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Honderd vleermuizen in één zwerm boven Ritthem 
J. C. WEDTS DE SWART. 

Enkele jaren geleden werd boven Ritthem 
(gem. Vlissingen) een voor Nederlandse be
grippen grote zwerm vleermuizen waargeno
men. Door een misverstand is hiervan in dit 
tijdschrift nimmer gewag gemaakt. Mede op 
aandrang van anderen, wil ik gaarne deze 
bijzondere waarneming aan de vergetelheid 
ontrukken en alsnog tot publikatie overgaan. 
Op donderdag 19 oktober 1967 zag om ca. 
17 uur de heer J. J. Back, woonachtig in het 
genoemde Zuid-Walcherense dorp, een 
zwerm vleermuizen uit noordelijke richting 
komen aanvliegen. 

De dieren vlogen op ca. 2,5 a 3 meter hoog
te. Zij hadden ongeveer de grootte van een 
vliegende Huiszwaluw. De troep, die uit ± 
100 dieren bestond, trok, na aanvankelijk 

rond het huis van de heer Back gefladderd 
te hebben, in gesloten formatie in zuidelijke 
richting verder. Slechts enkele exemplaren 
bleven achter, doch ook deze waren na kor
te tijd verdwenen. Het regende op het mo
ment van de waarneming niet •— wel eer
der op de middag — doch het was ontegen
zeggelijk guur weer. Er woei nl. een krach
tige zuidwester en de lucht was zwaar be
wolkt. 
Het lijkt mij van belang het weerverloop op 
de dagen voorafgaande aan de 19e oktober 
1967 in het kort te schetsen. Op 17 oktober 
had er namelijk een zware storm uit het 
zuidwesten over Nederland gewoed, waarbij 
o.a. op de meteorologische stations van het 
K.N.M.I. te Vlissingen een stoot van 120 
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km per uur werd gemeten, terwijl Den Hel
der het zelfs tot 135 km per uur bracht. 
Daags erna was, na een aanvankelijk afne
mende wind in de morgenuren, de wind 's 
middags opnieuw aangewakkerd. Op de dag 
van de waarneming zelf (19 oktober 1967) 
was het in de vroege ochtend stil, helder en 
fris, doch in de loop van de dag nam de be
wolking alsmede de wind tot krachtig uit het 
zuidwesten toe, waarbij het, zoals boven 
reeds vermeld, 's middags begon te regenen. 
„In mijn omgeving", aldus de waarnemer, 
„is er sprake van dat vleermuizen in het 
Fort „Rammekens" verblijven". Ter verdui
delijking zij hier vermeld dat bedoeld fort 
gelegen is in het staatsreservaat „Ramme-
kenshoek". In 1967 was in een gedeelte er
van een champignonkwekerij. Het genoem
de fort ligt op ca. 2 km van de woning van 
de waarnemer. 

Terstond na het ontvangen van deze melding, 
heb ik contact opgenomen met de beheer
der van het reservaat, hetgeen resulteerde 
in een voor alle zekerheid, diepgaand onder
zoek in de gangen e.d. alsmede in de kaze
matten van het fort, die, ter bescherming 
van de vleermuizenstand in ons land, spe
ciaal door het Staatsbosbeheer zijn ingericht. 
Er werden geen vleermuizen waargenomen. 
De bewaker, die dit gebied al tientallen ja
ren onder zijn hoede heeft en zeer regelma
tig inventarisatie houdt van voornamelijk de 
fauna, heeft hier trouwens nooit veel vleer
muizen gezien, Iaat staan een zwerm van 
honderd exemplaren, zodat de geruchten 
naar het land der fabeltjes verwezen moe
ten worden. Ook de heer Back had hier 
nimmer, noch elders zoveel vleermuizen ge
zien. 

Na dit onderzoek heb ik een en ander door
gegeven aan onder andere: het Natuurhis
torisch Museum te Leiden, het Zoölogisch 
Museum te Amsterdam, de staf van het 
Staatsbosbeheer te Utrecht en het Zoölo

gisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te 
Utrecht. Uit welke soort precies de boven 
de gemeente Vlissingen waargenomen zwerm 
vleermuizen bestaan heeft, was vanzelfspre
kend door de deskundigen onmogelijk met 
zekerheid te zeggen. Het waren misschien 
Meervleermuizen, waarvan bekend is dat ze 
echte trekkers zijn, of Dwergvleermuizen of 
wellicht Rosse vleermuizen, die zich even
eens o.a. in het najaar over kortere of lange
re afstand kunnen verplaatsen, zoals destijds 
o.a. door Dr. Bels en Dr. Eisentraut is aan
getoond middels hun ringonderzoek. De 
Rosse vleermuis verschijnt meestal vóór 
zonsondergang en geeft weinig om guur 
weer. Zij vliegt en huist meestentijds in zo
genaamde kolonies, dat laatste doet de Ros
se vleermuis in holle bomen. Het moet niet 
uitgesloten worden geacht dat door het vre
selijke noodweer, voorafgaande aan de des
betreffende waarneming, een dergelijke 
„vleermuizenboom" is omgestormd, zodat 
de zwerm mogelijk op zoek is geweest naar 
een ander „home" of zich in verband met 
het vergevorderde seizoen aan het verplaat
sen was in zuidelijke richting. 
Het zal altijd een mysterie blijven uit welke 
soort precies deze troep bestond, waarvan 
zij kwam en waar zij uiteindelijk naar toe 
is gegaan. Hoe het zij: allen wie ik deze 
waarneming doorgaf, vonden het unaniem 
een zeer bijzonder geval. Werkelijk uniek in 
ons land! Ook in de litteratuur stond — al
thans in 1967 — geen dergelijk massale 
trekbeweging van vleermuizen vermeld. 
Bovendien bleek mij uit de uitlatingen 
van de deskundigen dat zelfs een dergelijk 
grote zwerm vleermuizen — onverschillig 
van welke soort — in ons land nooit eerder 
was waargenomen, althans in vlucht. 
Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Hoe
wel ik zoveel als maar mogelijk is alles door
neem wat in Nederland over de flora en 
fauna wordt gepubliceerd, kan het zijn dat 
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inmiddels andere waarnemingen van een 
grotere zwerm van deze boeiende zoogdie
ren zijn beschreven. Zij die eventueel aan
vullende gegevens kunnen verstrekken (of 
willen hebben over de Vlissingse waarne
ming), schrijven of bellen naar: J. C. Wedts 
de Swart, Noordbolwerk 3, Middelburg; tel. 
01180-41 12. 

De vogelbevolking van de Groeningse en Vortumse 
Bergjes en het aangrenzende Maasheggenlandschap 

J. J. C. TANIS en M. F. MÖRZER BRUIJNS. 

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Bericht nr. 24 
Aid. Natuurbeheer Landbouwhogeschool, Mededeling nr. 29 

In aansluiting op het botanische onderzoek 
van de Maasheggen benoorden Vierlings-
beek door Londo (De Levende Natuur 71, 
1968, pp. 241-245) werd ook een ornitho-
logische inventarisatie van dit gebied ver
richt, om een nader inzicht te verkrijgen in 
de avifaunistische waarde van de als natuur
reservaat beheerde „Groeningse en Vortum
se Bergjes" in hun connectie met het aan
grenzende heggenlandschap. Tijdens dit on
derzoek nam de studie van de minimum-
arealen van de hoofdzakelijk aan de heggen 
gebonden en daarvoor kenmerkende com
binaties van vogelsoorten een voorname 
plaats in. Het bepalen van het avifaunis
tische minimum-areaal als aanvulling op het 
floristisch-vegetatiekundige onderzoek had 
tot doel bruikbare informatie te verkrijgen 
om in de toekomst in vergelijkbare gebieden 
bij de bestemming tot reservaten de vereiste 
minimum-grootte voor het verkrijgen van 
een zo gevarieerd mogelijke vogelpopulatie 
te kunnen aangeven. 

De onderzochte heggen van de Maasuiter
waarden zijn voor alles van grote betekenis 
als biotoop voor zangvogels. Doelbewust 
werden daarom vele andere soorten, die te 
weinig affiniteit ten opzichte van de heggen 
vertoonden, voor dit deel van het onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Deze catego
rieën, bestaande uit bewoners van de bos
jes van het reservaat of het cultuurlandschap 
om de dorpen, een klein aantal broedvogels 
van de weiden en van elders komende foe-
ragerende vogels of passanten, worden in het 
laatste deel van dit verslag vermeld. 
Het voornaamste deel van het onderzoek 
had plaats in mei en juni 1967; aanvullen
de observaties werden in dezelfde maanden 
van 1968 en 1969 verricht, maar toonden 
geen wezenlijke veranderingen aan. 
Om vergelijking van rijke en minder rijke 
gebieden mogelijk te maken werden niet al
leen inventarisaties verricht rond om de 
Groeningse en Vortumse Bergjes (gem. Vier-
lingsbeek), maar ook in de Oeffeltse en de 
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