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Vlln alle edele kunsten wordt de .chrtJjkunit uker het meert beoefend. In deze .oort tekenkunst moet tegenwoordig ieder, die op . 
enige beschalling IlIlnspl'llllk mIlIlla, een meerdere ol mindere 1ItlIU'digheid bezitten. Dat deze niet zo heel gemakkelijk· wordt 
lIerkregen, bewijst de usjllrige. oefening door ieder 1'IIn Qns ·dllllratln berteed, om een duideliike en l'IlfiIe hand te lIerkrijgen, . en· welk 
doel bij -velen nog op een mislukking uitloopt. DIltlrom .en om tot een grotere .nelheidlllln .chrijllen te komen, hebben enige 
uÏlllindengemeend dllt men de oullerwetre wiju rlln de letten m.et de hand tekenen zou moeten loten 1I1lren en door het 
werlauigelijk tifdrukken 1'IIn reeds berttuznde letten zou moeten lIeTl'llngen. 
De eente bruikbllre .ehrUfmachine is in 1867 geconstrueerd door. de Ame~n Sholer, in 1877 lIer1ltlllrdigde de Amerikllllnse . 
ingenieur Remington een schrUfmachine,die uer bruikbllllT war, nuUu pIJl tegen het eind 1'tln de Jllren Ûlchtig begon men het nut 
1I1ln de schrijfmachine in te zien en wordt ZJJlk een inrtru",eni niet IIlngerberchouwd air alleen dienstig 1I00r lieden, die IlIln een 
slecht gn.Jcht of schrii./kr.Omp iUden .. (De NatUur J 89i) 

Dit voorwoord heb ik thuis in idad uitgewerkt op mijn eigen·. 'Remington envo)' m' die ik een jaar geleden op de vrijrruirkt in Edam· 
voor.f1S,- op de kop tikte. Nu wil het geval dat ik in de intriges van het boek 'Spellingverandering van zin naar onzin' (1200 tOt nu)' 

. van Molewijk verwikkeld ben. Het handelt over het verschil in de spreek- en schrijftaal en is een aaneenschakeling van felle betoogjes 
tegen de zogenaamde spellingsveranderaars. Wie ook zo'n hekel heeft aan de fonetiese sgreifwijze en wil weten hoe het boek afloopt 
moet het zelf maar lezen; het gaat mij nu even om twee andere dingen. Ten eerste de eigentijdse spellingsfouten die worden 
veroorzaakt door het machineschrijven, n.m. de 'tikfouten.' De Nieuwe Noordhollandsche krant houdt er zelfs een apart rubriekje op 
na en ook in mijn eigen typwerk zitten dikwijls nog heel wat 'ecologische knelpunten.' 
Nu, dat is aardig maar wat mij (en dat is ten tweede) ronduit ergert zijn al die 'deskundige commentaren' van jan en alleman van 
veearts tot filmster (wie heeft zijdelings niet met natuur en milieu te maken) en in zomertijdse advertentieblaadjes verschijnen. 
Zij kunnen door even wat om zich heen kijken en van horen zeggen de problemen rond natuur en ll)ilieu eindeloos relativeren of 
doodgewoon ontkennen. En ze hebben gelijk; nog steeds zijn er bomen die tot pulp vermalen worden om dergelijk geleuter op te 
drukken. Tekst'verwerken' heet het in bio-industrieel jargon en een middeleeuwse monnik zou een 'Wee ona!' door het land hebben 
laten weerschallen. 
Vroeger kon je na iets dergelijks gelezen te hebben de tochtgaten ermee dichtatoppen, de kachel mee aanmaken of je billen mee 
afvegen: Tegenwoordig moet je het gescheiden inzamelen zodat het nog eens gebruikt kan worden en moet je je ongenoegen uiteIi· door 
je protestbrief ook in een een of andere column te. laten opnemen. .. 
Het wordt de hoogste tijd dat dergelijke borrelpraat in de ether blijft en·wordt bewaard voor café's en veljaardagen. Zoals iemand eens 
.zei over politieke debatten: Er wordt daarin veel gelogen, maar dat geeft niet want niemand luistert. 
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Mededelingen 

1. Overlay grid voor de 100 meter nauwkeurigheid. 
, In de handleiding staat vermeld dat er een overlay ingesloten zit om 
de 100 meter-coördinaten af te kunnen lezen van 1 :25 000 top.kaar
ten. Bij de eerste druk van deze handleiding was deze bij vergissing 
niet ingevoegd. Het kan dus zijn, dat je deze overlay-grid niet in je 
bezit hebt. Geef dit door aan ondergetekende; er zijn er genoeg, en 
we willen graag de waarnemingen op 100 meter-niveau verzamelen! 
Heb je er wel één gehad, maar ben je hem kwijt, dan geldt hetzelfde. 
Doe hem echter altijd in je handleiding dan raakt ie niet zo snel zoek. 

2. Top.Kaarten voor uw waarnemingen. 
Zoals in onze handleiding staat beschreven, is het aan te raden om al 
uw waarnemingen' van zoogdieren in tE! tekenen op een topografische 
kaart van uw omgeving. Je kunt, als je veel waarnemingen doet, 
maandelijks een andere kaart gebruiken, anders een jaarlijks of sei
zoens. De schaal die zich het beste leent om waarnemingen in te 
tekenen, is (fie, van 1 :25 000. 
De topografische atlas van, Noord-Holla'nd (topografische dienst) bevat 
deze kaarten voor de hele provincie, maar dit boek is vrij duur (ca. 
t90, =). Je kont in de plaatselijke boekenwinkel ook losse top. kaarten 

,kopen (ca. f12,50). 
Mocht je nou niet aan 1 :25 000 kaarten kunnen komen (fán kunnen 
we deze voor je maken. Op deze kopieën kun jeje waan;emingen dan 
bijhouden. Vanaf deze kopieën kun je bovendien heel gemakkelijk de 
Amersfoort-coördinaten aflezen, inclusief de hectare-coördinaten. 
Heb je belangstelling voor kopieën van jouw omgeving, geef dan even 
een seintje aan ondergetekende. De enige hieraan verbonden voor
w;aarde is dat je af en toe zoogdier-waarnemingen inzendt. 
Telefoon of briefkaartje naar: 

Kees Kapteyn; Afdeling Onderzoek, Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090, 2001 HB Haarlem. 
tel. 023-143154 
fax 023-143180 

3. De volgeflde NOZOS-nieuws verschijnt half november. Zorg dat je 
,copij ;aan het begin van de maand is opgestuurt of bel even als het 

, iets later wordt. 

4. Lees het gele inlegvel! 
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Simultaantelling kolonies Rosse vleermuis en Watervleermuis in Zuid
Kennemerland (Kees Kapteyn) 

Inleiding 

Zuid-Kennemerland (Haarlem en Heemstede e.o.) behoort van oudsher tot de gebieden waar de 
Rosse vleermuis talrijk voorkomt. Zo ringde Leo Bels in de jaren '30 bijna 300 individuen in de 
Haarlemmerhout, Groenendaal en Bloemendaal. In die tijd verschafte de landgoederen dus 
onderdak aan zeker honderden Rosse vleermuizen. Ze konden de kolonies opsporen aan de hand 
van het luide gepiep dat vanuit de boomholte te horen is. Kolonies van de Watervleermuis konden 
ze destijds nog niet opsporen, omdat Watervleermuizen niet van die harde, met het blote oor 
hoorbare geluiden maken. Wel ving Leo Bels bij toeval in de Haarlemmerhout vier zwangere 
vrouwtjes die zich tussen een kraamkolonie van Rosse vleermuizen ophielden. De mogelijkheid 
om verblijfplaatsen van Watervleermuizen op te sporen hebben we tegenwoordig wel, dankzij de 
bat-detector. 

Sinds de aanvang van de vleermuis-inventarisatie in 1986 zijn op enkele landgoederen in Zuid
Kennemerland opnieuw kolonies van de Rosse vleermuis gevonden. Ook diverse verblijfplaatsen 
van de Watervleermuis zijn we te weten gekomen. Maar we hadden nog lang niet alle landgoede
ren onderzocht; er liggen namelijk nogal wat par--ticuHere terreinen. 
Voor de Noordhollandse atlas proberen we een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de 
kolonies. Deze brengen we per km2 in kaart. Om dit te bereiken, moest dus een inventarisatie van 
de resterende, nog niet onderzochte landgoederen plaatsvinden. 

Populatiegrootte 

Met het lokaliseren van de verblijfplaatsen en het tellen van de uitvliegers is de mogelijkheid om 
een schatting van de populatiegrootte te geven dichterbij gekomen. Toch moet voor een betrouw
bare schatting meer gebeuren. Vooral boombewonende vleermuizen hebben namelijk· de nare 
eigenschap vaak te· verhuizen tussen verblijfplaatsen. Uit het ringonderzoek in. het verleden weten 

. we. dat kolonies van de Rosse vleermuis over meer dan 5 km boompje kunnen . verwisselen (Van 
. Heerdt & Sluiter, 1966). Hoewel voor de Watervleermuis informatie uit ring-onderzoek ontbreekt, 
lijkt het erop dat Watervleermuizen gemiddeld over veel kleinere afstanden verplaatsen. Toch 
geldt voor beide soorten dat, als gevolg van het verhuisgedrag, kolonies die in de loop der jaren 
op verschillende landgoederen gevonden zijn, voor een deel betrekking kunnen hebben op dezelfde 
groep vleermuizen. Naast het feit dat de hele groep verplaatst, komt het nog vaker voor, dat indi
viduen van boom of groep wisselen. Het aantal uitvliegers van een kolonieboom kan daardoor van 
dag tot dag variëren. 
Dat wil niet zeggen dat het vinden en tellen van kolonies zinloos is. Iedere lokatie waar een 
kolonie wordt gevonden is namelijk van belang voor vleermuizen; en dat is precies de reden 
waarom we alles in kaart brengen. 
Maar je kunt op die manier dus geen indruk krijgen van de totale populatiegrootte. 

Een simultaantelling als ~plossing 

Een goede manier om wèl een indruk te krijgen van de· totale populatiegrootte is het houden van 
een simultaantelling: op één moment worden de uitvliegers bij alle kolonies geteld; gedurende 
enkele dagen worden dan de bossen zeer intensief doorzocht op kolonies, gevolgd door één avond 
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waarop alle gevonden kolonies tegelijk geteld worden. 

Vorig jaar hebben we een simultaantelling gehouden voor kolonies van de Rosse vleermuis in de 
Gooise buitenplaatsen en omgeving (Boonman & Kapteyn, 1992). In het Gooi had slechts één 
kolonie zich verplaatst, maar deze werd teruggevonden voordat de dieren uitvlogen. Deze telling 
wàs dan ook zeer geslaagd. 

Om nu ook een indruk te hebben van de populatiegrootte van Rosse vleermuis en Watervleermuis 
in Zuid-Kennemerland is op vrijdag 9 juli 1993 een simultaantelling gehouden. Het gebied waar 
het om gaat strekt zich uit van Vogelenzang tot aan Bloemendaal. De volgende landgoederen zijn 
intensief doorzocht: 
Vogelenzang, Woestduin, Oud-Woestduin, Vinkenduin, Leyduin, Gliphoeve, Reigerbosch; Huis te 
Manpad, Groenendaal, Ipenrode, Berkenrode, Eikenrode, Haarlemmerhout, Zeerust en de 
Beukenlaan langs de AWD, klooster Alverna, Koningshof, Elswout, Vaart & Duin en Belvédère. 
Omdat het gebied relatief groot is, werd al vroeg begonnen met het zoeken naar kolonies. 
Gedurende anderhalve week hebben Frank Mertens, Martijn Boonman en ondergetekende de 
bossen systematisch doorkruist (de zoekperiode). 

Resultaten 

In totaal hebben we in de zoekperiode 25 verblijfplaatsen gelokaliseerd: 13 verblijfplaatsen van de 
Watervleermuis en 12 van de Rosse vleermuis. Het was verheugend om te constateren, dat veel 
mensen zich hadden opgegeven: bij iedere boom moest tenslotte tenminste één persoon de 
uitvliegers tellen. We hoefden slechts enkele mensen extra te benaderen. 
De avond was natuurlijk ruim van tevoren gepland, en dan kun je nooit en te nimmer zeker zijn 
van een warme, zomerse avond. Het viel dan ook bepaald niet goed toen de weermannen van het 
KNMI ons een regenachtige avond voorspelden. Gelukkig bleef de regen uit tot ca. 23:00 uur en 
was het zachte regen; de meeste vleermuizen vliegen dan gewoon uit en keren hooguit bij nader 
inzien weer terug naar de verblijfplaats . 

. Naast het weer, behoort ook het tussentijds verhuizen van een kolonie in de tot een zekere· 
risicofactor. Onze ervaringen met de. simultaantelling in het Gooi waren dusdanig, dat de kans op 
verhuizingen klein ingeschat werd. Helaas liep dat dit jaar anders. Van de 13 verblijfplaatsen van 

.. deWatervleermuis waren er 5 niet meer bezet op 9 juli; van de Rosse vleermuis bleek zelfs de 
helft van alle verblijfplaatsen niet meer bezet te zijn op 9 juli. Dit heeft ongetwijfeld te maken met 
de relatief lange zoekperiode (anderhalve week in plaats van één week vorig jaar); maar ook 
enkele kolonies die een of twee ochtenden v66r de telling waren gevonden bleken verhuisd te zijn.· 
Bij de Watervleermuis zou het afvangen nog een verstorende factor kunnen zijn geweest die tot 
verhuizen heeft geleid. Maar van de vier kolonies Watervleermuizen waar we in de zoekperiode 
hebben afgevangen, bleken drie kolonies tijdens de simultaantelling nog in dezelfde boom te 
zitten. De verhouding verplaatst:niet verplaatst (1:3) is niet anders dan voor de niet-afgevangen 
kolonies (1 :2); afvangen had dus geen invloed op het verhuisgedrag. 
Een deel van de verplaatste kolonies hadden we reeds in de zoekperiode geteld. Gezien de 
groepsgrootte van de kolonies zijn we er vrij zeker van dat ze verkast zijn naar verblijfplaatsen, 
die niet op 9 juli geteld zijn. We hebben voor de verplaatste kolonies een schatting gemaakt van 
de groepsgrootte. Deze staan tussen haakjes. Voor de totaalschatting moeten we dus helaas een 
flinke slag om de arm houden .. 

In tabel 1 staan de resultaten van de telling. 
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Simultaantelling kolonies Rosse vleermuis en Watervleermuis in Zuid
Kennemerland (Kees Kapteyn) 

Inleiding 

Zuid-Kennemerland (Haarlem en Heemstede e.o.) behoort van oudsher tot de gebieden waar de 
Rosse vleermuis talrijk voorkomt. Zo ringde Leo Bels in de jaren '30 bijna 300 individuen in de 
Haarlemmerhout, Groenendaal en Bloemendaal. In die tijd verschafte de landgoederen dus 
onderdak aan zeker honderden Rosse vleermuizen. Ze konden de. kolonies opsporen aan de hanq 
van het luide gepiep dat vanuit de boomholte te horen is. Kolonies van de Watervleermuis konden 
ze destijds nog niet opsporen, omdat Watervleermuizen niet van die harde, met het blote oor 
hoorbare geluiden maken. Wel ving Leo Bels bij toeval in de Haarlemmerhout vier zwangere 
vrouwtjes. die zich tussen een kraamkolonie van Rosse vleermuizen ophielden. De mogelijkheid 
om verblijfplaatsen van Watervleermuizen op te sporen hebben we tegenwoordig wel, dankzij de 
bat-detector. 

Sinds de aanvang van de ~leermuis-inventarisatie in 1986 zijn op enkele landgoederen in Zuid
Kennemerland opnieuw kolonies van de Rosse vleermuis gevonden. Ook diverse verblijfplaatsen 
van de Watervleermuis zijn we te weten gekomen. Maar we hadden liog lang niet alle landgoede
ren onderzocht; er liggen namelijk nogal wat pa.--ticuliere terreinen. 
Voor de Noordhollandse atlas proberen we een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de 
kolonies. Deze brengen we per km2 in kaart. Om dit te bereiken, moest dus een inventarisatie van 
de resterende, nog niet onderzochte landgoederen plaatsvinden. 

Populatiegrootte 

Met het lokaliseren van de verblijfplaatsen en het tellen van de uitvliegers.is de mogelijkheid oni 
. een schatting van de populatiegrootte te geven dichterbij gekomen. Toch moet voor een betrouw
b~e schatting meer gebeuren. Vooral boombewonende vleermuizen hebben namelijk de nare 
eigenschap vaak te verhuizen tussen verblijfplaatsen. Uit het ringonderzoek inhet verleden weten 

. we.da~ kolonies van de Rosse vleermuis over meer dan 5 km boompje kunnen.verwisselen(Van 
Heerdt & Sluiter, 1966). Hoewel voor de Watervleermuis informàtie uit ring-onderzoek ontbreekt, 
lijkt het erop dat Watervleermuizen gemiddeld over veel kleinere afstanden verplaatsen. Toch 
geldt voor beide soorten dat, als gevolg van ·het verhuisgedrag, kolonies die in de loop der jaren 
op verschillende. landgoederen gevonden zijn, voor ·eeri deel betrekking kunnen hebben op dezelfde 
groep vleermuizen. Naast het feit dat de hele groep verplaatst, komt het nog. vaker voor, dat indi
viduen van boom of groep wisselen. Het aantal uitvliegers van een kolonieboom kan daardoor van 
dag tot dag variëren. 
Dat wil niet zeggen dat het vinden en tellen van kolonies zinloos is. Iedere lokatie waar een 
kolonie wordt gevonden is namelijk van belang voor vleermuizen; en dat is precies de reden 
waarom we alles in kaart brengen. 
Maar je kunt op die manier dus geen indruk krijgen van de totale populatiegrootte. 

Een simultaantelling als Qplossing 

Een goede manier om: wèl een indruk te krijgen van de totale populatiegrootte is het houden van 
een simultaantelling: op één moment worden de uitvliegers bij alle kolonies geteld; gedurende 
enkele dagen worden dan de bossen zeer intensief doorzocht op kolonies, gevolgd door één avond. 
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waarop alle gevonden koloni~ tegelijk geteld worden. 

Vorig jaar hebben we een simultaantelling gehouden voor kolonies van de Rosse vleermuis in de 
Gooise buitenplaatsen en omgeving (Boonman & Kapteyn, 1992). In het Gooi had slechts één 
kolonie zich verplaatst, maar deze werd teruggevonden voordat de dieren uitvlogen. Deze telling 
was dan ook zeer geslaagd. 

Om nu ook een indruk te hebben van de populatiegrootte van Rosse vleermuis en Watervleermuis 
in Zuid-Kennemerland is op vrijdag 9 juli 1993 een simultaantelling gehouden. Het gebied waar 
het om gaat strekt zich uit van Vogelenzang tot aan Bloemendaal. De volgende landgoederen zijn 
intensief doorzocht: 
Vogelenzang, Woestduin, Oud-Woestduin, Vinkenduin, Leyduin, Gliphoeve, Reigerbosch; Huis te 
Manpad, Groenendaal, Ipenrode, Berkenrode, Eikenrode, Haarlemmerhout, Zeerust en' de 
Beukenlaan langs de AWD, klooster Alverna, Koningshof, Elswout, Vaart & Duin en Belvédère. 
Omdát het gebied relatief groot is, werd al vroeg begonnen met het zoeken naar kolonies. 
Gedurende anderhalve week hebben Frank Mertens, Martijn Boonman en ondergetekende de 
bossen systematisch doorkruist (de zoekperiode): 

Resultaten 

In totaal hebben we in de zoekperiode 25 verblijfplaatsen gelokaliseerd: 13 verblijfplaatsen van de 
Watervleermuis en 12 van de Rosse vleermuis. Het was verheugend om te constateren, dat veel 
mensen zich hadden opgegeven: bij iedere boom moest tenslotte tenminste één persoon de 
uitvliegers tellen. We hoefden slechts enkele mensen extra te benaderen. 
De avond was natuurlijk ruim van tevoren gepland, en dan kun je nooit en te nimmer zeker zijn 
van een warme, zomerse avond. Het viel dan ook bepaald niet goed toen de weermannen van het 

, KNMI ons een regenachtige avorid voorspelden. Gelukkig bleef de regen uit tot ca. 23:00 uur en 
was het zachte regen; de meeste vleermuizen vliegen dan gewoon uit en keren hooguit bij nader 
inzien weer terug naar de verblijfplaats. 

, Naast het weer, behoort ook het tussentijds verhuizen van een kolonie in de tot een zekere ' 
'risicofactor. Onze ervaringen met de, simultaantelling in bet Gooi waren dusdanig, dat de kans op 
, verhuizingen klein ingeschat werd. Helaas liep dat dit jaar 'anders. Vandé 13 verblijfplaatsen van 
"deWatervleerinuis waren 'er 5 niet meer bezet op 9 juli; van de ,Rosse vleermuis bleek zelfs de 

helft van alle verblijfplaatsen niet meer bezet te zijn op 9 juli. Dit heeft ongetwijfeld te maken met 
" de, relatief lange zoekperiode (anderhalve week in plaats' van, één week vorig Jaar); maar ook 

enkele kolonies die een of tweeochtendenv66r de, telling warengevondert bleken verhuisd te zijn.' 
Bij de Watervleermuis zou het afvangen nog een verstorende factor kunnen zijn geweest die tot 
verhuizen heeft geleid. Maar van de vier kolonies Watervleermuizen waar we in de zoekperiode 
hebben afgevangen, bleken drie kolonies tijdens de simultaantelling nog in dezelfde boom te 
zitten. De verhouding verplaatst:niet verplaatst (1:3) is niet anders dan voor de niet-afgevangen 
kolonies (1 :2); afvangen had dus geen invloed op het verhuisgedrag. 
Een deel van de verplaatste kolonies hadden we reeds in cle zoekperiode geteld. Gezien de 
groepsgrootte van de kolonies zijn we er vrij zeker van dat ze verkast zijn naar verblijfplaatsen, 
die niet op 9 juli geteld zijn. We hebben voor de verplaatste kolonies een schatting gemaakt van 
de groepsgrootte. Deze staan tussen haakjes. Voor de totaalschatting moeten we dus helaaS een 
flinke slag om de arm houden., 

In tabel 1 staan de resultaten vàn de telling. 
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Simultaantelling kolonies Rosse vleermuis en Watervleermuis in Zuid
Kennemerland (Kees Kapteyn) 

Inleiding 

Zuid-Kennemerland (Haarlem en Heemstede e.o.) behoort van oudsher tot de gebieden waar de 
Rosse vleermuis talrijk voorkomt. Zo ringde Leo Bels in de jaren '30 bijna 300 individuen in de 
Haarlemmerhout, Groenendaal en Bloemendaal. In die tijd verschafte de landgoederen dus 
onderdak aan zeker honderden Rosse vleermuizen. Ze konden de. kolonies opsporen aan de hand, 
van het luide gepiep dat vanuit de boomholte te horen is. Kolonies van de Watervleermuis konden 
ze destijds nog niet opsporen, omdat Watervleermuizen niet van die harde, met het blote oor 
hoorbare geluiden maken. Wel ving Leo Bels bij toeval in de Haarlemmerhout vier zwangere 
vrouwtjes. die zich tussen een kraamkolonie van Rosse vleermuizen ophielden. De mogelijkheid 
om verblijfplaatsen van Watervleermuizen op te sporen hebben we tegenwoordig wel~ dankzij de 
bat~etector . 

Sinds de aanvang van de vleermuis-inventarisatie in 1986 zijn op enkele landgoederen in Zuid
Kennemerland opnieuw kolonies van de Rosse vleermuis gevonden. Ook diverse verblijfplaatsen 
van de Watervleermuis zijn we te weten gekomen. Maar we hadden liog lang niet alle landgoede
ren onderzocht; er liggen namelijk nogal wat particuliere terreinen. 
Voor de Noordhollandse atlas proberen we een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de 
kolonies. Deze brengen we per km2 in kaart. Om dit te bereiken, moest dus een inventarisatie van 
de resterende, nog niet onderzochte landgoederen plaatsvinden. 

Populatiegrootte 

Met het lokaliseren van de verblijfplaatsen en het tellen van de uitvliegers.is de mogelijkheid oni 
· een schatting van de populatiegrootte te geven dichterl>ij gekomen. Toch moet voor een betrouw
b~e schatting meer gebeuren. Vooral boombewonende vleermuizen' hebben namelijk' de nare 
eigenschap vaak te verhuizen tussen verblijfplaatsen. Uit het ringonderzoek inhet verleden weten 

· we. dat kolonies van de Rosse vleermuis over. meer dan 5 km boompje kunnen. verwisselen' (Van 
· Heerdt & Sluiter,' 1966) .. Hoewel voor de Watervleermuis informatie uit ring-onderzoek ontbreekt, 
lijkt het erop c:lat Watervleermuizen gemiddeld over veel kleinere afstanden verplaatsen. Toch 
geldt voor beide soorten dat, als gevolg van 'het verhuisgedrag, kolonies die in de loop der jaren 
op verschillende landgoederen gevonden zijn, voor ·een deel betrekking kunpen hebben. op dezelfde 
groep vleermuizen. Naast het feit dat de hele groep verplaatst, komt het nog vaker voor, dat indi
viduen van boom of groep wisselen. Het aantal uitvliegers van een kolonieboom kan daardoor van 
dag tot dag variëren. 
Dat wil niet zeggen dat het vinden en tellen van kolonies zinloos is. Iedere lokatie waar een 
kolonie wordt gevonden is namelijk van belang voor vleermuizen; en dat is precies de reden 
waarom we alles in kaart brengen. . 
Maar je kunt op die manier dus geen indruk krijgen van de totale populatiegrootte. 

· Een simultaantelling als <>plossing 

Een goede manier om: wèl een indruk te krijgen van de totale populatiegrootte is het houden van 
een simultaantelling: op één moment worden de uitvliegers bij alle kolonies geteld; . gedurende 
enkele dagen worden dan de bossen zeer intensief doorzocht op kolonies, gevolgd door één avond 
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waarop alle gevonden koloniès tegelijk geteld worden. 

Vorig jaar hebben we een simultaantelling gehouden voor kolonies van de Rosse vleermuis in de 
Gooise buitenplaatsen en omgeving (Boonman & Kapteyn, 1992). In het Gooi had slechts één 
kolonie zich verplaatst, maar deze werd teruggevonden voordat de dieren uitvlogen. Deze telling 
was dan ook zeer geslaagd. 

Om nu ook een indruk te hebben van de populatiegrootte van Rosse vleermuis en Watervleermuis 
in Zuid-Kennemerland is op vrijdag 9 juli 1993 een simultaantelling gehouden. Het gebied waar 
het om gaat strekt zich uit van Vogelenzang tot aan Bloemendaal. De volgende landgoederen zijn 
intensief doorzocht: 
Vogelenzang, Woestduin, Oud-Woestduin, Vinkenduin, Leyduin, Gliphoeve, Reigerbosch; Huis te 
Manpad, Groenendaal, Ipenrode, Berkenrode, Eikenrode, Haarlemmerhout, Zeerust en· de 
Beukenlaan langs de AWD, klooster Alvema, Koningshof, Elswout, Vaart & Duin en Belvédère. 
Omdat het gebied relatief groot is, werd al vroeg begonnen met hèt zoeken naar kolonies. 
Gedurende anderhalve week hebben Frank Mertens, Martijn Boonman en ondergetekende de 
bossen systematisch doorkruist (de zoekperiode): 

Resultaten 

In totaal hebben we in de zoekperiode 25 verblijfplaatsen gelokaliseerd: 13 verblijfplaatsen van de 
Watervleermuis en 12 van de Rosse vleermuis. Het was verheugend om te constateren, dat veel 
mensen zich hadden opgegeven: bij iedere boom moest tenslotte tenminste één persoon de 
uitvliegers tellen. We hoefden slechts enkele mensen extra te benaderen. 
De avond was natuurlijk ruim van tevoren gepland, en dan kun je nooit en te nimmer zeker zijn 
van een warme, zomerse avond. Het viel dan ook bepaald niet goed toen de weermannen van het 
KNMI ons een regenachtige avorid voorspelden. Gehikkig bleef de regen uit tot ca. 23:00 uur en 
was het zachte regen; de meeste vleermuizen vliegen dan gewoon uit en keren hooguit bij nader 
inzien weer terug naar de verbiijfplaats. 
Naast het weer, behoort ook het tussentijds verhuizen van een kolonie in de tOt een zekere· 
. risicofactor. onze ervaringen met de. s'hnultaantelling in het Gooi waren dusdanig, dat de kans op 
verhuizingen klein, ingeschat werd. Helaas liep dat dit jaar anders. Vandè 13 verblijfplaatsen van 

'. deWatervleermuis waren er 5 niet IDeer bezet op 9 juli; van de Rosse vleermuis bleek zelfs de 
helft van alle verblijfplaatsen niet meer bezet te zijn op 9 juli. Dit heeft ongetwijfeld te maken met 
de relatief lange zoekperiode (anderhalve week in plaats van één week vorig Jaar); maar ook 
enkele kolonies die een of twee ochtenden vóór de telling warengevondeIi bleken verhuisd te zijn. 
Bij de Watervleenrtuis zou het afvangen nog een, verstorende factor kunnen zijn geweest die tot 
verhuizen heeft geleid. Maar van de vier kolonies Watervleermuizen waar we in de zoekperiode 
hebben afgevangen, bleken drie kolonies tijdens de simultaantelling nog in dezelfde boom te 
zitten. De verhouding verplaatst:niet verplaatst (1 :3) is niet anders dan voor de niet-afgevangen 
kolonies (1:2); afvangen had dus geen invloed op het verhuisgedrag. 
Een deel van de verplaatste kolonies hadden we reeds in de zoekperiode geteld. Gezien de 
groepsgrootte van de kolonies zijn we er vrij zeker van dat ze verkast zijn naar verblijfplaatsen, 
die niet op 9 juli geteld zijn. We hebben voor de verplaatste kolonies een schatting gemaakt van 
de groepsgrootte. Deze staan tussen haakjes. Voor de totaalschatting moeten we dus helaaS een 
flinke slag om de arm houden .. 

In tabel 1 staan de resultaten vàn de telling. 
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Tabel 1. Overzicht van de resultaten van de siniultaantelling inZuid-Kennemerland. 

Watervleermuis : 
1 Vog~lenzang 60 1) 

2 Vogelenzang 
3 Groenendaal (60)2) 
4 Huis te Manpad 51 
5 Ipenrode 42 
6 Berkenrode (40) 
7 Oud-Woestduin 47 
8 Oud-Woestduin 26 
9 Vinkenduin (30) 
10 Leyduin (40) 
11 Elswout 38 
12 Elswout (30) . 
13 Vaart en Duin 47 

Totaal 311 + (200) : ca. 511 

Ftosse·vIeerriluis: 
1 Vogelenzang 59 
2 Vogelenzang (15) 
3 Vogelenzang (15) 
4 Groenendaal 223) 

5 Groenendaal 26 
6 Huis te Manpad 63) 

7 Ipenrode 33) 

8 Berkenrode (25) 
9 Elswout 33 
iû Eiswout (30) . 
11 Elswout (15) 
12 Elswout (15) . 

Totaal 149 + (115) : ca. 264 

1) Op landgoed Vogelenzang werden in 1992 op één ochtend maar liefst vier kolonies Watervleer
muiien aangetroffen, die gemiddeld uit 40 dieren bestonden; er zij ri in 1993 op dit landgoed of op 
Woestduin t/m Leyduin ongetwijfeld een of meer kolonies "gemist". 
2) Op landgoed Groenendaal werd in 1991 een kraamkolonie gevonden, waar 67 dieren uitvloegen. 
3) De uitvliegers bij deze verblijfplaatsen werden reeds in de zoekperiode geteld; op de avond van 
de simultaantelling waren er in deze verblijfplaatsen geen vleermuizen meer aanwezig (verhuisd). 
Het is zeer aannemelijk dat deze groepen een ander onderkomen bezet hadden die niet tot één van 
de bovenstaande· behoort. 

Slotsom 

De telling was in eerste instantie georganiseerd voor de Rosse vleermuis. Deze soort was vroeger 
redelijk talrijk in Zuid-Kennemerland. De landgoederen in deze streek vormden het woongebied 
van de Rosse vleermuis. Verwacht werd, dat er ook nu nog veel Rosse vleermuizen in het gebied 
vertoeven, maar of dit er nog net zoveel als vroeger zijn was tot voor de siniultaantelling niet . . 
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bekend. Door deze simultaantelling is duidelijk geworden,dat de Rosse vleermuis flink achteruit 
is gegaan. Zo ringde Leo Bels in enkele jaren op drie plekken al meer Rosse vleermuizen dan wij 
middels een systematische inventarisatie in het hele gebied hebben geteld! 
Voor de Watervleer~uis heeft de telling een flinke populatie opgeleverd; de schatting van meer 
dan·5oo exemplaren is aan de lage kant, omdat ongetwijfeld enkele kolonies zijn gemist. De regio 
Zuid-Kennemerland is daarmee een bolwerk voor de Watervleermuis. We kunnen geen verge
lijking met vroeger maken voor kolonies van de Watervleermuis. Aan de hand van de wintertellin
gen weten we dat de Watervleermuis vrijwel de enige soort is die langzaam vooruit is gegaan. 
In het volgende nummer leest u meer over de uitvliegtijden. 

Kees Kapteyn 
Provincie Noord-Holland 
Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090 
200 1 RB Haarlem 
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Russischkinderkamp 
is bevrijd van. . 
radioactiev~ , 
vleermuizen 

" .: 

R~~~~~~e !~;er:;~ i:e~e ;n~:: ... 
kommetde vakantie genieten, nu de 
geheimzinnige bron van radioactivi-

. teit in het 'Jeugdkamp van de elek
trpmetaalfabriek Tsjeljabinsk' is· op
gespoord- De oorzaak was een 
groep besti'aalde vleermuizen in het 
kampgebouw,.bericht het persbu-
reau Itar-Tass.. . '. .' 
De vleermuizen plachten 's .nachts 
te jagen boven het KaratsjaJ-meer, 
een opvangbassin, waar het chemi
sçhe bedrijf Majak zijn radioactief 
afval dumpt. Overdag sliepen ze in 
de kieren van het houten gebouw, . 
zeiden specialisten tegen het dag
blad Vetsjerni Tsjeljabinsk. . . 
Het plaatselijke instituut vOor biofy
sica onderzocht enkéle van· de bees- . 
ten: ze bleken letterlijk stijf te zijn 

· van de radioactiviteit. In het kamp-
· gebouw werd op één vierkante cen
timeter meer dan 1 000 microrönt
. gEm gamma,straling en 500 tot 800 
microröntgen beta-straling per uur 

· gemeten. Nu het gebouw ontsmet 
is, is de radioactiviteit weef naar . 
het gebruikelijke niveau gézakt. 
(ANP) . 1'~ .",1·1·~1 . 



Opmerkelijk! 

Dwergvleermuis. verschalkt pijlstaartvlinder 

In de nacht van 29 op 30 mei 1993 zijn Kees-Jan Appel en ik tussen Wijk aan Zee en Heemskerk 
aan het vIeren geslagen ten behoeve van het vleermuis atlasprojekt. Om 2.15 uur stopten we er 
mee en zijn nog even naar landgoed Marquette in Heemskerk gereden. We stonden onder de daar 
aanwezige lantaarns te luisteren en te kijken naar de daar foeragerende Ruige Dwerg-en 
Dwergvleermuizen. Terwijl we stonden te genieten zagen we een Ligusterpijlstaart. Dit.is een 5 
cm grote nachtvlinder met een spanwijdte van 12 cm. De Ligusterpijlstaart was kennelijk gewond. 
Hij tolde af en toe over de weg en probeerde geregeld op te vliegen. Na enige tijd lukte dit 
enigszins. Maar toen had één van de daar jagende Dwergvleermuizen hem in de . sonar en 
probeerde de pijlstaart te vangen. De pijlstaart wist dit te ontwijken. Na luttele seconden kwam de 
dwergvleermuis (Pipistrellus spec.) weer in het licht van de lantàarn en beet recht in zijn doel. 
Hetgeen ook duidelijk te horen was. Er viel een duidelijke "plok" te horen. Verbaasd stonden wij 
te kijken naar de Dwergvleermuis die nu met een zeer trage en zware vleugelslag van ons weg 
vloog. Helaas ging het zo snel dat ik niet kOIi bepalen of het een gewone of een ruige dwergvleer
muis was. 

Arend de Jong 
van Steenstr 8 
Castricum 

Vangst van een Waterspitsmuis bij Petten 

Voor het bepalen van de aanwezigheid en verspreiding van kleine zoogdieren wordt veelal gebruik 
gemaakt van 'life-traps'. Een andere veelgebruikte methode is. het uitpluizen van braakballen. Een 
derde, veel minder arbeidsintensieve, methode is gewoon wachten tot de kat van de büren een· 
muis thuis bezorgt. 
Op 10 april 1993 kwam de kat van buurvrouw Lenie thuis met een dode muis in zijn bek. De 
vangst werd gedaan in een slootkant nabij de Leihoek (Atlasblok 14-42 en kilometerhok 105-530) .. 
De Leihoek is een klein buurtschap, twee kilometer ten· zuiden van Petten, pal onder de Honds-
bossche zeewering. .. . 

. Na (ieterminatie dOor Do van Dijck enFred Koning bleek het onmiskenbaar een Waterspitsmuis 
(Neomys fodiel)s) te zijn. .. . ........ . 
Het beschrijven van de vangst van een Waterspitsmuis is zeker de moeite waard. Tussen 1970 en 
1988 zijn er immers slechts een handvol waarnemingen in Noord-Holland gedaan (Broekhuizen). 
Een ander aspect dat de moeite waard is, is dat de muis gevangen is in een gebied met zoute 
kwel. Het water van de sloten achter de Hondsbossche Zeewering is brak. De zoutconcentratie in . 
het slootwater is ongeveer 300 mg/l. Direct achter de Hondsbossche Zeewering is het zoutgehalte 
nog hoger. 
Op landelijke schaal lijkt de verspreiding van de Waterspitsmuis grotendeels samen te vallen met 
streken waar zoet water opwelt naar beken, rivieren, sloten en plassen. 

J .H. Roersma 
.. Spreeuwendijk 2 

1755 LD Petten 

Broekhuizen, S, et al. 1992. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. KNNV. 
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, 1980. 
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Verzilting van de polders in de omgeving van de Hondsbossche Zeewering en de bestrijdingsmid
delen. 

Eekhoorn in het Robbenoordbos 

Op 11 augustus 1992 fietste ondergetekende een inventarisatierondje in het Robbenoordbos. In het 
oostelijk gedeelte van het bos stak er eekhoorn de weg over. De eekhoorn had waarschijnlijk net 
gedronken uit een sloot (waar ook vaak reeën drinken). 
Er gaan al jaren geruchten dat er eekhoorns in het Robbenoordbos voorkomen, maar dit is na 
twintig jaar rondlopen en -fietsen mijn eerste waarneming. 
Hoe moeten we zo'n geïsoleerde waarneming zien? De dichtst bijzijnde eekhoorns leven in de 
boswachterij Schoorl en dat is wel heel ver weg. Vroeger kwamen ze ook voor in de Pettemer
duinen, maar dat is volgens de heer Erinkveld al lang geleden . 

. Gaat het dan om een uitgezet dier? 
Na augustus '92 is er nooit meer een eekhoorn gezien, maar we blijven wel letten op zichtwaarne
mingen en sporen. 

Met dank aan Frans Erinveld uit Petten voor zijn informatie 

Otto de V des 
van Steenstraat 8 
1771 CK Wieringerwerf 

Nawoord van de typer 
Het blijkt dat er regelmatig wordt gesleept met eekhoorns waarna ze in geïsoleerde bossen 
opduiken. Soms handhaven ze zich (Amsterdamse bos), maar soms sterven ze weer uit (Heiloo
erbos, waar ze weer zijn uitgezet en nog steeds voorkomen). Wie meer van zulke waarnemingen 
heeft of verhalen hoort van boswachters en andere mensen die veel over dit soort gebeurtenissen 

. weten moet dat even doorgeven. Afuïnemelijke verhalen wûfden in de NOZOS-nieuws geplaatst. 
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De Bunzing op Wieringen (Nico Jonker) 

Vroeger niet aanwezig 
De Bunzing kwam vroeger niet voor op Wieringen. Pas na de aanleg van de Amsteldiepdijk, 
omstreeks 1930, kregen ze de kans om zich op het voormalige eiland te vestigen. Dit gebeurde . 
echter vrij laat, eigenlijk pas na de inpoldering van de Wieringermeer. Nu was Wieringen voor de 
ruilverkaveling in de jaren vijftig niet zo aantrekkelijk voor de Bunzing. Er waren veel minder 
bossages in het landschap waardoor er niet zoveel dekking was. Heden ten dage lijkt het biotoop 
voor onze vriend wel wat geschikter. Vooral bij de eendenkooien, de Voorboezem en in de 
Hippolytushoeverkoog zijn heel geschikte plaatsen. Bovendien is de Bunzing een beetje een 
cultuurvolger , zoals ze dat zo mooi noemen. 

Wieringen gekoloniseerd 
Op Wieringen zijn na de inpoldering van de Wieringermeer steeds meer mensen komen wonen.· 
Zo konden zich steeds meer Bunzingen vestigen. Dat is mij het afgelopen jaar wel gebleken 
tijdenS diverse tochten door het veld, meldingen van anderen en vondsten van verkeersslachtof
fers. Zo werden der de afgelopen herfst drie exemplaren op Wieringen gevonden. En dat zijn 
alleen nog maar de meldingen die ik toevallig te weten ben gekomen. Meestal zijn de verkeers
slachtoffers binnen twee dagen opgeruimd door aaseters zoals de buizerd en kraaiachtigen. 

Een rooskleurige toekomst 
Op de kaart staat waar Bunzingen zijn gezien of gevonden. Zo kom ik tot de slotsom dat er op 
Wieringen zeker een tiental Bunzingen voor moet komen. Waarschijnlijk ligt dat aantal nog wel 
hoger, want op de kaart staan verschillende lege plekken waar het roofdiertje een geschikt biotoop 
aantreft. Als er bij de volgende ruilverkaveling nog wat meer bossages, bermbeplantingen, tuun
en houtwallen worden aangelegd ziet de toekomst er voor de Bunzing op Wieringen rooskleurig 
uit. 

'ûok in de Wieringermeer? 
Er komen de laatste tijd ook wat meer waarnemingen uit de Wieringermeer. Vooral uit de 
omgeving van het Robbenoord- en Dijkgatsbos schijnen er tijdens de sneeuw van de afgelopen 
winter nogal wat sporen van het roofdiertje gevonden. 
Het is heel goed mogelijk om de Bunzing in het overwegend kale landschap van de Wieringermeer 

. een handje te helpen. Als men in het land een. stapel sprokkelhout legt met daarop een laag stro, 
riet of hooi, zodat het weinig in. kan regenen, ontstaat een goede kans dat een Bunzing of' 
hermelijn dit als domicilie kiest. En wat is er nu mooier dan ratten eri muizen op de meest 
. natuurlijke wijze bestrijden. .. . 

1Lk.~ ~(Ml..~.-_._--"-

8 A L 
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Beesten in het nieuws 

'Groei aa~al vossen 
lJ~/;w-~ ~ 

IO?cf~' ~It .~. ha~d' " 
Van onze vërs.!::lefer ,hoeft niet' door schutters ge-' 
UMOND - De vossenpopu

latie in het d~ingebied groeit: 

holpen te worden. 

, "Er moeten vossen afgescho
ten worden", zegt jager B. Hol
leboom, vcorzitter van wildbe
heereenheid Noord-Holland
Noord. "W~t het loopt volle- -
dig uit de hand." Hollebooin is 
'lid van de Koninklijke Neder
landse Jagers Vereniging (KN-

, JV). Volgens hem is het groot-

Het gevolg is dat er in, het 
kustgebied regelmatig kip
pen ten prooi vallen aan hon
gerige vossen. Onlangs werd ' 
in Castricum een stalmeester 
door een vos gebeten. Jagers 
vinden 'dat er ingegrepen 
m~t worden, maar de na
tuurorganisaties' Zijn hier fel 
op' tegen. De vossenpopulatie 
regelt zichzelf wel, zeggen na
tuurbeschermers; de natuur 

, Territorium 

, , ste probleem het feit dat er in de 
natuurgebieden niet gejaagd' 
mag worden. "Die vossen kun
nen zich ongestoord vermeer
deren. Uit de duingebieden, ver" 
dwijnen op deze manier alle bo
de~brûeders, zûals de eenden, 
kieviten, houtsnippen, Maar 
ook dieren die niet door vossen 
worden opgegeten, worden be
dreigd. Neem de hermelijn en 
de wezel. Die worden niet gege
ten maat wel gedood door vos
sen." 

Volgens Mulder regelen de 
vossen de populatie ,zelf. "De 
beesten hebben allemaal een 
eigen tetritÖrium.Jonge dieren 
gaan ûp-zûek'naar èen eigen ge
bied." De bioloog erkent dat de 
vossen ook op pla,atsen komen 
die 'minder geschikt' zijn voor 
'de dieren."Zo koin~de vossen' 
in de' open polders têrecht~n 
ook bij de kippenhokken. Maar 
je kunt je wapenen tegen het' 
vossenbezoek. De mensen in 
het oosten van Nederland we-, 
ten dat al jaren. Een goede afc 
rastering, een hond op'q,et erf 
en een goed nachthok willen, 
wel helpen. Maar natuurlijk is 
het vervelend dat de kippen 
niet meer IQs kunnen lopen." 

Holleboom ziet geen enkele 
andere oplossing dan afschie
ten. "Je kunt je kippen niet be
schermen. Een' hek van twee 
meter hoog is niets voor die 
vossen. Je zou een kluis als kip
penhok moeten nemen." De ja
ger ,vermoedt dat er mensen 

, zijn geweest die ooit op een 
markt jonge vosjes hebben ge
kocht; waarna bleek dat ze niet 
te houden waren. ,,Die beesten 
wordèn groot en lastig. Dan' 
worden ze 'in de duinen gezet. 
In tegenstelling tot bij voor
beeld honden, kunnen die vos
sen prima overleven. Maar met 
natuurbeschermers is niet te 
overleggen. " 

Bioloog en onderzoeker J. 
Mulder, auteur vàn het boek 
'Vossen', neemt de visie van de 

• jager' met een flinke korrel 
zout. "Natuurlijk zeggen jagers 
dat er te veel vossen komen. J a
gers beheren de natuur graag. 
Ze' willen soorten ,in de hand 
houden. 'Natuurorgartisaties 
bekijken de natuur vanuit een 
totaal ander oogpunt. Je hoort 
q,en nooit zeggen dat er te veel 
vossen zijn, ondanks het feit dat 
die dièren de vogels eten waar 

, zij zo graag naar kijken. " 
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Israelische zwarte rat 
imiteert eekhoorn 
Zwarte ratten heoben in Israel een 

, levenswijze ontwikkeld die is 
. afgekeken van eekhoorns. Ze 

wonen in de boomtoppen, komen 
zelden op de grond en brengen hun 

; dagen door met het eten van de 
zaden van dennebomen. Dat blijkt 
uit een publikatie van R. Aisner en 
J. Terkeley van de universiteit van 
Tel A viv in het laatste nummer 
van het tijdschrift Animal ' 
Behaviour, zo rapporteert New 
Scientist van 19 september. 
In Israelzijn de laatste decennia 

I h~~=~~~~~~~ee werd 
een nieuw biotoop ontwikkeld , 
waar nog geen knaagdier voor' . 
aanwezig was. 
Van zwarte ratten is bekend dat ze 
goed kuIinen kllinmen'en in het 
vrije veld is vaker waargenomen 
dat ze hun nesten 'in bomen 
hebben. c. "'\". • . 

De Israelische zWarte raitenhen 
uitsluitend de zaden van de 
dennebomen, ook bij eekhoorns 
een geliefd voedsel. Iets ànders is 

, er in de nieuw aangelegde bossen 
I ook niet te krijgen want door de 
, zure grond is er nagenoeg geén 
i ondergroei. 
, De deimeappels vallen als ze rijp 

zijn uit de bomen, maar pas op de 
grond gaan ze open. Op het ' 
moment van openen worden de 
zaden meteen door de wind 
weggeblazen. De ratten hebben 
daarom een methode ontwikkeld 
om de kegels al in de bomen te 
openen: ' 
Daarbij worden stuk voor stuk de 
beschermende houtige schubben 
van de denneappel verwijderd, 
waarna de zaden worden 
geconsumeerd. De jongen schijnen 
'dit van de moeder af te-kijken. Als 
ze opgroeien, pikken ze half leeg 
gegeten denneappels van hun 
moeder, waardoor ze spelenderwijs 
leren hun voedsel te bemachtigen. 
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Grijze zeehond 
. , • • 

IS· weer vaste 
bewoner van 
de Wadd·enzee 

Va .. ante Yenl.,PYH IIERT DBlONQ 

TEXEL - No~ éénmaal keek hij ver
baasd om. Was dit eeht ~een valstrlk' 
Toen ~Ieed het ~estroomllJnde lijf soe. 
pel het zilte sop In. Voor Henk, eenJon~e 
~rlJze zeehond en vernoemd naar vin
der Henk BIn uit Oudeschlid, be~on de
zer da~n op de Richel het rul~e vrije Ie
:ven In de Waddenzee. De Richel Is een 
~oeddeels met schelpen bedekte zand
plaat tussen VlIeland en Tersehellln~. 

De blonde buit ~Idt als ·de belan~k. 
!te thuisbasis voor de Inmiddels twee
honderd ~R zeehonden· die Ih het Ne-. 
derlandse deel vaD.de Waddenzee dom!
ellle hebben. HeDlt werd er samen met 
twee andere Jon~e èrlJze zeehonden 
,(Plet en Praia) los~elaten, na een Helde

Henk Brugge, medewerker 
van Ecomare, verwacht dat d~ 
drie jonge dieren probleemloos 
ópgenomen zullen worden in 
de 'wilde' grijze zeehonden po
pulatie die op de Richel ver
blijft. Henk, Piet en Praia -de 
traditie wil dat de vinder. een 
naam bedenken- spoelden af· 
gelopen winter doodziek aan 
op de kust van Texel. Vermoe
delijk zijn ze afkomstig uit En
gelse kolonies. Ecomare heeft 
in voorgaande jaren al tiental
len hulpeloos gestrande grijze 
zeeh!>nden opgevangen en na 
verzorging weer losgelaten. 
"Voor zover wij weten redden 
ze het vrijwelaUemaal. Binnen 
drie weken hebben ze hun 
draal g,,:vonden In de Wadden
zee en kunnen ze hun eilen 
maaltje vis vangen", aldus 
Brugge. 

De hervestIgIng van de grijze 
zeehond in de Wàddenzee Is 

. een uniek fenomeen. Ooit 
kwam de grijze zeehond talrijk 
voor in de Waddenzee. Bij op-

1 gravingen op terpen in Fries
; .land en Groningen worden 

volle verzorlrlnPperlocle van zo'n RIl 0 .JrIJ_ .......... eaopcle RlehelbltleW.tltl_. Rea YetrQldqftllcle NetlerlancllelaD"" 
maanden bij Eeomare (centrum voor· • 
'Wadden- en Noordzee) op Texel. ··--lfetiêélii«Väii ;.uze zeehcin;·;\;<o"ltIè'liël vot.,;iii'l!!êiimSmeaa;:- . ~ däilóndv!ii minder /dl . 

. den .... rschIlt eveneens van dat .. werker Henk Brufte heel goed. bevat dan·vui. bodemdieren le
..• - I •.• • • • . • -. 'l". '!- ~ .... .. , 

'.; I~P .. 

. KoIOl'isale dièren"' 
. handha:ven.zich,~.,.~ 
Op marginale plèl(' 

:~:.i~~-:~itk.~~!~J . 
Pas In dejaren zeventig van de
ze eeuw I er· wu inmiddels een 
stringent jaehtverbod van 
kraeht, werden er Incidenteel 
weer grijze zeehonden in de . 
Waddenzee waargenomen. Het 
betroC zwervende exemplaren, 
afkomstig uit Engeland. Regu
lering VIUl de jacht heeft de grij
ze zeehond ook In Engeland 
goed gedaan. Langs de Engelse 
kusten Is de grijze zeehond nu 
zeer talrijk. De populatie wordt 
gesehat op zo'n 100.000 volwas
sen dieren. Ondememende in

. divlduen maken 1ange reizen. 

daad nog steeds.toeneemt. 
Texelaar Jan van Dijk, mede
werker bijzondere tàken van 
het "Ilnlsterle van landbouw, 
natuurbeheer en vlaserij, toont 
statistieken waaruit blijkt dat 
er de laatate jaren zelfllsprake 
11 van· een sprongsteW\lze 

van de pwone zeehond. Ze zijn pgaan. Hevige stormen staken . vende platvis. Ziekmakende 
nle\l'l"lllerlger, minder schuw· pal op na de eerste kritieke Ie- zware metalen en onder andere 
en oren tmnelijk ""tspannen. venafUe. In een dyrutmisch en de voortplanting aantastende 
Banc voor mensen zijn ze niet. gelukldg nog goeddeelI onge- pcb', hopen zich op in het bo-
Wellleht dat ze In het verleden temd gebied als de Waddenzee . demsedlment. Het zou een ver-
daa:rdoor een aantrekkelijker houden zeehondeJllliefhebbers klaring kunnen zijn voor het 

.. (&èrnakkelijker) prooi vorm- . .. Iedere winter de aclem In- De , . relt dalgrijze zeehonden geen 
den voor robbelllagers. Een an- hardheid en ogenschijnlijke· eenije pijn hebben gehad aan 
der lIpvallend versehUla het· • wreedheid van de natuur blijft declramallsche uitbraak vende 

• t\IiIntIit wauop grijze _hoI1~: . ,. tnoellijk te ac:cepteren, zelfll zeehondenzIekte In 1988. 
Koloasale heeeten den jongen. krijgen: hU\le.wIlI-:!' v~ doorgewinterde natuur- In het Nederlandse deel van de 

groei. 

. . . .. . ,ter,medIoJlDuul.I!e,lonlen, .',' YOraeI'I.' . ., . Waddenzee legden toen Inlut-
Afgelopen wmter werden er 17 . van Il'IIze zeehonden hebben, ... Gewone zeehondMI.kr\lgen . tele weken tijds 4SO van de 1100 
jongen geteld. Bovendien vindt een praehtlge W1tte.langharlte··jongen In de voorzomer: eind pwone zeehonden hetlOO<Qe. 
nOl steeds een stevige instroom vaeht. Die belebermt ze teren' junl/begin JuH. Ze hebben een , Veel meUer dlin was verwaeht 
plaata van 'kolonisten' uit En. .' de .'011, zal..., hun vetlaal no; kortharige v.eht en kunnen heeft de poPulatie gewone zee
geland. Natuurlieoehermers . niet. dik genoeg 11. ,. . .. , Wel al te water. Hetstormr!alco honden zich trouwens henteld. 
verwachten dat "a de Rlehel . ....". 11 veel kleiner. Voor de gewone Onder andere door voortel';-
wèlllcht zandplaat de Razende .' Jonge grijze zeehonden mOeten . zeehonden geldt.eehter dat de . rende emigratie vanuit het 
Bol(Noorderhaab), luMen millllmul drie _ken op het . ( sterk·toegenomen en nOl Duilae en Deense"deel van de 
Den Helder en Tel!eI, de voI-·. cIr~ .. blijven. Tot ze opgevet .. , steeds verder toeriemende re- . Waddenzee zwemmen er nu 
gencie vellllglnpplaata zs\ zijn_ en verhaard zijn. Die eerste _. ereatledruk ('zeehondjes kij- weer ongeveer 1200 gewone 
Op de Razende Bol worden al ken àIlI hulpeloze 'huller' ZIjn . ken') In het ·waddéngebled em- zeehonden rond in hel Neder-
regelmatIg grijze zeehonden .. . zeeu. riskant. Immen, de dlerellf'·· IIIlge problemen oplevert,ln de landse deel van de Waddenzee. 
waargenomen. Soms llInke' . worden midden In het olorm-. doer van verstorillll. Gewone Alweer meer dus dan voor de 
aantallen. el 9 itub. . lIe!zoen op een bie zandplast .honden zijn schuwer en ver- ziekteperiode Ih 1988. 
Grijze en ge""one zeehonden . In de Waddenzee ..,boren. Een storIngsgevoeUger dan grijze N . t 
versehillen onderling sterk. Zo :. lI\&1'IInale leefplek. E6D noOrd- zeehonden, Jonge,l raken ge- og opvangen 
·zijn grijze zeehonden veel p :.: _I' met lIJII'InItij In die pre- IChetdèn VUl de nlo>ederdleren, Langzaam achoner word.end 
ter. Volw""" manneijes zijn _e periode en vrijwel alle Daarom komen er verhou- . water In de Waddenzee, zich 
kolossale beesten, dié maxI- jonpn apOeièn van de .., •. d-.". d1ngsgewijs veel meer 'huilers' goed. ontwikkelende POPUlaties 
maal 2.30 meter tang worden; .:. . lil ... \, en zijn ten dode opge- van ~ne zeeho~den In op- .grijt. en gewone u;ehonden. 

FotoMartllndeJonge 

In het_lijk deel van de Ne
derlandse Waddenzee, waar 
momenteel 156 gewone zee· 
honden leven, werden atgelo
penjaar slechta 10 jongen gebo
ren. Veel te weinig en een te
ken dat er nog iets goed rout ziL 
In de bauIns van Ecomare 
baarden 18 vrouwtje. 12 jon
gen." 
Toch komt volgens Henk Brug
ge het moment naderbij dat op
vang uit oogpunt van ecolOgie 
en versterking van de populll
tie niet meer nodig Is. Het lijkt 
zinvoller het aandaehtaveld 
meer te verleggen richting be
scherming van zeehondenge
bieden en het tegengaan van 
verstoringen. ,,Maar helemaal 
verdwijnen zal de opvang 
nooit. Want wie laat tijdens een 
strandwandeling of een lIeta
tocht over de dijk een zieke 
aangespoelde zeehond liggen? 
Alleen al uit oogpunt van die
renbescherming zorg je dan dat 
zo·n beest verzorging krijgt. 
Neeln de drie grijze zeehonden 
die we deze week losgelaten 
hebben op de Richel. Zonder 
onze hulp waren ze cegaran
deerd dood gegaan. AI. je ze nu 
vrolijk de zee In ziet glijden 
geeft je dat toch een kick." : steevast bot- en huldreslen van 

deze zeehondensoort gevon
den. De Indruk bestaat dat de 
grijze zeehond zelf!! een belang
rijker prooi voor. de robbenja
gers was dan dë'gewone zee .. 
hond."Maar defelle bejaging . 
had ook een keerz(jde: eind lile 
eeuw kon de grijze Zeehond bij
geschreven worden op de lijst 
vSln uH nn"! 1Anrl vp"rl'Wpnpn 

Onder andere zoekend naar 
nieuwe leergebieden kunnen ze 
gemakkelijk de ~oordzee over
.• teken richting Waddenzee. 
Medio dejaren tachtig kon In de 
Waddenzee gesproken worden 
van min or meer lpontane her· 
vestiging, toen de eente In het 

met" een gewieht van 330 kil.,., .. aelireven. De kaclners bebben vangeentra als Eeoinare en Ple- Waarom blijft men m Ecomare 
Volwassen vrouwtjes zijn kIei- .,. dan, .... de IImctlevan voedsel- terburen terecht dan van grijze en Pleterburen toch doorgaan 
ner.(I.95 meier), maar wegen.. . bron voor .de,meeuwen. Aller" zeehonden. met het opvangen. opkaiefOte- Verder blijft fa.ar de mening 
nog altijd tUilen de 1150/170 kilo. ;.. leilloorten·VogeIs dle op zand· Zeelt denzi kt ren en weer loslaten van zieke van Henk Brugge o~va!'l uit 

. waddengebied teboien jongel! 
gesignaleerd werden. De deft
nitieve terugkeer van de grijze 
zeehond leek een relt. Uit tellin
gen blijkt dat heta.ntal grijze 
7,pphon€tpn in hpt NpciprlAnd!lte 

Gewone zeehonden zijn zowel . plallen,schonen en!or!<wel- ."J .. ' . on e . e zeehonden? Henk Brugge: .. We oogpunt van ed,;,cat.e zmvol. 
qua formaat all· gewicht een ... dér. bl'Öt'den kampen bvert- •.. Verder Is het zo dat grijze __ ., opraten nog a1tijd·ovèr bet~i·. . ,.A1s er leta mis ,. met de zee
stuk bescheidener: Eetl jreiil1'll- gen. nltt dlfftlltle k1lllitaballl'- , .. ··!londen gespeet.lIseerd oijnIbr, .. r ke\ijk ~n.., uAtailen ~~.,: hO!,den, 11 er leta·mls met de 
deld mannetje Is 1 70 me~en held. het vangen Van f'O'IIdvia: ~ep, honden. Bovendlèills het zee- .. tee. En daar Is de mens verant· 
weegt dan 120 kil~, vrouwijel '.: makreel, harder. lUl (jonge ka· water nog lang niet schoon en woordelijk voor .. Met die bood-
worden meestal niet groter dan' On@:etemtl beltaU'~). Gewone zeehonden hebben de zeehonden, aan de schap confronteren we de be-
1.5 meter bit ppn IFPMcht vJtn ArvfOlol'W'n wfntpt'fc h,., m.,.t tfp hphhPn ",.,.1 "",.,.~Y'I'l'It~,I......... 4 __ •• __ ...... .1_ ". • _..,. .... • ••• 



Uilenballen ln het Twiske (NicoJonker) 

·Uilen in het Twiske· 

Het recreatiegebied het Twiske ligt op de grens van de Zaanstreek en Waterland. Ingeklemd 
tussen de lintbebouwing van Oostzaan, Landsmeer en Den IIp en de waterrijke veenweidereserva
ten van het Ilper- en Oostzanerveld. 
In het Twiske komen twee soorten uilen voor: Kerk- en Ransuil. De Kerkuil zag kans om twee 
jaar achtereen in het gebied een broedsel succesvol groot te brengen. In totaal vlogen er zeven 
jongen uit. Die jongen zwerven in de omgeving rond. Zo zat er één een tijd lang in een loods in 
Landsmeer, in het randgebied van het Twiske, op ongeveer een kilometer afstand van het 
ouderlijk nest. 
Ransuilen roesten vooral in de winter in het Twiske. Het gaat om vier tot zes exemplaren in een 
beplanting. Deze roestplaats ligt ongeveer twee kilometer vàn het Kerkuilennest. 

Braakballenonderzoek 

In het·najaar van 1992 zijn van de Kerk- en de Ransuilen braakballen verzameld. De deelnemers 
aan de nozos-avond in Amsterdam plozen de Kerkuilenballen uit Landsmeer. Op de nozos-avond 
in Wormer ploos men Kerkuilenballen uit het Twiske. Inge Riemens, Desire Hof en ondergeteken
de analyseerden de Ransuilenballen. 
De resultaten van al dit gepluis staan in de tabel. 
Als we deze resultaten vergelijken blijken de verschillen tussen de uilenmenu's erg groot. 

Bosspitsmuis 
Huisspitmuis 
Veldmuis. 
Noordse woelmuis 
Dwergmuis 
Bosmuis 
·Huismuis· 

. Vogel 

Totaal 

Landsmeer 
Kerkuil 

43 
98 
15 
2 
6 
2 

166 

Twiske 
Kerkuil 

59 
41 
10 
8 
2 
1 

1 

124 

Twiske 
Ransuil 

56 
.60 
10 
15 
3 
3 

148 

Het aantal prooidieren in drie verschillende partijen braakballen uit de winter van 1992-93. 

De Kerkuil uit Landsmeer 

Allereerst de Kerkuil in Landsmeer. Die heeft een erg eenzijdig menu. Maar liefst 60% bestaat uit 
Huisspitsmuizen. Dat betekent dat deze uil zijn kostje bij elkaar scharrelt rond de de bebouwing 
van Landsmeer. Want die. lintbebouwing met huizen, schuurtjes, erven en rommelige plaatsen 
vormen het geliefde Huisspitsmuizeninilieu. Het hoge vangstpercentage is op zich· al . een ' i 
interessant gegeven, want het was niet bekend dat de deze nieuwkomer in deze regio in zulke 
grote. aantallen voorkomt. Als je Atlas van de NedeCIandse zoogdieren bekijkt dan .zie dat de 
Huisspitsmuis uit dit gebied nog helemaal niet bekend was. 
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Gezien het zeer kleine aandeel van Dwerg- en Veldmuizen en Noordse woelmuizen op de 
menulijst lijkt het erop dat deze Kerkuil vrijwel niet buiten de bebouwing fourageert. Al deze 
soorten komen wel in de direkte omgeving van de bebouwing voor (med. R. Leguyt) 

De Kerkuilen uit het Twiske 

De Kerkuilen in het Twiske weten een meer gevarieerd menu samen te stellen. Hiervan worden 
vooral Bosspitsmuizen het slachtoffer. Ze pakken ook wat vaker een Noordse woel of een 
Veldmuis. Echter ook bij deze uilen is het aandeel Huisspitmuizen erg groot. Het lijkt mij niet' 
waarschijnlijk dat ze die in het Twiske zelf vangen. Daar js immers weinig bebouwing. Het lijkt 
veel aanemelijker dat deze Kerkuilen naar Landsmeer of Oostzaan vliegen, en daar hun maal 
aanvullen met Huisspitsmuizen. Het lijkt er in ieder geval op dat ze graag een stuk vliegen om 
elders Huisspitsmuizen te vangen, ook als er in dat gebied veel woelmuizen leven. Blijkbaar zijn 
ze gek op Huisspitsen. 

De Ransuilen uit het Twiske 

De Ransuilen kennen een heel ander menu. Dat bestaat voor 80 % uit woelmuizen, bijna gelijk 
verdeeld over de Noordsewoelmuis en de Veldmuis. Spitsmuizen ontbreken geheel. Ze vullen het 
maal aan met Bos- en Dwergmuizen, maar daarin verschillen ze niet van de Kerkuilen. 
Ik denk dat ze de Veldmuizen vooral in de droge graslanden en langs de dijken van het Twiske 
vangen en de Noordse woelen vooral in het aangrenzende waterrijke veeweidegebied. Maar met 
Ransuilen weet je het natuurlijk nooit, omdat ze kilometers lange voedselvluchten kunnen maken. 
Het is natuurlijk altijd prettig om te weten dat de Noordse woelmuis in deze omgeving nog in 
grote aantallen voorkomt. 

Conciusies 

* 

* 
.* 

'* 

* 

De Kerk- en Ransuilen hebben een geheel verschillend menu en het lijkt erop dat ze elkaar 
wat betreft voedsel niet beconcurreren. 
De lintbebouwing van Landsmeer lijkt een optimaal voedselbiotoop voor Kerkuilen 
De Noordse woelmuis komt zeker' in de omgeving van het Twiske (nog?) in groot aantal 

, voor. 
Voor het beschermingsproject van de Kerkuilen zou het heel nuttig zijn om te weten waar ' 
die Huisspitsmuizen nu precies voorkomen 
Van de Noordse woelmuis zou het heel leuk zijn om door vangsten vast te stellen of deze 
soort in het Twiske voorkomt. 

Dan nog een dillemma. We zijn allemaal erg begaan met het lot van de Noordse woelmuis. Wat 
moeten we dan met een groepje Ransuilen die in één winter honderden van deze zeldzame en 
bedreigde diertjes opeten. 

Slot 

Braakballen pluizen is leuk werk. Met dit onderzoekje wil ik laten zien dat je er ook interessante 
,gegevens boven water mee kan halen. Niet alleen over de verspreiding van muizen, maar ook 
belangrijke aanwijzingen voor de bescherming van de Kerkuilen. 
In de toekomst gaan we rond het Twiske door met het onderzoeken. De Kerkuilen braakballen 
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worden iedere· maand verzameld en ook zo geanalyseerd. Op die manier ontstaat een mooie 
tijdreeks over de prooidierkeuze van de Kerkuilen in de loop van het seizoen. 
Aan de hand van de Ransuilenballen willen we achterhalen wat goede en wat slechte Veldmuisja
ren zijn. Op de stand van de Veldmuizenpopulatie reageren immers erg veel (root)dieren. Dat is 
dus een belangrijk gegeven om veel populatieontwikkelingen bij bedreigde dieren te verklaren 
(hermelijn, wezel, uilen, torenvalken, maar ook indirekte zaken zoals predatie op weidevogels). 
Door op deze manier te gaan pluizen kun je heel interessant onderzoek doen met behulp van 
braakballen. Denk eens na of je ook bij jou in de omgeving zo 'n soort onderzoek kan beginnen. 
Als je mee wilt doen is het nodig om dit jaar nog de roestplaats goed leeg te rapen om volgende 
jaar met een schone lei te beginnen. En dan is het een zaak van volhouden en stug door pluizen. 

14 
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"Huismuizen" deel 1 (Floor van der Vliet) 

Ik heb thuis muizen. Het zijn twee Grote bosmuizen en ze zitten in een kooi. Het is prettig dat ze 
die kooi niet uit kunnen. Muizen die illegaal in je huis leven, echte huismuizen dus, zijn wel leuk, 
maar je hebt er toch vooral last van. Het begint met eentje die je toevallig ziet lopen. Maar een 
week later hoor je herrie uit de keuken en zitten er drie te donderjagen in een steelpannetje. Dat 
wordt een plaag en kan niet zo doorgaan. 
Bij het aansteken van de oven vliegt het gasfornuis in brand. Er blijkt een muizenest in te zitten, 
gemaakt van stukjes aluminiumfolie en plastic boterhamzakjes. In de kamer ligt een aan flarden 
geknaagd vlakgom. De daders laten zich niet makkelijk pakken, maar ze moeten weg. Het begint 
naar muizenpies te stinken. 
Uiteindelijk lukt het met inloopvallen. Ik vang er zes. Ze krijgen de doodstraf. De muizel ij kj es die 
ik's avonds in de tuin leg zijn de volgende ochtend weg. Een kat zal ze wel hebben meegenomen. 

Mijn Grote bosmuizen zijn dochters van een Luxemburgse moeder en een Pyrenese vader. Of 
andersom, dat weet ik niet precies meer. Maar ze zijn in gevangenschap geboren. Dat zou je aan 
hun gedrag niet zeggen. Ze zijn behoorlijk schuw. De ouders leefden in een grote aquariumbak 
met een laag aarde erin. Bovenop de balk was een gazen kap gemaakt met daarin takken. Grote 
bosmuizen kJimmen goed en graag, en met die tak..ken in de bak konden ze aardige uitstapjes 
maken. Ze groeven een hol met meerdere uitgangen, waar ze overdag de meeste tijd doorbrach
ten. Het zijn tenslotte nachtdieren. 
Zelf knutselde ik een kooi van voliëregaas en in het onderste gedeelte plexiglas. Het geheel is 
ongeveer 35 bij 65 centimeter en 1 meter hoog. Op 20 centimeter van de bovenkant maakte ik een 
plateau, een soort eerste verdieping. 
In de bak zit een wirwar van takken, waarlangs de muizen geacht worden omhoog en omlaag te 
klimmen. Dat doen ze ook wel, maar ze lopen met het grootste gemak langs het gaas, vooral als 
ze haast hebben of in paniek naar hun nest vluchten, beneden in de bak. 
Dat plateau bovenin is een goede zet. Daar leg ik voer en hangt een drinkflesje. Onderaan zit een . 
buisje met een kogeltje. Door daaraan te likken hijgt een· muis vocht binnen. Ik vond· het 
verbazingwekkend dat nauwelijks tien minuten na dat ik het flesje had opgehangen de Grote 
bosmuizen de werking ervan in de· gaten hadden. Ik moet bekennen dat ik wel eens vergeet op het 
flesje op tijd bij te vUllen. Dat wordt me snel duidelijk gemaakt doordat de muizen met toenemen
de frequentie, maar natuurlijk te vergeefs, zitten te lebberen waardoor het kogeltje een klepperend 
geluid maakt. Is er weer water, dan wordt met duwen en trekken en hoge kreetjes de plek onder 
de.kr~an betwist.· Ze zuipen zich klem en ik voel mij schuldig. . 
Door boven de maaltijd te serveren dwing ik de muizen om door de bak te klimmen, want hun 
nest zit, zoals gezegd, beneden. Als het kan nemen ze overdag hun voer mee naar beneden om het 
in hun hol op te eten. 's Nachts wordt ook boven getafeld. Maar een halve appel (te groot) of 
havermout (te klein) is slecht te vervoeren dus dat wordt buiten geconsumeerd, dag of nacht. 
Eikels hebben voor transport het goede formaat, maar zijn te glad en te groot om zo maar in de 
bek te nemen. Maar de muizen pakken ze handig tussen de voorpoten en knagen er snel een klein 
gaatje in, waar de ondertanden doorheen passen. Met de boventanden wordtde eikel vastgeklemd, 
naar beneden gebracht en in de grond gestopt. De verplaatsing gaat langs de kortste weg, het gaas 
dus. De muizen geven er blijk van geen gevoel voor afmetingen te hebben. Ze willen met die 
eikel achter takken langs waar ze niet tussen passen. Eikels worden gehamsterd, altijd. Het 
aanbieden van een stuk of tien eikels leidt tot een zenuwachtige paniek. De voorraad moet worden 
weggewerkt voordat iemand anders er mee van doorgaat. Dat er niemand anders in de. bak zit 
leren ze nooit. Dus werken ze hard door tot· de laatste eikel is verstopt. Vooral door een van de 
. twee muizen, is mij opgevallen. Dat is de magerste van de twee. Dat krijg je van al dat hard 
werken. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor verschillende soorten voedsel. Daarover de 
volgende keer. 
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Muizen in de Wieringermeer (Nico lonker) 

Muizen in akkerranden 

Profiteren muizen en spitsmuizen van het niet bespuiten van akkerranden? En hoe zit het met het 
minder intensief beheren van de slootkanten? 
Deze vragen staan deze zomer centraal bij een onderzoek van de NOZOS in de Wieringermeer. 
Op het akkerbouwbedrijf van de familie Metselaar in Middenmeer loopt een experiment waarbij 
een twaalf meter brede strook vrij blijft van mest en bestrijdingsmiddelen. Gedurende drie jaar 
willen we onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om normale akkerbouw te kombineren 
met een optimaal natuurbeheer in de perceelsranden. In de onbespoten strook van twaalf meter 
breed gaat het om het ontwikkelen van akker(on)kruiden. 
Bij de slootkant en de eerste meter van het perceel richt het beheer zich vooral op dieren. Veel 
slootkanten kennen een intensief en weinig natuurvriendelijk beheer door het regelmatig klepelen. 
Het gewas wordt gemaaid, verpulverd en niet afgevoerd zodat een dik pak maaisel de ondergroei 
verstikt. Zo ontstaat een soortenarme vegetatie. Soms brandt men de kanten en ook kaal spuiten 
komt voor. Voor dieren is dit allemaal erg ongunstig. 
In het experiment willen we de fauna stimuleren door de kant in te zaaien met ruige grassen en in 
de zomer een of hooguit twee keer te maaien en het maaisel af te voeren. Dan kan het gras in de 
herfst weer uitlopen en ontstaat er in de winter dekking voor patrijzen, hazen, muizen en allerlei 
andere dieren. Voor zoogdieren verwachten we ook een beter leefmilieu door de dekking die 
vrijwel het gehele jaar aanwezig is. In het voorjaar krijgen de vogels die in de rand broeden 
genoeg tijd om hun eieren uit te broeden en pullen op te voeden. 

Onderzoek 

Om te weten te komen of de muizen daadwerkelijk van de onbespoten akkerranden en slootkanten 
pfûfiteren hebben we half jü1i een kûft inventariserend ûnderwekje gedaan. Op drie plaatsen in de 

. slootkant en op drie plaatsen de graanakker is een lijn van tien vallen uitgezet. Verder stond. er 
ook nog een rijtje vallen in de erfbeplanting. 
Na een nachtje proefdraaien met een openstaand, maar vergrendeld deurtje (pre-baiten) hebben we 

. vier dagen gevangen. We kontroleerden de vallen twee keer per etmaal; acht uur 's ochtends en 's 
avonds. In totaal.ging het om 120 val nachten in de slootkanten, 120 in de akker en 40 in de 
erfbeplanting. Van de gevangen muizen knipten we een stukje van de vacht weg,zodat we bij alle 
vangsten konden zien of het om een nieuw. exemplaar ging. 

slootkant akker beplanting 

Raai A B C D E F G 
b 0 0 b 0 0 

Huisspitsmuis 3 1 8 
Bosspitsmuis 1 
Veldmuis 3 
Bosmuis 1 1 1 

o = onbespoten/faunabeheer b = bespoten/geen faunabeheer . 
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Resultaten 

In totaal vingen we in 280 val nachten negentien muizen ofwel een rendement van zeven procent. 
Dat lijkt een heel gewoon gemiddelde,. maar als we naar de verdeling over de verschillende 
biotopen kijken blijken er grote verschillen te bestaan. 

Slootkanten 
Het experiment richt zich in eerste instantie op het stimuleren van dieren in de slootkant en dan is 
de vangst van slechts twee muizen een grote tegenvaller. Zeker omdat we tijdens het plaatsen van 
de vallen regelmatig paadjes en holen tegen kwamen. 
Voor deze lage score zijn verschillende verklaringen te bedenken. Misschièn pendelen de muizen 
vooral tussen de slootkant en de akker en lopen ze niet door de slootkant en komen de vallen dus 
ook niet tegen. Misschien gaat het hier vooral om veldmuizen, die zich vaak wat moeilijker laten 
vangen dan die stomme spitsmuizen of nieuwsgierige bosmuizen. Het beheer bestond tot voor 
vorig jaar uit het faunaonvriendelijke klepelen . en moeten de· muizen zich nog aanpassen. 
Bovendien lijkt ook 1993 geen topjaar voor veldmuizen. Missèhien komt het wel door de koude 
en regenachtige zomer. Al met al kan· ik deze minimale vangsten niet bevredigend verklaren. 
Dat er wel muizen leven blijkt uit het fourageergedrag van de bruine kiekendieven. We zagen ze 
steeds over de slootkanten zeilen. . 

Akkers 
Op de akkers vingen we acht muizen, vergeleken met de slootkanten een onverwacht groot aantal. 
We moeten echter niet vergeten dat alle drie de raaien slechts tien meter van de slootkant lagen, 
dus de gevangen muizen kunnen uit de slootkant komen. 
Opmerkelijk zijn de drie huisspitsen in de bespoten akker. Op ruim honderd meter van de 
dichtstbijgelegen bebouwing of erfbeplanting hadden we ze hier niet verwacht. Maar misschien is 
de akker helemaal niet zo'n slecht biotoop. In het dichte tarweveld zitten ze lekker beschut tegen 
vliegende muizeneters als kerkuilen, tórenvalken en kiekendieven. En omdat er vrijwel geen 
onkruid onder de tarwe staat kunnen ze onbelemmerd achter hun prooien aan rennen. 
in een stukje onbespoten akkerrand meteen dichte ondergroei van· akker(ûn)krüiden vingen we 
drie veldmuizen en weer een huisspitsmuis (hier ongeveer . achthonderd meter van de dichtstbij-
gelegen boerderij) . 

Erfbeplanting 
In de erfbeplanting vingen we acht huisspitsmuizen. Ze zitten hier blijkbaar in grote getale. Dit 

· was ook de verwachting. Uit onderzoek bleek dat kerkuilen uit de omgeving veel huisspitsen eten. 
· Een globale berekening leert dat een paartje kerkuilen met jongen vele honderden huisspitsen iIi . 
een relatief klein territorium moet vangen. Dat betekent dat er kernen moeten zijn waar de 
huisspits zeer algemeen voor moet komen. 

Discussie 

Uit dit onderzoek komt het belang van de slootkanten voor muizen niet duidelijk naar voren. Het 
lijkt wel of de akkers rijker aan muizen zijn. Dat kan echter nooit het geval zijn. De tarweakkers 
spelen waarschijnlijk wel een belangrijke rol als een belangrijke (onuitputtelijke) voedselbron voor 
zaadeters en misschien ook voor insekteneters. Maar waarschijnlijk komen de gevangen muizen uit 
de slootkant. De akker lijkt ongeschikt want door de intensieve grondbewerking kunnen de muizen 
er geen holen maken. 

· Het blijft van groot belang om door te gaan met het experiment en volgend jaar een uitgebreider 
onderzoek op touw te zetten om te onderzoeken of er echt weinig muizen in de slootkant voorkomen. 
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Toch betekent het stoppen met bespuiten van onkruid niet automatisch' dat de muizen daar wel 
bijvaren. Het tegendeel kan het geval zijn. Bij niet meer spuiten gaat de akkerbouwer over op 
mechanische onkruidbestrijding. Dat betekent dat een schoffelmachine in het voorjaar de bodem 
intensief omwoelt. Bij chemische onkruidbestrijding blijft de bodem 'onaangeroerd. Bovendien 
hoeft men chemische onkruidbestrijding minder vaak te herhalen dan mechanische. Let wel, dit is 
geen pleidooi voor chemische onkruidbestrijding, maar het is wel goed om je te realiseren dat ' 
mechanische en dus milieuvriendelijke onkruidbestrijding niet automatisch gunstig uitpakt voor de 
muizen. 

De heer Metselaar beheert de erfbeplanting zo dat er zoveel mogelijk dekking en schuilgelegen
heid ontstaat. Hij plant struiken aan en laat takkenhopen en ander organisch afval in hopen liggen. 
Hij spuit de ondergroei niet dood (in de Wieringermeer zie je heel vaak dat men jaarlijks alle 
onkruiden in de erfbeplanting doodspuit zodat wàt dood hooi en zwarte grond overblijft)., Het 
milieuvriendelijk beheer van de beplanting leidt tot een ondergroei die krioelt van de kevertjes, 
slakken, pissebedden, spinnen en ander voer voor spitsmuizen. Zo ontstaat een belangrijk 
leefgebied voor de huisspitsmuizen. 
Opmerkelijk is het geringe aantal vangsten van de bosspitsmuis. Mogelijk verliest deze soort de 
concurrentieslag met de huisspitsmuizenin de overlappende milieus. 

Dankwoord 

Allereerst wil ik de fam. Metselaar bedanken voor de gastvrijheid, koffie en het enthousiasme. 
Verder hielpen bij het veldwerk Jan Boshamer, Aafke Gothelp, Desirè Hoff, Luc Smit, Joost 
Verbeek, Frank Visbeen en Floor van de Vliet. Ik hoop dat iedereen er volgend jaar weer bij is. 
Reindert Kuiper van het project Geïntegreerde Landbouw van de Provincie Noord-Holland maakte 
dit project financieel mogelijk. 

15 augustus 1993 
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Trek van Ruige dwergvleermuizen op de afsluitdijk (Boonman & 
Boonman) 

Inleiding 

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 september 1993 organiseert de zoogdierenwerkgroep 
van de NJN een trektelnacht op de afsluitdijk. De bedoeling is om te kijken of de afsluitdijk als 
trekbaken fungeert voor de ruige dwergvleermuis. 
Vanaf half augustus verwachten de vleermuisonderzoekers in Letland elk jaar een piek. Op het 
strand staat er dan een Helgoland-trap opgesteld met een invliegopening van bijna 600m2• Als de 
dwergen de vangpijp binnenvliegen proberen sommigen nog snel rechtsomkeerd te maken, ze 
worden dan met handnetten uit de lucht gegrist. In een goed jaar ringt men meer dan 2000 

. vleermuizen. Tussen het naaldbos en de zee schat men de trekbaan door middel van schijnwerpers 
op 100 tot 150 meter breed (petersons, 1990). Ook in Estland en voormalig Oost-Duitsland wordt 
geringd (Masing, 1988; Oldenburg et al. 1989). In Nederland zijn geringde dieren aangetroffen uit 
alle zojuist genoemde landen. Andersom zijn ook in Nederland geringde dieren weer in Letland en 
Oost-Duitsland aangetroffen (Lina, 1990). Gelijke meldingen komen ook in onze buurlanden voor. 
Een opvallend fenomeen is echter dat vrijwel alle· trekkende dieren wijfjes en jonge mannetjes 
blijken te zijn (Oldenburget aL 1989; Lina, 1990). Zoals actieve NOZOS medewerkers wel zullen 
weten zijn er in Nederland nog nooit kraamkolonies gevonden van de ruige dwergvleermuis, ook 
niet in Noord-Holland. Toch kun je hem de hele zomer op de detector horen in de provincie 
(mond. med. K. Kapteyn). Deze waarnemingen zullen dan ook grotendeels op mannetjes berusten 
die in september en oktober met de vrouwelijke gasten paren. 

Waarom NOZOS? 

Wat heeft NOZOS hier nu allemaal mee te maken? Jan Boshamer kan hier een boekje over open 
trekken; over het belang van NOûïd-Holland vom de mige dwergv'1eeullüis. Hij controleert al 

. jarenlang vleermuiskasten in de kop va.., Noord-Holland en heeft gemerkt dat zijn kasten in het 
Robbenoordbos elk jaar vol stromen met ruige dwergenmannetjes in paarstemming. In het najaar 
voegen zich hier vele vrouwtjes bij, die uit Oost-Europa komen .. De· vraag is nu echter: hoe 
bereiken de vrouwtjes Noord-Holland? Vliegen ze rechtstreeks over het Usselmeer of treedt er een 
bepaalde stuwing op boven de afsluitdijk? Gezien de ligging van het Robbenoordbosvalt er heel 
wat te zeggen voor een stuwing; ook Petersons vermoedt dat de ruige dwergen via Littouwenen 
Polen om de Oostz~ heen trekken. Een zekere uitspraak kan hier echter nog niet overgedaan 
worden temeer er zo nu en dan ruige dwergen op booreilanden in de Noordzee worden aangetrof
fen; ook op plaatsen langs de Usselmeerkust in West-Friesland en Waterland (Marken) zijn in het 
najaar Ruige dwergen te horen, maar niet zo veel als langs de Noordzeekust. Toch kunnen de 
dieren blijkbaar uitstekend open vlaktes oversteken. Over de exacte· trekroutes die de Ruige 
dwergvleermuizen gebruiken is nog zeer weinig bekend. Bekijk de diertjes op hun drie weken 
lange trektocht van meer dan 1300 kilometer en besef van wat voor wonderbaarlijk fenomeen je 
op dat moment getuige bent. 

Actie 

We gaan zaterdagnacht 11 september met detectors op de afsluitdijk staan en proberen met een 
sterke zaklamp de vliegrichting te bepalen. Bij windstil weer komt Peter Lina himselfmet enorme 
netten de dijk onveilig maken. De NJNzal vanuit Friesland opereren. We kijken niet alleen of de 
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dieren via de dijk vliegen, maar checken oökaan de westkust of ze het IJsselmeer op vliegen. 
De Nozos zal de Ruige dwergvleermuizen aan de oostkust van Noord-Holland opwachten, bij 
voldoende deelnemers ondermeer in de Wieringermeer, West-Friesland en Waterland. 

Op zaterdag 11 september om 20:30 uur verzamelen bij het Leemans gemaal aan de noordkant 
van het Robbenoordbosch (Amersfoort-coördinaten: 131,5-548,2). Hiervandaan verspreiden we 
ons, zodat er vanaf meerdere punten geteld kan worden. Rond middernacht zien we elkaar dan 
weer bij het beginpunt. 

Opgave 

Om de telling tot een succes te laten verlopen is een groot aantal mensen nodig. Let wel: het 
betreft hier een "try-out"; het moet als een voorloper voor mogelijk toekomstige, gestandaardi
seerde tellingen gezien worden. 
Kom, met een bat~etector, het liefst met de auto, dan ben je transportabel. Opgave bij ondergete
kenden. 

Namens de zoogdierenwerkgroep van de NJN: 

De Boonmannen, 030-716529. 
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Agenda 

11 september: Muizenvallenleegdag in het Wor
iner- en Jisperveld. 
. Floor van der Vliet gaat hier met de Poel boerde
rijgasten langs van te voren uitgezette vallen, om 
Noordse woelmuizen te vangen. Wie mee wil: 
opgave bij Floor van der Vliet, tel. 020-6828216. 

11-12 september: Trektelnacht Dwergvleermui
zen op Afsluitdijk. 
Voor informatie en inlichtingen zie het artikel op 
pag. 19-20 van dit nummer. 

17 september: Vleermuisexcursie Bergen. 
Avondexcursie territoriale vleermuizen in Bergen. 
Inlichtingen en opgave: Kees Kapteyn, 020-
76881557 

Weekend '-3 oktober: Cursus kleine zoogdieren 
in de Grafelijkheidsduinen e.o. 
Dit weekend staat in het teken van de inventari
satie van zoogdieren waar we eigenlijk pas dit 
jaar flink mee aan de gang gaan. Niet alleen het 
vangen van kleine zoogdieren met longworth
vallen, maar ook de nieuwe methoden zoals die . 
door de provincie worden voorbereid en uitge
voerd bij het ZIP, zullen aan bod komen. Daar
naast natuurlijk: cursus balgen maken, schedels 
determineren, en het systematisch verzamelen 
van de andere zoogdieren. 
leden f25,-; Niet-leden f35,- hele weekend incl. 
maaltijd. Vrijdagavond zelf brood meel . 
Zaal open: 19:00; het programma begint om 
20:00. 
Opgave en inlichtingen bij: Jan Boshamer, tel. 
02230-45648. 

Zaterdag 23 oktober: Derde Noordhollandsè 
Zoogdierendag. 
Thema: Braakballen; nieuwe gegevens over de 
verspreiding van kleine zoogdieren 
De NOZOS startte het afgelopen jaar met het 
pluizen· van braakballen in Noord-Holland. De 
eerste resultaten leveren veel nieuwe gegevens 
op over de verspreiding van kleine zoogdieren. 

Veldmuizen en ransuilen rond Amsterdam 
Henk Sandee en Bert-Jan Bol inventariseren al 
meer dan twintig jaar het broedsucces van Rans
uilen en pluizen ge braakballen. 

Zoogdieren rond Delft 
Kees Mostert pluist ook al meer dan twintig jaar 
braakballen rond Delft en kwam veel te weten 

. over kleine zoogdieren. 

Kerk-, Bos- en Ransuilen in beeld 
Zomer Bruin fotogrt;lfeert en filmt· alles over het 
leven van de verschillende uilen. Hij laat iets van 
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zijn recente dia's en video's zien. 
Opgeven bij het Noordhollands landschap, 
Dorpsstraat 65 in Castricum 02518-59750 
Het programma begint om 10:00. Zaal open om 
half tien. 

Zaterdag 11 december: Zoogdieren langs de 
waterkant. 
Studiedag gewijd aan het beheer van zoogdieren 
langs de waterkant. Organisatie en informatie: 
secr. V.Z.Z, Emmalaan 41,3581 Utrecht 030-
544642 

Zaterdag 22 januari 7993: Vierde Noordhollandse 
Zoogdierendag. 
Deze dag is verplaatst in verband met boven
staand agendapunt. Deze dag heeft als thema: 
Marters; Enkele lezingen gecombineerd met een 
excursie in het veld. Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 26 februari 7994: Vijfde Noordholland
se Zoogdierendag. 
\"'Jeer een dag met "v'Vetens'l.Jaardige lezingen door 
onderzoekers van binnen en van buiten de pro
vincie. Tevens z.al er de jaarlijkse ledenvergade
ring gehouden worden. Nadere informatie volgt. 

Tentoonstelling Natuur in uitvoering 
-natuurontwikkeling: zie vorig nummer-
28 mei 'fm 28 oktober 1993 

. Pieter Vermeulen Museum, Moerbergplantsoen 
20, 1972 XG Ijmuiden 
Openingstijden: 
Ma tfm Vr: 09:30-17:00 
Eerste zondag van de maand: 11 :00-17:00. 

Waarnemer van de maand 

Iedere NOZOS-nieuws presenteren we de waar
nemer van de maand stond in het v.orige num
mer. Nu krijgt u niet elke maand. een NOZOS
nieuws en 'van de maand' is dus eigenlijk bij 
wijze van spreken. Helaas zijn de gegevens van 
het afgelopen seizoen nog niet op een rijtje ge
zet, zodat de jury nog geen definitieve uitslag 
kon bekendmaken. 
Vandaar dat d~ winnaar van de vorige keer nog 
een keer staat afgebeeld. Van hem kreeg u nog 
de groeten vanaf de Galapagos-eilanden, waar 
we hem enkele maanden geleden per helicopter 
hebben afgezet. 
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