 
tevens een dode Grijze groOlOor gevonden , De Laatvtiegers 
werden door hel blootleggen van lnm slaapplaats uit hun wlllter
slaap gehaald en waren al erg monter. 
Na de dieren te hebben gemeten en gewogen, werden ze lil 
speciale overwÎnleringskasten in een kelder gezet. Deze kelder 
staal bekend als winterverblijf voor vleermuizen en ligt op slechts 
6 kilomete r afsland van de kerk in Laulerbach. 

Op 23 februari 2000 werd opnieuw een Laarvlicger binnenge
brncht die onder de isolatiemallen in de kerk in Lauterbach 
gevonden was. Een tweede exemplaar kon OlllSn:lppen. Daarmee 
komt het a:lnta! overwinterende Laatvliegers 111 de kerk in Lallier
bach dus op minSTens 10. Ane dieren \verden individueel gevon
den, dal wil zeggen dat er geen sprnke \vas van lichaalnscontael 
tussen de individuen. 
Op 24 maart 2000 werd Laarvlieger binnengebracht die een 
plaatsje had gevonden aan de zolderwand van de kerk in It-Ling 

(gemeenle r-.lonhcim, landkreis Donau-Ries. DL). 
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Over het \'oorkomen van vleermwzen lil de belde kerken was 101 
dus\'e r mets bekend. /-Ict \'oo[komcn van OvclWlnterendc vleer
mUlzcn m kerken verWent bIjzondere aandacht. Naar aanleiding 
\":ln dcze w:ilIrncffimgen blijkt d:H Je erg voorl.ichug moet zijn met 
het Ultvocren van renovatiewc[kzaamheden in kerken. Zelfs als er 
In een kerk, dIe IS aangewezen voor renovaue, geen aanwijzingen 
zqn voor het voorkomen van vleermmzen, dan is het niet uit te 
slultcn dat zH.:h lil de kerk overwinterende vleermuizen bevinden . 
Vleermuizen büjkcn dus plaatsen te kunnen berelken waar je 
ze met \'Crwachr en daardoor \vorden ze In veel gevallen niet 
of slechts door tocval ontdekt. Veel kerken worden juist in de 
wtnrcrmaanden gerenoveerd, omdat veronderstelt werd dat ZIch 
lil deze penode geen of slechts enkele vleermuizen op kerholders 
be\'Inden. 
O p hel \"'Oigende wd Ik nog even \\1Jzen. Winren'crbliJvcn 
"In Laarvhcgers en DwergvleermUIzen Plplslrellus pipisrreUus/ 
nalhusu/ pygmeus \\;orden naU\veLjks ge,·onden. In ondergrondse 
\'crb!!jvcn en blkstcengroe"cn vmd Je \'erhoudingsgewijs heel 
wCllug L:Hltvhcgcrs en DwergvleermUlzcn . Smds cnige tijd wordt 
dan ook wel vermoed dal beide soortcn 's wintcrs op vrij omoe. 
gankcllJkc plaatsen ut gebouwen yerbhj\'en, zoals spouwmuren en 
ach ter hCI dak~schot. Steeds ,-aker komen cr henchten die dil 
vermoeden bcvesogen. zoals ook her bovenstaand bericht. \'oof
Zlclltlghcld bIJ renon mewcrk7.aamhedcn lil de ",nrer IS dus welde
gehJk geboden. En du geldt naruurliJk mct alleen voor kerken, 
rll:l:lr IJl pnnClpe \'oor alle gebouwen (dus ook \"OOr woonhlUzen)! 

Bron: l"rctalus (N.E), 8erhn 7 (200 1), Hcrr 6, S. 614+616 

advertentic 

BioQuip 

Het adres voor vleermuisdetectors 
diverse modellen op voorraad o.a. 

- Pettersons 0 I 00, 0 200 
- de batbox lil 
- de Ultrasound AdviceMin i 111 

evens ook veerunsters en zoogdiervallen. 

Voor informatie en prij sopgaven: 

E. de Boer van Rij kstr 13 
233 1 HH Leiden 
crel: 071-53 14979 Fax:071-5166268 
e-mail: bioquip@worldonline.nl 
ook tijdens avonduren bere ikbaar) 
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Te verwachten in het volgende 
nummer! 

overlIcht wlfllenellingen 1999-2000 cn 2000-2001 
ringonderzoek Rimburgerbos 
nestkastenonderzock in het Loctbos 
rcsultaten van het wekelijks tellen van een groep meer 
vleermuizen in \'(1addin.'l[veen 

Eersr zal echter nog het kerkzoldcrnummcr \·ersçhIJnen, we 
hopen dil \)egin volgend jaar bij Julhe lil de bus te hebben. 

Wat we deze winter buiten zoal tegen kunnen komen! 

\,(':Itervlecrmw~cn In Hoek van J loIl.:r.nd, fOlo GC(l van Gdfcn 

ItUg:llrccpp:uJ In I loek van J 101land; fOTO: Gl"O van Gcffcn 
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( Adressen J 
~---

\ leenmIlswerkgroep Nederland-VZZ 

\'oorl.U!cr: Peter Lina 071-5314979 
E. Je Bocr VIlIl Rijksfraa! 132331 Hl-{ Leiden 
SecreTans: AnncJlfkc j-laarsma, Doclengfllcht I1 
2311 \Ir-.! Lelden 
vlccrmluswcrkgroepnederland@\'Zz.nl 
Penningm eester: F100r \"all der Vliet 020-6828216 Spaamdam
mcrstraal660, 10131J .-\ msterd:lln 

O\"cnge bestuursleden: Rudr van der Kuil (070-3652811) en Eric 
Jansen (030-2722644) 

\ 'crCl11gmg ,"oor Zoogdierkunde en Zoogdicrbeschcrming 
Oude Kraan 8 
6811 LJ . \rnhem 
Tel: 026-3705318 Fas:026-3704038 
Bezoek ook onze webSIte: 
IllIp:! / \Vw\V.v7.z.nl 

-Zomcrtclhngcn: :' hcuw van Dieden! ~ 
m.v3ndlcdcnhoycn@vz7..nl 
-\'(Iilllcnclhngcn' Vlimar Dijksrn 
\'.dl]kslrll@vzz.nl 

-Ï\fER·lokcl (vlcenmuzen): Ludy Vcrheggen 
I.vcrheggcn@vzz.nl 

ZoogdlermOnltonng 
Antwoordnwnmer 2426 

6800 VJ .\ rnbcm 
E-m:IlL zoogdler@vzz.nl 

Provinciale Werkg roepen 

Friesland: i\brtcn Zîilstr:l 051 1-462637 
Lauwersmansstrn~t 22 9551 BB Burgum 
m~rTenzli!sT r:l@bctncT.nl 

Groningen: Rob Koelman 050-3 128698 

.\lcxandcrstrnat 2.:\, 9724 JW Gronmgen 

Overijssel: RoeI Hoc\'e 0527-243001 
D.v. BourgondleStraat 57, 
8325 GG Vollenhovc 
roclhocve@hclncl.nl 

Drenthe: vacant 
lIltcum: Rob van Es 052-2472731 
Slofakkers 53, 7963 ~\t-.I Ruinen 
rvdeS@hetnet.nl 

Flcvob.nd: Jeroen Reinhold 
Arclupel3S-44 

8224 HK Lelystad 
rcinhold@l:uldschapsbeheer.net 

Noord· H olland : NOZOS 
Kees KapTeyn 
BIsschop Calherstr 26 
2014XH Haarlem 
023-5348258 
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kkapteyn@WXs.nl 

';'aarnemingen: Dienst RuimIe & G roen, afd 1&0 l.a.V. K~s 
K:Jpleyn. AnfWOOrdnL 25, 2000VC I !aarlem. 

Z uid-Holland: ZWG-ZH 
Kees t-.JosTert 015-2145073 
Palamedeslraat 74, 26 12 XS Delft 
zoogdierzuidholland@zonnet.n! 

Utrecht: Vlecrmuiswerkgroep Utrecht (VLEU) 
Eric Jansen 030-2722644 

VermeulCflSTra:1t 164,3572 \Vf Utrecht 
ej@icco.nl 

Monitoring: Zomer Bruijn 0334622974 
N ieuwstmat 23, 3811 JX Amersfoort 

Gelderland : Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) 
Secretaris: Hans Huitema 026-3700341 
Wintertellingen: Gerhard Glas 026-4432879 
Ko!onietdlingen: Nanne Nauta 024-3606089 

Noord-8rah:,"t: V1eermmswerkgroep Noord BMb:1Il1 
(VWG-NB) 
Erik Korsten 013-5440376 
Carré 130,5017 JG Tilburg 

WinterteJlingen: Jeroen Nusselem,Jagcrsvcld 43. 5103 HM 
Dongen 0162-318313 

KolonieteJlingen: vacant I interim Erik Korsten 
vlecrmuis.brabanl@planet.nl 

Vleermuisstichting Noord Brabant 
Ad v.Poppd 013-4552030 
Griegstraat 449, 5011 HL Tilburg 

Limburg: Jan Kluskens 0495-634502 
Kruiszijweg 6, 6034 RZ Nederweert 
ja.kluskens@planet.n1 

monitoring: Ludy Verheggen 043-3641166 
LijsIerbeslaan 22, 6241 AN Bunde 
Lverheggen@VZz.nl 

mergelgroeven: Jos Cobben 043-3252776 
Prins Bischopssingell-H, 6212 :\..!\ Maastncht 

Zeeland : ZWG-Z 
Nanning.Jan Honingh 0113-649428 
Rozenstraat 11,4434 Al Kwadend~mme 

Subscribing to the Newslerter from abroad: send the amount of 
money required (€ 7,99) cash in European currency 10: 

VLEN, Aoor van der Vliet 
Spaarndammerstra:JT 660 
1013 TJ Amsterdam 

COPY SLUJT INGS DATUM: 1 maart 

Te~sten "plat" aanleveren, dtlS zonder opmaak, via floppy of 
mat!. E \'Cntueel origineel meI opmaak meesturen in \"'(fo rd ror
maal. r'OIo's en tekeningen liefst apart via de post toesturen. 
Email: VLENN IEUWSBRIEF@VZZ.NL 
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