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Van de redactietafel ... 

NOZOS-nieuws 

Mededelingenblad van de 
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dierstudiegroep 

Tweede jaargang: 
winter 1994. 

nummer 2 , 

Al wat wij daar van de schepping hebben gezegd, is niet om u die dingen maar te doen weten, en uwe nieuwsgierigheid te 
voldoen; maar om u door de zienlijke dingen tot den Onzienlijke te brengen, en des Heeren grootheid, macht, heerlijkheid en 
goedbeid te doen zien en te erkennen: 'Wie is wijs? die neme deze dingen WiUlr; en dat zij verstandelijk letten op de goedertieren
heden des Heeren, " Ps. 107: 43. Die volmaaktheden Gods blijken daar klaar in; de Heidenen hebben ze daarin kunnen zien; hoe 
beschamen ze menige Christenen, die overtuigd moeten zijn, dat ze daaromtrent nooit werkzaam geweest zijn, en dat ze uit de 
schepselen de Schepper nooit hebben gezien. 
Komt, beschouwt dit groote gebouw, en daarin Hem, die dit alles gemaakt heeft; ziet zijne hoogheid en eerstheid; en vooral dat 
gij ook zijn schepsel zijt, dat Hij daarom eene volstrekte macht over u heeft, en dat gij verbonden zijt, om al wat gij zijt, ten 
dienste van uwen Maker te zijn. Hoe schrikkelijk, hoe onnatuurlijk, en hoe onuitsprekelijk gruwelijk is het, dat gij, die zoo 
behoeftig en afhankelijk zijt van uwen Maker, tegen zulk een God durft te zondigen, Hem veracht, verwerpt, naar zijne 
gemeenschap niet vraagt, Hem en zijne wraak niet vreest, en dan nog komt en misbruikt zijne schepselen, waaraan gij 't recht 
verloren hebt door de zonde. Dit is bekwaam om de grootheid der zonde te zien, zicb te verfoeien en weg te zinken in schaamte, 
in vreeze en beven. (Uit: ' De r~elijke godsdienst ' van Wilhelmus à Brakel, Rotterdam 17(0) 

(Het volgende stukje schrijf ik naar aanleiding van een eenzaam berichtje in de krant over de Evangelische Hogeschool in Amersfoort 
dat, tijdens het aanbreken van het Jurassicparktijdperk (\ 993 n.C.), verkondigde dat Job de 'Behomoth' of Brontosaurus o.i .d. nog wel 
gekend zou hebben . Ja geachte Nozoslezer, ook uw redacteur is gezwicht voor het creationisme en is nog een van de weinigen die nog 
gelooft dat al die millioenen jaren nog voor ons kunnen liggen). 

"Sommige doeltreffende uitvindingen zijn zo eenvoudig dat je denkt: waarom ben ik daar zelf nou niet opgekomen?" Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het geestesproduct van de hobreër Frank Wennekers (niet te verwarren met de brief van de apostel Paulus aan de 
Hebn,ërs). Zo begon ongeveer een bericht in een gezinsblad van vorig jaar. Het ging om een 'reddinggordel' voor schapen; een band 
met twee pvc-pijpen eraan bevestigd moest voorkomen dat schapen niet meer 'op hun rug' bleven liggen. Na een demonstratie van zijn 
'anti-om/-doorroller ' in de André van Duinshow leverde hem datfl.OOO,- en tientallen telefoontjes op. 
Nu weet ik ook wel dat de christenen door hun wereldsgezindheid tot de plaats van de 'het zwijgen opgelegde' toeschouwer zijn 
gedegradeerd, maar d, 0 verlichte heiden, hoe vergiftigt zijt gij nog met de drang de wereld te beheersen. Ik ken u! 

lJ die de dieren van aard en oorsprong verdrijft; met EG-mammonpremies de schapenstand ongebreideld doet toenem,en; vervolgens de 
Groene vleesvlieg (Lucilia caesar) beschuldigd van de myase-pest die zich nestelt in de door u opgefokte eiwitrijke triploïde grasmat 
ontstane slappe schijt besmeurde achterwerken; meent gij na het kappen van bomen en struiken -de laatste schuur- en krab gelegenheden 
wegnemend- nu een dienst te bewijzen met een doormiddengezaagderegenpijp? Ha! 
En u dierenbeschermer! wat denkt gij met uw bezoedeld en ijdel geweten uit te richten met uw broeihopen, nestkasten en -
beschermers? Wie heeft u een wenk gegeven de komende toom te ontgaan? 
Zet u neer in zak en asch; doe boete van uw schuld; brengt vruchten voort der bekeering waardig en maak u op voor de mljrterdag op 
26 februari I • 



Colofon 

'NaZaS-nieuws' is het mededelingen

blad van de Noordhollandse Zoog
dierstudiegroep (NaZaS). Er wordt 

gestreefd naar een aantal van vier 

verschijningen per jaar. 

De Noordhollandse Zoogdierstudie
groep is als een vereniging op 25 mei 

1992 opgericht en heeft ten doel het 
beoefenen van de zoogdierkunde en 

het bevorderen van de bescherming 
van in het wild levende zoogdieren, 

in het bijzonder in de provincie Noord

Holland. 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Nico Jonker IVoorzitter) 
Sportstraat 3-1 

1076 TN Amsterdam 
020-6642763 

Jaap Postma (secr.) 

arteliusstraat 136 hs 
1057 BH Amsterdam 

020-6838707 

Joost Verbeek (penning mr.) 

Gemaal 9 

1613 AM Grootebroek 
02285-13605 

Kees Kapteyn (lid) 

Bos en lommerweg 1 
1055 DK Amsterdam 

0 20-6881557 

Floor van der Vliet (lid) 

Spaarndammerstraat 660 

1013 TJ Amsterdam 
020-6828216 

De redactie en lay-out worden ver

zorgd door: 
Nanning-Jan Honingh 

Purmerenderweg P- 16 

1 445 AA De Purmer 

02990-40507 

U kunt de NaZaS steunen als: 
Donateur voor '25,- per jaar; 

- u ontvangt vier keer per jaar het 
mededelingenblad 

- u krijgt jaarlijks een jaarboek met 
daarin verslagen van de NaZaS-on

derzoeken 
- u kunt zich tegen een gereduceerd 

tarief abonneren op het landelijke blad 

Zoogdier 

- u kunt kosteloos naar de jaarlijkse 

Noordhollandsche zoogdierendag en 

donateurs-excursie 

Lid voor f15,- per jaar: 

-u kunt tevens meedoen aan onder
zoeken en andere activiteiten van de 

NaZaS 

Giro: 2117081 t .n ,v , Noordhollandse 

Zoogdierstudiegroep te Grootebroek. 

Zoogdiergegevens opsturen naar 

(NaZaS). antwoordnummer 45212 

1040 WB AMSTERDAM . 

Inhoud 

pag, 1 

pag . 2 

pag. 3 

pag. 5 

pag. 7 

pag . 11 

pag . 13 

pag. 15 

pag . 18 

pag. 19 

pag. 21 

pa~. 23 

pag . 24 

pag. 26 

pag. 29 

pag. 30 

pag. 31 

Van de redactietafel 

Colofon en inhoudsopgave 

Mededelingen 

Van de voorzitter .. . 

Monitoring van Dwergvleermuis en Ruige 
dwergvleermuis (Kees Kaptein) 

Muizen vangen in het Wormer- en Jisper
veld (Floor van der Vliet) 

NOZOS in actie 

Opmerkelijk! 

Beesten in het nieuws 

Uitvliegtijden van Rosse vleermuis en Wa
tervleermuis (Martijn Boonman) 

"Huismuizen" deel 2 (Floor 
van der Vliet) 

Eerste vondst van de Grote rosse vleermuis 
Nyctalus lasiopterus in Nederland (Joost 
Verbeek) 

Hazentelling november 1993 (Nico Jonker) 

Waarnemer van de maand 

!Oproep! 

Agenda 

Publicaties 

2 



Mededelingen 

1. Invullen van waarnemingen op formulier (Kees Kapteyn) 
Voor het registreren van zoogdier-waarnemingen gebruiken we speciale waarnemingsformulieren. Deze 
waarnemingsformulieren bevatten 17 kolommen. Dat is om veel informatie kwijt te kunnen. Om die 
informatie kort en efficiënt op te slaan, gebruiken we codes. Het invullen van al die kolommen kan wel 
eens lastig zijn, maar achteraf zullen we blij zijn dat we dat gedaan hebben. Een eerste resultaat van het 
waarnemingen bestand is momenteel in voorbereiding : de Noordhollandse vleermuizenatlas. 

Omdat er wel eens foutjes in de formulieren zitten, controleer ik alle ingevulde formulieren voordat ze 
ingevoerd worden. Hierdoor voorkomen we dat onzinnige gegevens worden opgeslagen. Door een ver
keerde code kan namelijk de hele waarneming tamelijke nonsens worden. Ik noem enkele voorbeelden: een 
kolonie van 32 rosse vleermuizen als verkeersslachtoffer ; een waarneming van een foeragerende vos, 
waarvan de doodsoorzaak onbekend is; een serie molshopen (bewoningssporen) die overwinteren; en, ook 
leuk, een kolonie laatvliegers foeragerend in een schoorsteen; en wat dacht je van geluidsopnamen van 
bosmuizen in een braakbal? Natuurlijk heb ik deze verzonnen, maar ik wil aangeven dat ongeveer van 
iedere 100 waarnemingen er altijd wel ééntje bij is waar een vergissing in het spel is. 

Enkele aandachtspunten: 

- vul nooit een doodsoorzaak in bij levende dieren 
- gebruik bij herhaling van eenzelfde code (bijvoorbeeld een serie waarnemingen van molshopen) nooit 
liggende streepjes maar altijd een grote Z 
- het aantal moet vanaf rechts (in de handleiding staat 'rechts, aansluitend') worden ingevuld; dus niet 
links aansluitend aan de nauwkeurigheidscode! 
- gebruik nooit een potlood voor het invullen, maar het liefst een blauwe of pikzwarte pen; de formulieren 
worden namelijk gekopieerd (kopieën van de formulieren gaan naar het archief van de NOZOS) en potlood 
kopieert soms moeilijk 
- kijk goed of de coördinaten goed zijn ingevuld. Dit is van levensbelang voor het maken van onze atlas! 
- schrijf, als het je onduidelijk is hoe je het moet invullen, altijd een korte toelichting op de achterkant van 
het formulier. 
- Zijn er prenten gevonden van een beest dat je even ervoor hebt gezien, dan vul je natuurlijk alleen de 
zichtwaarneming in en niet de prenten. In dit geval is de determinatie door zichtwaarneming betrouwbaar
der dan de gevonden prenten. 
- kijk zelf nog even na of je de waarnemingen vanaf kaartjes goed hebt overgezet op het formulier. 

Errata 

Verder is er een aantal aanvullingen c .q. verbeteringen op de handleiding in een errata uitgebracht. Deze 
errata zijn ingevoegd in deze NOZOS-Nieuws. Schrijf ze bij in je handleiding!!! 

2. Nieuwe braakbal-formulieren 
Een nieuw braakbalformulier in mooie kleurtjes is binnen een maand te verkrijgen bij ondergetekende. De 
oude braakbalformulieren kunnen dan NIET meer gebruikt worden! 

Kees Kapteyn 
Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090 
2001 HB Haarlem 

3. Project Monitoring gestart! 
In 1991 hebben de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) en de Vleermuiswerk
groep Nederland/svo (VLEN) gezamelijk een projectvoorstel opgesteld voor het volgen van aantals
veranderingen bij in Nederland levende zoogdiersoorten. Na veel overleg is het dan nu zover, dat de eerste 
fase van het project per 1 nov. 1993 daadwerkelijk van start is gegaan. 
De eerste fase, lopend tot sept. 1994, betreft de eerste keuze van de te monitoren soorten en de 
ontwikkeling van de daarvoor benodigde meetnetten. Daartoe financieel in staat gesteld door het Centraal 
Bureau voor de statistiek (CBS). is hiervoor door VZZ en VLEN aangesteld de heer Drs . Rombout de Wijs. 
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Grootschalige inventarisaties 
Voor de atlas die we van alle Noordhollandse zoogdieren willen maken hebben we nog ontzettend 
veel gegevens nodig. Daarbij willen we zoveel mogelijk mensen inschakelen. Dit najaar hebben 
we alle vogelaars die in november steltlopers gingen tellen gevraagd om ook op hazen te letten. 
De resultaten staan in dit nummer. Bij de watervogeltelling van afgelopen januari hebben we 
wederom gevraagd of men op hazen wil letten. En weer komen er veel gegevens binnen. Verder 
hebben we de vogelaars ook verzocht om mollen te gaan inventariseren. Dat vragen we ook aan 
alle Nozosleden . Zie de kaarten en handleiding die we bij deze nieuwsbrief hebben gedaan. Dit is 
een eerste aanzet voor een uitgebreider mollenonderzoek. Nu gaat het erom de mollen inderdaad 
overal voorkomen. Daarna kunnen we zien of we meer over de dichtheden in verschillende 
landschapstypen te weten kunnen komen . 

Hoe nu verder ? 
Als je dit allemaal zo op een rij ziet lijkt het heel wat. En er is het afgelopen jaar hard gewerkt. 
Toch zijn er maar weinig mensen die intiatieven nemen. Er gebeurt gerust het nodige, maar het 
kan allemaal wat beter, wat meer gecoördineert. Wat dan? 
Bijvoorbeeld het braakballenonderzoek. We zoeken mensen die bij hun in de buurt uileballen 
verzamelen en ook uit pluizen. Dat is niet veel werk, en als we het op tientallen plaatsen gaan 
doen dan ontstaat een mooi netwerk waar zeer interessante gegevens uit kunnen rollen. Wil je hier 
aan meedoen, dan moet je kontakt opnemen met Joost Verbeek. 
Verder zoeken we mensen die in hun omgeving veldwaarnemingen willen inzamelen. Zo bood 
Ruud Brouwer aan om alle zoogdierwaarnemingen van natuurorganisatie de Windbreker (uit 
Petten) te gaan verzamelen en op Nozosformulieren te zetten. Zo moet het. Mensen die in hun 
eigen vogel- of IVN-werkgroep anderen aanzetten om waarnemingen door te geven. Zo komen we 
snel te weten welke soorten waar voorkomen en, wat minstens zo belangrijk is , waar ze ontbre
ken. Wie in zijn eigen omgeving op meer systematische wijze waarnemingen wil verzamelen (het 
liefst voor een organisatie) moet kontakt opnemen met Kees Kapteyn. Bij hem kun je ook krante
knipsels over zoogdieren kwijt. 
Verder willen we ook oude waarnemingen uit de literatuur en archieven van vogelwerkgroepen 
gaan verzamelen. Die gegevens zijn hard nodig om een beeld te krijgen van de voor- of achteruit
gang van de Noordhollandse zoogdieren. Wie mee wil helpen aan dit archiefonderzoek moet 
kontakt opnemen met Jaap Postrna. 

Kortom, we hopen op een aktieve deelname van onze leden. Er is genoeg te doen, en het is ook 
nog leuk werk. In ieder geval verwachten we maandelijks een formulier met waarnemingen en 
trouw bezoek van de Nozos-aktiviteiten! 

Tot kijk! 
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Monitoring van Dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis (Kees Kap
teyn) 

In het najaar van 1992 zijn voor de eerste keer in Noord-Holland routes gelopen om Dwerg
vleermuis en Ruige dwergvleermuis te monitoren. Mannetjes van deze twee soorten proberen in 
het najaar een plaats te vestigen waar ze actief vrouwtjes proberen te lokken. Dit doen ze door 
luidkeels een 'social call' te produceren. 

Achtergrondinformatie 

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 
Van deze soort zijn in Nederland nog steeds geen paarplaatsen gevonden, die door vangst beves
tigd zijn. In Zweden is aan de paringsactiviteit en -gedrag veel onderzoek verricht (Lundberg, 
1991). Hier zijn een X-tal vleermuiskasten opgehangen, waarin de mannetjes zich in het najaar 
vestigden. Ze werden geringd en in de tijd gevolgd . 
Ondermeer kwam hieruit naar voren, dat de mannetjes een territorium vestigen; het activiteits
gebied van het mannetje had een gemiddelde omtrek van ca. 100 meter rondom de paarplaats, in 
dit geval dus de vleermuiskast. De mannetjes waren in de regel erg plaatstrouw. Wel verplaatsten 
ze nu en dan naar een andere kast. Het werven van vrouwtjes deden ze al vliegend in hun territo
rium. Nooit gingen ze in de opening van de kast zitten te roepen. Naarmate een mannetje meer 
energie stak in het werven van vrouwtjes, was het aantal vrouwtjes waarmee ze paarde groter 
(Lundberg, 1991). Er is ook een aantal mannetjes dat niet actief deelneemt aan deze paringsri
tuelen. Zij blijven dan ook onopgemerkt. Wel is er concurrentie tussen de mannetjes ; valt er 
eentje uit, dan wordt de lege plek onmiddellijk ingenomen door een 'nieuw' mannetje. 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
Van Ruige dwergvleermuizen zijn wel veel paarplaatsen vastgesteld. In vogel- en vleermuiskasten 
worden in het najaar vaak Ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Hieronder bevinden zich vaak 
sexueel actieve mannetjes met één of meer vrouwtjes. 
Ook aan de Ruige dwergvleermuis is in Zweden enige aandacht besteed, speciaal om het verschil 
in gedrag ten opzichte van de Dwergvleermuis te bestuderen. Het bleek dat Ruige dwergvleermui
zen wel vanuit de opening in de kasten hun werfroep ten gehore brachten, in tegenstelling tot de 
Dwergvleermuis. Tijdens een deel van de tijd vlogen ze al roepend om de kasten heen. Rosse 
vleermuizen, die het zelfde gedrag vertonen in het najaar, riepen uitsluitend vanuit een zittende 
positie. 

Monitoring 

Met de bat-detector kun je de roepende mannetjes eenvoudig opsporen. Omdat zo'n mannetje in 
de regel vanaf een vaste plaats roept, kun je ze tellen langs een bepaalde uitgestippelde route. 
Waar we naar toe willen, is om te proberen de mannetjes te monitoren, die in het najaar een paar
plaats vestigen. Monitoren betekent dat we tellingen uitvoeren over een groot aantal opeenvolgen
de jaren. Dit heeft alleen zin, als we uit deze tellingen een voor- of achteruitgang kunnen vaststel
len. De resultaten van die tellingen moeten bovendien vertaalbaar zijn naar de populatie, kortom, 
we moeten zeker weten dat een geconstateerde voor- of achteruitgang ook iets over de hele 
populatie zegt. 
Er zijn een tweetal methodes gebruikt om de mannetjes te tellen (Hollander, 1991; Kapteyn, in 
prep.; Verheggen, in prep.) . 
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Een eerste methode is territoriumkartering. Deze methode is al een aantal keren toegepast. Terri
toriumkartering is een methode die bij broedvogels gehanteerd wordt. Broedvogels zijn territori
aal. Maar ook onder vogels zijn er lastposten; neem bijvoorbeeld de houtsnip . Willen we de 
territoriumkartering toepassen bij vleermuizen, dan moeten we eerst weten in hoeverre verplaat
singen van de mannetjes optreden, en het liefst ook waar die verplaatsingen van afhangen. Toch is 
de methode al meermalen toegepast om een indruk te krijgen van de populatiegrootte. Een gebied 
wordt dan een x aantal keren geheel bezocht. De dichtheid aan de routes die je aflegt moet hoog 
zijn; immers, de reikwijdte van de social calls is ongeveer 25 meter voor de Dwergvleermuis en 
ca. 50 meter voor de Ruige dwergvleermuis. Op iedere afgelegde route worden de roepende 
dieren in kaart gebracht. Ervan uitgaande dat ze territoriaal zijn, kun je na een x aantal bezoeken 
de territoria clusteren (zie Handleiding Vogelinventarsatie). Je krijgt dan een maat voor het 
absolute aantal roepende territoria. Maar deze methode levert een nietszeggende hoeveelheid 
informatie op, als de dieren niet voldoende plaatstrouw zijn. 
Een andere methode is om gewoon het aantal mannetjes te tellen op een vaste, uitgezette route. 
Deze methode gebruiken we bij de monitoring in Noord-Holland. Als je die route x keer aflegt, 
dan vind je op één van die routes een maximum aantal roepende dieren. Dit nemen we als index 
voor dat jaar. Er zijn drie belangrijke voordelen aan deze methode: 1) dit getal is onafhankelijk 
van de eventuele verplaatsing van de roepende individuen; 2) het is makkelijker uitvoerbaar, en 3) 
er ontstaat geen 'ruis ' als gevolg van het clusteren (hierbij is variatie tussen verschillende onder
zoekers een bekend fenomeen). 
Hieronder beschrijf ik eerst iets meer gedetailleerd hoe we de monitoring in Noord-Holland 
uitvoeren. 

De methode 

Iedereen die meedoet wordt verzocht om één of twee routes jaarlijks af te leggen. De route leg je 
te voet ieder jaar, tussen half augustus en eind september, minimaal vier keer af, steeds tussen 
23:00 uur en 02:00 uur. Tijdens het lopen van de route stel je de bat-detector standaard in op 20 
kHz. De werfroep is dan goed te horen. Met nadruk moet worden gewezen op het feit dat ook 
foeragerende dieren soms een social call uiten, die niet te onderscheiden is van de werfroep. Je 
moet dus nooit op zoek gaan naar rondvliegende dieren door de frequentie van je bat-detector op 
echolocatie-niveau in te stellen, en vervolgens bij een rondvliegend dier gaan wachten tot je een 
social cal I hoort. Nadat je een roepend individu hebt gevonden, is het noodzakelijk om zo snel 
mogelijk uit te vissen of het een Dwerg- dan wel een Ruige dwergvleermuis betreft. De determi
natie van beide soorten is eerder beschreven in de landelijke VLEN-Nieuwsbrief (Kapteyn, 1991). 
Vervolgens zijn er verschillende afspraken gemaakt om de telling zoveel mogelijk te standaardise
ren. Eén ervan betreft de afstand tussen twee opeenvolgende vleermuizen; is deze minder dan 50 
meter, dan wordt de tweede vleermuis tot dezelfde gerekend, tenzij je ze tegelijkertijd in de 
'kijker' hebt. 
De routes van iedere deelnemer aan de telling heb ik in eerste instantie zelf gekozen, en is in 
onderling overleg met de betrokkenen al dan niet bijgesteld of verplaatst naar een ander gebied. 
De routes zijn alle ongeveer 2 km in lengte. Voor uitvoering van de telling maak ik standaard
kaartjes van 1 km2 (zie voorbeeld) . Op deze kaartjes zijn nauwkeurig de afstanden af te lezen, 
doordat langs de zijlijnen van het km-hok een liniaal met 10 meter aanduiding is afgedrukt. Op 
hetzelfde kaartje staat bovenin een eenvoudig tabelletje, waarop de datum en het aantal getelde 
roepende dieren van iedere ronde worden ingevuld. Tot slot worden op het kaartje met een 
symbool de roepende dieren van alle rondes ingetekend. Het index-cijfer is gelijk aan het hoogste 
aantal dieren van één ronde. 
Over de uitvoering van de telling heb ik een korte handleiding gemaakt, die iedere deelnemer aan 
de telling ontvangt. De telling valt onder project-code 04 (zie Kapteyn, 1992). 
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Monitoring in Noord-Holland 

In het najaar van 1992 zijn we voor het eerst met de telling van de roepende mannetjes begonnen . 
Ik heb toen aan elf mensen gevraagd om één of twee routes te willen doen . Het eerste seizoen 
heeft geresulteerd in negen monitoring-routes. Dit was zeer bevredigend maar moet beslist groter 
worden om uitspraken over aantalsveranderingen te kunnen doen in de toekomst. 
Het aantal dieren dat we op de routes tellen is gemiddeld aan de lage kant; de variatie is behoor
lijk. 
In 1993 zijn de routes wederom bemonsterd. Helaas waren de weersomstandigheden uiterst slecht. 
De roepactiviteit was daardoor in het algemeen geringer dan in 1992. Alleen Jacques Baltus had 
iets meer dieren. De piek van de activiteit viel al in de tweede helft van augustus (althans, vooral 
de piek van de Ruige dwergvleermuis), en is na een afname in begin september niet meer erg 
hoog geweest. De resultaten kunnen daarom in 1993 wellicht sterk beïnvloed zijn door het weer. 

Tabel 1. Overzicht van de resultaten van de tellingen van roepende Dwerg- en Ruige dwerg
vleermuizen. Voor uitleg zie tekst. 

Route· Teller Lokatie 
nr 

005 Jacques Baltus Egmond aid Hoef 
Arend de Jong Castricum 

009 Freek Bobeldijk Schagen 
011 Jos Roersma Schagerbrug 
025 Nanning·Jan Honingh llpendam 
001 Kees Roobeek Bergen 
004 idem Bergen 
034 Floor v an der Vliet Spanderswoud 
035 idem Spanderswoud 

Enkele problemen bij de uitvoering 

Index Index 

P. pip '92 P. pip '93 

5 7 
9 7 
5 3 
6 (niet geteld) 

4 (+2) 5 
9 (+6) 4 (+2) 

6 (+4) 6 (+4) 

Index 
P. nar '92 

2 

20 

7 

Index 
P. nar '93 

(niet geteld) 

4 

1 1 

2 

Er zijn bij de uitvoering van de monitoring een aantal problemen opgedoken. De belangrijkste 
daarvan is de determinatie van de roepende dieren. De Ruige dwergvleermuis heeft een roep die 
uit twee ' lettergrepen ' bestaat, maar dit is met een mini-bat detector niet altijd duidelijk te 
horen. Je moet daarvoor met de microfoon vaak dicht op het beest zitten en dat lukt niet altijd, 
vooral niet bij rondvliegende dieren. Daarom staan in tabel 1 ook getallen tussen haakjes. Deze 
slaan op het aantal dieren dat op de route niet gedetermineerd kon worden. Het blijkt vooral een 
probleem te zijn in gebieden waar beide soorten talrijk zijn, zoals in Bergen; Aan dit probleem 
moeten we nog wat aandacht besteden. Het blijkt dat ruige dwergvleermuizen zowel vanuit 
bomen als vanuit gebouwen roepen, terwijl dwergvleermuizen tot nu toe steeds rondvliegend 
roepen (Kapteyn, 1992). Of dit ons probleem groter of kleiner maakt, kan ik niet inschatten . 
Wellicht biedt de nieuwe mini-bat detector met time-expansion een uitkomst. Tja, dat kost 
alleen wat geld. 
Andere problemen hebben niet zozeer betrekking op problemen in het veld, maar op de methode 
zelf. We krijgen prachtige index-cijfers, maar we moeten tegelijkertijd aandacht besteden aan 
onderzoek naar verplaatsingen van roepende mannetjes (dat wil zeggen we moeten meer weten 
over de mate van gebondenheid aan een bepaalde plaats), en vooral naar de invloed die de 
weersomstandigheden hebben op de paaractiviteit. We hebben in 1993 te maken gehad met 
een 'slecht' seizoen, maar heeft dat ook effect op het succes van de mannetjes om vrouwtjes 
te lokken? 
Verder hebben we nog wat problemen die bij kinderschoenen horen; de belangrijkste is de sprei
ding van de rondes over de periode, dat in 1993 veel beter kon. Helaas zijn de meeste onder 
ons dit seizoen vrij laat begonnen. Ook zijn in 1993 een tweetal routes niet vier keer gelopen. Ik 
spreek de hoop uit, dat dit volgende jaren beter gaat. 
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Hoe verder in 1994? 

Het blijkt van diverse kanten dat we de tellingen beter moeten verdelen over de periode 15 
augustus-30 september. Liefst 2 in augustus en 4 in september, dus in totaal 6 rondes. Dit 
moet de jaarlijkse variatie in piek-activiteit ondervangen. Bovendien moeten we het aantal 
routes proberen sterk uit te breiden om een grotere steekproef te krijgen. Ook is het zinvol om 
meer routes te gaan monitoren in bossen waar veel ruige dwergen en rosse vleermuizen zitten . 
Ik kan vele voorbeelden noemen: de 's Gravelandse buitenplaatsen, het Heiloërbos of Zuid
Kennemerland. Maar één ding staat vast: we kunnen dat alleen met z'n allen aan! 
In 1992 is een aantal bossen steekproefsgewijs bezocht om een indruk te krijgen van de ver
spreiding van de actieve mannetjes Ruige dwergvleermuizen. Dit verspreidingsbeeld is helaas 
nog verre van compleet. Daar zullen we de komende jaren nog extra aandacht aan moeten 
geven. 

Met z'n allen? 

Wellicht overbodig, maar voor de duidelijkheid nog het belangrijkste: monitoring doen we omdat 
we denken dat sommige soorten het niet zo best doen, of juist (weer) toenemen. Kortom: we 
willen eigenlijk continu weten hoe goed een soort het doet. Een analyse van de tellingen levert 
natuurlijk pas echt inzicht in de aantalsontwikkelingen op, als we de telling een tiental jaren 
hebben gedaan. Maar ieder jaar is het weer spannend om te weten of er weinig activiteit zal zijn 
of veel. Eigenlijk is het ontzettend jammer dat de periode zo kort is . Daardoor is die periode wel 
tamelijk heftig voor de mannetjes . We kunnen opgelucht zijn, dat wij onze eigen paringsactivi
teiten wat beter kunnen uitsmeren over het jaar. 
Wil je ook weten hoe goed de Dwerg- ofwel Ruige dwergvleermis -danwel beide soorten- in 
jouw omgeving het doen? Uiteraard, zul je zeggen, maar ik kan het je niet vertellen . We kunnen 
dit inzicht alleen met z'n allen verkrijgen! Bekommer je ook en doe mee!!! 

Bel, of schrijf een briefkaartje aan: 
Kees Kapteyn 
Bos en Lommerweg 1'" 
1 055 OK Amsterdam 
020-6881557 
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Muizen vangen in het Wormer- en Jisperveld (Floor van der Vliet) 

Op zaterdag 11 september 1993 was er een excursie georganiseerd vanuit de Poel boerderij in 
Wormer , waarbij muizenvallen werden geleegd die daags tevoren in het Wormer- en Jisperveld 
waren uitgezet. Het doel was om geïnteresseerden kennis te laten maken met het fenomeen 
muizenvangen in de natuur, en tegelijkertijd een inventarisatie van het gebied uit te voeren. Er 
zijn daar bijzondere muizensoorten te verwachten, zoals de noordse woelmuis en de waterspits
muis. 

Het Wormer- en Jisperveld is het meest uitgestrekte veenmoeras in de Zaanstreek. Het centrale 
deel is een mozaïek van eilandjes, door rietkragen omzoomd. Zes vierkante kilometer wordt door 
Natuurmonumenten beheerd. Het beheer is in feite een voortzetting van de oude boerenbedrijfs
voering, die onbedoeld voor een grote natuurwaarde heeft gezorgd. Getracht wordt om weidevo
gelrijke graslanden en terreinen met een bijzondere moerasvegetatie te behouden. 

Het zijn natuurlijk niet alleen bepaalde vogelsoorten die in dit bijzondere gebied kunnen leven. 
Van de zoogdieren zijn al genoemd de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Dat zijn 
zeldzaamheden. De dwergmuis, ook een typische rietmoerasbewoner, is wat algemener. De otter 
is weg en het zeer de vraag of die er ooit weer zal voorkomen. Door nabijgelegen industrie zijn 
de waterbodems in het Wormer- en Jisperveld vervuild. 

In 1992 zij de meeste Zaanse veenmoerassen onderzocht op het voorkomen van de noordse 
woelmuis. Die bleek in gebieden als het Guisveld en het Westzijderveld plaatselijk talrijk voor te 
komen. Het Wormer- en Jisperveld kon door tijdgebrek niet worden onderzocht, maar de 
verwachting was dat ook hier de noordse woelmuis op veel plaatsen zou voorkomen. In het ge
deelte ten zuiden van Wormer werd door de Zoogdierwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN)in het voorjaar van '92 een noordse woelmuis gevangen. Op een 
NOZOSbraakballenpluisavond in de Poelboerderij, afgelopen winter, werden in ransuilbraakballen 
uit het gebied zeer veel resten van noordse woelmuizen gevonden. De noordse woelmuis bleek 
ongeveer zo talrijk in de braakballoen vertegenwoordigd als normaal de veldmuis en dat zegt veel 
over de talrijkheid van deze muizensoort in het Wormer- en Jisperveld . Ook in braakballen van 
blauwe reigers en bruine kiekendieven werden veel overblijfselen van noordse woelmuizen ge
vonden. 
In in de Poel boerderij wordt een ingedroogd exemplaar bewaard dat was gevonden in een aan een 
boom opgehangen vogelnestkast in de Baanakkers, centraal in het gebied. De noordse woelmuis 
kan daar niet zelf in geklommen zijn maar moet door een roofdier of een vogel in de nestkast zijn 
gestopt. 

Alles bij elkaar reden genoeg om met inloopvallen eens te onderzoeken waar de noordse woelmuis 
in het Wormer- en Jisperveld leeft. En misschien zouden er nog wel andere interessante muizen
soorten worden gevangen .... 
Op 10 september werden 75 Longwordt-vallen uitgezet: 30 bij de Poelboerderij en 45 in 
rietkragen op eilandjes in het veld. Het weer was tijdens het uitzetten erg slecht maar tijdens de 
excursie de volgende dag was het prachtig zonnig weer waardoor de boottocht naar de vallen op 
de eilandjes een plezierig uitje was voor de ca. 25 excursiedeelnemers. 
Het aantal vangsten was echter dramatisch laag. In de 30 vallen bij de Poelboerderij werd maar 
Mn muis gevangen. In een van de laatste vallen langs het dijkje naar Wormer, in hoog gras aan de 
dijkvoet, zat een dwergmuis. Deze vangst maakte al veel goed. 
In rietkragen werden daarna nog twee noordse woelmuizen gevangen en een bosspitsmuis. 
De NJN-ZWG heeft in oktober '93 opnieuw een onderzoek met vallen in het Wormer- en 
Jiserveld gedaan. Op drie van de vier plaatsen waar vallen waren uitgezet werden noordse 
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woelmuizen gevangen. In een niet zo heel drassige landtong, begroeid met riet en zeggesoorten 
wemelde het ervan: er werden 17 individuen gevangen. 

De vangplaatsen van de inventarisaties met vallen zijn weergegeven op het bijgaande kaartje. 

10-11 september 1993 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2xl0 vallen in rietland bij de Poelboerderij. (geen vangsten) 
10 vallen in hoog gras, onderlangs dijkje. (1 dwergmuis) 
15 vallen in drassige rietkraag langs weiland. (geen vangsten) 
10 vallen, idem. (1 noordse woelmuis) 
20 vallen, waarvan 10 in een berkenbosje met ondergroei van mos en 
(geen vangsten), en 10 in rietland, in strook gemaaid riet langs sloot 
noordse woelmuis en 1 bosspitsmuis) 

oktober 1993 (alleen vangsten noordse woelmuis aangegeven) 
6. 20 vallen in smalle rietkraag langs weiland . (geen vangsten) 
7. 20 vallen, idem. (1 noordse woelmuis) 

laag gras 
(1 

8. 20 vallen in ruigbegroeide hoek met vochtig rietland. (6 noordse woelmuizen) 
9 . 20 vallen in enigszins vochtig riet-Izeggeland. 17 noordse woelmuizen) 

Met dank aan Maurice La Haye (NJN-ZWG) voor het doorgeven van vangstgegevens. 

Floor van der Vliet 
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NOZOS in actie! 

Renovatie van de vleermuizenkerk in Spanbroek 

In Noord-Holland kun je de kerken, waar een kolonie vleermuizen zit, op één hand tellen . Een 
feit dat op zich vrij triest te noemen is. Bij het kerkzolder-onderzoek bleek dat een ons reeds 
bekende kerk, nl. de NH-kerk te Spanbroek (West-Friesland) , nog steeds bezet was door een 
'kluit' van 40-50 Watervleermuizen. Eerder in de jaren '70 waren hier ook al Watervleermuizen 
aangetroffen, en zelfs twee maal enkele Baardvleermuizen (waaronder twee jongenl) . 
Het kwam daarom bij mijn bezoek in 1992 helemaal niet als een verheugend bericht, dat de kerk 
gerenoveerd zou gaan worden. De renovatie zou immers zeer ingrijpend worden; u moet begrijpen 
dat de kerk eigenlijk al geruime tijd buiten gebruik was wegens instortingsgevaar. 
Ik besloot actie te ondernemen. Ik ben niet het type dat zich vastketent aan het dak van de kerk of 
de preekstoel bezet. Ik heb daarentegen gevraagd aan de NOZOS en aan NBLF om een brief te 
sturen naar het kerkbestuur en de gemeenteraad . In de brieven werd het belang van de kerk als 
vleermuis-verblijfplaats onderstreept. 'Niet alleen een cultuurmonument (want dat is het gebouw 
zeker) , maar de kerk is minstens zo van belang als natuurmonument' . De boodschap kwam over. 
Het kerkbestuur en ook gemeentebestuur waren ervan overtuigd om te proberen aanpassingen te 
treffen, zodat het voor vleermuizen mogelijk blijft de zolder te blijven gebruiken. Inmiddels is een 
aantal keren overleg geweest tussen architect en ondergetekende. 
De bouw-opzichter zei de eerste keer al dat de mannen helemaal geen vleermuizen hadden gezien. 
Toen ik ter plekke was , begreep ik waarom: de kerk was één grote, overdekte zandbak geworden; 
de zolder was compleet afwezig want de gewelven waren reeds verwijderd. Ik heb ze proberen uit 
te leggen waarom de kans vrij klein was dat ze dit jaar vleermuizen zouden zien in het gebouw. 
Tijdens het eerste overleg is vooral uitleg gegeven over vleermuizen in gebouwen in het algemeen, 
welke handelingen wel en welke niet gevolgen kunnen hebben voor vleermuizen. Vervolgens is de 
restauratie doorgesproken en zijn enkele aspecten voor vleermuizen toegelicht. 
Tijdens het laatste overleg hebben Aldo Voûte en ondergetekende advies gegeven over de con
structie van de goot. Dit is van levensbelang voor de vleermuizen. Hoewel het bij aanvang van de 
restauratie niet duidelijk was hoe de vleermuizen in- en uitvlogen vanaf de zolder, kiezen vleer
muizen vaak de rand van dak naar goot als uitvliegplaats . Dit is ook bij andere kolonies in en 
buiten Noord-Holland geconstateerd. Wel zijn 's ochtends zwermende dieren rondom de toren 
gezien. We moeten dus rekening ermee houden, dat ook hier een invliegplek aanwezig was . 

Vleermuizen zijn bijzonder trouw aan de plaatsen waar ze de verblijfplaats altijd in- en uitvlogen. 
Een treffend voorbeeld in deze is de NH-kerk te Berlikum (Fr.). Op de zolder van deze ronde 
kerk is al jaren een kolonie Meervleermuizen gevestigd. Hier is tijdens de renovatie een grote uit
vliegopening gecreëerd om het voor vleermuizen aantrekkelijk(er) te maken. Na de restauratie 
bleken de vleermuizen toch weer de moeilijke weg af te leggen en vele meters te kruipen om 
vervolgens via een nauwe spleet de kerzolder te verlaten. De makkelijke weg gebruikten ze 
gewoon niet. 

Er is nu advies gegeven over de consructie van de goot, de dakrand en de zolderspanten. Het 
probleem was vooral voor ons om in te zien hoe de gootconstructie zal worden, omdat de bestaan
de constructie bij een eerdere renovatie bovenop de oude, originele constructie is gemaakt. Tijdens 
deze renovatie wordt de originele constructie weer gebruikt. De goot komt daardoor een kleine 
meter lager te liggen. Tussen de klossen waarop de goot rust wordt op enkele plekken een kruip
ruimte opengelaten. De dieren kunnen dan door deze .openingen via de spleet achter de daklijst de 
zolder in- en uitgaan . 
Een andere ingreep die ons interesseerde betreft de houtconservering. Het hout wordt stevig 
behandeld met schimmel- en insektendodende stoffen. Via het wettelijke toelatingsnummer 9709M 
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en de wettelijke toelating (ZDR/VGL, klasse 3.32) van het middel dat gebruikt gaat worden, heb 
ik informatie over de betreffende stof opgevraagd via het RIVM (Rijksinstituut voor Milieu
hygiëne) in De Bilt De stof blijkt een combinatie te zijn van Azaconazolen en deltamethrin, de 
eerste als bestrijder van schimmels en de tweede van insekten. Het risico ervan wordt als "gemid
deld" ingeschat, dat wil zeggen dat het toxisch gehalte voor zoogdieren beperkt is. Middels een 
brief hebben we aan de architect laten weten, dat deze stof wat ons betreft gebruikt kan worden, 
mits vóór eind maart toegepast. 

Nu is het advies en overleg weliswaar gepasseerd, maar het blijft natuurlijk afwachten of de 
Watervleermuizen (en wie weet nog eens de Baardvleermuizen) terug zullen komen. Komend 
zomerseizoen zal de renovatie vast nog niet klaar zijn. We houden het nauwlettend in de gaten. 
Interessant is nu ook om te zoeken naar de alternatieve verblijfplaatsen. Waar bevinden ze zich 
nog meer? Alternatieve verblijfplaatsen hebben ze vermoedelijk ook gekend toen ze nog van de 
zolder gebruik konden maken. Immers, het aantal dieren op de zolder varieerde enorm. Komende 
zomer ga ik dit proberen uit te zoeken. Ook de verblijfplaats van de Baardvleermuizen is overi
gens op een andere plek nog wel aanwezig; meerdere malen zijn foeragerende Baardvleermuizen 
in het dorp aangetroffen. Ergens achter betimmering misschien? We zullen het zien .... 
De eerste vraag blijft natuurlijk toch of de watervleermuizen weer terug zullen keren op de zolder 
als de renovatie geheel achter de rug is. 

Kees Kapteyn 
Bos en Lommerweg 1'" 
1055 DK Amsterdam 

Das scharrelt 
op terrein 
kruitfabriek 
MUIDEN. 

Er huist een das op het terrein 
van de oude kruitfabriek 'De 
Krijgsman' in Muiden. Het dièr 
wordt daar regelmatig scharre
lend aangetroffen. Het bosach
tige gebied met verspreide be
bouwing bevalt het zeldzame 
dier blijkbaar goed. 

Volgens Martin Melchers van 
het bureau stadsecologie van de 
gemeente' Amsterdam trekken 
er dassen vanuit een burcht in 
HoIlandsche Rading in westelij
ke richting. Er zijn al door au
to' s aangereden dassen aange
troffen op de rondweg van Am
sterdam. De das houdt zowel 

14 

. Een dás eet zowel mals als regen-
. won:nen. FOTO. MARnJN DE JONGE 

van mais als van regenworrilen. 
Hij komt het meest voor op de 
Veluwe, rond Nijmegen en in 
limburg. 



Opmerkelijk! 

GELE MOL! 

Tijdens het NOZOS-muizeninventarisatieweekeinde in de kop van Noord-Holland, eind september, kreeg ik 
van Jan Zijp, de beheerder van de Eendenkooi 't Zand, een mol die hij meer dan een jaar had bewaard in 
de vriezer. Deze mol was bij 't Zand gevonden als verkeersslachtoffer. Het bijzondere aan het dier was dat 
de vacht geheel bleek-oranjegeel was. 
Mollen, dat is bekend, hebben een blauwzwarte pels. Bij volwassen exemplaren komt het voor dat over de 
buik enkele gelige strepen lopen, of dat de dieren een gele keelvlek hebben. Dit gele gedeelte van de vacht 
kan groter zijn, en zelfs kan de hele vacht uit lichte haren bestaan. 
Er komen dus allerlei bontgekleurde mollen voor, naar het schijnt in de ene landstreek meer dan in de 
andere. In "De Zoogdieren van Nederland" (IJsseling en Scheygrond, 1943) staat dat gedeeltelijk gele 
mollen geregeld voorkomen en dat geheel geelgekleurde mollen niet zeldzaam zijn. Veel waarnemingen zijn 
mij echter niet bekend en ik heb zelf nog nooit een mol gevonden met gele vachtdelen. 
De mol uit 't Zand is geen albino. Bij albino dieren ontbreekt het pigment waardoor ze geheel witte haren 
hebben. Bij volkomen albinisme zijn de ogen rood. Albino mollen zijn zeer zeldzaam. 
De ondergrondse leefwijze van de mol is er waarschijnlijk de oorzaak van dat geheel of gedeeltelijk 
lichtgekleurde exemplaren relatief talrijk voorkomen. Dergelijke opvallende dieren worden makkelijk het 
slachtoffer van predatoren, en zouden snel worden weggevangen als ze zich veel laten zien. 

Floor van der- Vliet 

Naschrift: In het onlangs uitgebrachte nummer van " Lutra, " het wetenschappelijk tijdschrift van de 
vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) wordt door Vincent van Laar een aantal 
vondsten van van afwijkend gekleurde mollen opgesomd. Er wordt onderscheid gemaakt in een viertal 
kleurvariëteiten benoemd met een latijnse toevoeging. Jammer genoeg worden de variëteiten niet nauwkeurig 
genoeg beschreven om te kunnen bepalen tot welke variant de mol uit 't Zand behoort. 
Wel wordt duidelijk dat afwijkend gekleurde mollen zeldzaam zijn: ruim één exemplaar op duizend 
gevangen dieren. Opmerkelijk is dat meerdere malen twee lichtgekleurde mollen zijn gevangen binnen korte 
tijd op één lokatie. Bij een in gevangenschap gehouden dier verdween de lichtgekleurde vacht geleidelijk 
volgens het ruipatroon. Toen de mol na enkele maanden stierf was zijn pels grotendeels zwart. De indruk is 
dat kleurafwijkingen vooral bij jonge dieren optreden en dat de lichte vachtkleur een recessief overervende 
eigenschap is. 

Literatuur: IJsseling M.A. en A. Scheygrond, De Zoogdieren van Nederland 1943. 
Laar V. van, Talpa europaea aberr. col. atrimaculata en andere kleurvarianten van de mol uit de 
Gelderse Vallei, "Lutra" vol.36 nr. 2, 1993. 
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BROEDENDE HAAS!!! 

Broedende haas, zult U denken, kan dat wel???? 
Ja dat kan , de natuur staat tegenwoordig voor niets en is net zoals de mens aan evolutie onderhevig, dus 
waarom zou een haas niet kunnen broeden op een nest eieren!!!!! 
Nou had zij die eieren wel niet zelf geproduceerd, maar toch, het kan, 
het verhaal wat ik U ga vertellen is dan ook WAAR GEBEURD!!! 

Op het land van Jan Mulder bij het wieringse gehucht Noorderbuurt , wat een aantal jaren met veel succes 
aan weidevogelbescherming, Niet in de laatste plaats omdat de boer, Jan Mulder, zelf ook heel veel met de 
weidevogels op heeft en af en toe ook zelf nog nesten opzoekt, 
De laatste drie jaar hebben er gemiddeld zo'n 140 nesten van allerlei soorten weidevogels het er jaarlijks tot 
een goed legsel gebracht, 
En of de duvel er mee speelt maken we daar ook altijd hele vreemde dingen mee. Zoals een kievit die 
boven op de nieuwe deltadijk zat te broeden, of een holenduif die zijn nest een meter naast het fietspad op 
de grond had. Maar dit jaar sloeg toch werkelijk alles. Een broedende haas, is nou niet direct een alledaags 
gebeuren. 
Nu lopen er in dit gebied, de Normerpolder, altijd erg veel hazen waar ik altijd met veel genoegen naar zit 
te kijken. Dit komt omdat het gebied onder het zogenaamde kooirecht valt, waardoor er met op hazen 
gejaagd mag worden. Hierdoor is er een hele goede hazenstand in de Normerpolder. Men mag er alleen de 
hazen drijven, maar met schieten. Het kan dan natuurlijk gebeuren dat ze alsnog het 'loodje' leggen als ze 
zich buiten het kooirechtgebied laten verdrijven, flauw hoor. 
Maar omdat er zoveel hazen leven en er veel weidevogels zitten te broedell is er cijfermatig gezien ook een 
grote kans dat een haas op een nest eieren zou kunnen zitten. 
In mei, nadat er om heel veel nesten heen gemaaid moest worden, kwamen Jan Huls en ik bij Jan Mulder 
langs omdat er op het gemaaide perceel koeien kwamen lopen om de laatste restjes gras onder de draad e.d . 
op te eten. Op het perceel lagen een stuk of acht nesten waar omheen gemaaid was, en daar moesten 
nestbeschermers op gezet worden. 
Het was een dreigende lucht en de eerste bliksemschichten kwamen al naar beneden. Jan en ik besloten dan 
ook om met de auto het land in te rijden, temeer omdat 8 zware nestbeschermers met de hand een paar 
honderd meter het land in te sjouwen met een dreigend onweer nou met bepaald verstandig is. Aangekomen 
bij een tureluumest stonden wij stomverbaasd. We konden ons ogen met geloven. Er lagen twee hazen in 
het overgebleven bosje gras en een van de hazen lag precies tussen de twee markeringsstokjes van het nest. 
Nadat wij even hadden getuterd bleven de hazen stomverbaasd liggen en waren met van plan zich uit dit 
prachtige bosje dekking te laten veIjagen. 
Ik zei tegen Jan: "hij of zij ligt er bovenop!" En ja hoor, nadat wij uitgestapt waren en de hazen het hazepad 
gekozen hadden, bleek de haas precies bovenop het tureluursnest te hebben gelegen. 
de eieren voelden nog lauw aan, maar de tureluur was in geen velden of wegen te bekennen. De eieren 
waren nog heel, maar het gras om het nest was helemaal platgewalst door de haas of hazin. Ze moet er al 
een hele tijd gelegen hebben dachten wij. 
Nadat wij de nestbeschermer over het nest heen gezet hadden en het inmiddels regende en onweerde zeiden 
wij tegen elkaar: "dit zal waarschijnlijk wel niet meer goedkomen. " Een tureluursnest gekraakt door een 
haas en dan met dit slechte weer een nestbeschermer over het nest zetten, dat kan met goedkomen. 
De volgende dag waren we erg nieuwsgierig of de tureluur nog op zijn nest, inmiddels voorzien van een 
dak, was teruggekomen. En wonder boven wonder, de tureluur zat weer op haar gekraakte nest, maar je 
raad nooit wie er naast lag ... , mijn naam is haas!! 
Het tureluursnest is gewoon uitgekomen. We hebben alleen de jongen met kunnen zien. Misschien waren 
het wel... haasjes met veren!!!! 

Wim Thijsen, met toestemming overgenomen uit de "Meerkoet" 3/'93, orgaan van de natuur- en milieufede
ratie "Wierhaven. " 

TWEE OPMERKELUKE VONDSTEN IN BRAAKBALLEN 

Uit een partij kerkuil-braakballen, verzameld in Hippolytushoef op 1 m:lart 1993 werd kort geleden tot mijn 
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grote verassing door een schoolklasje uit Den Helder onder leiding van onderwijzer Jan Boshamer een ruige 
dwergvleermuis (bovenkaak) geplozen. Een unicum voor Nederland voor zover mij bekend . Dat het een 
ruige dwergvleermuis betreft kon na het meten van de condy lobasaallengte worden vastgesteld (13 .0 mm) . 
Voor de gewone dwergvleermuis wordt door Greenaway en Hutson, 1990 een condylobasaallengte 
opgegegeven van 1 J.O - 12.0 mm , voor de ruige dwergvleermuis 12.3 - 13.2 mmo 

Literatuur: Greenaway, F. en A. M. Hutson, 1990. A field guide to British Bats: 46-52. Bruce Coleman Books, 
Middlesex. 

Uit een ransuil-braakbal gevonden in het Dijkgatsbos op 11 december 1993 ploos Ed Veen uit Medemblik 

onlangs een bovenkaak van een aardmuis. Ook hier gaat het om een bijzonderheid gezien het feit dat de 
aardmuis nog niet boven het Noordzeekanaal op het vasteland van Noord-Holland is vastgesteld. De meest 
voor de hand liggende veronderstelling is, dat de ransuil op trek was en zijn of haar prooi elders, mogelijk 
in Friesland of op Texel heeft geslagen om vervolgens neer te strijken op de ransuilenroestplaats in het 
Dijkgatsbos. Slechts een maal eerder (Den Helder, 1982) werd een aardmuis in een braakbal op het 
vasteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gevonden. Ook hiervan bestaat het vermoeden dat 
dit dier van elders is aangevoerd . (Broekhuizen et al., 1992). 

Literatuur: Lange, R., 1992. Aardmuis (Linnaeus, 1761): 261-268. In: S. Broekhuizen et al. Atlas van de 
Nederlandse zoogdieren. 3e herziene druk. Natuurhistorische bibliotheek van de KNNV. Pirola, 
Schoorl. 

Joost Verbeek, Gemaal 9 1613 AM Grootebroek 

STEENUIL VERRAST STEL DWERGVLEERMUIZEN 

Tijdens mijn vleerveldwerk in de Purmer en verre omstreken doe ik daarnaast een b~e sociologisch onderzoek. In het 
buitengebied staan de mensen namelijk nog dichter bij de natuur. Neem nu de rijken in de regio; grote kapitale 
boerderijen waar men zelfs tot in het kleinste kamertje licht laat branden. Als bedorven westerse mens zou je denken 
dat ze met hun rijkdom lopen te pronken en dat ze maar beter het schijnsel moesten doven voor plunderende vandalen, 
maar dan denkt u verkeert. Volgens mij lijkt dat gedrag wat de mensen voor de jaartelling deden: een groot vuur 
ontsteken tegen rondzwervende hongerige wolven. In hun angst voor dieven en struikrovers laten deze mensen hun 
bespaarlampen zo hoog mogelijk oplaaien, zodat deze types geen kans krijgen de inhoud van hun schatkamers te 
verhuizen. 
Het wordt trouwens voor ons avond- en morgensterren steeds moeilijker om het fortuin op straat te vinden . De crisis 
grijpt om zich heen . 
Donderdagavond was in llpendam, mijn dwergvleermuismonitoringwijk, de vaste tijd dat de vuilnis werd buitengezet. Ik 
heb inmiddels al een radio-platenspeler waarin slechts een zekering vervangen moest worden, een werkende maar 
smerige friteuse, een goedwerkende mechanische grasmaaier, een mooie broodtrommel en nog iets wat ik mij niet 
herinneren kan, gestroopt. Mijn investering in een 40 I fietstas is inmiddels ruimschoots terugverdient. 
Helaas hebben nu alle inwoners keurig gescheiden afvalbakken gekregen waar nu alles onzichtbaar, onhoorbaar en 
reukloos in verdwijnt. En om nu al die vaten langs te lopen staat me tegen: dan lijkt het net of je iets nodig hebt en ik 
vind dat je moet vinden niet zoeken. 
Nu was het afgelopen seizoen door de vele regenval voor mij magertjes uitgevallen voor wat betreft het vIeren. Nu kun 
je in een dorp als Ilpendam, van huis tot huis, redelijk de programma's op de televisie volgen, hoewel nu de de diverse 
programma's door elkaar lopen omdat ook in dit dorp de kabel is doorgetrokken. 
Maar wat geschiedde er de laatst geplande nacht, toen ik eenzaam en ontmoedigd op het pleintje in de reigerstraat stond 
te detecteren? Terwijl iedereen om mij heen aanstalten maakte om naar bed te gaan - achterdochtig glurend door een 
kier tussen de gordijnen; voor hen was er ook niets aangeweest die avond - vlogen een stel dwergvleermuizen al 
dondeIjagend achter elkaar aan. Een leuk gezicht en ik werd zowaar weer blij dat ik ooit geboren was. Maar het spel 
werd echter wreed verstoort door een snel aanvliegende steenuil die een uitval deed naar de luid krijsende vleermuisjes. 
De poging mislukte doordat zijn prooi, die uit twee beestjes bestond, in twee delen uiteenvloog en zich niet meer lieten 
horen of zien. De steenuil en ik hebben elkaar nog een minuut of vijf streng aangekeken; ik vanaf de parkeerplaats, hij 
vanuit de dakgoot van een hoekhuis waar het licht net uitging. Toen zijn we maar weggegaan. 
Toch mooie afsluiting van een niet al te opwindend monitoringseizoen. 

Nanning-Jan Honingh 
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Beesten in het nieuws 

Heeft de vos het (weer) gedaan? 
Onlangs doken zowel uit de omgeving van Castricum als van Halfweg geruchten op dat vossen schapen 
zouden hebben aangevallen en zelfs doodgebeten. Dit feit werd door sommige jagers gepresenteerd als een 
nieuw bewijs dat het "met de vossenpopulaties de spuigaten uitliep" en de jacht op de vos in de gebieden 
waar de overlast was geconstateerd , moest worden geopend . 
Wat is er nu waar van die verhalen over vossen die schapen doodbijten? 
Bij navraag in Castricum blijkt dat daar niet gezien is dat een vos een schaap doodde. Er is misschien een 
vos bij een dood schaap gezien. 
Bij Halfweg onderzocht Martin Melchers de geruchten door direct betrokken schapenhouders te ondervrag
en. Dezen vonden niet dat ze onaanvaardbare overlast van vossen hadden. Eén schapenhouder beklaagde 
zich wel over honden uit het naburige industrieterrein die meermalen schapen hadden opgejaagd en ook 
aangevallen. Honden veroorzaken regelmatig slachtpartijen onder schapen. 
Voor een vos, een betrekkelijk klein dier, is het niet gemakkelijk een gezond schaap aan te vallen. Zelfs 
lukt het een vos niet snel een lammetje weg te kapen , omdat dit goed door de moeder wordt bewaakt. Bij 
een schaap met twee lammetjes maakt een vos meer kans, omdat het schaap de aandacht over de jongen 
moet verdelen. Ook wanneer een schaap op de rug ligt (in onmacht liggen) is het mogelijk dat het met 
succes door een vos kan worden aangevallen. Aldus schapenhouders. 
In het licht van het bovenstaande is het verstandig dat in Amsterdam besloten is met de bejaging van de vos 
te wachten, totdat het aanrichten van schade onomstotelijk vaststaat (zie bijgaand krantenbericht). 

Floor van der Vliet. 

V ossejacht .' 
blijft taboe 
in Halfweg 
(Van een verslaggever) 
AMSTERDAM - Landbouwers 
die in Halfweg grond pachten 
van Amsterdam. moeten des
noods met behulp van de poli
tie bewijzen dat zij schade on
dervinden van vossen. Pas dan 
zal de vos als schadelijk wild 
worden beschouwd en kun
nen jachvergunningen wor
den uitgegeven. 

Dat maakte gisteren een Am
sterdamse raadsommissie duide
lijk. B. en w. trokken daarna hun 
voorstel in om in Halfweg de vos 
ongewenst te verklaren. 

Het gemeentelijk grondbe
drijf, dat de gronden in Halfweg 
verpacht, was onder de indruk 
gekomen van de verhalen van de 
Halfwegse boeren 'over vossen 
die hun schapen op gruwelijke , 
wijze hadden gedood. Er waren 
getuigenverklaringen over deze 
moordpartijen. De dienst Stede
lijk Beheer van de gemeente 
heeft echter de indruk dat die 
getuigen liegen, aangezien vos
sen meestal geen schapen doden. 

Volgens de raadsleden M. Wit-
. te (Eco2000), J. van Wijck (VVD) 

en het oud-raadslid Cnoop Koop
mans (PvdA) zijn de schapen ge
veld door honden. Wethouder L. 
Genet (PvdA) zwichtte daarvoor. 
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·· .. DA G:::J.N·EI'ltlllll. 
Voor het jagend deel van de Aer· 
denhoutse sjiek blijft het een -ver· 
domd aardig ' verzetje: met z'n allen 
achter een vos aan hollen die je 
eerst expres hebt verwond. In het 
bloedspoor van de vos komen de 
fozhoullds helemaal tot razernij en 
omdat het beest zichzelf in z'n 
doodsnood goed weet te verstop
pen. kan zo'n jacht wel even duren. 

De bloedspoorjacht is bij de wet 
verboden. Daar staat tegenover dat 
het gemakkelijk te organiseren is. 
En voor wie vossen toch al indeelt 
in de catagorie schadelijk wild. is 
het ook helemaal niet laakbaar. 

Afgelopen zondagochtend was 
het verwilderd 
natuurgebied 
rond Ruigoord 

eigenaar is van het gebied rond Rui
goord. De vraag is of de gemeente 
weet dat het natuurgebied op deze 
manier wordt gebruikt. Pauline de 
Jong . van Kritisch Faunabeheer 
vreest er niet veel wijzer van te wor
den. Omdat de politie geen proces
verbaal heeft uitgeschreven. blijven 
de daders waarschijnlijk anoniem. 

Alle fatsoenlijke jagers weten dat 
de bloedspoorjacht verboden IS. 

zegtze. En wel in drievoud: het mag 
niet met een bloedspoor: het mag 

. niet op zondag en het mag niet met 
een meute honden. Voorheen zijn 
zulke drijfjachten wel eens geem
digd in het oppeuzelen van honden 

die in de buun 
door wandelaars 
werden uitgela· 
ten - vandaar. aan het Noord· 

zeekanaal bij 
Amsterdam to
neel van de 
bloedspoor· 
jacht. Ongeveer 
twintig leden 
.van het jachtge. 
zelschap. die 

illegale vossejaeht 
rond Ruigoord 
wekt verbijstering 

De eerste za
terdag van okto
ber wordt op 
Ruigoord een 
uitzondering ge· 
maakt voor vos-

volgens ooggetuigen tamelijk over
bodig waren uitgerust met jacht
hoorns en geweren. hebben er een 
leuke dag aan beleefd. Dat gold niet 
voor wandelaars. omwonenden en 
de jonge vos in kwestie. 

Volgens de politie in Haarlem 
zijn er verschillende klachten over 

, de drijfjacht binnengekomen Op
getreden is er niet. Het sop was de 
kool niet waard. moet volgens de 
Haarlemse politie de' betrokken 
agent hebben gedacht. 

De Stichting Kritisch Faunabe
heer heeft zondagavond meteen een 
verontwaardigde brief geschreven 
aan de gemeente Amsterdam. die 

sejacilten. maar 
niet met gebruik 

van bloedsporen. Zoals biJ gentie· 
men-jagers gebrulkelijk is. word [ 
dan een urine·spoor van vossen un
gezet om de honden· in verwamng 
te brengen en de dood-<ioor-oPJa· 
ging lekker langzaam te laten 
plaatsVinden. 

Aan de voor dit spei benodigde 
levende vos is niet zo moeilijk te 
komen. zegt de Jong. In grote delen 
van net land eten vossen schapen 
en kippen op. en mag er vrij op 
worden gejaagd. 'Daarbij wordt ook 
wel eens een nest jongen opgegra
ven. en in plaats van die dood t< 
slaan leun je ze bewaren voor jach
ten als deze.' Jeroen Trom_ 



Uitvliegtijden van Rosse vleermuis en Watervleermuis (Marlijn Boon
man) 

Er zijn twee facto ren die vleermuizen er toe aanzetten 's avonds de kolonie te verlaten om te gaan 
fourageren. 
De eerste factor is de hoeveelheid licht buiten de kolonie. Zodra het gaat schemeren verzamelen 
de vleermuizen zich rond de uitvliegopening om de hoeveelheid licht te meten . Meervleermuizen 
maken bij de bepaling van het tijdstip van uitvliegen niet gebruik van een grenswaarde in de 
hoeveelheid licht, maar van de snelheid waarmee de lichtintensiteit afneemt (Voûte et al., 1974). 
De snelheid waarmee de lichthoeveelheid daalt neemt tijdens de schemering toe, op een bepaald 
moment wordt voor de vleermuizen een grenswaarde in deze snelheid bereikt. Op dat moment 
besluiten vleermuizen uit te vliegen. Waar die grenswaarde ligt zal per S90rt verschillen. 
Er zijn dus verschillen in uitvliegtijd tussen soorten, zo vliegt de eerste gewone dwergvleermuis 
vroeger uit dan de watervleermuis (Nyholm, 1965; Swift 1980). Er zijn ook grote individuele 
verschillen: het verschil tussen de eerste en laatste uitvlieger kan soms wel een uur bedragen. 

De tweede factor is de biologische klok van vleermuizen die gesynchroniseerd wordt tijdens de 
schemering. Deze factor zorgt ervoor dat vleermuizen niet uitvliegen bij ingetreden duisternis op 
een tijdstip dat niet met hun tijdsrekening in overeenstemming is . ln Polen werden bij een 
zonsverduister ing in 1954 dan ook geen uitvliegende vleermuizen waargenomen tjjdens de 
plotseling ingevallen schemering (Krzanowski, 1959). Toch zijn er uitzonderingen, bij slecht weer 
vliegen vleermuizen soms in het geheel niet uit. Vleermuizen vliegen soms zeer vroeg uit 
waardoor ze overdag fourageren . 

SimultaantelI ing 

Tijdens de simuItaantelling van 9 juli 1993 zijn voor de 14 getelde vleermuiskolonies in Zuid
Kennemerland (Kapteyn, 1993) ook de uitvliegtijden genoteerd . Uitvliegers zijn tijdens deze nacht 
met behulp van zaklantaarns en bat-detectors per 5 minuten geteld. 
Het resultaat van deze tellingen staat in figuur 1. Er is duidelijk te zien dat de watervleermuis 
gemiddeld genomen later op de avond uitvliegt dan de rosse vleermuis . De watervleermuizen 
vlogen gemiddeld 18 minuten later uit dan de rosse vleermuizen. De gemiddelde uitvliegtijd van 
de rosse vleermuis was 22:33 wat overeenkomt met 35 minuten na zonsondergang; voor de 
watervleermuis was dit 22:51 (53 minuten na zonsondergang). Nyholm (1965) vond voor de 
watervleermuis een gemiddelde uitvliegtijd van 41 minuten na zonsondergang, voor de rosse 
vleermuis werd 20-30 min na zonsondergang opgegeven (v Heerdt & Sluiter 1965). Het blijkt dat 
de uitvliegtijden van de simultaantelling later zijn dan de literatuurgegevens, mogelijk is dit te 
wijten aan het gebruik van zaklampen tijdens het tellen. Onderzoek naar de uitvliegtijden van 
vleermuizen gebeurd meestal met een infrarood straal die de uitvliegers 'telt'. Laufens (1972) vond 
bij een kolonie franjestaarten een vertraging in uitvliegtijd als hij de uitvliegopening met een lamp 
bescheen. Het is mogelijk dat tijdens de simultaantelling verstoring van de uitvliegers met een 
zaklamp, de resultaten beïnvloed heeft. 

De spreiding van uitvliegers is erg groot, bij de watervleermuis is het tijdsverschil tussen de eerste 
en laatste uitvlieger voor alle kolonies groter dan een uur. Deze spreidingsgrootte komt voorname
lijk doordat alle kolonies hier samengevoegd zijn en onderling vrij veel van elkaar verschillen qua 
uitvliegtijd, maar ook de spreidingsgrootte per kolonie is aanzienlijk. Helaas kunnen verbanden 
zoals totale uitvliegtijd in relatie tot koloniegrootte nog niet gelegd worden, hopelijk kan dit 
volgend jaar, als bij de simultaantelIing van 1994 meer gegevens verzameld zijn. 
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Huismuizen 11 (Floor van der Vliet) 

De meeste muizensoorten kun je niet bij elkaar in een bak houden, dat wordt vechten. Ik zat dus 
met een probleem toen ik vorig jaar plotseling vier noordse woelmuizen, een veldmuis, een 
aardmuis en drie bosmuizen moest verdelen over drie terraria. De bosmuizen moesten apart, die 
gingen met alle andere muizesoorten ruzie maken. De noordse woelmuizen hield ik ook bij elkaar 
omdat ze al met zijn vieren waren. De veldmuis en de aardmuis moesten dus samen in een bak. 
Nou gaat over veldmuizen en aardmuizen het verhaal dat het concurrenten zijn. Als de ene soort 
ergens voorkomt dan is er geen plaats voor de andere. Veldmuizen leven in open terrein, in wei
landen en wegbermen bijvoorbeeld, maar soms worden ze ook gevangen in rietland. Daar zitten 
ze niet als er ook aardmuizen voorkomen, die een voorkeur hebben voor een wat hogere be
groellng. 

In een wegberm bij Zaandam had ik een paar veldmuizen gevangen om te kijken hoe die met 
noordse woelmuizen zouden samenleven. Ook die twee soorten zouden niet met elkaar samenle
ven. Het was inderdaad geen echt hartelijke coëxistentie. De vier noordse woelmuizen zaten op 
een kluitje in een nest in de ene hoek van de bak, de veldmuizen in de hoek het verste daar 
vandaan. Als er wat te eten halen was, of als ze zomaar rondscharrelden kwamen ze elkaar wel 
eens tegen, waarop een sacherijnig gekwetter volgde van beide kanten, al kwam het niet tot echt 
geweld . Ik had de indruk dat vooral een groot vrouwtje noordse woelmuis zich dominant opstelde 

en de vijandschap in stand- hield.-
Dit simpele huiskamerexperiment werpt een interessant licht op de gangbare theorie dat de 
veldmuis dominant is over de noordse woelmuis doordat veldmuizen in familieverband leven en 
noordse woelmuizen solitair. Dat is een aardige veronderstelling maar noordse woelmuizen zijn 
bepaald niet solitair, althans in gevangenschap . Ze kruipen graag bij elkaar, ook dieren die elkaar 
nog nooit eerder hebben gezien. Toch moet er een reden zijn waarom in sommige gebieden de 
noordse woelmuis is verdrongen door de veldmuis, bij voorbeeld op Noord-Beveland na de aanleg 
van de deltadammen. Het eiland dat daarvoor veldmuisvrij was geweest werd in korte tijd door 
deze soort bevolkt. Uit droger terrein zoals dijken en wegbermen, en hooilanden verdween de 
noordse woelmuis. Die hield alleen op schorren en in rietmoerassen stand. 
De oorzaak kan liggen in gedragsverschillen. Noordse woelmuizen zijn onvoorstelbare gravers . 
Een laag aarde in het terrarium wordt meerdere keren per dag compleet omgeploegd. Het lijkt 
erop dat de noordse woelmuis daarbij vooral op zoek zijn naar voedsel. Veldmuizen en aardmui
zen zoeken hun voedsel meer bovengronds, ze graven in elk geval veel minder . Het is voor te 
stellen dat noordse woelmuizen met dat massale gegraaf in zachte, venige bodems beter terecht 
kunnen dan in drogere, harde grond. Op die drogere plaatsen zou dan concurrentie kunnen 
optreden met de daaraan beter aangepaste veldmuizen en aardmuizen. 
Het is ook nog zo dat noordse woelmuizen goed zwemmen en niet te brede wateren voor deze 
soort niet zo'n grote barrière vormen. Dat zou kunnen verklaren waarom in de vaarlandgebieden 
in de Zaanstreek bijna geen veldmuizen worden gevangen, ook op plaatsen waar geen noordse 
woelmuizen leven: ze slagen er veel minder goed in om de afzonderlijke eilandjes te koloniseren. 

Ik heb al een paar keer een veldmuis en een aardmuis samen gehouden. Een keer een mannetje 
veldmuis en een vrouwtje aardmuis, en twee mannetjes. Als de muizen (ze waren afkomstig van 
heel verschillende vangplaatsen) bij elkaar werden gezet volgde een behoedzame kennismaking, 
voornamelijk kontakt met de snuitjes, gekwetter en wegvluchten van een of van allebij. Maar dat 
was na een uurtje al over. Er werd een gezamelijk nest gemaakt, en daar zaten die muizen dan 
lekker dicht tegen of over elkaar in. 
Ze eten graag gras. Je zet een flinke graspol in de bak en je bent voor een dag klaar. Hoe malser 
hoe beter. Taaie sprieten eten ze pas het allerlaatst. Ze lopen ook goed op muesli en stukjes wortel 
of appel. Er trad een leuk verschil in gedrag aan het licht bij het eten, al geef ik toe dat proefjes 

21 



met twee koppels muizen niet tot diepgaande conclusies kunnen leiden . 
Als de muizen in het nest zaten, dat hadden ze in een hoek gemaakt van dor gras, legde ik in de 
tegenoverliggende hoek wel eens een stukje appel of wortel. Al binnen tien seconden werden er 
dan twee snuitjes buiten het nest gestoken, en de muizen kwamen voorzichtig tevoorschijn en 
vonden het voedsel op de reuk. De aardmuis ging open en bloot zitten eten, maar de veldmuis 
begon meteen de buit naar het nest te slepen, om daar beschut te kunnen peuzelen. Dat leidde tot 
heen en weer gesleep (twee muizen, elk aan een kant trekkend) en veel ruzieachtig gepiep. 
De verklaring die ik zie is dat veldmuizen doorgaans in een korte vegetatie foerageren, waar 
weinig dekking is, en waar ze een grote kans lopen om door een predator te worden opgemerkt. 
Als het kan nemen ze het voedsel mee naar het hol, waar het veilig kan worden opgegeten. Aard
muizen, bewoners van terrein met een hogere begroeiing, hebben die behoefte minder, en handha
ven hun natuurlijke eetgedrag in gevangenschap. 

Overigens heb ik ook een tijdje een woongroep gehad van een veldmuis, een aardmuis, een rosse 
woelmuis en een noordse woelmuis. Daarover een volgende keer. 

Floor van der Vliet 

o De uit de koers geraakte Noordse vleermuis. 
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Vleermuis 
D Op een booreiland in de 

Noordzee, honderd kilome
ter ten noordwesten van Den 

Helder, is een Noordsevleer
muis gevonden. Het zoogdiertje 
hoort thuis in Scandinavië en 
Oost-Europa en is tijdens de 
trek naar zijn overwinterings
kwartier lelijk uit de'koers ge
raakt. Langs de kust worden 
wel vaker trekkende vleermui
zen aangetroffen, maar hon
derd kilometer uit de kust is een 
bijzonderheid. Verzwakt en uit
gehonderd is de Noordse vleer
muis per helikopter naar Den 
Helder gebracht. Leden van de 
lokale vogelwerkgroep ont
fermden zich over het gevleu
gelde zoogdier. Na te iijn aan
gesterkt met meelwormen her
kreeg de reislustige vleermuis 
zijn vrijheid. 0 



Eerste vondst van de Grote rosse vleermuis -Nyctalus Lasiopterus- In 
Nederland (Joost Verbeek) 

Op 3 oktober 1993 deelde een buurtbewoner mij mee dat er een vleermuis in het gymnastiekzaal
tje aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel rondvloog . Bij aankomst trof ik een grote rondvlie
gende vleermuis aan. Na enkele minuten ging het dier in een hoek van het zes meter hoge zaaltje 
hangen, alwaar ik het met ladder en amfibieënnet ving. eenmaal in mijn net beland, verspreidde 
de vleermuis een zeer indringende muskuslucht en stootte zij harde, hoge, schelle kreten uit. In 
een transportbakje nam ik het dier mee naar huis . 
Het betrof een ct van de grote rosse vleermuis Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). De grote 
rosse vleermuis is van de drie in Europa voorkomende Nyctalus-soorten de grootste en zeldzaam
ste: het is zelfs de grootste vleermuissoort van Europa. Wat uiterlijk betreft lijkt ze veel op de 
rosse vleermuis . Onderscheidend zijn echter de maten , de beharing aan de onderkant van de 
vleugels, de brede kopvorm en in het bijzonder de vorm van de oren en tragus (Schober & 
Grimmberger, 1987; von Helversen, 1989). 
Dit is de eerste vondst van deze soort in Nederland . Het verspreidingsgebied van de grote rosse 
vleermuis bestrijkt het zuiden van Eurazië en Noord-Afrika, van het Iberisch schiereiland en het 
zuiden van Frankrijk tot aan de Midden- en Beneden Wolgaprovincies in Rusland, de provincie 
Gilan in Iran en het Ust-Urt Plateau in Kazachstan (lbánez et al. , in prep .). De soort. lijkt bijna 
overal zeldzaam te zijn en de areaal grenzen en trekbewegingen zijn slecht bekend. 
Buiten het zuiden en zuidoosten van Europa is de grote rosse vleermuis een uiterst zeldzame 
verschijning; uit deze eeuw is slechts de vondst te faouet, Bretagne (juni 1987) bekend. 
De waarneming te Bovenkarspel is dan ook zeer uitzonderlijk; het is de tot nu toe noordweste
lijkste vindplaats van deze soort. 
Op de avond van 20 oktober 1993 is de grote rosse vleermuis op het terrein van het psychiatrisch 
ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum losgelaten. In de tussen tijd verorberde zij 60-80 
meelwormen per dag, vlak voor het loslaten zelfs 100 stuks. 

Dit artikel is een samenvatting van een publicatie in "Lutra " vol. 36: p81-85. 

o De in een gymzaaltje ge
vonden grote rosse vleermuis. 

Foto ~artijn de Jonge 



Hazentelling November 1993 (Nico Jonker) 

Steltlopers tellen 
Eind november vindt jaarlijks een ritueel plaats. Tientallen vogelaars trekken het Noordhollandse 
polderland in om op de gras- en bouwlanden de steltlopers te tellen. In principe wordt in één 
weekend het hele platteland afgezocht op goudplevieren, wulpen, kieviten en kemphanen. Deze 
tellingen lopen al jaren lang en leveren een schat aan gegevens op . 

Hazen ook 
Dit jaar vroegen we de tellers of ze ook de hazen mee willen nemen. De Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep (Nozos) wil immers een atlas van noordhollandse zoogdieren maken en voor 
de verspreidingskaart van de haas kunnen we de waarnemingen van vogelaars goed gebruiken. 
Op de valreep stuurden we alle deelnemers een kaartje en een brief om apart hazen te gaan tellen. 
Vooraf waren de reacties niet hoopgevend . Gemopper want het kost al zoveel tijd om de 
steltlopers te tellen, en dan dit er nog bij. Bovendien meenden sommigen dat ze elke keer 
honderden hazen zagen en dat levert dus veel te veel administratie op. Maar goed, niet geschoten 
is altijd mis. We besloten om gewoon te beginnen, dan blijkt vanzelf wel wat kan en wat niet. 

De omstandigheden 
De- relling vomlplaats op 20or 21 novemoer. Het wasnet-hele weelCena beroerd weer. De weeR
vooraf vroor het pittig en er lag al veel ijs. Het weekend zelf was koud, vaak mistig, soms met 
motregen en harde wind. Geen aangenaam weer. Dat gold niet alleen voor de tellers , maar ook 
voor de hazen. Ze hielden zich erg rustig en zaten meestal gedrukt. Het verdekte gedrag en 
slechte telomstandigheden maakten dat het getelde aantal slechts een fractie was van het werkelijk 
aanwezige aantal hazen. Maar een totaal telling was ook niet de bedoeling. 

Boven verwachting 
Het doel van de telling was de verspreiding van de haas per vierkante kilometer in kaart te 
brengen. Het ging alleen om aanwezigheid . Of er nu één of dertig in een kilometerhok zitten 
maakte in dit geval niet uit . 
Nu, een maand na de telling zijn de meeste formulieren binnen en de resultaten zijn bemoedigend . 
Rond de veertig mensen ofwel tweederde van de deelnemers heeft hazen geteld . Dat leverde 
minimaal 281 hazen op in minimaal 106 kilometerhokken. Helaas werden de waarnemingen van 
61 hazen wel gemeld, maar op een wijze dat niet viel te achterhalen om welk kilometerhok het 
ging. Dat is jammer, maar dat zien we maar als een startprobleem bij de zoogdierinventarisatie. 

Aantallen 
In eerste instantie ging het alleen om het vaststellen van de aanwezigheid en niet om de aantallen. 
Toch vermeldden de meeste mensen wel aantallen. Velen verbaasden zich over de lage aantallen 
en er waren er heel wat die tot hun verwondering helemaal geen hazen zagen. Nu waren de 
omstandigheden en het tijdstip van het jaar niet optimaal, maar zo weinig hazen hadden wij ook 
niet verwacht. Toch zijn er ook gebieden met veel hazen. Zo telde Frank Visbeen in de Purmer en 
Katwoude achtenvijftig hazen ofwel twintig procent van het totaal aantal. Is dit zo'n goed gebied 
of is het gewoon goed geteld? We weten het niet. 
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Volgende keer meer .. ..... . 
Ondanks de korte en wat chaotische voorbereiding is de hazentelling een groot succes. We vragen 
iedereen om ook de volgende keer weer mee te doen . Dat is met de watervogeltelling van 15-16 
januari. Dat is al een veel betere tijd, want dan vertonen de hazen zich al veel meer. Het rennen, 
achtervolgen, boksen en andere uitingen van de paartijd beginnen dan. 
Het doel van de telling is dan tweeledig: 
* Inkleuren van de nog lege hokken op de verspreidingskaart 
* Een indruk krijgen van de dichtheden in de verschillende gebieden. Wat zijn echt goede hazen 

gebieden? We weten het niet en wie wil nu niet meehelpen om deze vragen op te lossen ..... 

Dank 
De dank gaat uit naar D. 
Tanger voor de hulp bij de 
organisatie en natuurlijk de 
tellers die er in dit 
takkenweer soms half 
grieperig toch op uit 
gingen: F. Geldermans, R. 
Halff, A. Weyers, J . 
Wilms, M. Janssen, 
Vogelwerkgroep Tringa, 
R. Brouwer, E. Blokker, 
H. Schuit, G. Langedijk, 
G. Molenaar, H. Smit, J. 
Stok, W. Koelemay, H. 
Glorie, R. van Beusekom, 
H. Fabritius, F. 
Steenwinkel , W. 
Ruitenbeek, C. Scharringa, 
1. Kuys, H. van Kuik, J. 
van de Geld, F. Visbeen, 
N. Dekker, F. Parmentier , 
N. Jonker, P. van Vliet, E . 
van Huijsteeden, F. 
Cottaar, A. van Paassen, 
A. Streefland, T. Pick 

Kaart 
1 = kilometerhok waar één 
of meerdere hazen zijn 
gezien. 
In principe is het hele 
landelijk gebied geteld . 
Met excuses voor het 
rommelige kaartje, maar 
door allerlei 
omstandigheden zijn we 
nog niet in staat om een 
fatsoenlijke kaart te 
produceren. Dat kunnen we 
wel na de teil ing van .. . 
Januan . 



Waarnemer van de maand 

Het is weer tijd voor de t raditionele hulde aan de fanatiekste onder ons. Vorige keer overtrof Ben Kruijsen 
ons allen , en zijn triomf heeft menigeen onder ons méér doen inzenden dan ooit. En nu komt het erop aan : 
zal Ben van zijn troon worden gestoten? 
De kans is groot: het loopt de laatste maanden werkelijk storm met de inzendingen van waarnemingen. Het 
bestuur wil bij deze dan ook graag een hulde aan alle inzenders brengen. Onze voorzitter heeft al 
aangekondigd, dat de eerstvolgende bestuursvergadering de kurketrekker maar mee moest voor viering van 
dit heugelijke feit. Zetelend aan de rijsttafel in huize Verbeek, waar Joost wereldwijde roem mee heeft 
verworven, zal de evaluatie die hier volgt door het bestuur dan in detail worden bekeken. 
Hieronder staan alle ingezonden waarnemingen die sinds juli zijn ingevoerd. Ze hebben betrekking op de 
maanden augustus tot en met november 1993. Waarnemingen die na 15 december tot ons kwamen, staan 
niet in dit overzicht . Evenmin staan de volgende waarnemingen erin : 
- waarnemingen na juli ingeleverd, maar betrekking hebbend op eerdere perioden 
- waarnemingen van het provinciale zoogdier-onderzoek met inloopvallen 
- waarnemingen in het kader van monitoring van paarplaatsen vleermuizen 
- waarnemingen uit het braakballenbestand (zie onder) . 

Kees Kapteyn 
Mart i jn Boonman 
Nico Jonker 
Peter van der li nden 
Frans Rijnja 
Ludy Verheggen 
Kees Mostert 
Ben Kruijsen 
Johan Stuart 
Joost Verbeek 
Romboout de Wijs 
Frank Mertens 
Menno Haakma 
Freek Bobeldijk 
R Witte 
Kees Roobeek 
Pet ra Vlaming 
Ruud van Beusekom 
Jacques Baltus 
Jan Boshamer 
lol Klein Schiphorst 
Jos Roersma 
Nanning-Jan Honingh 
vincent v Laar 
Paul Slingerland 
Frank Visbeen 
John van Vl iet 
Kris Joost en 

323 
283 
179 
171 
99 
37 
~,5 

27,5 
27 
26 
26 
16 
17 
19 
12 
11 
11 
10 
9 
8 
6 
5 
5 
5 
3 
4 
1 
1 

Tabel 1. Overzicht van de waarnemingen, verricht in 
de periode augustus - november 1993. Bestand NOZOS/ 
provincie Noord-Holland. 

Nu zult u denken: dat is niet eerlijk. Professionelen staan al gauw aan kop. Jawel, daar heeft u volkomen 
gelijk in. Het bestuur was daarom unaniem van mening dat zij niet meetellen. Ook waarnemingen van 
mensen tijdens betaalde opdrachten tellen niet in de score. Het is jammer voor ze, maar we vragen begrip 
voor deze beslissing . We hopen dat dit de betreffende mensen er niet toebrengt om eventueel volgende 
opdrachten te weigeren. 
Dan nu naar de score. In de lijst is een volgorde van aantal waarnemingen aangehouden. Kees Kapteyn is 
de absolute koploper, maar die is professioneel en dus niet geheel toerekeningsvatbaar. Martijn Boonman is 
een goede tweede, maar helaas; hij heeft in deze periode een betaalde opdracht uitgevoerd in de 's Grave
landse buitenplaatsen. Nico, onze voorzitter wordt uiteraard geacht het goede voorbeeld te geven, en hem 
kunnen we de prijs niet toebedelen. Het viel niet mee hem een dergelijke mededeling te doen, maar het 
was verheugend om te zien dat Nico het slechte nieuws heel goed opnam. Vierde is Peter van der Linden. 
Voor hem geldt hetzelfde als voor Martijn B. te U.: maar liefst twee opdrachten speelden hem in de kaart, 
beide in het Gooi, en we moeten hem dus ook teleurstellen. Ludy Verheggen was in dienst van de provin
cie, en hoort ook niet in het rijtje thuis. Kees Mostert voerde een betaalde opdracht voor NBLF in het kader 
van de vuilstortlokatie op het PEN-eiland bij Diemen; valt dus af.. .. En waar komen we na Kees Mostert uit? 
Het is bijna alsof de duvel in het spel is, en hem alle troeven in handen heeft gegeven: alweer die Ben 
Kruijsen . Hoewel hij van provinciale allure is, kan het bestuur hem niet beschuldigen van stiekeme betaalde 
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opdrachten, zoals zijn meerderen . We hebben ècht ons best gedaan hem van de troon te stoten, maar tot 
heden is dat niet gelukt; we moeten eerlijk toegeven dat we zo'n kei in ons midden hebben... Ben, van 
harte l 

Nawoord: het bestuur doet bij deze een dringend beroep op al diegenen, die de pasfoto van Ben niet meer 
kunnen ZIEN!! Zend uw waarnemingen maandelijks in! Gebruik het antwoordnummer; het kost u dan ni·ets! 

Waarnemer van het jaar 

In de volgende tabel staat het overzicht van alle ingezonden waarnemingen van vleermuizen en andere 
zoogdieren over 1993 (tot december) . Het totaal staat op 3694 waarnemingen. Formulieren die na 15 
december 1993 zijn binnengekomen, zitten niet in dit totaaloverzicht . 
Joost Verbeek 57 (1,5%) Tabel 2. Jaartotaal van de waarnemingen in 1993. 
Floor van der Vliet 9 (0,2%) Het getal slaat op het totaal aantal ingezonden waar-
Kees Mostert 30 (0,8%) nemingen; het getal tussen haakjes is het percentage 
Kees Roobeek 61 (1,rl.) van het totaal aantal waarnemingen (=3694). 
Jan Boshamer 23 (0,6%) 
Arjan Boonman 36 (1,0%) 
Martijn de Vries 4 (0,1%) 
Rene Kriek 27 (0,7%) 
Rombout de Wijs 77 (2,1%) 
John van Vliet 1 (0,1%) 
Jeroen Reinhold 2 (),1%) 
Kr i s Joosten 1 (0,1%) 
Fr-eek Bobe~Eli-jk 21 HJ,6%) 
Otto de Vries jr. 37 (1,0%) 
Arend de Jong 53 (1,4%) 
Jos Roersma 7 (0,2%) 
Nanning - Jan Honingh 67 (1,8%) 
Jacques Baltus 10 (0,3%) 
Martijn Boonman 360 (9,7%) 
Frank Mertens 228 (6,2%) 
Edwin Brockhoff 20 (0,5%) 
Menno Haakma 24 (0,6%) 
Nico Jonker 313 (8,5%) 
Aldo Voûte 4 (0,1%) 
Ben Kruijsen 24 (0,6%) 
W Klein Schiphorst 14 (0,4%) 
Johan Stuart 59 (1,6%) 
N i co Keh l 51 (1 , 4%) 
Marco Bikker 6 (0 ,2%) 
Peter van der linden 281 (7,6%) 
Vincent van laar 12 (0,3%) 
Petra Vlaming 13 (0,4%) 
Frank Visbeen 19 (0,5%) 
Martin Melchers 2 (0,1%) 
Frans Rijnja 198 (5,4%) 

Provincie Noord - Holland (alleen losse waarnemingen): 
Kees Kapteyn 
Ruud van Beusekom 
Ruud Brouwer 
ludy Verheggen 
Kees Scharringa 
Niels Jeurink 
Paul Slingerland 
Rolien Verbruggen 
R Witte 

1361 (36,8%) 
19 (0,5%) 
82 (2,2%) 
37 (1,0%) 

1 (durft niet) 
21 (0,6%) 

7 (0,2%) 
2(0,1%) 

12 (0,3%) 

U ziet: een prachtige lijst. Wie wordt er op basis van deze lijst uitgeroepen tot waarnemer van 19937 Het 
bestuur heeft hier lang over moeten debatteren. En eerlijk is eerlijk, we kunnen er niet onderuit. We hebben 
in 1993 drie maal iemand uitgeroepen tot waarnemer van de maand. Driemaal achter elkaar waarnemer 
van de maand zijn betekent een absolute mijlpaal in je carrière. Toch komt Ben in het jaartotaal nauwelijks 
aan bod, Dit komt omdat de maand-overzichten niet het hele jaar dekken. Om deze reden waren de stem
men verdeeld . Toch is het bestuur er uitgekomen. Driemaal waarnemer van de maand gaf hierbij de 
doorslag, samen met het feit dat 1993 het jaar van de ouderen is, De waarnemer van 1993 is daarom Ben 

27 



Kruijsen l Een delegatie zal Ben de gelukswensen overbrengen, en hem de reisbrochure "zoogdieren van 
Noord-Holland" overhandigen . Zodra het zilveren theelepeltje met inscriptie klaar is, wordt deze hem 
toegezonden. 

Waarnemingen in 1 993 
per maand 

Aantal waarnemingen 
800··· .. ····· .. ··· .. ·· .... ······ · · · .. ······ · · · · · ·· ···· · ··· · ·· ........... .. 

700···················· · ···· · ······· · ·················· ..... . . . . . ....... .. 

600 · .. · .. .. ···· · · .. ·· · .. ··· .. 

500· .. · .. .. · ·· · ··· .. · · ·· .. ··· 

400······· · ················ · · 
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200· ...... ········ .. · .. ······ 
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Maand 

Toch komt Ben in het jaartotaal nauwelijks aan bod .. . 

Braakballen 

Tot slot nog opsomming van de geplozen braakbalpartijen in Noord-Holland. Een klein lijstje 
vergeleken met de voorgaande, maar pluizen van een partij kost nou eenmaal veel tijd. Grote lof 
dus voor Joost Verbeek, die tijdens zijn nachtelijke arbeidsuren in het provinciale ziekenhuis veel 
heeft geplozen. We zullen namens de NOZOS opslag voor hem aanvragen . Overigens is hier ook 
grote lofbetuiging aan Luc Smit op z'n plaats. Luc besteedt veel tijd aan het controleren van de 
kasten en verzamelt alle partijen Kerkuileballen in de Wieringermeer . Inmiddels hebben we ook 
een nieuwe coördinat or voor braakballen in het Gooi : Gerard M ijnhout. Een overzicht van de 
resultaten van de analyses komt in het jaarboek van de NOZOS over 1992/1993. Dit jaarboek 
bereiden we momenteel voor. 

Joost Verbeek 
Gerard Mijnhout 
Kees Kapteyn 
Nico Jonker 

Aantal partijen 
59 

2 
15 
14 

Kees Mostert 7 
Fred Koning 1 
Floor van der Vliet 1 

Totaal 99 

Namens het bestuur van de NOZOS, 
Kees Kapteyn 
Bos en Lommerweg 1'" 
1055 DK Amsterdam 

Aantal prooidieren 
1890 

163 
1519 
1645 
799 
154 
123 

6293 
(gem. 63,6 prooien per partij) 
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fOPROEPf 

Aan al onze leden en daarbuiten! 

We zijn met de NOZOS ambitieus begonnen met het pluizen van braakballen. In 1992 
en 1993 zijn bijna 100 braakbal partijen uitgeplozen. Een fantastische prestatie . Een 
overzicht van de resultaten heb ik op de NOZOS-braakballendag in het najaar van 1993 
gegeven. In het jaarrapport komt een tabel met de samenvattende gegevens. 
We werken nauw samen met de kerkuilenwerkgroep in Noord-Holland . Zij verzamelen , 
wij pluizen. Een efficiënte arbeidsverdeling. Voor de kerkuilen zijn we een aard ig eind op 
weg, en het zal niet lang meer duren of er ontsnapt geen kerkuil meer aan onze aand
acht. De meeste zitten nog in de Wieringermeer. Ook in het Gooi begint het te komen . 
Maar in grote delen van Noord-Holland is het nog armoe troef met de kerkuil. 
Toch we willen een betere spreiding van de braakballen over Noord-Holland. Nu kunnen 
we drie dingen doen: we slingeren een aantal kerkuilen Noord-Holland in; we wachten 
tot ze zelf gaan vliegen, of we gaan alvast aan de slag met bos- en ransuileballen. We 
infiltreren in vogelwerkgroepen (waarom zou je alles zelf willen doen?), plaatselijke 
clubs om aan de braakballen t e komen. Het liefst wi llen we ook meer pluizers tot onze 
gelederen kunnen rekenen, maar dat lijkt voorlopig een ijdele hoop. 

De infiltratie is vooral gericht om braakbalpartijen te krijgen, het liefst van roestplaatsen 
die jaren achtereen gebruikt worden . We willen met die braakballen immers ook monito
ren . 
Bij deze doen we ook een oproep aan alle NOZOS-Ieden: weet je een roestplaats , meld 
dit dan even. Dan kunnen we bekijken of op deze plek al gemoni(s)toord wordt , en zo 
nee, w ie gaat verzamelen en w ie daar de braakballen van gaat uitpluizen. Het is niet de 
bedoeling om roestplaatsen van kerkuilen te rapen! Dit laten we bewust aan de kerkui
lenmensen over! 

Geef even een seintje aan: 
Joost Verbeek (braakbal/en-coördinator NOZOS) 
gemaa/9 
1613 AM Grootebroek 
02285-13605 

P.S.: In het voorjaar van 1994 komt de NOZOS met een geheel nieuwe, eigen braakbal
lentabel. In deze tabel staan alleen soorten die we in Noord-Holland in de braakballen 
kunnen verwachten. Een makkelijk werkbare tabel dus, voor beginnende èn ervaren 
pluizers. De provincie heeft een mooi, nieuw braakbalformulier ontwikkeld en zorgt voor 
professionele automatisering van de gegevens. Nog niet enthousiast? Kom dan naar een 
braakballen-avond . Dan wordt je het vanzelf! 

Kees Kapteyn 
project-coördinator NOZOS 
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Agenda 

26 Februari Marterdag in het Worm er en Jisp er veld. Zie aankondiging! 

1 Maart Leren pluizen in de Zaanstreek. 
Heb je nog geen ervaring met pluizen? dan kun je hier de kneepjes van het vak 
leren! En we hebben een hoop pluizers nodig voor de komende pluisdata. Zorg dat 
je op 30 maart in het pluizersgilderegister staat ingeschreven! 
Aanvang 20:00 in de Poelboerderij, Veerdijk 106 in Wormer (langs de Zaan). 

5 Maart Themadag: Zoogdieren aan de waterkant. 

8 Maart 

15 Maart 

18 Maart 

30 Maart 

14 April 

1 Juli 

8 Juli 

Lezingen over welke zoogdieren er langs de waterkant leven; de practijk van het 
oeverbeheer de laatste tien jaar; oeverbeheer en het voorkomen van de Noordse 
woelmuis; habitateisen van de waterspitsmuis; de effectiviteit van zoogdier
vriendelijk oeverbeheer. Verder wordt er in groepjes over de onderwerpen 
gediscussieerd. Aan het einde van de dag zal een unieke dia-voorstelling van 
jagende watervleermuizen worden getoond! (Zie de uitnodiging elders in dit 
nummer). 

Pluisavond met Vogelwerkgroep 'het Gooi' 
Aanvang 20:00 in kasteel Groeneveld in Baarn, in het natuurmuseum van Staats

-bosbeneeT vlaklJij station Baarn-;- We gaan kerktl ilenbraakballen -pluizel"l af komstig 
uit de Vechtstreek. 

Pluizen met de Vogelwerkgroep 'Amsterdam' 
Aanvang 20:00 in het Milieueducat iecentrum, Plantage Middenlaan 2 . 

Pluizen met Natuur- en milieufederatie 'Wierhaven' 
Aanvang 20:00 in het Crevelgebouw aan de Schipperskade in Wieringerwerf. 

Productiepluizen in Haarlem. 
Op deze avond w illen we zoveel mogelijk pluizen, lopende bandproductie dus. 
Enige ervaring is dus wel gewenst. 
Aanvang 19:30 (prikklok!) Milieueducatie Centrum Haarlem, Kleverlaan 8 in 
Haarlem (10 min . lopen vanaf het station). Waarschijnlijk gaan een aantal mensen 
van te voren in Haarlem gezamelijk eten. Wil je daar ook bij zijn, dan moet je die 
dag even bellen met Nico Jonker (023-143141). 

Pluizen met Vogelwerkgroep 'Tringa' in Schagen. 
Aanvang 20:00 in het Milieueducatiecentrum 'de Groenling' J. Vermeerstraat in 
Schagen. 

Vleermuizenexcursie in Jisp. 
Aanvang 22:00 op de Poelboerderij. Meer informatie bij de Poelboerderij 075-
219100. 

Vleermuizen in Wormer, rond de Poelboerderij. 
Aanvang 21 :30 op de Poelboerderij (075-219100) 
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Publikaties 

Een nieuwe zoogdierengids! ! 
Er bestaan een aantal zoogdiergidsen of boeken die over zoogdieren handelen. Deze zijn 
allemaal uitverkocht en alleen tweedehands te verkrijgen. We hadden een zoogdieren
gids van Europa, geschreven door van den Brink, maar uit de tijd en uit de markt. Dus 
tijd voor een nieuwe, zo dachten Lange et al. enkele jaren geleden. Hun heuse trots, 
"zoogdieren van de Benelux", was binnen korte tijd uitverkocht. Een nieuwe herdruk 
komt er aan, maar nu bij de uitgeverij van de KNNV. Er komen meer soorten in de gids, 
namelijk de soorten die in Noordwest-Europa voorkomen. Een uitgave, vergelijkbaar met 
de vlindergids van dezelfde uitgever. 
We moeten nog even wachten, maar komt wellicht nog dit najaar: 
"Zoogdieren van West-Europa" 

Voor degenen die absoluut niet kunnen wachten, en toch een prachtige, zeer uitgebrei
de gids over zoogdieren willen hebben, is in 1 993 de volgende gids verschenen: 

Mammals of Britain and Europe. 
David MacDonald & Priscilla Barrett. 
Collins-~ield-Guide,-1993r3-1-2-pagina~s,-meer dan tOOO-illustraties. 
Deze gids verdient zeker de aandacht. Het is een prachtig uitgevoerde gids, en persoon
lijk vind ik dit een van de betere gidsen die tot nu toe verschenen is. De tekeningen van 
Priscilla Barrett zijn nu en dan wat verder van de realiteit dan gewenst, vooral die van 
de vleermuizen. Maar de teksten zijn erg uitgebreid en leveren ook leuke informatie over 
levenswijze van zoogdieren. 
Een aanrader! De gids kost ongeveer 50 gulden. Te koop bij o.a. Natuur en Boek (Den 
Haag), 
Scheltema & Holkema (A'dam) en Architectura en Natura (A'dam). 

De Noordse woelmuis in Waterland en de Zaanstreek. Een inventarisatie 
ten behoeve van beleid en beheer. 
Floor van der Vliet. 
Rapport Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, augustus 1993. 

Dit rapport gaat over de inventarisatie die de VZZ in opdracht van de provincie Noord
Holland en NBLF (Ministerie van LNV) heeft verricht naar het voorkomen van Noordse 
woelmuizen in de Zaanstreek en Waterland. De inmiddels alom vermaarde Floor van der 
Vliet heeft, globaal genomen, hetzelfde gebied geïnventariseerd dat Niels Daan in de 
zestiger jaren onder de loep had genomen. De resultaten zijn bijzonder te noemen: de 
Noordse woelmuis is in veel gebieden nog een algemene soort te noemen, met name in 
de reservaten. Toch is er nog een heleboel werk te doen, willen we ook in de kleinere, 
versnipperde randgebieden weten hoe het zit. Effecten van isolatie op het voorkomen 
van de Noordse woelmuis is een onderwerp waar het Instituut voor Bos- en Natuuron
derzoek zich mee bezig houdt. Het rapport van Floor is een goede basis om verder op te 
bouwen. Het is te bestellen door overmaken van f. 10, = (incl. Porto) op giro 203737 
van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, o.v.v. 'rapport Noord
se woelmuis'. 
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Muizen in stobbenwallen. 
Peter van der Linden & Jos Oude Elferink. 
Rapport Milieufederatie Noord-Holland, Zaandam, juni 1993. 

Peter is een actief lid van de NOZOS, en heeft samen met Jos Oude Elferink in opdracht 
van RWS onderzoek gedaan naar muizen in stobbenwallen in het Spanderswoud. Vooral 
rosse woelmuizen en bosmuizen in de inloopvallen. Er is ook verslag gedaan van de 
energie die gestoken is in het ontwikkelen van een 'elektronische muizendetector' , 
hierover zal Peter nog berichten. 
Het rapport is aan te vragen bij de Milieufederatie Noord-Holland 

Vossen. 
Jaap Mulder. 
Uitgave van de Stichting Kritisch Faunabeheer en de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming, i.S.m. de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en 
de Nationale Campagne Bescherming Roofdieren in België. 
ISBN: 90-72834-02-X 
Dit boekje bevat leuke informatie over de levenswijze van vossen, hetgeen alle voor- en 
na-oordelens over vossen weg moet nemen. Een beetje jammer, dat het een uit de hand 
gelopen broehure is, die niet- de vefspreidin@ kan krijgen die het eigenlijk verdient! Leuk 
voor een werkstuk: de tien meest gestelde vragen over vossen worden hierin behan
deld. 
Je moet er wel voor betalen; de prijs staat helaas niet in het boekje, en een speurtocht 
door Zoogdier leverde het volgende op: 
te bestellen door een onbekend bedrag over te maken op: 
postgiro 203737 van de VZZ, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht. Je kunt het beste even 
bellen om de prijs te achterhalen: tel. 030-544642. 
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Studie en praktijkdag kleine marters en beheer. 

De NOZOS organiseert samen met het Vrijwillig Natuur en Land
schapsbeheer Noord-Holland een studie- en praktijkdag over kleine 

marters en beheer. 
Datum: zaterdag 26 februari 1994 

Plaats: Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer 

Programma 
10.00: ontvangst met koffie 
10.30: lezing met dia's over marters en hun omgeving 
11.00: video (onder voorbehoud) 
11.30: lunch 
12.00: met de boot naar het werkterrein in het Wormer- & Jisper
veld voor uitleg over biotoopbeheer en onder deskundige leiding 
zelf schuilhopen leren maken 
15.30: einde van de dag 

Op deze dag staan de bunzing, hermelijn en wezel centraal. 
De dag kost niks! maar je moet zelf laarzen, brood en regenkleding 

meenemen. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. 
Het werken in het veld vergt nogal wat organisatie en er kunnen er 

maximaal 20 deelnemers mee. 
Daarom is opgave noodzakelijk, waarbij leden van de Nozos en vrijwil

ligers van het VNLB voorrang hebben. Bij voldoende belangstelling 
wordt de dag herhaald. 

Je moet je vóór 10 februari opgeven door een kaartje te sturen naar het 
VNLB 

postbus 6090 
2001 HB Haarlem 

met je naam, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer. 

Voor informatie VNLB: 023-143080 
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