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Redactiteiten 
Ja , daar is die weer. Na 4 maanden weer een Nieuwsbrief , we liggen 
op koers. 

De wintertellingen zijn voorbij. In sommige objecten veel meer 
beesten, in andere minder . We zijn benieuwd naar de indexen van het 
CBS. 
Verder is de brochure · vleermuizen, bomen en bos uit". De brochure 
wordt dit voorjaar actief onder natuurbeheerders en andere 
doelgroepen verspreid . Mochten jullie meerdere exemplaren willen 
hebben , tot 5 exemplaren zi jn ze gratis te bestellen bij de VZZ. 

Als redactie zij n we nog op zoek naar een aantal inspirerende, leuke 
en misschien wel opwindende artikelen over vleermuizen. Dus zin in 
binnenkort weer een nieuwe nieuwsbrief op de deurmat? Schrijf dan 
snel een art ikel over die belevenis en stuur dit noor het 
redactieadres. 

Bij deze willen we nog een keer vr iendelijk vragen of het mogel ijk is 
dat iemand vleermuiscartoons kan maken voor de nieuwsbrief , omdat 
wij met onze plaatjes er doorheen zitten. 

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Binding tussen moeder en jong bij dwergvleermuizen 
Zomer BrUijn 

De zomer van 2002 kende midden juni een korte, zeer warme periode, waarbij de buiten
temperatuur op/iep tot bijna 33° C. Bij dergeltjk hoge temperaturen kunnen sommige voge/- en 
vleermuissoorten die in of onder daken van gebouwen leven het erg zwaar krijgen. Als de zon 
op warme dagen urenlang staat te schijnen en er bovendien geen wind staat, kon de 
temperatuur onder de dakpannen zeer hoog oplopen. Een groot aantal jonge mUSSen, 

spreeuwen en gierzwaluwen legt dan het loodje, omdat ze nog niet in staat zijn de hitte te 
ontlopen. 

Ook de dwergvleermuis (Pipisfrellus pipistrellus) kan als gebouwbewonende soort op hete 
zomerdagen belaogd worden door hoge temperaturen. Als het om een kraamkolonie gaat , 
zullen de volwassen vrouwtjes wel een goed heenkomen kunnen vinden, maar de onervaren 
jongen die nog niet vli egvlug zijn kunnen de hitte veel moeilijker ont lopen. In hun narigheid 
worden ze gedwongen de kraamlocotie te verlaten en kruipen door gaatjes en spleetjes op 
zoek naar een koeler plekje. Ze lopen dan grote kans het contact met hun moeder kwijt te 
raken en tenslotte door verhongering dood te gaan. Ook kan het voorkomen dat ze door een 
koel kiertje gekropen, opeens in de mensenwereld belanden. Vaak is dit op een zolder, maar 
het kan ook een overloop of slaapkamer op de bovenverdieping zijn. 
De moeders die hun jongen kwijt zijn, gaan die vervolgens zoeken en kunnen -mede afgaand op 
het regelmatig klinkend hulpgepiep van de jongen- eveneens op onverwachte plekken in huis 
belanden. 

Rond 17 juni 2002 was er -juist toen de dwergvleermuizen grote jongen hadden- een korte , 
zeer warme periode met veel zon en windstil weer. De temperatuur was plotseling gestegen 
tot bijna 33 0 C. terwijl het de dag ervoor nog ongeveer 10 graden koeler was. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat ik op 18 juni gebeld werd door een verbouwereerde dame uit Bunnik, 
die vertelde dot ze 's ochtends een flink aantal vleermuizen in haar huiskamer en op de 
bovenverdieping had gevonden. Ze wist er werkelijk geen rood mee en vroeg of ik op korte 
termijn eens langs wilde komen. Daar was ik als vleermu is liefhebber natuurlijk graag toe 
bereid en dezelfde avond bezocht ik hoor , samen met nog twee vleermuis liefhebbers Aldo 
Voûte en Eric Jonsen. 

Het opgegeven adres in Bunnik bleek het laatste van een aantal vrij nieuwe rijtjeshuizen te 
zijn aan de rand van het dorp, in een wijk met flink wat bomen en water in de buurt . Bij 
binnenkomst bleek onze gastvrouw zeker niet te hebben overdreven en toonde ons direct een 
aantal weggekropen vleermuizen. Vervolgens hebben we meerdere vertrekken boven en 
beneden nauwkeurig doorzocht , in de hoop nog meer weggekropen dieren te vinden. Een 
vreemde gewaarwording om bij iemand die je verder niet kent in laatjes en kastjes te snuf
fe len op zoek naar vleermuizen, maar er werd ons verzekerd dat dit echt geen bezwaar was. 

Op de overloop van de bovenetage maar vooral in de huiskamer beneden, werd een flink aantal 
dwergvleermuizen gevonden, zowel jongen als volwassen vrouwtjes. Het viel op dat de jongen 
óp de vloer gevonden werden, of vlok er boven. Ze zaten weggekropen achter kosten en achter 
de piano. De vrouwt jes zaten hoger boven de vloer . achter kasten en gordijnen. Een half 
dozijn bleek gebroederlijk weggekropen te zitten achter een kostbaar achttiende eeuws 
schilderij aan de wand. Helaas bleken twee vrouwtjes het avontuur niet overleefd te hebben, 
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doordat ze 's nachts aon een rolgordijn waren gaan hangen, dat de volgende ochtend weer 
opgerold werd . 

In totaal werden er 23 vleermuizen gevonden, 11 volwassen vrouwtjes en 12 jongen, die bij 
elkaar in een conservenblikje werden verzameld. Toen we na veelgezoek geen nieuwe dieren 
meer konden vinden en de avondschemering inmiddels begon te vallen, gingen we naar buiten 
om -na over leg met de bewoonster- de vleermuizen weer los te laten. Toen we de volwassen 
dieren stuk voor stuk weer lieten vliegen, bleek tot onze verbazing dat ondanks het drukke 
gewoel, twee moeders en kleine jongen elkaar in het blikje hadden teruggevonden. Deze 
moeders konden vrijgelaten worden met hun jong aan het lijf geklemd. Toen alle volwassen 
vrouwtjes weer losgelaten waren, werden de overgebleven jongen met behulp van een ladder 
zo hoog mogelijk tegen de muur gezet , onder de ingang van de kolonie. We namen aan dat de 
jongen noor boven zouden kruipen en -op het geluid van hun achtergebleven soortgenoot jes 
afgaand- de ingang van de kraamko lonie zouden vinden. Dit gebeurde inderdaad en we zagen 
hoe ze bij de dakrand aangekomen, stuk voor stuk naar binnen gingen. 

Terwijl de jongen naar boven kropen, had zich naast de muur een aantal rondvliegende 
dwergvleermuizen verzameld , dat kennelijk werd aangetrokken door de naar boven 
klauterende jongen. Vervolgens werden we op een extra verrassing getrakteerd, toen één von 
de rondvliegende vleermuizen enkele malen zeer dicht langs de muur vloog en tenslotte naast 
een jong landde. We zagen hoe het jong zich aan de vleermuis -die kennelijk zijn moeder was
vastklampte en even later door hoar meegenomen werd. Hetzelfde gebeurde wat later met 
een tweede jong. Niet lang daarna waren de andere jongen bij de dakrand aangekomen en naar 
binnen gekropen. Slechts 1 jong was zodanig uit koers geraakt dat hij de kolonie- ingang miste 
en door bleef kruipen tot hij op een schoorsteen belandde. Hopelijk zou ook hij nog door zijn 
moeder gevonden worden. 

Het was een boeiende belevenis en ook de bewoonster kon tenslott e in ons enthousiasme 
delen. We vertelden haar dat het vleermuisbezoek in huis geen normale gang van zaken was , 
maar dat dit veroorzaakt werd door de extreme hitte in de kraamkolonie. Gelukkig bleken de 
hieropvolgende dogen veel minder warm te zijn en gunde de bewoonster haar bijzondere 
huisgenoten verder een vei lig onderdak, zodat de jongen enkele dagen later rustig konden 
uitvliegen, waarna de ko lonie tenslotte geheel zou verdwijnen. 

Deze gebeurtenissen laten duidelijk zien dat bij vleermuizen na een ongewi lde 
scheiding van moeder en jong, voorlopig nog een sterke binding tussen 
beide kan bestaan. Hier kan gebruik van 
worden gemaakt wonneer een niet 
vliegvlug jong gevonden wordt. dat 
men weer met zijn moeder wil 
verenigen. De moeder moet dan 
wel ongeveer weten waar ze 
het jong is kwijtgeraakt en dat mag 
niet te lang geleden zijn. Als de 
scheiding t e long duurt , laat het jong 
zijn hulpgepiep steeds minder horen en zal de moeder niet 
meer op die plek op zoek gaan. 
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Bosbewonende vleermuizen in Extremadura (ZW-S anje) 
Godfried Schreur & A na I. Cordero Gonzá/ez 

Na de Inventarisatie van verblijven van grotbewonende vleermuizen in Extremaduro 
(2001/2002), waarvan ik in een vorig nummer verslag deed. heeft de regionale overheId van 
deze autonome regio wederom een vleermuis- onderzoeksproject aan ons opgedragen; dit keer 
over bosbewonende vleermuizen. Dit artikel informeert over dit laatste onderzoek, dat we in 
2003 hebben uitgevoerd. 

Doelstelling, methodologie en uitvoer ing 
De doelsoorten betreffen Nycto!us spec .• Barbaste//us barbastelIa, Myofis bechsteil7lï en 
Hypsugo savii , alhoewel de laatste soort niet bekend stoat als een boombewonende soort . 
Daarnaast ging onze interesse ook uit naar Plecotus spec. en verschillende Myotis-soorten, 
zoals Myotis mystacinus. 
Tot nu toe was er nog (vrijwel) niets over deze soorten bekend. Het hoofddoel was daarom, 
om meer te weten te komen over het vóór komen, de verspreiding , voortplanting en status van 
de doelsoorten in Extremadura. Daarnaast is aandacht besteed aan mogelijke bedreigingen en 
maatregelen ter bescherming van de doelsoorten. Bovendien hebben we geprobeerd een 
relatie te leggen tussen het vóórkomen van de soorten en verschillende bostypes. 

Van tevoren is een selectie gemaakt van de meest veelbelovende bosrijke streken van 
Extremaduro, waarbij rekening is gehouden met de geografische liggi ng en representativiteit 
van de bestaande bosecosystemen. Er zijn 6 gebieden, verspreid over de regio , geselecteerd 
en onderzocht . Zodoende zijn bossen met dominantie van dennen (P. pinaster), eucalyptus 
(Eucaliptus spec.) , eiken (Q. Pyrenaica), tamme kastanjes (C. sativa), mediterraan bos (vn!. Q. 
suber en Q. ilex rotundifolia), r ivierbos (A. glutinoso en F. angustifolium) en rurale 
landschappen met een mix van inheemse, uitheemse en fru itbomen onderzocht. De toegepaste 
methodologie bestond uit : vangen met mistnetten, transecten met de batdetector 
(heterodyne en time-expansion), zoeken van ko lonies, ophangen en controleren van 
vleermuis kasten en het verzamelen van gegevens uit de literatuur . Het vangen met mistnetfen 
boven potentiële drinkp laatsen is de methode die het meest is toegepast en die de 
belangrijkste gegevens heeft opgeleverd. 

Meer don 52 locaties zijn grondig onderzocht, waarvan exact 40 met behulp van mistnetfen. 
In totaal hebben we 53 mistnetsessies uitgevoerd van een halve of hele nacht . Daarnaast zij n 
42 vleermuiskasten opgehangen. Een aanzienlijk deel van de kasten is echter verbrand in de 
hevige bosbranden die dit gebied in de zomer van 2003 teisterden. No verschillende controle
rondes zijn er nog geen vleermuizen in de kasten aangetroffen. Het zoeken van kolonies in 
bossen van honderden hectaren groot met een zeer schaars wegennet bleek een uiterst 
moeilijke opgave. Daarom zijn er slechts enkele kolonies gelokaliseerd. 

Resultaten 
P. kuh/ii is verreweg de meest voorkomende soort in bosrijke habitat , aangezien hij op 80% 
van alle mistnetlocaties is waargenomen (gevangen en/of gehoord). P. pygmeus (58'10), 
Eserotinus(53 '%) en P. pipistrellus(40'Yo) zijn hier ook algemene soorten. Van de daelsoorten 
is de N leislerihet meest waargenomen, nl. op 48% van alle mistnetlacaties. Deze laatste 
soart is tevens de meest gevangen soort met 84 exemplaren. Van de daelsaarten zijn ook van 
H. savlÏ (35), M. bechsteinii(33) en N lasiopterus (14) behoor lijke aantallen gevangen. In 
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totaal zijn tijdens de vangst campagne van de zomer 2003 15 soorten gevangen met in totaal 
379 vleermuizen van (zie tabel). 

1 Nyctalus 84 
2 Pipistrellus kuhlii 75 
3 Eptesicus serotinus 51 
4 Hypsugo sav/ï 35 
5 Myotis bechstein;i 33 
6 Pipistrel/us pygmeus 28 

Pipistrellus pip./pyg. 17 
7 Nyctalus lasiopterus 14 
8 Myotis daubentoni 12 
9 Myotis nattereri 6 
10 Myotis myotis 6 
11 Miniopterus schrelberslÏ 6 
12 Pipistrellus pipistrel/us 5 
13 Plecotus austriacus 3 
14 Myotis blythlÏ 2 
15 M otis emar inatus 2 

0tIiat 379 
Aantal vo.ngsten per soort. 

Ti jdens het onderzoek hebben we het voorkomen van 8arbastella barbostellus, Nyctalus 
noctula, Myotis mystacinus en Plecotus auritus in Extremaduro echter niet kunnen vaststellen. 
Van deze 4 soorten is alleen de P. auritus hier al eens met zekerheid vastgesteld. Van 8. 
barbastel/us en M. mystacinus bestaan enkele mogelijke waarnemingen en van N noctula is 
geen enkele waarneming in deze regio bekend. Gezien de bekende waarnemingen in Spanje is 
het onwaarschijnlijk dat de laatste soort hier (regelmatig) voorkomt. 

Bechstein's vleermuis Myotis bechstei",ï 
Tot en met 2002 waren er slechts 3 waarnemingen bekend, 2 afkomstig van wintertellingen in 
mijnen , en 1 schedelvondst in een braakbal. Wij hebben in 2003 33 exemplaren gevangen, 
waaronder mannetjes, wijfjes (waaronder meerdere lacterend) en vliegvlugge jongen. De soort 
is aangetroffen zowel in het noordoosten en oosten als het zuiden van de regio. Voortplanting 
is vastgesteld in alle streken waar de soort is aangetroffen. Er is één kraam kolonie van deze 
soort gevonden, de enige bekende boomkolonie in Spanje (hetgeen overigens meer zegt over 
de onderzoeksinspanning in Spanje, dan over de soort). M. bechsteimïis gevangen op 6 van de 
10 vangstlocaties in bossen van Q . pyrenaica. 6 van de in totaal 7 locaties (86%) waar de 
soort gevangen is , bestond dus uit eikenbossen, en de resterende vangstlocatie betrof een 
gemengd bos met presentie van diezelfde eik. M. bechsteimï lijkt dus , tenminste in 
Extremaduro, sterk gebonden te zijn aan de Q. pyrenaica. 
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Bosvleermuis Nyctalus leisleri 
In 2001 hebben we de eerste exemplaren van N leislerivoor Extremadura vastgesteld met 
behulp van de batdetector. In het jaar daarop hebben we de eerste exemplaren voor 
Extremadura gevangen met mistnetten. Het was te verwachten dat we deze soort meer 
zouden tegenkomen tijdens het onderzoek. Maar dat het de soort zou worden met het 
hoogste aantal vangsten (84), was een verrossing. De bosvleermuis is in bijna de helft van alle 
mistnetlocaties waargenomen. We hebben mannetjes , vrouwtjes (waaronder veellacterende) 
en jonge dieren gevangen. De soort is in alle onderzochte streken aangetroffen. Voortplant ing 
is vastgest eld in alle streken, op één na , maar waarschijnli jk vindt ook dáár voortplanting 
plaats . De soort is in alle bostypes waargenomen. Hij heeft blijkbaar geen voorkeur voor een 
bepaalde habitat. N leislerib lijkt niet zeldzaam in de bosr ijke streken van Extremaduro . 

Grote rosse vleermuis Nyctalus lasilJpterus 
Tot 2003 was deze soort nog nooit in Extremaduro vastgesteld. Tot onze verrassing hebben 
wij 14 exemplaren van deze vogeljager gevangen, waaronder mannetjes en vliegvlugge jongen, 
maar het merendeel betrof lacterende vrouwtjes. Alle vangsten hebben betrekking op één 
locat ie in het noorden van de regio. Daar bevindt zich dus een kraamko lonie, die we tot op 
heden nog niet hebben gelokaliseerd. Op een locatie in het westen en een andere in het zuiden 
is deze soort met grote waarschijnlijkheid met de detector waargenomen. Er is niets te 
zeggen over preferentie voor een bepaalde habitat. Het betreft dus een voor Extremaduro 
uiterst zeldzame soort met een zeer puntsgewijze verspreiding, alhoewel ze zi ch vanaf een 
ko lonie over grote afstanden kunnen verplaatsen. 

SavÎ's vleermuis Hypsugo savlÏ 
Er was slechts één waarneming van deze soort bekend: in de winter van 2000 is één exemplaar 
aangetroffen in een verlaten mijn. In 2003 hebben we 35 exemplaren gevangen, waaronder 
veellacferende vrouwtjes . De soort is alleen aangetroffen in het noorden en noordoosten van 
de regio , in de meer bergachtige streken. Het verspreidingsgebied lijkt zich alsnog te 
beperken t ot genoemde contreien, waar hij overigens niet zeer zeldzaam lijkt te zijn . 
Alhoewel er alleen lacterende vrouwtjes zijn aangetroffen in 2 streken, ligt het voor de hand 
dat de soort zich ook in het tussenliggende gebied , waar de soort wel is gevangen, voortplant. 
H. savii is relatief vaak boven drinkplaatsen in eikenbossen gevangen, maar er zijn geen 
uitsproken te doen over eventuele habitatvoorkeur. 

Conclusies 
De huidige studie heeft de kennis over de bosbewonende vleermuizen in Extremaduro 
aanzienlijk vergroot . Tot nu toe was er vrijwel niets bekend, waardoor Extremadura altijd als 
een witte vlek op de verspreidingskaartjes in de gidsen stond. Nu weten we , in ieder geval. 
welke soorten er voorkomen, in welke mate, en of ze zich voortplanten. 

Wederom wordt het belang van Extremaduro voor de wilde fauna in het algemeen, en de 
vleermuizen in het bijzonder , bevestigd . Deze autonome regio in het zuidwesten van Spanje 
lijkt in het bijzonder van groot belang voor de zeldzame M. bechsteinii. Ook de kraamkolonie 
van N lasiopterus is bijzonder, aangezien er minder dan 10 kraam kolonies bekend zijn op het 
Iberisch Schiereiland. 
Deze studie heeft het belang van drinkplaatsen voor vleermuizen in de mediterrane 
klimaatzone onderstreept . Een stabiele drinkplaats die niet opdroogt in de zo mer , is 
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fundamenteel voor de kolonisatie van een gebied. Het behoud van bestaande drinkplaatsen en 
het kunstmatig aanbrengen van nieuwe drinkplaatsen zou een goede beschermingsmaatregel 
kunnen zijn voor vleermuizen. 

In het algemeen zijn meer vleermuizen en meer soorten aangetroffen in bossen van 
bladverliezende (caducifolia) bomen dan in altijd groene (perenne), mediterrane bossen. Met 
name bossen van Pyreneese Eik en Tamme Kastanje lijken van grote waarde te zijn voor 
vleermuizen. Het belang van eikenbossen voor de zeldzame en beschermde M. bechsteimï 
dient in aanmerking genomen te worden bij het beheer van deze bossen. 

De huidige stud ie was slechts een inleidend onderzoek noor de bosbewonende vl eermuizen van 
Extremadura: een eerste stop. Het heeft meer vragen opgeroepen dan beantwoord. Met het 
oog op een effectieve bescherming van "bosvleermuizenN moeten we meer weten, meer 
onderzoek is daarom noodzakelijk. 

Tijdens dit onderzoek hebben we hulp gehad van vrienden en kennissen uit Extremaduro, maar 
ook van een trio enthousiastelingen uit de Lage Landen (Nederland en België) in de personen 
van René Janssen, Bart Kranstauber en Lourens Vogelaers. Zij hebben ons tijdens de maand 
augustus bijgestaan met het veldwerk, waarvoor hartelijk donk! De Dirección Generol de 
Medio Ambiente van de Junta de Extremadura was de opdrachtgever en. h~eft het onderzoek 
financieel mogelijk gemaakt . 

Meervleermuizen boven en rondom de Langeraarsche plassen 
Anne Jifke Haarsma 

In 2002 en 2003 werd onderzoek gedaan naar het landschapsgebruik van de meervleermuis 
(Myotis dasycneme (Boie, 1825)). Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de 
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Leiden (Naturalis) en Universiteit Leiden. Dit is een korte 
samenvatting van de resultaten van een specifiek deel van het totale onderzoeksgebied, 
namelijk de Langeraarsche plassen en de directe omgeving. 

Het totale gebied 
Het meervleermuis onderzoek richt zich met name op het 
noordelijk gedeelte van het Groene Hart. Het is een zeer 
waterrijk gebied met veel brede poldersloten, kanalen en 
andere waterwegen, die een groot aantal plasgebieden 
met elkaar verbinden, zoals de Vlietlonden , Rottemeren, 
de Reeuwijkse plassen, Nieuwkoopse plassen, 
Braassemermeer, Langeraarsche plassen en de 
Kagerplassen. De Langeraarsche plassen, samen met 
de Geerpolder , behoren tot een van de drie 

Meervleermuis met ring in winterslClClp 

veenplassen die Zuid-Holland rijk is (de andere veenplassen zijn de Reeuwijkse plassen en de 
Nieuwkoopse plassen). De plassen staan via een aantal grote en kleine waterwegen, zoals de 
Leidsche voort, de Drecht, het Aorkanaal en het Amstel- drechtkanaal in verbinding met 
andere plassen. 
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Materiaal en Methode 

De vleermuizen op en rondom de Langeraarsche plassen zijn in juni en juli 2003 ap 
verschillende manieren geïnventariseerd: met behulp van botdetectors en zaklampen, door 
middel van mistnetonderzoek en door middel van telemetrie. De inventarisaties zijn 
uitgevoerd op dagen met niet al te horde wind , geen regen en met een temperatuur boven de 8 
graden Celsius. 

Elke onderzoeksmethode heeft zijn beperkingen. Het bereik van een botdetector (afhankelijk 
van de vleermuissaart) is gemiddeld 30 tot 50 meter. Het is niet eenvoudig om met een 
batdetector meervleermuizen op een grote plassen als de Langeraarsche plassen te 
inventariseren. In feite worden met een botdetector alleen de dieren die ' toevallig ' in de 
buurt van de oever vliegen waargenomen. Dit is dan ook de reden dot de Langeraarsche 
plassen zelf niet zijn geïnventariseerd, moor vooral de waterwegen van en noor de plassen. 
Dieren op deze waterwegen zijn altijd of afkomstig van de plassen, of vliegen noor de plassen 
toe. Door het tellen van dieren langs deze trekroutes kon toch een redelijk vo lledig beeld 
worden verkregen van het aantal meervleermuizen op de plassen. Het feitelijke gebruik van de 
plassen door vleermuizen kon alleen door enkele individuen te volgen door telemetrie (op 
afstand volgen van een gezenderde vleermuis met antennes en ontvangers). 

Resultaten; Algemeen 

In totaal is gedurende 6 nachten op meerdere punten, met behulp van mistnetten en een 
batdetector het aantal trekkende en foeragerende dieren op een tiental punten onderzocht. 
Over het algemeen is de trekrichting aan het begin van de avond van de kraamkolonie in 
Nieuwveen af. Echter sommige dieren zijn ook trekkend waargenomen juist in de richting van 
Nieuwveen. Dit bevestigt het vermoeden dot er hoogst waarschijnlijk nog een kolonie 
meervleermuizen in de buurt van de Langeraarsche plassen aanwezig is. Het is bekend dat 
eenzelfde kraamkolon ie vaak meerdere verblijfplaatsen gebruikt , die soms meerdere 
kilometers uit elkaar liggen. Ook is het mogelijk dat het hier goot om mannetjes die in de 
omgeving van de kraamkolonie alleen of in kleine groepjes wonen. Dit vermoeden wordt 
versterkt door de vangst van een aantal volwassen mannelijke dieren op 12 juli en 21 juli 2003 
(zie tabel 1). 

In tabell wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de mistnetvangsten en de 
batdetector waarnemingen. De mistnetvangsten zijn onderverdeeld in vangsten van 
mannetjes/vrouwtjes en van volwassen/juveniele dieren. Dank zij het mooie weer deze zomer , 
waren de jonge meervleermuizen dit jaar eerder don andere jaren vliegvlug. De eerste 
waorneming van een vliegvlugge juveniele meervleermuis is gedaan op 14 juni 2003 in de 
omgeving van Gouda 

# 

23-06-2003 
(Langeraar) 

12-07-2003 22:30 - 01:00 Grote brug 4 juv, 2 vol ljuv, 10 15 
(Langeraar) vol 

12-07-2003 22:30 - 05:00 Leidsche vaart 2 juv, 2 vol 1 juv, 32 40 15 
(Papenveer) vol 

15-07-2003 n30-00,OO Sluis huis ten 10.... 6 
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15·07·2003 22,30-0030 

15-07-2003 22:30-00:30 

19-07-2003 22:30·23:.00 

21-07-2003 22:30-1:00 

8-08-2003 22:00·1:00 

22:00·2:00 

Drecht 
(Nieuwveen) 
Kattenburg 
(Nieuwveen) 
Papenburg 
(Papenveer) 
Kattenburg 
(Nieuwveen) 
Leimuiden 
(Drecht) 
Grote brug 
(Longeraar) 
Leidsche vaart 
(Papenveer) 

80 20 

50 [5 

. 40 5 

1 vol 1 juv, 2 vol 20** lO 

8 o 

o 

Tobell. Overzicht ven de resultaten von de mistnetvengsten en batdetectorwoarnemingen per locatie. De 
batdetector waarnemingen zijn onderverdeeld in het oantal trekkers en foerogeerders. Hiervoor zijn 
oantolschattingen gebruikt, omdat het onmogelijk is om dubbeltellingen te voorkomen. Over het olgemeen is de 
trekrichting van de kolonie in Nieuwveen af. Echter sommige dieren zijn ook trekkend waargenomen richting 
Nieuwveen. Indien dieren beide konten op vliegend zijn waargenomen is dit is aangegeven met een dubbele asterisk. 

Trek en foerageergebied 
Het aantal meervleermuizen dat van de Langeraarsche plassen gebruik maakt als trek- of 
foerageergebied is heel verschillend. Het totaal aantal dieren hangt af van het aantal dieren 
dat aanwezig is in de kolonie, van de mate van dispersie en van de richting van dispersie. 
Vleermuiskolonies staan bekend om hun vermogen om zich in korte t ijd te verspreiden over 
een groot gebied. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de resu ltaten van een simultaantelling 
gehouden op 15 juli 2003. Op drie verschillende punten langs de trekroute van de kolonie is 
het aantal dieren per trekrichting bijgehouden, samen met de tijd van passage. Door deze 
gegevens naast elkaar te leggen kan een goed inzicht gekregen worden over de verspreiding 
van de kolonie over het gebied. 

Vanaf de kraamkolonie (180 dieren) vliegen de meeste dieren naar het Aarkanaal, een 
onbekend aantal dieren vliegt naar de ringvaart. Vervo lgens kunnen de dieren in noordelijke 
richting naar de Drecht vliegen (16 dieren), waar ze weer naar het oosten of het westen 
kunnen vliegen. Vanaf het Aorkanaal kunnen de dieren ook naar het Zuiden vl iegen (100 
dieren). Hierbij kunnen ze al vrij snel langs de bebouwde kom naar de Langeraarsche plassen 
vliegen (35 dieren), of de dieren vliegen verder naar het zuiden om hier weer een splitsing 
tussen het Aarkanaal en de Leidsche voort tegen te komen (65 dieren). Het aantal dieren dat 
via de Leidschevaart naar het noorden vliegt wordt hoogstwaarschijnlijk weer aangevuld door 
dieren uit de kraamkolonie in Aarlanderveen die van zuid naar noord vliegen. Een vergelijking 
tussen het aantal trekkende dieren op het zuidelijke en noordelijke punt van de Leidsche 
vaart op 12 juli en op 8 augustus leert ons dat tussen deze twee punten dieren richting de 
Langeraarsche plassen afsplitsen. 

De Longeroarsche plassen vormen dus een belangrijke trek· en foerageeroute voor een groot 
deel van de meervleermuispopulatie in Nieuwveen. Waarsch ijnlijk worden de plassen in het 
voorjaar en tijdens de zoogperiode nog intensiever gebruikt dan tijdens de 
onderzoeksperiode, omdat de dieren don korter kunnen foerageren. Enerzijds doordat in het 
voorjaar de nachten vrij snel koud zijn, anderzijds doordat tijdens de zoogperiode de 
vrouwtjes halverwege de nacht naar de kolonie moeten terugvliegen om hun jong te zogen. 
Tijdens korte foerageerperiodes blijven de dieren vaak dich t er bij huis. 
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Terugvangsten 
Door een ring kunnen meervleermuizen individueel herkend worden. Hierdoor is het mogelijk 
om de verspreiding van de dieren in Zuid·Holland te onderzoeken. Zo kan meer informatie 
worden verzameld over de uitwisseling tussen verschi llende kraamkolonies; vor men de dieren 
een populatie met of zonder uitwisselingen? Hoe zien deze uitwisselingen eruit en in welk 
jaargetij de vinden deze plaats? Met ringen kan ook de relatie tussen zomer· en 
winterverblijven onderzocht worden. Hoeveel procent van de populatie meervleermuizen 
overwintert in welk object? Uit welke kolonies zijn deze dieren afkomstig? In de 
onderstaande tabel (tabel 2) zijn de terugvangsten in en van Langeraar en omgeving 
weergeven. 

ri!!Snummi.~~IQCht V_datum vaogstfocotl. T~.tum tvugvGnilStIO::.tl. 
X577 m 26-08-2002 Vlakte van 12-07-2003 grote brug 

Waalsdorp (Langeraar) 
X71440 f 3-05-2003 Aar landerveen 12-07-2003 Papenveer 
X71444 f 3-05-2003 Aarlanderveen 12-07-2003 Papenveer 
X71409 f 22-04-2003 Aar landerveen 12-07-2003 Papenveer 
E421071 f 23-06-2003 Langeraar 3-09-2003 Vlakte van 

Waalsdorp 
E421073 f 23-06-2003 Langeraar 24·11·2003 tot Vlakte van 

einde winter Waalsdorp 
E421071 f 23-06-2003 Langeraar 22-07-2003 Leiderdorp 
E421130 f 15·07·2003 Papenveer 24·09·2003 tot einde Vlakte van Waalsdorp 

winter 
Tl52 f 15-07-2003 Papenveer 1-10·2003 Moffenslog 
E421072 f 23-6-2003 L~eraar 4-07-2003 Stom~wiJk 
Tabel 2. Ove.r~i,ht van de teruggevangen ringnummers in de buurt van de Langeroors,ke plassen en val\tJit de 
~n9eraors,he plassen. 

In totaal zijn vijf bewegingen van waargenomen tussen de kolonie in de omgeving van de 
Langeraarsche plassen en oml iggende; namelijk van drie dieren uit Aarlanderveen naar het 
gebied in Nieuwveen en van twee dieren uit Langeraar naar de najaarskolonies in het westen 
van het land (S tompwijk en Leiderdorp). Dit soort vliegbewegingen is mogelijk doordat de 
verschillende kolonies momenteel (nog) verbonden zijn door grote rivieren en kanalen. 

Daarnaast is ook nog een vijftal bewegingen tussen de kolonie in de omgeving van de 
Langeraarsche plassen en de winterverblijven waargenomen. In ieder geval twee van deze 
meervleermuizen hebben hun gehele winter in winterverblijven langs de kust van Zuid-Holland 
doorgebracht. Waarschijnlijk trekt een onbekend deel van de populatie naar het zuiden om 
door te overwinteren. of overwintert op tot nu toe onbekende winterverblijfplaatsen in de 
nabije omgeving . Meer kennis van het overwinteringsgedrag van de meervleermuizen is 
gewenst . 

Telemetrie 
Om een inzicht te krijgen in het gebruik van meervleermuizen van de Langeraarse plassen zijn 
tellingen langs trekroutes niet voldoende. Daarom is één van de gevangen dieren op 12 juli 
2003 ui tgerust met een zender. Het was een volwassen vrouwtje dat dit jaar nog een jong 
gezoogd had. hetgeen te zien was aan de opgezette tepels . Het dier. Ursula genaamd, kon 
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zeven nachten gevolgd worden. Deze tijd was ruim voldoende om een zeer precies beeld van 
hoor gebruik van het landschap te krijgen. Een enkel dier blijft echter een te kleine 
steekproef om hieraan conclusies over het gebruik van de Langeraarsche plassen door een 
gehele populatie meervleermuizen te verbinden. Bovendien is het niet bekend hoe ditzelfde 
dier in het voor- en najaar van de plas gebruikt zou hebben gemoakt. 

Habitatgebruik van Ursula 
Het habitatgebruik van Ursula kan het beste omschreven worden aan de hond van hoor 
vliegpatroon vanaf de kolonie noor hoor eindbestemming het Braassemermeer!Wijde Aa. 

Nadat Ursula is uitgevlogen en even rondom de 
Ursuln kolonieplaats gezwermd heeft, vliegt ze via 

allerlei kleine slootjes noor het Aorkanaal. Daar 
foerageert ze vervolgens een paar minuten , om 
dan binnendoor, via de bebouwing van Papenveer , 
noor de Langeraarsche plassen te vliegen. De 
Langeraarsche plassen is Ursula's eerste echte 

foerageerplek. Afhankelijk van de richting en de 
sterkte van de wind vliegt ze op het midden van de 

plas of langs de meer beschut liggende oevers. Bij de 
algemeen in Nederland heersende windrichting, West! 

Noord-West biedt de noordelijke hoek van 
Langeraarsche plassen ten noorden van het Kerkepad de meeste beschutting. Na ruim een half 
uur verlaat Ursula de plassen om via de Leidsd,e vaart Mar de Braassemermeer en de Wijde 
Aa te vliegen. In juli , als het vrouwtje geen jong te voeden heeft , blijft ze hier tot een uur of 
twee middernacht jagen. Waarsch ijnl ijk zal ze in juni niet zo long wegblijven en halverwege de 
nacht naar huis vliegen om hoor jong te voeden. Ze zal vervolgens een tweede maal in de nacht 
uitvliegen en dus weer een op de Langeraarsche plassen geen jagen. Het is niet waargenomen 
dot Ursula gedurende de nacht van rustplaats gebruik heeft gemaakt. 

Habitatgebruik in het algemeen 
Als foerageergebied hebben meervleermuizen een duidelijke voorkeur voor niet al te groot 
open water . Het liefst met zoveel mogelijk beschutte plekken. De Langeraarsche plassen en 
de Geerpolder zijn hier een goed voorbeeld van. Boven dit soort plassen zien we de hoogste 
concentrati es meervleermuizen boven de wat meer beschut liggende delen. 

Meervleermuizen hebben een zeer gevarieerd jachtbiotoop. Niet alleen zijn dieren 
foeragerend waargenomen boven groot open water en brede sloten, moor ook boven een 
weiland , langs een bosrand , boven grote vijvers en boven ogenschijnlijk ongeschikte 
waterwegen (Haarsma. 2002). De meeste van dit soort 'niet-specifieke' waarnemingen zijn 
gedaan tijdens niet optimale weersomstandigheden, m.a.w. miezerregen, horde wind of mist. 
Hoe vaak en onder wat voor omstandigheden meervleermuizen normaal gesproken boven 
weilanden en dergelijke jagen is tot op heden onbekend. De meeste van deze 'wei land
waarnemingen' zijn in het voorjaar gedaan 
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Peter Lina 

De Kleine dwergvleermuis, Pipistrellus pygmaeus, die opval lend verschilt va n de 
Gewone dwergvleermuis , P. pipistrellus, door de frequentie (55 kHz) van zijn 
echoJocatie en enkele morfo logische kenmerken, is door de Internationale Commissie voor 
Zoölogische Nomenclatuur aanvaard als een zelfstandige soort. Deze soort werd in het verleden 
beschouwd ols een ondersoort von de Gewone dwergvleermuis P. pipistrellus mec/iterraneus, 
Cabrera , 1904 en r ecent elijk ook wel als de aparte soort P. mediteraneus. Thans wordt P. 
mediteraneusbeschouwd als synoniem voor P. pygtnaeus. 
In het Duits wordt de naam Mückenfledermaus algemeen gebruikt. In enkele (deels) Franstalige 
landen en in het Verenigd Koninkrijk was er en is er nog enige discussie over de Franse 
respectievelijk Engelse naam. Er war en twee voorstellen voor een Franse naam, namelijk Pipistrelle 
soprono (Zwitserland) en Pipistrelle pygmée (Fronkrijk). I n het Verenigd Koninkrijk was er een 
zekere voorkeur voor de naam Soprono pipistrelle boven de naam Pygmy pipistrelle. In de vertal ing 
von de Gids van de Vleermuizen von Europa (Schober & Grimberger, 2001) heb ik destijds gekozen 
voor de Franse naam Pipistrelle pygmée en de Engelse naam Pygmy pipistrelle , omdat beide goed 
oonsluiten bij de wetenschappelij k naam van deze soort. 

Literotuur 
Al\Onymus (2003). Opinion 2028 (Case 3073). Vespertilio pipistrellus Schreber, 1774 ond V. pygmaeUSLeach, 1825 
(currently Pt"pistrellus pipistre/lusond P. Pygmat:us; Mo.mmalio, Chiroptera): neotypes designated .• Bulletin of 
Zoologico.l Nomenclature, 60 (1): 85-87. 
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Vleermuiskelder "FAR EAST" te Soesterberg 
Fans Bangers 

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de bouw van een kunstmatig 
vleermuisverbhjf op de Vliegbasis Soesterberg, enkele klimatologische eigenschappen van de 
kelder en de resultaten van 7 wintertellingen. 

De Vliegbasis Soesterberg ligt in het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug , globaal in 
de driehoek Soest . Soesterberg en Huis ter Heide. De Vliegbasis heeft een totale 
oppervlakte van ongeveer 510 hectare , hiervan is ongeveer 200 hectare bos en 175 hectare 
heischraal grasland en heide. Sinds in 1995 voor de eerste maal een zoogd ierinventarisatie 
werd uitgevoerd zijn binnen de grenzen van de vliegbasis in t otaal 29 soorten zoogdieren 
waargenomen (ree, konijn , haos, eekhoorn, veldmuis, aardmuis, rosse woelmuis , huismuis, 
:"IIIIi> ~ = basmuis , muskusrat (19 april 1995 

, ~ doodgereden op hoofdstartbaan), ...... 
ru ige dwergvleermuis , rosse vleermuis , If 
bruine rat , gewone dwergvleermuis , 

.. • Iaatvl ieger , watervleermuis , gewone 
" grootoorvleermuis , franjestaart , ',,:<. baardvleermuis (sp), mol , egel , 

, "I huisspitsmuis , bosspitsmuis , bunzing, 
, wezel, hermelijn , boommarter , das en 

J 

vos ). Van deze soorten zijn aardmuis en 
hu isspitsmuis uitsluitend in braakballen 
aangetroffen. 

Figoor 1: ligging 'lQn de Vliegbasis Soestt:rberg e.n 
ligging 'lQn de. vlurmuiskl!lder. 

In 1997 werd een grote schoningsactie gehouden op de vliegbasis. Allerlei overtollige 
betonnen verhardingen werden gesloopt om in de lokale behoefte van betongranulaat te 
voorzien. Tijdens deze opruiming werd ook overwogen om een partij betonnen kokerelementen 
te s lopen, de kokers waren bij diverse sloopacties op de basis vrijgekomen. AI vrij snel bleek 
dat verbrijzeling van de kokers erg moeilijk en dus kostbaar zou zijn. Ze waren namelijk 
voorzien van een deugdelijke s taalwapening . Besloten werd om deze kokers in het kader van 
natuurontwikkeling te verwerken in een kunstmatig vleermuisobject , de kelder op de Far East. 
Dit terrein , aan de uiterste oostzijde van het vliegveld , wordt door een openbare weg van de 
rest van de vliegveld afgescheiden. 

Over het algemeen zijn de vierkante of rechthoekige kokers per stuk 1 meter lang. De hoogte 
van alle kokers bedraagt 2 meter; de breedte van 18 kokers bedraagt 2 meter , van de 18 
andere 1,25 meter. Daarnaast zijn er nog ongeveer 10 kakers met afwijkende afmetingen , al 
of niet voorzien van openingen. Het nodige puzzelen leverde een geschikt ontwerp op (zie 
figuur 2) 

Ter plaatse van een verwijderde betonweg is een 1,00 meter diepe , 3,50 meter brede en 30 
meter lange sleuf gegraven. In de sleuf zijn naast elkaar rijen gemaakt van 18 elementen van 
2 meter breed en 18 elementen van 1,25 meter breed. De uiteinden van de dubbele r ij werd 
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afgesloten met de overige betonelementen, zodanig dat de twee kokerrijen met elkaar werden 
verbonden. Een smalle koker welke was voorzien van een deur werd ongeveer in het midden van 
lange zijde geplaatst. De deur werd voorzien van een brievenbus-vormige toegang voor 
vleermuizen. De deur werd bovendien voorzien van een slot aan de binnenzijde van de kelder. 
Om de deur te openen moet je hand met sleutel erin naar binnen worden gestoken om het slot 
te kunnen openen. 

Voor de constructie waren de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
}> Uitvoering in de vorm van met elkaar verbonden gangen. 
1> Ruimte tussen de elementen houden om voor de vleermuizen wegkruipgelegenheid te. 

bieden. De elementen hebben een soort van messing-en-groef-profiel. Door de messingen 
niet geheel in de groeven te schuiven bleef de gewenste ruimte tussen de afzonderlijke 
kokerelementen beschikbaar. 

Verbinding tussen de 2 gangen 

Breed kokerelement 

Smal kokerelement 

Taludbak 
Toegangsdeur 

Taludbak 

~ ~ ",'l--- Onregelmatig kokerelement 

SCHEMATISCHE WEERGAVE 18 KELDER 
VLIEGBASIS SOESTERBERG 

aast de toegang werden 
t ee keerwanden geplaatst 

de aan te brengen 
a dekgrond op zijn plaats te 
h uden. Daarna werden de 
zi 'kanten en bovenzijde van 
d constructie afgedekt met 
z genaamd geotextiel , 
k nststof wegendoek. Dit is 
9 aan om te voorkomen dat in 
d toekomst zand tussen de 
ko erelementen door de kelder 
in troomt of inspoelt . Hierna is 
d gehele kelder afgedekt met 
d uitgegraven grond. De 

100 dikte is gemiddeld ongeveer 

Figuur 2: bove.rlOOnzicht Far East 50 cm; plaatselijk is de laag slechts circa 20 cm dik. 

Klimaat 
De toegepaste aanlegmethode heeft tot doel gehad om een vorstvrij en uitermate nat 
winterverblijf te bouwen. De methode om de verschillende betonnen elementen niet naadloos 
op elkaar aan te laten sluiten en de toepassing van wegendoek onder de gehele zandafdekking 
zorgt ervoor dat neerslag tussen de elementen door de kelder insijpelt. Regent het buiten, 
dan sijpelt het binnen. 
Om ervoor te zorgen dat de kelder een betrekkelijk stabiele, vorstvrije temperatuur heeft, 
is grond bovenop de kelder en tegen de wanden aangebracht. Of de kelder daadwerkelijk 
vorstvrij blijft bij matige of strenge vorst moet nog blijken. 
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E ..... 
KOKERElPIENTEN KOKER· 

AI geruime tijd vindt 
vanuit de 
Vleermuiswerk~groep 

Utrecht in de kelder 
klimaatonderzoek 
plaats. Over ongeveer 
1 jaar zal in deze 
ieuwsbrief een 

p blicatie plaatsvinden 
1.00 m over de klimatologische 

2.00 m eigensc appen van deze 
kelder. 

L ____ Figuur 3: dwarsdoorsnede van de vleermuiskelder. 
De kelder l'Iee t slechts 1 verbinding 

met de buitenlucht , via de opening in de deur, die tevens toegang biedt aan vleermuizen. De 
luchtcirculatie in de kelder is dus beperkt. "; 

Rnultat ... ...tnt.ne.lnae .. 1997 .2OIM In de 
'e vl._.keld • • FlrEut . p de Vlleabull Sooltetbe" 

~,---

~~------------------~~----------~ 
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~~------------
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.. 1--------

.. 1-----
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Tellingen 
De vleermuiskelder is 
aangelegd in november! 
december 1996. In 
december 1996 en begin 
1997 is de kelder 
globaal geïnspecteerd. 
Er werden geen dieren 
aangetroffen . In de 
winter 1997-1998 vond 
de IC wintertelling 
plaats. Hierbij werd, 
eigenlijk toch een 
beetje als verrassing, 
een watervleermuis 
gevonden. In de 
daaropvolgende winter 

bleek de kelder goed te zijn ontdekt en blijkbaar in een behoefte te voorzien: 13 vleermuizen 
in 3 soorten. In de navolgende twee winters nam het aantal overwinteraars toe noor 21 en 24. 
In de winter van 2001 - 2002 bleek het aantal overwinteraars te zijn gestegen tot 44 dieren , 
Daarna nam het aantal af tot 38 in de laatste 2 winters. 

Een vergelijkbare groei moakte ook andere sinds 1997 geschikte vJeermuisverblijven op de 
vliegbas is door : in het afgelopen telseizoen steeg het aantal overwinteraars van 111 tot 123 
dieren. In het tC jaar van vleermuistellingen op de vliegbasis , in 1997, werden in totaal slechts 
6 watervleermuizen gevonden. 

Waar verblijven vleermuizen in de kelder? 
Jaarlijks worden enkele dieren geheel vrijhangend aan de betonelementen aangetroffen , 
enkele andere zijn eenvoudig te vinden tussen de betonelementen, grenzend aan de open 
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ruimtes. De meeste echter zijn diep weggekropen in hijsogen van de betonelementen, goten 
voor elektra leidingen en vooral tussen de naden die zijn ontstaan tussen de rijen 
koker elementen. Een oppervlakkige zoektocht levert slechts enkele dieren op; een 
nauwkeurige hoogstwaarsch ijnlijk niet eens alle overwinterende vleermuizen. Het is een 
object waar in veel wegkru ipmogelijkheden aanwezig zijn. 

Vervolg 
Herfs t 2000 is naast de kelder met sinds 1997 beschikbaar gekomen kokerelementen en 

Ruulhto" wI"toftotll"gO" 2001 · 2004 I" do 
2, vl .. nnul.koldor ~~r e u t op d , VU'gbn l. SoottorbO'll .. 
"t--------------------------------4 

"t------------------------------

.l----------

• 

2004 werden in totaal 13 vleermuizen gevonden, in 4 soorten 

betonplaten, een 2e, 
kleinere vleermuiskelder 
gemaakt. Deze heeft door 
de onregelmatigheid van 
de toen beschikbare 
kokerelementen een 
volkomen andere opzet. De 
vleermuistellers worden 
jaarlijks gek van het 
zoeken in de beschikbare 
wegkruipmogelijkheden. In 
2000/2001 werden er 
geen vleermuizen 
gevonden. In f ebruari 
2002 leverde het 
uitgebreide zoekwerk we l 
resultaten: 6 
watervleermuizen en een 
boordvleermuis. In januari 

Nadat tellingen van overwinterende vleermuizen in de twee kelders gezamenlijk tot hoge 
aantallen leidden (2004: 51 vleermuizen) kwam de gedachte op dat de aantalontwikkeling 
mogelij k verbond hield met de afname van de aantallen overwinterende vleermuizen in 5 
waterkelders op de ongeveer 500 meter verderop gelegen Vlasakkers , een militair 
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oefenterrein. 
Deze waterkelders 
worden inmiddels 
een jaar of tien 
geteld door 
Zomer Bruijn. De 
afname was 
gedurende 2 jaren 
ruim 50%, van 56 
noor 27. Echter: in 
januari 2004 
werden er 57 
geteld , het 
hoogste aantal 
s inds de tellingen 
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startten, in 1993. Een relatie tussen de aanwezigheid van de 2 nieuwe kelders op de vliegbasis 
nabij de 5 water kelders op de Vlasakkers zal bij een nauwgezet onderzoek vost kunnen 
worden aangetoond. Uitwisseling van overwinterende dieren tijdens afzonderlijke winters is 
vaker waargenomen. Echter: de conclusie dat de toename in de 2 nieuwe kelders konden 
worden verklaard uit de afname in de water kelders bleek in januari 2004 onjuist. In bijgaande 
grafiek zijn de ontwikkelingen van de objecten Soesterberg en Vlasakkers in totaal 
weergegeven: 

Op de Vliegbasis Soesterberg en directe omgeving zijn vele tientallen vleermuisonderkomens 
aanwezig. Op de vliegbasis zijn de laatste 2 winterseizoenen gemiddeld 15 onderkomens 
bezet, met 1-34 vleermuizen per object, een gemiddelde van 7,8 vleermuizen per bezet 
object. Op de Vlasakkers zijn de laatste jaren gemiddeld 4 waterkelders bezet . In de 
omgeving van de vl iegbas is bevinden zich bovendien nog enkele grote waterkelders en een 
onder kunstmatig vleermuisverblijf bij een particulier. In totaal worden de laatste jaren op de 
vliegbasis en directe omgeving circa 275- 300 vleermuizen waargenomen tijdens de 
wintertellingen. Het is dus een gebied waar in de aanloop naar de winter veel sociale activiteit 
van vooral watervleermuizen en franjestaarten plaatsvindt. Wellicht dot dit ook de reden is 
dat geschikte winterverb lijven in dit gebied betrekkelijk eenvoudig worden gevonden door 
vleermuizen. 

Samenvatting 
Twee jonge vleermuiskelders op de Vliegbasis Soesterberg blijken binnen enkele jaren door 
een aanzienlijk aantal vleermuizen te worden gebruikt als overwinteringsplaats. Een 
vergelijkbare ontwikkeling is te zien bij enkele andere, oudere , geschikte objecten. Objecten 
blijken bovendien vaak al kort nadat ze beschikbaar komen als potentieel vleermuisverblijf 
daadwerkelijk te worden bezet. In de regio rond Soesterberg is het aantal overwinterende 
vleermuizen de loatste seizoenen fors toegenomen, dit vond plaats in een s ituat ie waarin 
aanzienlijke aantallen potentiële winterverb lijven voor vleermuizen beschikbaar kwamen. Er 
lijken aanwijzingen aanwezig dat deze ontwikkelingen met elkaar te maken hebben. Het sociale 
gedrag in de periode voorafgaand aan de overwintering zou daarbij een belangrijke rol kunnen 
spelen. 

Mogelijkheden van kunstmatige winterverblijven voor vleermuizen 
Op de Vliegbasis Soesterberg zijn, uitsluitend met gebruikmaking van overtollige 
betonelementen, 2 vleermuisonderkomens gebouwd. De kelders blijken niet alleen voor hun 
functie geschikt , het aantal overwinterende vleermuizen in de kelders is fors (2004: 51). Bij 
vete infrastructurele werken komen betonelementen beschikbaar , die wellicht een twee leven 
als vleermuiskelder kunnen doormaken. Te denken val t hierbij aan rioleringsbuizen met grote 
diameters (vanaf 1000 mm), rioleringsputten, gewapende industrieplaten (stekon), 
keerwanden , prefab- garages , milieuboxen en dergelijke. Nieuw materiaal heeft voor de 
functie als vleermuisverblijf vaak nadelen: het beton is te sterk, en dus te gaaf. 
Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt en de prijs is te hoog. Hergebruik van betonnen 
elementen past bij beheerders van vastgoed zeker in het straatje: het zijn perfecte 
voorbeelden van DuBo (duurzaam bouwen). 
De kelders op de vliegbasis hebben bovendien toten zien dat ook met betonelementen met 
incourante maten goede resultaten zijn te behalen. 
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Chirofilatelistische nieuwt'es 5 
PeterLina 

Na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er weinig nieuws gekomen over vleermuizen in 
de filatelie. Toch kunnen hieronder nog twee meldingen worden gemaakt. Beide zijn lokale 
uitgoven en zijn niet of zeer moeilijk via de reguliere postzegelhandel te krijgen. 

Polen, maart 2003. Briefkaart met daarop een gedrukte zegel van 1,20 zlotych met de 
afbeelding van een Vale vleermuis. De briefkaart heeft aon de linkerzijde een foto die is 
opgenomen in het nationaal park Ojców. Het Ojców National Park ligt in het zuiden van Polen. 
is in 1956 opgericht en het oppervlak beslaat 2146 ho. Het park heeft een vleermuis in haar 
logo. 

Neede , Nederland , december 2003. De Stichting 
Vleermuizendorp Neede (zie elders in deze Nieuwsbrief) 
heeft via TGP Post een postzegel van € 0,39 met een 
oanhangsel laten produceren, waarop het logo van deze 
stichting en de tekst vleermuizendorp Neede zijn 
afgebeeld. De zegels kunnen gewoon gebruikt worden voor 
brieven tot een gewicht van 20 gram. 

- advertentie -

BioQuip 
Het adres voor " Ieermuisdetecrors 

~=========================================~ 

" 

Tevens veeroosters eo 
zoogdicrvallen 

" 
" " " 
" 

Promoot je vleermuisactiviteit 
Enk Korsten/ Redactie Vleermuis. net 

Organiseer je een wandeling , dia lezing, tentoonstelling of 
een andere publieksactiviteit over vleermuizen? Laat het 
ons weten en wij zetten het in de agenda van 
www.vleermuis.net!Om je activiteit door te geven stuur je 
een e-mai l naar redactie@vleermuis.net met daarin een 
korte omschr ijving van de activiteit . Om het onderhoud van 
de agenda eenvoudig te houden moet die omschrijving er als 
volgt uitzien: 

Datum: Naam van de activiteit - Gemeente (Provincie) 
Korte omschrijving van de activiteit . (max. +- 50 woorden) 
Informatie over startpunt , prijzen, aanvangstijden, of men 
zich vooraf moeten aanmelden en hoe ze dat kunnen doen. 
Telefoonnummer en/of e-mail adres voor meer informatie. 
Een link naar een pagina met meer informatie op Internet is 
altijd welkom. 

We zien je vleermuisactiviteiten graag tegemoet! 

=========================================-:1 

VLEN- Nieuwsbrief nr. 44 Jaargang 16 2004-1 

E.de Boer van Rijkstraat 13 
2331 H H Leiden 

teL07 1 -53149 79 
fa" 07 1 -5766268 

e-mail: bioquip@zoooct.nl 

ook tijdens de avonduten bereikbaar 
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Ring van vleermuis in braakbal 
Henri Bouwmeester 

Vandaag heb ik de metaaldetector over een lading van een vuilniszak vo l kerkuilen~ braakballen 
gehaold. Daarbij stond mij een verrassing te wachten. Ik wist dot het vorig broedseizoen een 
slecht muizenjaar was geweest en bij het schoonmaken van de kost viel al op dat er heel wat 
vogelschedels tussen de braakballen lagen. Daarnaast ook nog de ingedroogde poten van een 
kikker . 
De kans dat doar aluminium tussen zou zitten was dus niet onwaarschijnlijk. En zowaar .. . de 
detector bliepte! Na wat zoeken dook er een aluminium ringetje op waarvan ik aanvankelijk 
dacht dot het een volièrering was. Het betrof een knijpringetje met een lipje eraan. Nadere 

bestudering van de opdruk leerde echter dat er naast de cijfercode ook nog 
de tekst MUS. BONN stond gedrukt. Dat klinkt serieuzer! 

De kerkuilenkast waar de braakba llen uit afkomstig zijn bestaat uit een 
afgetimmerde dakkapel van een kasteeltje hier in Markelo. We 

Foto: Christion Giese hebben dus echt te maken met uilen van stand. Op de zolder van dit 
kasteel huizen ook veel vleermuizen waarvan in eerdere jaren ook al 

eens schedeltjes in de braakballen werden aangetroffen: nu dus voor het eerst een ring. 
Ik heb het internet al afgespeurd en heb gevonden waar ik de ring moet melden. Wie hier 
meer informatie over wil hebben of wil zien hoe een vleermuisring er uitziet moet maar eens 
surfen naar: 
www.fledermausschutz.de/index.php?id=284 

Bron: Zoogmail 2004-10 

Overwinterende Bechstein' s vleermuis 
Hans Weinreich/ Telgroep LOGE 

Tijdens de jaarlijkse telling van de overwinterende vleermuizen in 
Zuid· Limburgse mergelgroeven (een van de langst lopende 
monitoringsaktiviteiten!) is in de eerste week van januari een 
Bechstein' s vleermuis Myotis bechsteimï aangetroffen in de 
Barakkengroeve. Deze groeve ligt tussen Berg en Terblijt en 
Va lkenburg . In de mergelgroeven wordt deze soort weinig gezien. 
In de St. Pietersberg overwintert er de laatste jaren regelmatig 
een exemplaar. Daarnaast zat er de afgelopen jaren er ook soms 
één in het Louwberg·complex 
(Boschberg , Fallenberg, Kasteelgroeve). Beide locaties liggen 
hemelsbreed 10 km westelijker. Daarnaast komen er incidentele 
meld ingen uit Overijssel van overwinterende exemplaren. Foto;Re~onssen 

Nu zou het aardig zijn om wat te kunnen zeggen over wat dit voor trendmatige ontwikkelingen 
betekent . Zo ligt het verspreidingsgebied van de Bech ten zuiden van ons. Echter: de enkele 
Bech zegt net zomin wat over de trend als de spreekwoordelijke zwaluw. 

Bron: Zoogmail 2004-03 

VLEN· Nieuwsbrief nr. 44 Joargang 16 2004·1 20 



PeferLina 

IOi"",. Rencontres Nationales Chiroptères 
)atum: 20-21 maart 2004 
:>Iaats: Baurges , Frankrijk 
[nfarmatie: direc:tion@museum-bourges.net 
voertoal: Frons 

11 Tt. Meeting of the Australasian Bat Research 
Symposium 
)atum: 14-16 april 2004 
°laats: University of Southern Queensland. Toowoomba, bij 
IJrisbane, Australië· 
[nformatie: fordg@powerup.com.au 
voertaal: Engels 

Workshop on St anderd Collection of Bat Rabies Records 
)atum: 16 mei 2004 
:>Ioots: Vilnius , Litouwen 
[nformatie: www.eurobats.org/phc.lina@tiscali.nl 
loertaal: Engels 
3ijzonderheden: beperkt toegankelijk op uit nodiging 

~tll Meeting of the Advisory Committee to the Bats 
4greement 
)atum: 17-19 mei 2004 
'Iaats: Vilnius , Litouwen 
:nformatie: www.eurobats.org 
/oertaal : Engels 
3ijzonderheden: toegang ap aonvraag , beschikbaarheid van 
Jlaatsen en deskundigheid ter zake. 

<IIIth International Bat Research Conference 
)atum: 22-29 augustus 2004 
'Iaats: Mikolajki , Polen 
:nfarmatie : www.miiz.waw.pl/13IBRC/ 
/oertoal: Engels 

VLEN- Nieuwsbrief nr . 44 Jaargang 16 2004-1 

-re Belgische Vleermuize.nstudiedag(en) 
Datum: vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2004 
Plaats:Brussel 
Onderwerp: monitoring van vleermuizen 
Informatie: alexlefevre@hotmail.c:om 
Voertaal : Nederlands en Frans 
Bijzonderheden: voor overnachting wordt gezorgd 

VlEN-dag 
Datum: 30 oktober 2004. 
Plaats: wordt nog bekend gemaakt 
Informatie: zie VLEN-Nieuwsbrief 
Voertooi: Nederlands, buitenlandse sprekers Engels of 
Duits 

34tll Annual North Amer ican Symposium on Bot 
Research 
Datum: 27-30 oktober 2004 
Plaats: Solt lake City, Utah, USA 
Informatie.: www.nasbr.org 
Voertaal: Enge ls 

Xlh Europeon Bot Research Symposium 
Datum: 22-26 augustus 2005 
Plaats: Golwcy, Ierland 
Informatie: jomes.dunne@nuigalwcy.ier 
Voertaal: Engels 

XI'h European Bat Research Symposium 
Datum: augustus 2008 
Plaats: Cluj-Napoca, Roemenië 
Informat ie: farkas@xnet.ro 
Voertaal: Engels 

Voor informatie over bovenstaande conferenties kan men 
ook terecht bij : 
RCBSC 
Postbus 835 
2300 AV leiden 
e-mai l: phc.lino@t iscali.nl 
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vleermuiswerkgroepnederland@vzz .nl 
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Secretaris: Anne Jifke Haarsma (071- 5176390), 
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Penningmeester : Floor van der Vliet (020-6828216) 
Spaarndammerstraat 660 , 1013 TJ Amsterdam 
Overige bestuursleden: Rudy van der Kuil (070-
3652811), Petra Vlaming (06-16340710) & René 
Janssen (0345-530085) 

Vereniging voor Zoogdierkunde en 
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Oude Kraan 8 
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Zoogdiermonitor ing 
Antwoordnummer 2426 
6800 VJ Arnhem 
E-ma il:zoogdier@vzz.nl 

Provinciale Werkgroepen 
Friesland : Marten Zijlstra (0511-462637) 
Lauwersmonsstraat 22 9551 BB Burgum 
martenzijlstra@wanadoo.nl 
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Adressen 
kkaptei j n@tiscoli.nl 
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Subscribing to the Newsletter from abroad : send 
the amount of money required (€ 8,00) cash in 
Europeon currency to: 
VLEN, Floor van der Vliet 
Spaarndommerstraat 660 
1013 TJ Amsterdam 

COPY SLUITINGS DATUM : 1 Juni 
Teksten kunnen aangeleverd worden via mail, 
floppy of papier. Foto's en tekeningen liefst 
apart via de post toesturen. Grafieken gelieVE 
in excel- bestond te versturen. 
EmaJ!:VLENNIEUWSBRIEF@VZZNL 
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