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Biodiversiteit 1* 
Het speelt natuurlijk a! enkele jaren. Feitelijk al voor Rio pleitte iedere zichzelf respecterende - en \vie doet 
dat niet - natuurbeschermer voor behoud van zo veel mogelijk soorten. Sinds Rio is er een hele stapel zoge
noemde rode lijsten geproduceerd. Het 'rood' van de lijsten is natuurlijk synoniem aan het schaamrood -dat 
we zouden moeten hebben. We gaan bar slecht om met de aardkloot waarop we tijdelijk vertoeven. En toch 
blijven we onze uiterste best doen om zo veel mogelijk soorten zeldzaam te krijgen. Verschillende campagnes 
zijn aan de gang. Van massaal vergiftigen via een abominabellucht-, bodem- en waterkwaliteit. Of gewoon 
rechtstreeks via landbouwgif of een overdosis groeistoffen. Ook bismut- en loodbolletjes zijn geliefde instru-
menten om te werken aan-een langere rode fiTst. - - - -

Voor al deze technieken zijn evenzoveel motivaties te geven: een echtschoon milieu is te duur, daar wachten 
we mee tot het volgende kabinet. Van de groeistoffen groeien de piepers lekkersnel en Jachtkip is gewoon 
lekker (of de knal doet aan oudjaar denken). Natuurlijk is een schoon milieu een luxe die we niet gewend 
zijn en dus ook niet nodig hebben. Macrobiotische müsli gezaaid bij volle maan en geoogst door een zwan
gere maagd is - samen met een vleesloos bestaan - alleen goed voor geitenwollensokkendragers. Iedereen 
week dat geitenwollen sokken snel slijten. Die zijn daarom als overbodige luxe te beschouwen. Iedere milieu
activist weet dat luxe, zeker als het overbodig is, slecht voor het milieu is. Daarom kunnen voor het behoud 
van natuur en milieu veel beter kistkalf met mestpieper eten. Dat is nog goed voor de financiën van Kok ook. 
En Wim heeft het zelf gezegd: 'we hebben economische groei nodig om milieumaatregelen te nemen'. 

Dat de redenatie sluitend is, is eenvoudig te bewijzen. Vroeger klaagde men over het lawaai van de buren, 
kreeg er ruzie over en sliep in de zomerse warmte met verhitte kop nog slecht ook. Het lawaai beperkte zich 
echter tot de buren van muziekliefhebbers met een afwijkende smaak. Twee huizen verderop kon je een 
spelt horen vallen en moest je op een houtje bijten (geen milieu om over te bakkeleien). Toen Magreet de 
Boer opmerkte, dat de nieuwe landingsbaan van Schiphol een milieumaatregel was, lachte iedereen haar uit. 
En toch heeft ze gelijk. Sinds de uitbreiding van Schiphol loopt iedereen in de wijde omgeving te klagen over 
geluidshinder, dommelende wethouders schikken wakker, de per~ tikt zijn vinger lam en op ieder verjaarpar
tijtje heb je één onderwerp: het milieu! 

* natuurlijk gaat deze column niet over biodiversiteit, maar net zoals Peter van Straaten in Vrij Nederland opmerkte: 'Agnes be
paald zelf de inhoud van het feuil/eton'. Ik heb de hoop op controle nog niet opgegeven, daarom is dit nummer 1 ! 
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Stress of gewoon geen tijd 
De ratrace van de maatschappij gaat steeds harder en 
harder. IJ ust in timel is geen reclamekreet meer, maar het 
gebruikelijke tempo op menig arbeidsplaats. De tempera
tuur op de beurs bereikt hoogtepunten tijdens een diep
tepunt (de AEX is laag en het verkooptempo navenant 
hoog). Gelukkig valt dan in het oude vertraagde tempo 
het lijfblad op de mat. NOZOS-nieuws is uit! 

Een dun nummertje met in geconcentreerde vorm een 
schat aan informatie. Natuurlijk schrijft Kees over onze 
jaarlijkse ontspanningsoefening: de simultaantelling. Even 
natuurlijk een waar gebeurd verhaal van Floris. Voor de 
afwisseling worden geen muizen gepest, maar is een 
vleermuis onderwerp van studie. 

Naast de bestuursinvloed een artikel van de enige Neder
landse stadszoogdierspecialist (vul dat maar eens in met 
galgje). Martin heeft zich voor het artikel buiten de gren
zen van Amsterdam gewaagd. Gelukkig wordt het ge
biedje wel beschouwd als de achtertuin van de stad. 
Een geheel nieuwe inventarisatietechniek wordt verhaald 
door Onno Steendam. Het opent voor het bestuur de 
mogelijkheid van een nieuwe bron van waarnemers: de 
gasfitters. 

Tot slot het arti~el v(in onzE! vliegende reporter, die ook 
nu voor onverwachte situaties wordt gesteld. 

Inhoud 

Ijmeeroevers, topgebied voor zoogdieren 
Martin Melchers 

Simultaantelling in 1997 in Heiloo 
Kees Kapteyn 

Vreemd(e) gas(t) 
Onno Steendam 

Huismuizen X 
Floor van der Vliet 

Rondom de zoogdierstudie VII 
Fred van Vlierloot 
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IJmeeroevers, topgebied voor zoogdieren 
De bebouwing van het IJmeer, met een stads
wijk ter grootte van de Bijlmermeer, zal grote 
gevolgen hebben voor de fauna van de IJmeer
oevers. Ontsluitingswegen, een sneltram, re
creatieve fietsroutes, en sportvelden met bijbe
horende parkeerplaatsen zullen de hier 
lopende Ecologische Hoofdstructuur van 
Noord-Holland op velerlei wijzen aantasten of 
vernietigen. 
Vooral de grondgebonden soorten, zoals de 
meeste zoogdieren, zullen het moeten ontgel
den. De gifstort aan de Diemerzeedijk wordt 
volledig afgedekt met plastic folie met daarbo
venop een laagje grond. Deze saneringsmaatre
gel zal na verloop van tijd (enige tientallen ja
ren) herhaald moeten worden want grond 
spoelt weg en plastic folie heeft ook niet het 
eeuwige leven. 

Om een actueel beeld van de zoogdieren in dit 
gebied te krijgen ben ik hier samen met Floor 
van der Vliet nog eens extra aan het inventari
seren geweest met inloopvallen. Veel gebiedjes 
tussen Muiden en de IJdoornpolder waren 
namelijk nog steeds niet goed op zoogdieren 
onderzocht. De enige mogelijkheid om de aan
tasting van de leefgebieden van grondgebonden 
diersoorten te compenseren is na de sanering 
alleen maar op de Diemerzeedijk mogelijk. 
Wellicht kunnen de resultaten van inventa
risaties ingebracht worden bij de voorbereiding 

van deze compenserende maatregelen, die de 
gemeente Amsterdam en de Provincie Noord
Holland hebben toegezegd. 

Voor de NOZOS-Ieden die veel verschillende 
soorten muizen in een betrekkelijk klein gebied 
bij elkaar willen vangen, is de Diemerzeedijk 
een uitgelezen mogelijkheid. Wie er iets wil on
dernemen moet snel zijn: in de herfst wil men 
al beginnen met kappen en bulldozeren. Het 
teiïein zal grotendeels worden ontdaan van de 
begroeiing en worden geëgaliseerd. 

Met 31 soorten waargenomen zoogdieren sinds 
1985 behoren de IJmeeroevers tot de rijkste 
zoogdiergebieden van Noord-Holland. Wij gin
gen dan ook enthousiast met onze vallen de 
dijk op, waar vooral oude rietlandjes aan de 
voet onze speciale aandacht kregen, omdat 
deze in de omgeving van Amsterdam nogal 
eens voor verrassende vangsten zorgen. Ook nu 
was het weer raak. Langs de Muiderzeedij.k vin
gen wij een prachtige en nog springlevende wa
terspitsmuis. 
De 50 vallen hadden wij op 24-10-1996 ge
plaa~t i n d~ ki 10I1'"letergl_()kken 1 31-_~8 3E!n 
131-482. We vingen 10 bosmuizen, 2 aard
muizen,1 rosse woelmuis en 1 waterspitsmuis. 
We zagen een haas en vonden een nestje van 
de dwergmuis. 
Op 21-11-1996 plaatsten wij 62 vallen in kilo
meterblok 128-484 op de allergoorste plek van 

Zoogdierwaarnemingen IJmeeroevers 1985-1997 

egel 
mol 
bosspitsmuis 
dwergspitsmuis 
waterspitsmu is 
huispitsmuis 
watervleermuis 
dwergvleermuis 
ruige dwergvleermuis 
laatvlleger 
haas 
konijn 
rosse woelmuis 
veldmuis 
aardmuis 
noordse woelmuis 

woelrat 
muskusrat 
bever 
dwergmuis 
bosmuis 
huismuis 
bruine rat 
wezel 
hermelijn 
bunzing 
Amerikaanse nerts 
das 
vos 
huiskat (verwilderd) 
ree 
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de Diemerzeedijk, in uitlopers van vegetatie op 
een ondergrond van zuurteer en in holtes van 
vliegas. Het stinkt op deze plek, ruim 20 jaar na 
het branden en storten nog verschrikkelijk. Bij 
het controleren van de vallen hagelde het kei
hard. Er was één bliksemflits die ons op een 
haar na miste. Je moet soms flink afzien in 
dienst van de wetenschap. Ons doorzetten 
werd beloond. We vingen 1 bosmuis, 3 aard
muizen, 13 rosse woelmuizen en 2 boss pits
muizen. Door deze vrij goede vangsten onder 
slechte omstandigheden en in een bizar bio
toop lieten we de vallen nog een nachtje staan. 
die nacht regende het voortdurend. Overdag 
zetten de plensbuien zich voort. We vingen 
desondanks 5 bosmuizen, 7 aardmuizen, 9 ros
se woelmuizen, 2 bosspitsmuizen en 1 woelrat. 
Deze laatste heeft ruim een half jaar bij Floar 
gelogeerd en is, na door Ronaid Hoogenhout 
tijdens een werkexcursie aan een delegatie be
trokkenen bij het Ecólint te zijn-getoonD, vrij
gelaten. 
Op jacht naar de waterspitsmuis hadden we 
veel vallen erg "nat" gezet. Deze vallen waren 
geheel of gedeeltelijk volgelopen door het stij
gende water. Het was daarbij 's nachts erg koud 
geweest. Zorgelijk openden wij de vallen, maar 
constateerden slechts 1 verdronken bosmuis en 
.2-dGGe9G55I3itsrnui~eR.-- --- --- -- --
Het overgrote deel van de muizen had op een 
verhoging van nestmateriaal deze miniwaters-

-nood overleefd. 
Er volgde een strenge "elfstedentochtwinter". 
Op 6 maart 1997 plaatste ik 20 vallen omdat 
voar de TROS-televisie een muis nodig was in 
de strijd tegen IJburg (maar zelfs voor deze 
muis deinsde de olifant Amsterdam niet terug). 
Tien vallen zette ik op de plek waar we op 20 
november in alle vallen een muis hadden. Nu 
was de vangst, bij goede weersomstandigheden, 
slechts 1 bosmuis en 2 aardmuizen. "Na de 
winter is het slecht muizen vangen" luidt het 
gezegde van Floar. 
Met 10 vallen werd een oud rietlandje in kilo
meterblok 127-485 bemonsterd. Resultaat: 1 
aardmuis, 1 bosmuis en 1 dwergspitsmuis. Ho
pelijk stimuleren deze leuke vangsten en de 
kans om nog 5 andere soorten muizen of ratten 
en mogelijk kleine marterachtigen te vangen, 
andere NOZOS-Ieden om hier met vallen- aan 
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de slag te gaan. Er zijn nog diverse terreintjes 
die niet zijn onderzocht. Voor de volledigheid, 
en als een ter nagedachtenis aan de prachtige 
IJ meeroever tussen Muiden en Durgerdam. 
Hieronder volgt een lijst met zoogdiersoorten 
die sinds 1985 langs deze oevers zijn waarge
nomen. 

Martin Melchers 



Simultaantelling in 1997 in Heiloo 
Sinds 1992 wordt jaarlijks een simultaantelling 
van Rosse vleermuizen en Watervleermuizen 
gehouden in drie regio's in Noord-Holland. 
Daarnaast worden beide soorten al enige jaren 
achtereen in Einde Gooi e.o. geteld middels si
multaantellingen (Boonman, 1997). Voor de 
achterliggende theorie en methodiek wordt 
verwezen naar eerdere verslaglegging van deze 
tellingen (Boonman & Kapteyn, 1992; Kapteyn, 
1993; 1994; 1995 en 1996). 
In 1997 viel de beurt aan de regio Noord-Ken
nemerland. In deze regio is eenmaal eerder 
een simultaantelling gehouden, namelijk in 
1994 (Kapteyn, 1994). In dat jaar strekte het 
telgebied zich uit van Heiloo tot aan Groet. Het 
nadeel van een dergelijk groot gebied is dat de 
kans op verplaatsing van kolonies binnen de 
opsporingsperiode vrij groot is, en dat vermin
dert dus de kans op een geslaagde telling. Er 
werden toen dan ook op de tel avond enkele 
bomen 'leeg' aangetroffen. 
In 1997 was de zoektijd naar boomkolonies 
door omstandigheden beperkt tot twee nach
ten, reden waarom het telgebied slechts uit de 
omgeving van Heiloo (d.i. Heiloërbos en Ter 
Coulster)bestol'ld. De bossel'lin ditgebiedJig-

gen geïsoleerd 
van andere bos
sen in Noord
Kennemerland. 
In de omgeving 
van Bergen be
vinden zich de 
dichtstbijzijnde 
oude loofbossen; 
hemelsbreed een 
afstand van vijf 
kilometer. Van
wege deze grote afstand is de kans op uitwis
seling met kolonies in andere gebieden gedu
rende een zomer vrij gering. Daarom kan de 
populatie in dit gebied als een vrij op zichzelf 
staande populatie gezien worden. 

Meer Rosse vleermuizen geteld 
Oe telling van Rosse vleermuizen kan succesvol 
genoemd worden: er zijn in totaal 82 uitvlie
gers geteld. De grootste groep betrof 46 exem
plaren. Deze groep bevond zich in een Eik na
bij de Katten berg. In het Heiloërbos zaten 77 
dieren, in Ter eoulster slechts vijf dieren. 
Als .we.de .resultaten-vergeliJkellmetde .. telresul-

Tabel 1. Resultaten van de simultaantelling op 5 juli 1997, Heiloërbos en Ter Coulster. 

boom boom Rosse Water I Ruige dwerg- tijd . tijd teller(s) 
nummer soort vleermuis vleermuis vleermuis eerste laatste 

Eik 9 Arend de Jong 
Kees-Jan Appel 

2 Eik 18 Manda de Jong 
Jos Roersma 

3 Beuk 25 22:15 22:30 Joy de Wit 

4 Beuk Erik-Jan de Wit 

5 Eik 46 22:12 22:29 Joost Verbeek 
Douwe Tadema 

6 Beuk 6 22:15 22:20 Marian Tadema 

7 Beuk 5 

I 

22:10 22:40 Hermine Tinneveld 
Ibert van den Ende 

8 Beuk 57 22:20 23:10 Floor van der Vliet 
I Petra Vlaming 

9 Beuk 
I 

48 22:15 23:20 Theun van de Zee 
I 

Totaal 82 84 48 
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taten in 1994, dan blijkt het aantal getelde Ros
se vleermuizen in 1997 28% hoger te zijn dan 
het aantal in 1994; er werden in 1994 in het
zelfde gebied 64 Rosse vleermuizen geteld. 

Minder Watervleermuizen geteld 
De simultaantelling in 1997 leverde in totaal 84 
Watervleermuizen op. Dat is juist 21 % minder 
dan het aantal in 1994, toen er 106 uitvliegers 
geregistreerd werden. Dit jaar bleek echter de 
groep dieren in de boom die als eerste gelokali
seerd was, in de laatste nacht voor de telling al 
verplaatst te zijn. Er is een kleine kans dat deze 
groep aan de aandacht ontsnapt is. Op een an
dere locatie is het zeer waarschijnlijk dat de 
boom waarbij gepost werd niet de enige was en 
zijn er dieren gemist. Het totaal aantal betreft 
dus 84+. 

Onverwachte vondst 
Bij de zoektocht naärkolonies Rosse vleermui
zen en Watervleermuizen werd een grote 
groep Ruige dwergv'leermuizen gelokaliseerd. 
Van deze soort vinden we in Nederland in de 
zomer vrijwel geen grote groepen, doordat 's 
zomers uitsluitend mannetjes van deze soort in 
Nederland voorkomen (deze zitten in het alge
meen in kleinere groepjes bijeen of leven soli
tair). Nu-is eerder in-Jisp een (eerste?)-uitzonde
ring op deze regel gevonden. Daar werd in een 
woning een grote kolonie van de soort gevon
den, bestaande uit meer dan 60 vrouwtjes; in 
deze kolonie werden bovendien jongen aange
troffen, zodat deze vondst de eerste kraamko
lonie van Nederland betrof. 
Nu bleek tijdens de simultaantelling dat er 
maar liefst 48 dieren de boom verlieten. Dat 
betekent ofwel een hele grote groep mannetjes, 
ofwel een groep vrouwtjes. Mannetjes leven 
weliswaar in groepjes, maar in begin juli zijn de 
mannetjes al zeer territoriaal en het is daarom 
onwaarschijnlijk dat het mannetjes zijn. Het is 
zaak om volgend jaar vroeger in het jaar te po
gen enkele dieren af te vangen. Het is maar de 
hoop dat ze er dan ook nog zijn. 

Vervolg 
In het jaar 2000 zal voor de derde maal een 
telling in Noord-Kennemerland plaatsvinden. 
Wellicht behoort het tevens tot de mogelijkhe-
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den om de omgeving Heiloo jaarlijks te gaan 
tellen. Dat zal in 1998 bekeken worden. Wel
licht dat de mensen die bij de telling geholpen 
hebben, ook in 1998 weer van de partij zijn: 
Kees-jan Appel (met kennisL Albert van der 
Ende, Arend de Jong, Manda de jong, jos Roer
sma, Douwe en Marian Tadema (met 2 kennis
sen), Hermine Tinneveld, Joost Verbeek, Petra 
Vlaming, Floor van der Vliet, joy en Erik-jan de 
Wit, Theun van der Zee en ondergetekende. 
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Vreemd(e) gas(t) 
Aan het einde van deze winter roken we op 
verschillende plaatsen in ons huis een vieze, 
muffe, doordringende geur. Familie en beken
den hebben allemaal hun neus te ruiken gelegd 
op verschillende plaatsen in huis, maar de geur 
was ondefinieerbaar. 
Omdat de geur bij de gasmeter het sterkst was 
hielden we het op een gaslek. Van het gasbe
drijf is er iemand gekomen en heeft met zijn 
elektronische snuffelaar vastgesteld dat er een 
lage gasconcentratie in de gasmeterkast aanwe
zig was. Hij heeft een nieuwe gasmeter ge
plaatst en is weer vertrokken. Gelukkig, hij had 
de oorzaak gevonden en de overlast leek ver
holpen. Enkele dagen daarna roken we nog 
steeds die vieze lucht. Nog een week gewacht 
en weer het gasbedrijf gebeld. De man heeft 
weer elektronisch gesnuffeld maar kon deze 
keer niets vinden. We raakte nu toch wat onge
rust. Wonen we op vervuilde grond? Gevaarlij
ke gassen? 
In het voorjaar werd de hinderlijke geur bin
nenshuis steeds minder. Wel roken we de geur 
nu buiten in de tuin. Het bleef een raadsel wat 
er nu aan de hand was. 
Eind.maartbelLik wee Lbegonnen met bet 
plaatsen van live-traps in de tuin om te bekij
ken welke muizensoorten er dit jaar in de tuin 
voorkomen. Tot dat moment waren de bos
muis, de huismuis, de bosspitsmuis en de veld
muis in dë tuin gevangen. 
Op een avond!, was al na een uur één van de 
vallen dicht. De val mee naar binnen genomen 
en leeggeschud in een grote doorzichtige plas
ticbak (om de vangst goed te kunnen bekijken). 
Stomverbaasd zag ik dat er een vreemd ge
drocht, met kleine varkensoogjes en een Wim 
T. Schippersneus in de bak viel. Het was een 
klein bedrijvig stinkertje maar wel met een ver
tederende blik. Het was de huisspitsmuis. 
Trots liet ik het muisje aan de rest van de fami
lie zien. Even later toen we uitgekeken waren 

__ 'Hc .. ,~~~_~he9j~A~ ,'!l"~!s vy~er buiten 1~~g~laten. Binnen _ 
stond nog de muizenval op tafel. Voor ik deze 
ook naar buiten bracht hield ik hem nog even. 
onder dE! neus van mijn moeder die zat te bei
len. Dit bleek de oplossing voor onze geheim
zinnige stankoverlast bij ons in huis. Me moe-

der herkende de stank van de spitsmuis. - -
Waarschijnlijk zijn er afgelopen winter een 
aantal doorgewinterde pioniers er in geslaagd 
door het open polderlandschap onze tuin te 
hereiken. Ze.hebbenindekwipwimte_under 
het huis overwinterd. Bij de gasmeterkast zit 
een houten luik in de stenenvloer om in de 
kruipruimte te komen. Vandaar dat daar de 
meeste stank naar boven kwam. 
Deze zomer lijken de pioniers zich flink uitge
breid te hebben. 's Avonds is er een hoop gerit
sel en gekwetter te horen. Laatst heb ik ze nog 
een snee brood gegeven met pindakaas. Schit
terend om zo'n muisje op zijn achterpoten 
staand met het brood te zien stoeien. Het lukte 

. hem niet het brood weg te slepen. De volgende 
morgenvond-ik een schoon broodje, de pinda
kaas was er netjes afgeschraapt. 
Hopelijk zijn de huisspitsmuizen (met hun muf
fe lucht), mede door de pindakaas, groot en 
sterk genoeg om de komende winter massaal 
verder te trekken, de wijde polderwereld in (of 
naar de buren). -- .- --=._""-" 

Onno Steendam 
Polder De Engewormer 
te Wormer 
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Huismuizen X 
Even niet over muizen maar over vleermuizen 
dit keer. Ik heb een dwergvleermuis thuis ge
had. En dat was een aandoenlijk drommeltje. 
Degene die hem begin juli in de tuin vond, laag 
boven de grond hangend aan een muurtje (de 
vleermuis), meldde dat het een jong was. "Ik 
heb hem melk gegeven en dat drinkt-ie". Een 
jong! Dat zou een kolonie kunnen zijn. En een 
beetje een vergoeding voor de teleurstelling van 
een week eerder. Toen belde de Dierenambu
lance dat er een jong vleermuisje was gebracht. 
Dat was ook zo, maar uitgerekend nu waren er 
geen gegevens genoteerd, niet waar de vleer
muis was gevonden en ook niet wie hem ge
bracht had, terwijl dat altijd zorgvuldig wordt 
bijgehouden. 
Ook dat jonkie dronk melk maar stierf toch na 
een paar dagen. Maar het vermeende jong van 
het muurtje bleek toch gewoon een volwassen 
dwergvleermuis te zijn, een mannetje. Het viel 
me op dat de staartvlieghuid aan de bovenzijde 
voor bijna eenderde behaard was, een ken
merk dat voor de ruige dwergvleermuis wordt 
gegeven, maar de overige maten vielen geheel 
binnen de marge voor dwergvleermuis. 
MenseJLdie_\lIeermuizen_\Iinden ~erb_aze_n_zicb _ 
er steeds weer over dat ze zo klein zijn, waar
schijnlijk omdat ze kalongs in gedachten heb
ben. De vondeling wemelde van de mijtenlar
ven, gemene parasiet jes waarvan een groot 
aantal rood zag van het opgezogen vleer
muisbloed. Toen ik de vleermuis had opgepakt 
namen tientallen van die bloedzuigertjes met
een de wijk naar mijn handen, waarschijnlijk 
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omdat die warmer waren. Het was een goed 
middel om de vleermuis van ongedierte te 
verlossen. Veel andere mijten en een paar 
vlooien penseelde ik thuis van hem af. Zijn bi
vak werd een pindakaaspotje met gaatjes in het 
deksel en een prop wc-papier op de bodem. 
Meelwormen pakte hij gretig aan. Hij kauwde 
eerst nogal traag en moeizaam omdat hij nog 
niet helemaal op temperatuur was, maar dat 
was een minuut of tien later al een stuk verbe
terd. Hij rukte de aangeboden meelwormen 
van het pincet af, en begon ongeduldig rond te 
klimmen als de aanvoer niet snel genoeg ging. 
Hij maakte daarbij zo nu en dan zachte echo
locatiegeluiden, waarbij de bek gesloten bleef 
of slechts weinig werd geopend. 
Na twee dagen zag ik dat hij na de maaltijd 
uitgebreid toilet ging zitten maken. Dat werd 
ingeleid met gapen en aflikken van de lippen. 
Dan volgde het kammen van de vacht met een 
achterpootje. Dat ging met razendsnelle hark
beweginkjes, waarbij de pels in zigzagpatroon 
werd bewerkt. Na ongeveer vier baantjes likte 
de vleermuis zijn 'kammetje' even schoon. De 
hele vacht bleek tot en met de kop door de 
.acbtef"pootj.es.l>_er.eiktJe.J<unJleILWQIQen. Ya_n 
enkele tientallen mijten die nog over zijn lijf 
crosten wist hij zich in een paar dagen te ont
doen. 
De vlieghuid werd schoongelikt. Daarbij zat de 
vleermuis vaak met een vleugel over de snuit . 
geslagen, hij maakte van zijn vleugel als het 
ware een tentje en kon dus niet meer om zich 
heen kijken. Het viel mij trouwens op dat 



vluchtgedrag helemaal ont
brak. Het beestje was rustig 
bezig terwijl ik er met mijn 
neus bovenop zat en om het 
allemaal goed te kunnen be
kijken een tamelijk felle lamp 
boven het potje had geplaatst. 
Na de schoonmaak probeerde 
hij wel een donker plekje te 
vinden en ging driftig in het 
potje rondklimmen, waarbij 
hij er geen idee van leek te 
hebben dat hij rondjes liep en 
dus steeds op dezelfde plaats 
voorbijkwam. Werd het potje 
donker geplaatst in een kast, 
dan kwam hij al gauw tot rust, 
en sliep in vreemde hou
dingen, bijvoorbeeld plat op 
de buik met de kop omhoog 
tegen de wand van het potje. 
Een mens zou daar een stijve 
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deed het niets. Wel bracht hij 
mij aan het schrikken want hij zag er dan erg 
overleden uit. Maar de trage ademhalingsbe
wegingen van de flanken bewezen gelukkig dat 
er nog leven in zat. En het potje met vleermuis 
aiöpdêtafêlgezêtêîtinhêrlicht, hadtûrge
volg dat al na een paar minuten het kopje ver
langend boven de rand uitkeek. Wat meel
wormpjes zouden er weer best in gaan. Om het 
menu wat te variëren haalde ik uit de tuin vlie
gen, spinnen en muggen. Die werden in hun 
geheel opgegeten, met gemak 15 stuks en dan 
nog een meelworm of vier. Er dwarrelde wel 
eens een vleugel of een pootje van een prooi af, 
maar ik kreeg de indruk dat dat meer toevallig 
gebeurde, en niet omdat de vleermuis ze af
beet. Wel werden meelwormen eerst over de 
lengte helemaal bekauwd, schoven dus van 
links naar rechts of andersom door de bek 
heen. Pas daarna werd met het eigenlijke op
eten begonnen. Als slot van de maaltijd liet ik 
de vleermuis drinken van een in water gedoopt 
lucifershoutje. 
Na een week heb ik hem na het eten in de ka
mer aan de muur gehangen. Daar ging hij zich 
weer uitgebreid poetsen, hangend aan één 
poot, houvast vindend aan een bultje in het be-
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hang. Ik liet hem een minuut of vijf begaan 
maar toen hij een beetje ging hangen te niksen 
blies ik een paar keer zachtjes tegen hem aan, 
en ja hoor... daar vloog hij, heen en weer door 

- aekamêt'.Ptergtlîgpt'tma. PlirlaIToaerraeen 
minuutje op een lijst boven het raam. Na deze 
test heb ik hem in de avondschemering losgela
ten op een plantsoen vlak bij het huis waar hij 
was gevonden. De vinders waren verbaasd en 
verheugd na anderhalve week het verluisde 
vondelingetje weer zo blakend van gezondheid 
terug te zien, en zwaaiden hem uit. 

Het gaf voldoening weer eens een vleermuis te 
kunnen oplappen en weg te laten vliegen. De 
meeste die gevonden worden zijn ziek, uitge
put, of hebben een gebroken vleugel. Dan lukt 
het niet meer om ze te revalideren en terug te 
brengen in de natuur. Meestal zijn ze al na een 
paar dagen dood. 

Floor van der Vliet 
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Rondom de zoogdierstudie VII 
Wat een rottroep is het hier geworden hè? 

Ja vind je? D'r leeft toch helemaal niks meer? 

Kraaien, vossen, die vreten alles op. Ik heb deze 
maand al drie verwilderde katten afgeschoten 
en d'r zit er nog één, die probeer ik vanavond 
te pakken te nemen. Maar ze zijn slim, ze we
ten dat je komt. 

Jullie weten het aliemaal beter en ondertussen 
wordt de boel hier uitgemoord. 

Nou ja jij dan speciaal niet maai jullie, de bio
logen zeg maar, jullie lopen allemaal onder
zoek te doen en rapporten te schrijven en dan 
overal een dikke vinger in de pap en moet je 
eens kijken hoe het allemaal achteruitholt in
tussen. 

Nou vroeger zag je hier bijvoorbeeld veel wei
devogels. Niks meer van over. 

Ach schei toch uit. Dat achterlijke geneuzel, ko
men jullie weer aanzetten met een complex 
aan factoren en natuurlijke successies. Ik kom 
hier al dertig jaar en het komt gewoon door 
kraaien waar er veels te veel van komen, en 
vossen. 

Je ziet dat, je neemt de ontwikkeling waar, niks 
geen biologenonderzoek voor nodig. Gewoon 
de ervaring. En hier zijn mensen al eeuwen in 
het landschap bezig, dat kun je geen pure na
tuur noemen. Maar vertel mij maar eens wat 
de natuurwaarde er nog van is. 

. Er zitten hier leuke soorten muizen? Dat moet 
je eens tegen de boeren hier gaan vertellen, die 
zien je aankomen met je leuke muizen. Wat 
een last die soms niet hebben van zulke bees
ten in het gewas. Leuke muizen. 

Ja, dat is een haas. Die zitten hier nog wel, 
maar veel minder. Je kon er vroeger per jaar 
wel meerdere per bunder afhalen op sommige 
plaatsen. Per jaar, dat haal je nou niet meer .. 
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Jawel, die zitten er wel, bunzings, hermelijnen 
en wezels ook. 

Doet er niet toe waar. Moet er weer zonodig 
een boekje worden gemaakt waar dat allemaal 
in staat. Laat de beesten maar lekker met rust. 

Nee wat ik zeg, 't holt achteruit. 
Kom, 't wordt duuster, ik ga die kat eens probe
ren om te leggen, en eens zien of er nog een 
beetje van de natuur te genieten valt. 

Fied van Vlieïloot 

Bij gebrek aan postzegels 
Kees kapteyn is verhuisd. Dat wist iedereen al, 
maar Kees vroeg of we het toch nog een keer in 
NOZOS-nieuws wilde vermelden. En dan het 
liefst op een opvallende plaats (krijgt waar
schijnlijk niet genoeg post). Nu daar gaat ie 
dan: 

Kees Kapteyn 
Abelenlaan 31 

1829 EG Oudorp 
072 - 52 80 556 

Zo duidelijk? 






