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Fig. 2. Van^sfen op De Horst. A = Bos
muis. C = Rosse woelmuis, T = totaal. 

Grootste vangst op dinsdag èn 
een andere dag: 5 maal 
Grootste vangst op woensdag: 3 maal 
Grootste vangst op woensdag èn 
een andere dag: 1 maal 
Rest: 0 
Rosse woelmuis. Grootste vangst 
op dinsdag: 9 maal 
Grootste vangst op dinsdag èn 
een andere dag: 4 maal 
Grootste vangst op woensdag: 1 maal 
Rest: 0 

Overduidelijk blijkt de vangst onmiddel
lijk na het weekeinde het grootst om in de 
loop van de week af te nemen. 
De verklaring zou dus kunnen zijn: na de 
vangstonderbreking hebben de dieren hun 
schuwheid verloren en lopen daardoor op 
de eerste vangdag, dinsdag, gemakkelijk 
in de val. 's Woensdags vangt men mo
gelijk de dieren die de vorige dag niet aan 

bod kwamen, hardleers zijn of door het 
toeval niet in de buurt van een val waren 
geweest. 
Tegen het einde van de week hebben de 
meeste dieren weer enige recente ervaring 
met de vallen en blijven de vangsten laag. 
De bijzonder hoge pieken na een langere 
vangstonderbreking worden mogelijk ver
oorzaakt door het feit dat dan (bijna) alle 
dieren hun ervaringen vergeten zijn en de 
hele populatie dus weer vangrijp is. Enkele 
dagen zou voor een aantal exemplaren te 
kort kunnen zijn om de onaangename er
varingen te vergeten. 
De verkregen resultaten zouden er op 
kunnen wijzen dat het geheugen van 
Apodemus sylvaticus heter is dan dat van 
Clethrionomys glariolus; de Rosse woel
muis wordt immers op dinsdag veel meer 
gevangen dan de Bosmuis, m.a.w. meer 
Rosse woelmuizen dan Bosmuizen zijn hun 
ervaringen vergeten. 
Bovenvermelde gegevens en conclusies zijn 
uiteraard van betrekkelijke waarde, ze 
hebben slechts betrekking op één populatie 
van elke soort en zijn gebaseerd op de 
waarnemingen van een half jaar. Met mo
gelijke andere biotische of abiotische fac
toren is niet of nauwelijks rekening gehou
den. Het was echter uitsluitend de bedoe
ling van schrijver dezes het verschijnsel te 
signaleren, in deze geest (informatief) 
dient dit artikeltje dan ook te worden op
gevat. 

Vragen en korte mededelingen 
Vondsten van de Braam, Brama raii (Bloch), in 
Zeeland. De recente vondst van een fraai exem
plaar van de Braam, aangespoeld op het strand 
tussen Domburg en Wcstkapelle, was voor mij aan
leiding om de Zeeuwse vondsten van deze vissoort 
in een lijstje samen te stellen. De heren Drs. H. 
Nijssen (Zoölogisch Museum. Amsterdam) en Dr. 

M. Bocseman (Rijksmuseum van Natuurlijke His
torie, Leiden) dank ik voor de opgaven uit de 
door hen beheerde visscncollecties. 
Gestrand bij Zoutelande, 8.XII.1937, lang 49 cm 
(thans in Zeeuws Museum, Middelburg) (Redeke, 
Fauna v. Nederland, vol. 10, 1941, blz. 191) 
Gestrand bij Domburg, 14.XI.1952, lang 55, hoog 
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23 cm, leg. B. J. J. R. Walrecht (thans in Rijks
museum v. Natuurlijke Historic, Leiden) (Prov. 
Zeeuwse Ct. 20.XI.1952) 
Gestrand bij Domburg, 8.XI.1955, lang 53, hoog 
22 cm (thans in Zoölogisch Museum, Amsterdam) 
Gestrand bij Oranjezon, ll.XII.1955. leg. G. J. M. 
de Grees (thans in Rijksmuseum v. Natuurlijke 
Historie, Leiden) 

Gestrand tussen Domburg en Westkapelle. 15.XI. 
1967, lang 55, hoog 22 cm, leg. J. Warners (thans 
in Zoölogisch Museum, Amsterdam) 
Het zijn allen volwassen exemplaren. De data lig
gen tussen 8 november en 11 december. 
Voor afbeeldingen van de Braam en voor vermel
ding van andere vondsten aan onze kust verwijs ik 
naar: 
Kristensen, I., 1950. Ray's Braem, Brama raii 

(Bloch). Amsterdam Natur. 1 : 49-52. 
Nijssen, H., 1966. Zeevissen. Wetensch. Meded. 

Kon. Ned. Nat. Hist, Ver. no. 65, 68 blz. 
Redeke, H. C , 1941, Vissen. Fauna v. Nederland, 

vol. 10, 331 blz. 

Domburg. W . S. S. V A N B E N T H E M JUTTING. 

Vogclwcrkgroep voor het Deltagebied. De verande
ring door de Deltawerken van de zoute en brakke 
getijden-wateren in het Deltagebied in zoete stil
staande meren zal grote gevolgen hebben voor de 
flora en fauna. Ook de vogelwereld zal hiervan 
sterk de invloed ondervinden. 
Door de afdeling Delta-Onderzoek van het Hydro-
biologisch Instituut is de laatste jaren enig oriën
terend ornithologisch onderzoek verricht. Te noe
men zijn bijvoorbeeld onderzoek naar het voorko
men van Rotganzen, tellingen van wadvogels in het 
hele Deltagebied en tellingen van het aantal broed-
paren van de Kluut in het Deltagebied. De resul
taten hiervan zullen binnen afzienbare tijd worden 
gepubliceerd in diverse tijdschriften. Hieruit is ge
bleken dat tijdens de uitvoering van de Deltawer
ken een rijk veld van ornithologisch onderzoek in 
het Deltagebied braak ligt. Het Instituut in Yerseke, 
dat vooral op hydrobiologisch terrein werkt, ont
breekt het echter aan de tijd en aan de mensen 
om dit braakliggende veld te ontginnen. 
Het is hierom dat wij een beroep willen doen op 
de medewerking van serieuze amateurs om zoveel 
mogelijk onderzoek tijdens dit grote biologische 
experiment, dat de Deltawerken eigenlijk zijn, te 
kunnen verrichten. Dergelijk onderzoek kan zuiver 
wetenschappelijk van belang zijn, maar het kan 
ook waardevolle argumenten voor het natuurbehoud 

opleveren, bijvoorbeeld voor het scheppen van re
servaten voor bepaalde vogelsoorten. 
Hierom willen wij overgaan tot het oprichten van 
een „Vogelwerkgroep voor het Deltagebied ", waar
van het secretariaat op het Hydrobiologisch Insti
tuut in Yerseke zal zijn gevestigd, maar waarvan 
het bestuur uit de medewerkers zal zijn samenge
steld. Mocht u belangstelling voor deze werkgroep 
hebben en er van overtuigd zijn dat u er ook een 
deel van uw tijd aan zult besteden, dan verzoeken 
wij u om u op te geven als medewerker bij onder
getekende. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging 
voor de oprichtingsvergadering. Kosten zijn aan het 
lidmaatschap niet verbonden, wel zullen de mede
werkers de publikaties van de werkgroep ontvan
gen. 

Als mogelijkheden voor onderzoek willen wij noe
men: in de eerste plaats het vastleggen van de 
ornithologische situatie op het ogenblik op de ver
schillende eilanden in de vorm van lokale avi
faunas. Een goed voorbeeld hiervan is de publi-
katie van de heer H. Enkelaar over de Avifauna 
van West-Zeeuws-Vlaanderen, 1957-1967. Deze 
avifauna's kunnen dan verder dienen als uitgangs
punt bij het volgen van de veranderingen. Aange
zien het Hydrobiologisch Instituut in Yerseke over 
zeer veel gegevens over het voorkomen van de 
voedseldieren en -planten van vogels beschikt, zal 
het ook mogelijk zijn om het voorkomen van be
paalde vogelsoorten te correleren met het voorko
men van hun voedsel. Voor de Rotgans konden wij 
hierdoor reeds een interessante correlatie vast
leggen. Dergelijke verbanden kunnen waarschijnlijk 
ook gelegd worden voor vele steltlopers, eenden en 
andere ganzen. Waarom komen er bijvoorbeeld zo 
weinig Brandganzen in de Biesbosch voor? Een ver
der punt is waar de grote aantallen broedvogels 
van pas drooggevallen platen in afgesloten zeear
men (Braakman, Veerse Meer) vandaan komen. 
Voor de Kluut lijkt het er op dat er in normale 
jaren een niet-broedende reserve in de broed-popu
latie voorkomt. Bij het afsluiten van de Grevelin-
gen zou dit bestudeerd kunnen worden. In de loop 
van het onderzoek zullen ongetwijfeld nog vele 
andere vragen rijzen. 

Deze circulaire zal in zoveel mogelijk tijdschriften 
worden gepubliceerd en ook aan zoveel mogelijk 
personen in en om het Deltagebied worden toege
stuurd. Hoogst waarschijnlijk zullen wij echter niet 
iedereen kunnen bereiken, zodat wij een ieder wil
len verzoeken dit rondschrijven in zo ruim mogelijke 
kring bekend te maken, Y)rs yj j W O L F F 
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Contactorgaan voor vogelstudic van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Oproep 
tot medewerking aan vogclinventarisaties. Het on
derzoek naar het voorkomen van een aantal Neder
landse broedvogels loopt nu twee jaar. De resul
taten van 1966 zijn gepubliceerd in het Natura-
nummer van maart 1967. De gegevens over 1967 
zullen zo gauw mogelijk verschijnen. 
In 1968 worden 11 soorten onderzocht. Van de 
lijst van 12 soorten, die in 1967 onderzocht werden, 
zijn er nu 2 afgevoerd (de Fuut en de Grutto), 
terwijl 1 nieuwe soort kon worden toegevoegd (de 
Wielewaal). De bewerkers van de Fuut en de 
Grutto zullen misschien op enige speciale punten 
het onderzoek voort willen zetten, maar zullen 
daarvoor zelf met een klein aantal medewerkers 
contact zoeken. 

Het is te hopen, dat de gewaardeerde steun die de 
vele medewerkers ons de afgelopen twee jaar heb
ben gegeven, ook in de toekomst verwezenlijkt kan 
worden. 
Het hoofddoel van het onderzoek blijft een vast
stelling (in veel gevallen een zo goed mogelijke 
schatting) van het aantal broedparen van een be
paalde soort. Voor de ene soort is deze doelstelling 
redelijk goed te bereiken, voor de andere slechts 
in beperkte mate. 

De bestaande medewerkers zullen de telformulieren 
voor 1968 toegestuurd krijgen. Nieuwe medewer
kers wordt gevraagd zich op te geven bij de be-
werker(s) van de soort(en), die ze hebben geko
zen. 
Lijst van soorten en bewerkers. 
Dodaarst Drs. D. Dekker en M. van Herp. Walvis
straat 6, Jisp (N.-H.). Alle gegevens zijn welkom, 
ook negatieve. Tellingen in en buiten broedseizoen 
met nauwkeurige opgave van plaats, gemeente, da
tum, enz. 

Boomvalk: R. Dantuma, Hyacinthstraat 180, Gro
ningen. Tellingen van vogels in de broedtijd d.m.v. 
nestvondsten, rondvliegende vogels of waarnemin
gen van vlicgvluggc jongen, in de buurt van ver
moedelijke broedplaats, 

Torcnvalki F. Koning, Bcikmerweg B 110, Burger-
brug (N.-H.). Tel. 02268-459. Het onderzoek 
wordt voortgezet door tellingen van nesten en vo
gels in de broedtijd. 
Ransuil: D. A. Boeije en P. Zegers, Lobeliastraat 

35a, Vlaardingen. Het onderzoek wordt nog zeker 
twee jaar voortgezet. Het samenstellen van een 
verspreidingskaart voor de broedtijd, is de belang
rijkste opgave van het onderzoek. 
Gierzwaluwt N. A. Ferbeek, De Slag 20, Drachten. 
Tel. 05120-4352. Het onderzoek wordt voortgezet 
door het tellen van vliegende vogels in de broed
tijd. 

Huiszwaluw: J. Philippona. Noordermeent 29, 
Kraggenburg (N.O.P.). Het onderzoek wordt op 
beperkte schaal voortgezet. Opgaven worden ge
vraagd van kolonies van 25 en meer nesten en van 
opvallende nieuwe vestigingen. Ook zal aan een 
klein aantal medewerkers gevraagd worden of zij 
de controle van enige duidelijk begrensde gebieden 
willen voortzetten. 
Wielewaal: M. Bouman, Marterlaan 10, Wagenin-
gen. Deze soort wordt voor het eerst onderzocht. 
De methode zal zijn het tellen van zingende man
netjes in de broedtijd. 
Roeki H. R. Feijen, Buitenruststraat 6a, Leiden. 
Evenals vorig jaar worden gevraagd; Al of niet 
voorkomen van kolonies per gemeente, aantallen 
wel en niet bezette nesten per kolonie, vroegere 
gegevens, slaapplaatsen. 

Braamsluiper: J. Taapken, Utrechtseweg 43, Hil
versum. Tel. 02150-46391. De bedoeling is, dat van 
zingende mannetjes ook wordt nagegaan of dit 
trekkers of blijvers zijn. Het is daarom wenselijk, 
dat een gebied enige keren gecontroleerd wordt. 
Gele kwikstaart: Drs. J. J. Frieswijk, Burg. van der 
Pollstraat 483, Amsterdam 16, tel. 020-138910. Het 
onderzoek wordt voortgezet met het vaststellen van 
het aantal territoria in terreinen met verschillende 
begrociingstypen. 

Geelgors: J. Rcijnders, Nieuwe Meerdijk 382, Bad-
hoevedorp. Tel. 02968-4268. Het onderzoek wordt 
op dezelfde wijze als voorgaande jaren voortgezet. 
Tellen van zingende mannetjes en opgave van ge
meenten of gebieden met of zonder zingende Geel
gorzen; verder ook schattingen van de aantallen 
per gebied of gemeente. 

Alle verdere inlichtingen over de methoden van 
onderzoek krijgen de medewerkers toegestuurd van 
de betreffende bewerkers. 

Noordermeent 29, J. PHILIPPONA, 
Kraggenburg (N.O.P.) Technisch lid van het 

Contactorgaan voor Vogelstudie. 

24 



BIILAGE ARTIKEL BRAAKSMA uit De Levende Natuur 71 (1968). 

O v e r z i c h t v a n d e gegevens ove r d e v e r s p r e i d i n g v a n d e Laa tv l i ege r , Eptesicus serotinus 

( S c h r e b . ) , in N e d e r l a n d . 

R.M.N.H. = Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Z.M.A. = Zoologisch Museum te 
Amsterdam. 

PROVINCIE 
+ GEMEENTE: PLAATS: DATUM: GEGEVENS: 

GRONINGEN: 

Adorp 

Delfzijl 

Een rum 

N.H. 

N.H. 

N.H. 

kerk Adorp 

kerk Meedhuizen 

kerk Pieterburen 

6-9-1962 

27-8-1963 

11-9-1964 

Marum Geref, kerk Marum 

Hennaarderadeel N.H. kerk Spannum 

Leeuwarden Leeuwarden 

Leeuwardcradeel Huizum 

Menaldumadeel N.H. kerk Blessum 

18-2-1964 

FRIESLAND; 

Baarderadeel N.H. kerk Oosterlittens 4-8-1964 

Doniaweistal N.H. kerk Langweer 18-6-1959 

Ferwerdcradeel N.H. kerk Ferwerd 27-6-1959 

juli 1959 

juli 1960 

25-9-1964 

23-6-1965 

27-7-1966 

4-8-1964 

13-3-1961 

22-7-1964 

30-8-1967 

30-4-1962 

14-6-1967 

26-7-1967 

1 dood jong gevonden 

(S. Cats en S. Braaksma). 

1 adult ex. gezien (idem). 

1 dood jong gevonden, wellicht in 1964 

geboren (E. J. Klever en S.B.). 

1 ex. gezien (zie Braaksma, 1964), vol

gens de koster ook aanwezig in zomer 

van 1963. 

9 ex. gezien waarvan wellicht 3 juve-
niele dieren (H. T. v.d. Meulen en S. B.). 
1 5 gezien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. 
P. F . van Heerdt). 

22 ex. gezien, nl. 2 juv. $ 6 , 1 2 juv. 
5 9 en 8 adulte 9 9 (Dr. J. W. 

Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt). 
kleine kraamkolonie (Van Heerdt en 
Sluiter, 1961). 

geen enkel ex. gezien (idem). 

1 dood jong -|- veel vrij verse mest 

(H. T. v. d. Meulen en S. B.). 

21 adulte vleermuizen gezien, waarvan 

1 met zekerheid herkend als zijnde een 

Laatvlieger (idem). 

60 a 80 ex. aanwezig (Dr. J. W. Sluiter 
c.s.). 

12 dode ex. gevonden (H. T. v. d. Meu
len en S. B.). 

1 dood ex. gevonden (Med. Fries Nat. 

Hist. Museum, nr. 16. p. 1-2). 

1 J idem (idem, nr. 26, p. 1). 

1 ex. idem (Veld en Vitrine nr. 34). 

1 5 gevonden (Med. Fries Nat. Hist. 
Museum, nr. 19, p. 1). 

alleen 1 dood jong gezien, vermoedelijk 
van vorig jaar (Dr. P. F. van Heerdt 
en Drs. A. M. Voute). 
4 adulte en 4 juv. ex. gezien, volgens 
de koster dit jaar in totaal ± 15, in 
1966 zeker ± 25 ex. aanwezig (idem). 
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PROVINCIE 
+ GEMEENTE: PLAATS: DATUM: GEGEVENS: 

Tietjerksteradeel N.H. kerk Oudkerk 

Wcststellingwerf Nijetrijne 

Wijmbritseradeel N.H. kerk Nijland 

OVERIJSSEL: 

Dalfsen R.K.. kerk Lemelerveld 

NOORDHOLLAND: 

Amsterdam Amsterdam 

Blocmendaal 

Den Helder 

Texel 

Texel 

Bloerr.endaal 

Den Helder 

Den Burg 

Den Burg 

ZUIDHOLLAND: 

Everdingcn N.H. kerk Zijderveld 

12-8-1965 

26-7-1966 

12-5-1964 

12-9-1963 

14-7-1967 

Deventer 

Wierden 

Olst 

Olst 

Olst 

Stad Delden 

UTRECHT: 

Leusden 

Deventer 

N.H. kerk Enter 

N.H. kerk Olst 

Olst 

Welsum 

Delden 

R.K. kerk Hamersveld 

1955 

1960 

3-8-1967 

9-7-1956 

18-12-1958 

17-1-1959 

30-7-1957 

1962 

18-8-1967 

Hellevoetsluis 

Leidschendam 

N.H. kerk Nieuwenhoorn 

R.K. kerk Stompwijk 

± 30 ex. gezien (H. T. v. d. Meulen 
en S. B.). 

idem (Dr. J. W. Sluiter c.s.). 

1 5 Z.M.A. 
1 dood ex. gevonden (H. T. v. d. Meu
len en S. B.). 

1 adult ex. gezien (J. J. Kleuver en 
S. B.). 

meermalen waargenomen (zie Hoekstra. 

1955). 

idem (1960). 

2 adulte ex. gezien (idem). 

resten van 21, wellicht door Bosmui
zen gedode, ex. gevonden in spouwmuur 
(zie Hoekstra. 1956). 
resten van 1 ex. aangetroffen in een 
braakbal. 

idem (zie Hoekstra, 1960). 

1 ex. aangetroffen (zie Hoekstra, 1960). 

voorkomend (zie Hoekstra. 1962). 

1 ex. gezien (F. van Ommen en S. B.). 

10-9-1952 1 ex. Z.M.A. (zie ook Van Laar, 1961). 

29-11-1957 idem. 

16-9-1960 idem. 

1-2-1964 1 in Z.M.A. 

5-7-1964 1 ex. in R.M.N.H. 

aug.-sept. "57 2 en 2 in Z.M.A. (zie ook Van Laar. 

1960). 

sept. 1963 1 ex. dood gevonden, nu in Texels Mu
seum (G. J. de Haan). 

10-8-1966 1 dood ex. gevonden en 5 of 6 leven
de ex. gezien (B. J. Riemersma en S. B.). 

18-7-1967 11 adulte en 3 juv. ex. gezien (H. G. 
v. d, Weijden en S. B.). 

4-10-1963 1 dood ex. gevonden, volgens de koster 
deze zomer ± 14 ex. aanwezig (J. C. 
T. v. Blommestein en S. B.). 

29-7-1964 14 dode ex. gevonden (idem). 
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PROVINCIE 
+ GEMEENTE: PLAATS: DATUM: GEGEVENS: 

Streefkerk 

Waarder 

Bakkerij Vlot, Streefkerk 29-5-1964 

N.H. kerk Waarder 

Warmond 

Westmaas 

ZEELAND: 

Clinge 

Domburg 

Groede 

Kloetinge 

Middelburg 

Wissekerke 

Warmond 

N.H. kerk Westmaas 

R.K. kerk Nieuwnamen 

Landgoed ..Westhove" 

R.K. kerk Groede 

Kloetinge 

6-10-1966 

29-6-1967 

7-1-1952 

15-9-1965 

30-8-1967 

4-7-1964 

aug. 1964 

zomer 1964 

„Lange Jan", Middelburg dec. 1964 

Kamperland-polder 10-7-1944 

26-9-1945 

NOORDBRABANT: 

Aarle-Rixtel Aarle-Rixtel 1958 

Alphen en Riel R.K. kerk Riel 2-8-1967 

Berlicum Kasteel „de Wamberg" 28-8-1963 

Den Dungcn Den Dungcn 

Gemert R.K. kerk Gemert 

12-9-1958 

11-9-1962 

23-4-1964 

Nieuw-Vossemeer R.K. kerk Nw-Vossemeer 30-11-1964 

1 skelet gevonden en veel verse mest 
gezien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. 
van Heerdt). 

4 dode ex. gevonden, alle nog vrij jon
ge dieren; volgens omwonenden huis
den hier enkele jaren geleden wellicht 
ongeveer 300 ex.!! 
(H. G. v. d. Weijden en S. B.). 
± 30 adulte dieren gezien, die wellicht 
vrijwel alle pasgeboren jongen hadden, 
er werden 1 pas dood en 1 levend jong 
gevonden (idem). 
1 9 in R.M.N.H. 

1 levend ex. gezien en 3 dode ex. ge
vonden, nl. 1 adult en 2 juv.; veel mest 
van deze soort aanwezig (idem). 

2 reeds lang dode ex. gevonden, nl. 1 

adult en 1 juv. (C. H. J. van Erp, J. C. 

A. M. Bervaes en S. B.). 

1 ex. aangetroffen (Dr. A. v. Wijngaar

den). 

5 dode en wellicht 4 levende ex. aan

wezig (Jaarboek CJ .N. ) . 

resten van 1 ex. aangetroffen in een 

braakbal; nu in Z.M.A. 

waargenomen (zie A. Bijl, 1966). 

resten aangetroffen in kerkuil-braaksel. 

idem (zie Van Wijngaarden, 1959). 

resten aangetroffen in een braakbal 

(Pater W. H. Th. Knippenberg). 

55 a 60 ex. aanwezig (J. W. C. Entrop, 

D. R. Veenhuizen en S. B.). 

1 ex. gekregen, dat aldaar was gevan

gen; het dier stierf helaas vlak daarna 

(G. T. M. v. d. Laar en S. B.). 

waargenomen (Pater W. H. Th. Knip

penberg). 

1 ex. gezien; mest van meer ex. aanwe
zig (idem). 

alleen oude mest gevonden (Dr. A. van 
Wijngaarden en S. B.). 

3 dode ex. aangetroffen (D. R. Veen
huizen). 
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PROVINCIE 
+ GEMEENTE: PLAATS: DATUM: GEGEVENS: 

Oosterhout 

Opioo 

R.K. kerk Oosteind 

R.K. kerk Oploo 

Ravenstein Herpen 

Roosendaal c a . R.K. kerk Nispen 

16-9-1963 

okt. 1958 

9-6-1959 

1944 

1-10-1965 

St. Michielsgestel R.K. Seminarium Beekvliet 18-4-1953 

28-6-1954 

Vierlingsbeek R.K. kapel d o e n i n g e n juli 1961 

Zundert R.K. kerk Achtmaal 

Schinveld 

Valkenburg c a . Grotten 

Valkenburg c a . 

Venray 

Venray 

Willem 

Wijl re 

Kasteel Chaloen 

R.K. kerk Casten ray 

R.K. kerk Leunen 

R.K. Pastorie Eijs 

R.K. kerk Scheulder 

3-9-1963 

LIMBURG: 

Berg en Terblijt 

Heer 

Kerk rade 

Oirsbeek 

Klooslergroeve 

Grotten Voogdijgeslicht 

R.K. kerk Kerkrade 
(St. Lambertus) 

R.K. kerk Doenrade 

jan. 1963 

1960 

21-9-1967 

22-8-1967 

Nieuwijkstraat Schinveld 17-8-1955 

winter 1961 

18-8-1965 

28-9-1967 

28-9-1967 

omstreeks 

begin aug. 

18-8-1965 

17-8-1956 

5 dode ex. gevonden (J. W. C. Entrop 
en S. B.). 
waargenomen (Pater W. H. Th. Knip
penberg). 

skeletten gevonden van 1 juv. en 2 
adulte ex. (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. 
F. van Heerdt). 

waargenomen (zie Knippenberg. 1956). 

2 ex. gezien (C. H. J. van Erp en 

D. R. Veenhuizen). 

1 5 waargenomen. 

idem (Pater W. H. Th. Knippenberg). 

10 a 15 ex. gezien (Dr. A. van Wijn

gaarden). 

8 ex. aanwezig (T. W. Jansen. J. W. C. 
Entrop en S. B.). 

1 ex. dood gevonden (Dr. A. van Wijn
gaarden). 

1 ex. overwinterend (Van Heerdt en 
Sluiter, 1961). 

1 reeds lang dood ex. gevonden (J. T. 

ter Horst en S. B.). 

1 ex. gezien (idem). 

1 half volgroeid 5 gekregen, dat een 
week tevoren was gevonden bij een 
spouwmuur, waar volgens inlichtingen 
geregeld 20 lol 60 vleermuizen uitvlie-
gen; hier zelf alleen mest gevonden 
(Dr. J. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt). 
1 ex. aangetroffen (Van Heerdt en 
Sluiter. 1962). 

3 ex. gezien (J. T. ter Horst en S. B.). 

1 ex. aanwezig (T. W. Jansen en S. B.). 

idem. 

78 uilvlicgendc ex. geteld, wellicht alle 
van deze soort. (Dr. P. J. Van Nieu
wenhoven). 

nog tenminste 10 ex. aanwezig (J. T. 
ter Horst en S.B.). 

1 juv. 5 gevangen en de moeder ge
zien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van 
Heerdt). 

IV 


