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DE INLANDSCHE VLEERMUIZEN. 

Sn 1862 klaagde Schlegel over onze gebrekkige 
1 kennis der inheemsche vleermuizen, in 1879 

' deed Dr. Jentink hetzelfde en sinds dien tijd 
zijn we hierin niets verder gekomen. Het is dus 
te verwachten, dat, evenals dit in den laatsten tijd 
bij andere diergroepen, met name de reptilien en 
amphibien gebleken is, ook omtrent onze vleermuizen 
nog veel nieuws aan het licht gebracht kan worden, 
wanneer er maar meer de aandacht op gevestigd 
wordt. Misschien kunnen de onderstaande dichoto-
mische tabellen daarbij haar diensten bewijzen. 

Bij de samenstelling dezer tabellen heb ik alleen uit
wendige, gemakkelijk in het oog vallende kenmerken 
gebruikt. Met behulp hiervan en van de bijgevoegde 
figuren zullen, denk ik, 
de dieren in den regel 
zonder veel moeite ge
determineerd kunnen 
worden.!) Om volmaak
te zekerheid te krijgen ^ 
is echter in vele ge
vallen een onderzoek 
van het gebit nood
zakelijk. Het is dus 
wol gewenscht, vooral 
wanneer men meent 
een der zeldzamere 
soorten in handen te 
hebben, de determi
natie door een deskun
dige te laten contro
leeren Men kan daartoe 
bijvoorbeeld het dier, 
dood of levend, naar 
//Artis* zenden, waar 
het ook eventueel in de daar aanwezige standaard
collectie der Nederlandsche Fauna, die op het punt 
van vleermuizen nog zeer onvolledig is, zou kunnen 
worden opgenomen. 

In den regel zal de vangst van vleermuizen het 

CÜU^ri 

' ê. * C. 
Fig. 1. a. Vesperugo noctula; h. Voet en achterrand der staarthuid van 

Vesperugo serotinus; c. idem van Vespertilio dasycneme; d. idem 
van Vespertilio murinus. Alle figuren op "/a der ware grootte. 

*) Uitvoeriger beachrüvingen vindt men in: Blasius, 
Naturgeschichte der Saugethiere Deutsehlands und der 
angrenzenden Lander von Mitteleuropa, Braunschweig 1857, 
en in: Dobson, Catalogue of the Chiroptera British Museum, 
London 1878. Aan deze beide werken z^n onderstaande 
tabellen grootendeels ontleend. Opgaven over de tot onze 
fauna behoorende soorten vindt men, behalve in Schlegel's 
bekende boek (De Dieren van Nederland, Zoogdieren, 
Haarlem 1862), voornameiyk by Jentink (Tüdschr. Ned. 
Dierk. Ver., IV, -1879) on Maitland (Notices sur les Animaux 
rares des Pays-Bas etc, Mammifères, La Haye 1898). 

gemakkelijkst geschieden in den winter, wanneer 
ze zich in allerlei schuilplaatsen, als holle boomen, 
kelders, holen, enz. terugtrekken. Ook 's zomers 
brengen ze den dag in dergelijke schuilhoeken door. 
Volgens Brehm bewonen de meeste vleermuizen 
gedurende den winterslaap holen en onderaardsche 
ruimten; een aantal van onze inlandsche soorten 
zijn dan ook uitsluitend in de omgeving van den 
St. Pietersberg aangetroffen en ongetwijfeld heeft 
men in Z.-Limburg de meeste kans om zeldzame 
soorten te ontdekken. 

Behalve de inheemsche soorten zijn in de tabel 
ook die soorten opgenomen, waarvan het twijfel
achtig is, of ze in ons land voorkomen, en die, welke 

in de aangrenzende 
gebieden gevonden zijn 
en waarvan het daar
om mogelijk of waar
schijnlijk is, dat ze 
ook bij ons kunnen 
worden aangetroffen. 
De tot deze beide 
categorieën behoorende 
soorten zijn door cur
sieve letter aange

geven. 
Ter verduidelijking 

van de tabel moeten 
vooraf eenige daarin 
gebruikte termen ver
klaard worden (zie 
fig. la). We begin
nen daartoe met het 
meest karakteristieke 
lichaamsdeel der vleer

muis, de vlieghuid. Deze wwdt gesteund door de 
beide ledematen en, bij onze inlandsche soorten, ook 
door den staart. Er zijn in hoofdzaak drie gedeelten 
aan te onderscheiden, die men met Hollandsche namen 
voorarmhuid, vleugelhuid en staarthuid noemen kan. 
Het belangrijkst is de vleugelhuid; een gedeelte 
hiervan, ook wel vingerhuid genoemd, is tusschen 
de vier sterk verlengde vingers uitgespannen, terwijl 
de eerste vinger, de duim, die in tegenstelling met 
de andere vingers een klauw draagt, vrij uitsteekt. 

De achterrand der staarthuid wordt gesteund 
door een uitsteeksel van het hielbeen, spoor of 
spoorbeen genoemd. Dikwijls steekt echter een stukje 
van de staarthuid in den vorm van een afgeronde 
lob, de spoorlob, achter de spoor uit. 
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Het is bekend, dat de vleermuizen een zeer fijn 
tastgevoel bezitten. Gedeeltelijk zetelt dit in de 
vlieghuid en de ooren, voor een ander gedeelte 
echter wordt het veroorzaakt door tastbaren, welke 
op klierachtige verhevenheden van den kop geplaatst 
zijn. Deze steeds aanwezige, maar soms weinig 
ontwikkelde verhevenheden, nemen dikwijls den 

A.. £. 
Fig. 2. Neusaanhangsels: a. van Rhinolophus forrum-equinum; 

b. van Rh. hipposideros; iets vergroot. Naar Blasius. 
1. voorste, 2. middelste, 3. achterste neusblad; n. neusgat. 

vorm aan van groote, verschillend gevormde huid-
lappen, die op den snuit geplaatst zijn en den kop 
een zeer zonderling voorkomen geven. Voor het 
onderscheiden der soorten zijn deze aanhangsels 
zeer belangrijk; onder de inheemsche soorten komen 
ze echter maar zelden, alleen bij de Ehinolophus-
soorten, voor. Hier onderscheidt men aan het aan
hangsel drie gedeelten (zie fig. 2): het voorste of 
horizontale, het middelste of centrale en het achterste 
of terminale neusblad. Het eerste is hoefijzervormig 
en omsluit de neusopeningen, het tweede ligt 
tusschen of achter de neasopeningen, het laatste 
tusschen de oogen. 

Van veel belang voor de systematiek is ook de 
vorm der ooren. Ook deze hebben een ontwikkeld 
tastgevoel en zijn ook daarom meestal zeer groot: 
bij Plecotus auritus bereiken ze zelfs bijna de 
lengte van het geheele lichaam. Meestal vindt 
men vóór de ooropening een bladvormig aanhangsel, 
het z.g.n. oordeksel (tragus), welks vorm dikwijls 
een gemakkelijk kenmerk voor de onderscheiding 
der soorten is (zie de figuren). Onder de inlandsche 
vleermuizen ontbreekt het alleen bij de Ehino-
lophidae. 

Q.. Tabel 3er families en geslacltten. i) 

1. Neus met een bladvormig aanhangsel; geen 
oordeksel (flg. 2, 4a, b) [fam. Bhinolophidae]. 

I. Rhinolophus. 
— Neus zonder bladvormig aanhangsel; een oor

deksel [fam. Vespertilionidae] 2 
2. Ooren aan de basis met elkaar vergroeid; neus

gaten op de bovenzijde van den snuit (fig. 3a). . 3. 

') In den laatsten tyd heeft men door haast al te consequente 
opvolging der bestaande nomenclatuurregels eenige wijzi
gingen gebracht in de Latünsche namen; daar deze wijzigingen 
wel vooreerst geen algemeenen ingang zullen vinden, heb ik 
mü hier aan de oude, algemeen gebruikeiyke namen ge
houden. 

— Ooren niet met elkaar vergroeid; neusgaten 
aan het uiteinde van den snuit (fig. Sb, c) . . . 4. 

3. Ooren zeer groot, bijna zoo lang als het lichaam; 
geen spoorlob (fig. 3a, 4c) IL Plecotus. 

— Ooren slechts ongeveer zoo lang als de kop 
(d. w. z. ze bereiken, naar voren omgebogen en tegen 
den kop gelegd, het uiteinde van den snuit); een 
spoorlob (flg. 4d) III. Synotus. 

4. Een spoorlob aanwezig; ooren korter dan de 
kop (naar voren gelegd bereiken ze den snuittop 
niet); oordeksel aan het uiteinde afgerond; snuit 
kort en dik (fig. la, b, 3b, 5). . . . IV. Vesperugo. 

— Geen spoorlob; ooren meestal ongeveer even 
lang of langer dan de kop; oordeksel meestal spits; 
snuit langer, conisch (fig. lc,d, 3c, 6). . V. Vespertilio. 

Tot de beide laatstgenoemde geslachten behooren 
de meeste van onze inheemsche soorten. De beste 
vliegers onder de vleermuizen behooren tot het geslacht 
Vesperugo; ze komen 's avonds het vroegst uit hun 
schuilplaatsen voor den dag en vliegen zelfs bü ongunstig 
weer. Hun beter vliegvermogen uit zich in den lichaams
bouw door de lange en slanke vleugels, waardoor ze zich 
van de Fesperi^io-soorten onderscheiden. 

Mg. 3. Bovenzijde van den kop van: a. Plecotus 
auritus; h. Vesperugo serotinus; c. Vespertilio 

murinus. ''/s Nat. gr. 

13. T a b e l der soo r t en . 

I . Sliiaolophns. 

1. Voorste (hoefijzervormig) neusblad gaafrandig; 
voorste, vertikaal dwarsvlakje van het middelste 
neusblad in het midden versmald en boven afgerond 
(fig. 2a, 4a). Bovenzijde roodachtig bruin, onderzijde 
lichtgrijs. Lengte 55 mM. >) 

Groote hoefijzerneus, R. ferrum-equinum Schreb. 
Zeldzaam; waargenomen by Maastricht en Nijmegen 

en in Leiden. Vliegt vrü slecht en niet hoog en leeft 
meestal gezellig, liefst op droge plaatsen. 

Voorste neusblad met fijn gekartelden buitenrand; 
voorste dwarsvlakje van het middelste neusblad 
naar boven tamelijk gelijkmatig versmald en aan den 
top spits afgerond (fig. 26, 46). Lichtbruin, onder
zijde weinig lichter dan bovenzijde. Lengte 38 mM. 

Kleine hoefijzerneus, R. hipposideros Bechst. 

') Met de maten is steeds de lengte van kop en romp to 
zamen bedoeld. Deze is natuurlijk veranderlijk en de maten 
geven dus slechts een gemiddelde aan. 
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Zeldzaam; gevonden bü Maastricht, Wyk-bu-Duurstede 
en Darthuizen (Utrecht). Vliegt slecht en bewoont 
dikwijls in groote troepen haar schuilplaatsen. Men 
vertelt van deze soort, dat zij het bloed van kleine 
zoogdieren en vogels uitzuigt. 

Fig. 4. Ooren van: a. Rhinolophus ferrum-equinum; 
6.Rh. hipposideros; c.Plecotus auritus; d. Synotus 

barbastellus. Nat. gr. Naar Blasius. 

I I . Plecotus. 
Grauwbruin, onderzijde iets lichter. Lengte 42 mM. 

(fig. 3a, 4c) Grootoor, P. auritus L. 
Over het geheolo land verspreid. Deze soort is dooi

de lange ooren gemakkelük van alle andere te onder
scheiden. Ze vliegt viU hoog en tamelijk goed, maar 
niet snel. 

III . Sjnolus. 
Zeer donker zwartbruin, onderzijde.iets lichter. 

Lengte 42 mM. (fig. id). 
Dwarsoor, S. barbastellus Schreb. 

Tot nu toe slechts in de omstreken van Arnhem 
waargenomen. Vliegt hoog en snel, veel behendiger 
dan de Grootoor. 

IV. Vosporugo. 
1. De staart is geheel in de vlieghuid ingesloten 

of zijn uiterste, kraakbeenige, dus buigzame top 
steekt er achter uit; dit vrije gedeelte is in elk 
geval zeer kort, korter dan de helft van den duim 
(fig. la) 2. 

— Behalve het buigzame topje steekt ook de 
voorlaatste, harde staartwervel geheel of ten deele 
vrij buiten de vlieghuid uit; het vrije gedeelte is 
even lang als of weinig korter dan de duim. De 
buitenzijde van den voet is tot aan de basis der 
teenen door de vlieghuid ingesloten (fig. 16). , . 5. 

2. Vlieghuid aan de buitenzijde van den voet 
tot aan de basis der teenen vastgehecht. Het oor
deksel heeft zijn grootste breedte beneden het midden 
en is naar boven toe versmald (fig. 5a, 6). . . . 3. 

— Vlieghuid reikt niet verder dan het hiel-
gewricht; de geheele voet blijft dus vrij (flg. la). 
Het oordeksel is naar boven toe verbreed en heeft 
zijn grootste breedte boven het midden (fig. 5c, d) . 4. 

3. Buitenrand van het oor met een concaven 
inham. Kleiner (lengte ± 37 mM.). Bovenzijde geel

achtig roestbruin tot donkerbruin, onderzijde lichter 
(fig. 5a) 7 

Dwergvleermuis, V. pipistrellus Schreb. 
Dit is de algemeenste van onze inheemsche soorten 

en tevens de kleinste soort van haar familie. Evenals 
de andere soorten van haar geslacht- vliegt ze snel en 
behendig. Ze komt in het voorjaar het eerst voor den 
dag en zoekt ook hot laatst weer haar schuilplaats op; 
bü zacht weer vliegt ze zelfs in den winter. 

— Buitenrand van het oor zonder duidelljken inham. 
Grooter (lengte ± 45 mM.). Bovenzijde donkerbruin, 
onderzijde meer geelachtig (fig 5b). 

V. abramus Temm. (== nathusii Keys. <& Bias). 
Deze by ons nog niet aangetroffen soort is inheemsch 

in Indiö en Noord-Australië; 's zomers trekt ze echter 
noordwaarts en verschünt dan ook in Europa west
waarts tot den Ryn en noordwaarts tot Zweden. 

4. Haren eenkleurig (zonder lichtere toppen). 
Grooter (lengte ± 75 mM). Roodachtig bruin, onder 
iets lichter (flg. la, 5c). 

Vroegvlieger, Rosse vleermuis, V. noctula Schreb. 
Algemeen, vooral in de grensprovinciën. Een van de 

grootste soorten van ons land, zeer gemakkelük te 
herkennen aan den eigenaardigen vorm van het oor
deksel, dien zo alleen met de volgende soort gemeen 
heeft. Ze vliegt het hoogst en komt 's avonds het 
vroegst van alle inheemsche vleermuizen tevoorschün. 

— Haren donkerbruin met lichteren top. Kleiner 
[lengte ± 57 mM.). Roodachtig bruin, beneden lichter 
{fig. 5d) V. leisleri Kuhl. 

Deze soort komt door geheel Midden-Europa en een 
groot gedeelte van Aziö voor. Bü ons wordt als eenige 
en dan nog twüfelachtige vindplaats Groningen opge
geven ; misschien is ze echter tot nog toe verward met 
V. noctula. 

Fig. 5. Ooren van Vosperugo-soorten; nat. gr. Naar 
Blasius. a. V. pipistrellus; h. V. abramus; 

c. V. noctula; d. V. leisleri; e. V. 
serotinus; /. V. discolor. 

5. Oordeksel naar boven versmald, met de grootste 
breedte onder het midden van den buitenrand en 
stomp toegespitsten top. Spoorlob smal. Bovenzijde 
rookbruin, beneden lichter, geelbruin. Lengte 65 mM. 
(flg. 16, 36, 5e). . . Laat vlieger, V. serotinus Schreb. 

Zeer algemeen. Deze soort vertoont in den vorm van 
het oordeksel en in de geringe grootte van de spoorlob 
eenige toenadering tot soorten van het geslacht Ves
pertilio, en ook haar leefwüze is hiermee in overeen-
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stemming: ze vliegt lager en langzamer en komt later 
voor den dag dan de overige soorten van haar ge
slacht. 

— Oordeksel naar boven verbreed, met de grootste 
breedte boven het midden van den buitenrand en breed 
afgeronden top. Spoorlob duidelijk. Donkerbruin. Lengte 
50 mM. (fig. 5f) V. discolor Natt. 

Bij ons nog niet aangetroffen, maar verspreid van 
Zweden tot Dahnatie, van Prankrü'k en Engeland tot 
oostelijk Aziö, voornamelijk echter in bergachtige en 
boschrüke streken. 

V. Vespertilio. 
1. Spoor zeer lang, tot ± 3/4 v a n den afstand 

tusschen enkel en staart reikend. Behalve de zachte, 
kraakbeenige top van den staart steekt ook de 
voorlaatste, beenige wervel geheel of gedeeltelijk 
buiten de vlieghuid uit. Aan de buitenzijde van den 
voet reikt de vlieghuid niet verder dan tot den hiel of 
hoogstens de voetzool (flg. 1c) [ondergesl. Leuconoè].2. 

— Spoor reikt tot ongeveer halfweg tusschen enkel 
en staart. Hoogstens de uiterste, kraakbeenige top van 

Pig. 6. Ooren van Vespertilio-soorten; nat.gr. Naar Blasius. 
«. V. dasycneme; 6. V. daubentoni; c. V. bechsteini; 

' i V. nattereri; e. V. murinus; ƒ. V. emarginatus; 
g. V. mystacinus. 

den staart vrij. Vlieghuid aan de buitenzijde van 
den voet tot of bijna tot de basis der teenen vast
gehecht (flg. ld) [ondergesl. Vespertilio] 3. 

2. Vlieghuid niet verder dan tot den hiel vast
gehecht, de geheele voet dus vrij. Oordeksel met 
een zwak concaven binnenrand en daardoor iets 
naar binnen gebogen, vrij stompen top. Bovenzijde 
vaalgrauwbruin, onderzijde vuilwit. Lengte 58 mM. 
(fig. 1c, 6a) Meervleermuis, V. dasycneme Boie. 

Schijnt niet zeldzaam te zyn, maar wordt bij na steeds 
in de nabüheid van grootere waterplassen aangetroffen. 
Ze vliegt laag boven den waterspiegel rond. Deze soort 
is het eerst ontdekt in Nederland (bü Leiden). 

— Vlieghuid ongeveeer tot het midden der 
voetzool vastgehecht. Binnenrand van het oordeksel 
recht, de top niet naar binnen gebogen, spits. Boven 
roodachtig grauwbruin, onder vuilwit. Lengte 45 mM. 
(flg. 66). . . Watervleermuis, V. daubentoni Leisier. 

Waarschijnlijk niet zeldzaam op dezelfde plaatsen als 
de vorige soort, w armee ze in leefwijze overeenstemt. 

3. Oordeksel met spitsen, naar buiten gebogen 
top 4. 

— Oordeksel recht 6. 

4. Achterrand van de staarthuid niet gewimperd. 
Het oor steekt, naar voren gelegd, met de helft van 
zijn lengte voorbij den snuittop uit. Bovenzijde rood
achtig bruingramo, onderzijde wit. Lengte 50 mM. 
{flg. 6c) V. bechsteini Leisier. 

Deze soort overwintert waarschünlük in de grotten 
bü Maastricht, maar is verder nog niet in ons land 
aangetroffen, hoewel ze-bü'na geheel Midden on Noord-
Europa (ook Engeland) bewoont. Ze laat zich door haar 
groote ooren gemakkelük van de andere soorten van 
haar geslacht onderscheiden. 

— Achterrand van de staarthuid gewimperd. . 5. 
5. Het oor reikt, naar voren gelegd, voorbij den 

snuittop, zijn buitenrand is zwak en gelijkmatig uit-
gerand. De franje van de staarthuid bestaat uit 
korte, stijve haren. Boven roodachtig bruingrauw, 
onder wit. Lengte 42 mM. (flg. Gd). 

Franjestaart, V. nattereri Kuhl. 
Waarschijnlijk zeldzaam; gevonden bij Groningen, 

Zeist, Leiden en Maastricht. De stüve franje der staart
huid maakt haar gemakkelük herkenbaar. 

— Het oor reikt, naar voren gelegd, tot den top 
van den snuit; zijn buitenrand is boven het midden 
diep ingesneden. De franje bestaat uit weinige, korte, 
zachte haren. Boven licht bruingrauw, onder wit Lengte 
40 mM. (flg. 6f). 

V emarginatus E. Geoffr. ( = ciliatusBias.). 
Of deze soort in Nederland voorkomt, is nog niet 

met zekerheid uitgemaakt. Ze bewoont Midden-en Zuid-
Europa. 

6. De ooren steken, naar voren gelegd, me t± V* 
van hun lengte voorbij den snuit uit; hun buiten
rand is nauwelijks merkbaar uitgerand. Vlieghuid 
de basis der teenen niet geheel bereikend. Grooter 
(lengte ± 70 mM.). Bovenzijde licht roodachtig- of 
rookbruin, onderzijde vuilwit (fig. ld, 3c, 6e). 

Vale vleermuis, V. murinus Schreb. 
Waarschijnlük vrij algemeen. Ze komt 's avonds pas 

laat te voorschijn en vliegt slecht, waardoor ze van de 
twee andere groote soorten van ons land {Vesperugo 
noctula en serotina) te onderscheiden is. 

— De ooren steken niet of nauwelijks voorbij 
den snuit uit, hun buitenrand is boven het midden 
duidelijk uitgerand. Vlieghuid tot aan de basis der 
teenen vastgehecht. Kleiner (lengte ± 40 mM.). 
Boven donker grijsbruin, beneden lichtgrijs (fig. 6^). 

Kleine vleermuis, F. mystacinus Leisl. 
Zeldzaam, in waterrijke streken. Deze soort is dadelük 

te herkennen aan een klein vrü uitsteekseltje aan het 
einde der spoor. Ze vliegt dikwüls laag boven het water 
en is sneller en behendiger dan de andere Vcspertüio-
soorten. 

Amsterdam. P. N. VAN KAMPEN. 


