
gezonde Roodborst greep, aan stukken scheur
de en verslond. Dit gebeurde op de voedertafcl 
bij zijn huis. 
Verder toonde de heer Beijen mij een kool-
mezencst in een holletje in de grond aan een 
slootkant nabij de Kampinahoeve. Volgens zijn 
zeggen waren hierin een week tevoren nog 
jonge Koolmezen aanwezig. Zelf vond ik jaren 
geleden op het landgoed ..De Utrecht" bij Es-
beek eveneens een nest met jonge Koolmezen 
in een holletje aan een slootkant. Ik vertelde dit 
toen aan de mezenspecialist Dr. H. N. Kluijver, 
die mij meedeelde, dat het voor het eerst was. 
dat hij iets dergelijks over Koolmezen hoorde. 
„Grondbroedende" Zwarte mezen waren vol
gens hem daarentegen geen grote zeldzaamheid. 
Utrecht, 27-5-1957. SJ. BRAAKSMA. 

Putters. Op 17 februari 1957 zag en hoorde ik 
bij het vogelbosje Rhijnauwen (Utrecht) tussen 
een troep Sijzen, Vinken. Mezen en een zingen
de Zanglijster enkele Putters, Ze zaten bij de 
elzeproppen. R. LUIKEN. 

Inventarisatie van dc Rosse vleermuis (Nycta-
lus noctula) in Nederland. In verband met de 
vermoedelijke achteruitgang van het aantal 
Rosse vleermuizen in Nederland (o,a. het ver
dwijnen van de kraamkolonies in de Haarlem
merhout, in de St. Pietersberg) en de betekenis 
van de Nederlandse vleermuizenfauna voor het 
natuurwetenschappelijk onderzoek, heeft het 
R.I.V.O.N. op verzoek van de Fauna-Bescher
mingscommissie van de voorlopige Natuurbe
schermingsraad te 's-Gravenhage, op zich ge
nomen een overzicht te verkrijgen van dc 
plaatsen waar de Rosse vleermuis voorkomt en 
zg. kraamkamers heeft. Deze soort huist vooral 
in holle bomen, soms ook in de kazematten van 
oude vcstingwerken. en dergelijke. 

Provincie : 

Gemeente : 

Plaats : 

Naam Berichtgever (ster) : 

Adres Berichtgever(ster) : 

Nadere plaatsaanduiding waar dc 
Rosse vleermuizen huizen of an
dere vleermuizen in holle bomen: 

Datum van het onderzoek . : 

Te dien einde wordt een beroep op Uw mede
werking gedaan om, indien U één of meer 
plaatsen bekend zijn waar bij Uw weten vleer
muizen in holle bomen leven, de onderstaande 
vragen te willen beantwoorden, terwijl onder 
het hoofd „Bijzonderheden" zo uitgebreid 
mogelijk alle bekende gegevens kunnen worden 
vermeld. Het melden van het aanwezig zijn van 
vleermuizen in holle bomen is voldoende, aan
gezien dat bijna zonder uitzondering Rosse 
vleermuizen zijn. 
Bv.: De nadere plaatsaanduiding is: Gemeente 
Hilversum. Beukenlaan. Spanderswoud. Onder 
..Bijzonderheden" kan dan een beschrijving 
volgen hoe men de boom of plaats moet be
reiken en hoe deze te herkennen is. benevens 
alle verdere mededelingen. Toevoegen van een 
klein schetskaartje van dc juiste ligging is in 
het algemeen aan te bevelen. Dit vergemakke
lijkt het instellen van een nader onderzoek in
dien dit gewenst mocht zijn. 
U gelieve Uw opgave onder het hoofd: Onder
zoek 1957 betreffende ..Dc Rosse vleermuis. 
Nyctalus noctula", in te zenden aan het Staats
bosbeheer. afd. R.I.V.O.N.. Kemperstraat 3. 
Utrecht. 

Langs deze weg verwacht het R.I.V.O.N. dc 
beschikking te verkrijgen over de nodige ge
gevens. Deze zullen worden verwerkt in een 
rapport voor de Fauna-Beschermingscommissie 
van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad. 
terwijl het eveneens in de bedoeling ligt de 
medewerkers op de hoogte te brengen van dc 
resultaten van het onderzoek. 
Bij voorbaat zeg ik U dank voor Uw welwil
lende medewerking. 

Voor de Directeur van het Staatsbosbeheer, 
Het Hoofd van het RTV.O.N. , 

M. F. MÖRZER BRUIJNS. 
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