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Waarnemingen
Kolonie meervleermuizen

bij Purmerend

Das op Ameland

Groot was de verbazing van

Rijkswaterstaatmedewerkers
Oud en Boelens toen ze op 3

juli 1992 op het strand van

Ameland een dode das Meles

meles vonden. Een nieuwe

zoogdiersoort voor het ei-

land. Hel dier lag op de vloed-

lijn dichtbij de oostpunt van

Ameland. Bij nadere be-

schouwing bleek er een num-

mer in de liezen getatoueerd
te zijn en werd contact opge-

nomen met Joop de Jong van

het Natuurcentrum Ame-

land. Via hem kwam het ka-

daver in handenvan het Insti-

tuut voor Bos- en Natuuron-

derzoek in Arnhem, waar het

onderzocht werd. Intussen

was al vast komen te staan dat

het dier, een wijfje, afkomstig
was van een dassen-herintro-

ductieprojekt in Midden-

Overijssel, op een afstand van

maar liefst 115 kilometer van

de vindplaats. Daar waren in

het voorjaar vier dassen los-

gelaten, elk met een zendertje
in de buikholte geïmplan-

teerd. Een paar dagen na het

loslaten was één wijfje ver-

dwenen. Het signaal van haar

zender kon zelfs niet meer

met behulp van een vliegtuig
worden opgespoord. Achter-

af is nu ook duidelijk waarom

dat zo was: het dier had er

flink de sokken in gezet.

Hoewel de doodsoorzaak

niet meer met zekerheid was

vast te stellen, bleek bij de

sektie dat de das waarschijn-
lijk op eigen kracht de Wad-

denzeebereikt had en niet er-

gens was doodgereden, mee-

genomen en vervolgens in

zee gegooid. Er waren geen
botten gebroken en de maag
zat vol met jonge meeuwe-

kuikens van diverse leeftij-
den. Kort voor haar dood

moet ze hebben rondgelopen

in een meeuwenkolonie,mis-

schien wel één van de buiten-

dijkse kolonies in Friesland

of Groningen. Wellicht is ze

toen het wad opgelopen en

door de vloed verrast.

Echt te verklaren valt zo’n

lange zwerftocht (hemels-
breed 110 kilometer) in onge-

veer 25 dagenniet. Er worden

wel eens meer dassen ver van

bewoonde burchten gevon-

den, zoals de dode das die in
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In Kwadijk, een dorp ten

noorden van Purmerend,

werd in 1991 een kolonie

meervleermuizen Myotis da-

sycneme

Deze woning in Kwadijk herbergt
eenvan de grotere meervleermuis-

kolonies in Nederland.

gevonden. Deze ko-

lonie bleek reeds begin jaren

tachtig bekend te zijn (Glas,
1986), maar had zich kenne-

lijk verplaatst. De groep vleer-

muizen was verdeeld over

drie aaneengesloten nieuw-

bouwhuizen en daarom

moeilijk te tellen. Eén poging
om te tellen viel letterlijk in

het water. Terwijl de bewo-

ners van de huizen zich wat

onrustig begonnen te voelen

door de omsingeling van met

batdetector gewapende man-

nen, maakte een stortvloed

van regen snel een einde aan

de telpoging. Dit jaar meldde

een artikel in een Noordhol-

lands dagblad opnieuw een

kolonie vleermuizen in Kwa-

dijk. Dezelfde avond telde

N.J. Honing hier maar liefst

489 meervleermuizen, die al-

len uit de dakrand nabij een

nepschoorsteen naar buiten

kwamen. De avond hierna

werd een simultaantelling ge-

organiseerd om beide ver-

blijfplaatsen tegelijk te tellen.

Al spoedig bleek de in 1991

gevonden verblijfplaats niet

meer in gebruik, en verlieten

501 (!) meervleermuizen de

nieuwe verblijfplaats. Op het

moment dat de telling werd

gestaakt, waren er binnen nog

steeds dieren aanwezig, De

kolonie is een van de grotere

van Nederland en geldt als ’s

lands grootste kolonie in een

particuliere woning. Helaas

zal het huis in 1993 worden

gerenoveerd. Wellicht zullen

de meervleermuizen wede-

rom moeten verhuizen.

Kees Kapteyn, Bos en Lommer-

weg 1¹¹¹
,

1055DK Amsterdam.
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Amsterdam-Zuid werd aan-

getroffen langs de snelweg en

de das die bij Delfzijl uit een

haven werd gevist. Het is

goed mogelijk dat dassen, als

ze eenmaal besloten hebben

van hun geboortegrond weg

te gaan, soms groteafstanden

afleggen, omdat ze in veel de-

len van ons land geen andere

dassen kunnen vinden om

zich bij aan te sluiten. Mis-

schien speelt het bij de"Ame-

lander das” een rol, dat ze in

gevangenschap (bij Das en

Boom) was opgegroeid en nu

na een jaar in de wijde wereld

was uitgezet. Dat het een on-

dernemend individu betrof,
bleek tijdens de eerste twee

nachten na de invrijheidstel-

ling al. Ze was de eerste die

het uitzetraster door de vers

aangebrachte gaten verliet,
en in de tweede nacht zwom

ze zelfs al een twintig meter

breed riviertje over.

Jaap Mulder, Jan van Pola-

nenstraat 6. 1962 XC Heems-

kerk.

Damherten in Vlaamse

Ardennen

Het gebeurt wel vaker dat

zoogdieren uit gevangen-

schap ontsnappen of opzette-

lijk in de natuur worden vrij-
gelaten. De meeste dieren is

geen lang leven beschoren.

Met twee van de damherten

Dama dama die vorig jaar
(1991) in de buurt van het bos

van Ename bij Oudenaarde

ontsnapten, lijkt het anders te

verlopen. In juli van dat jaar

kozen een bok en een geit de

vrijheid en vestigden zich in

het uitgestrekte bosgebied. In

een straal van ongeveer twee

kilometer buiten het bos

zochten ze ’s nachts hun

voedsel op de gras- en akker-

landen. Het mannetje liet

zich evenwel in juni dit jaar
verleiden om naar zijn oor-

spronkelijke verblijf terug te

keren en vertoeft nu opnieuw
binnen de afrastering. Voor-

dien heeft hij zich evenwel

van nageslacht verzekerd. De

geit zette deze zomer een eer-

ste kalf op de wereld. Ze is

niet lang alleen gebleven. Bij
een andere fokker ontsnapten

begin augustus 1992 even-

eens twee damherten, die nu

ook in het bos van Ename

verblijven. Pogingen de die-

ren terug te vangen bleven

zonder succes. Door de bos-

eigenaar wordt nu gekeken
hoe deze groep zich zal ont-

wikkelen. De damherten zijn
hiermee de eerste hoefdieren

in de Vlaamse Ardennen. Het

is een streek met goede leef-

omstandigheden voor hoef-

dieren en zeker voor reeën.

Merkwaardig genoeg komen

deze dieren (nog) niet in het

gebied voor, hoewel een na-

tuurlijke uitbreiding van de

ree vanuit Henegouwen op
korte termijn te verwachten

is.

Guido Tack, Pendelos 18,
9700 Oudenaarde-Mater

Meervleermuizen in

paargezelschap
Op 17 augustus 1992 tijdens
de maandelijkse controle van

de 117 vleermuiskasten in de

kop van Noord-Holland, trof

ik in één van de kasten in de

eendekooi ’t Zand (Zijpe) van

de Stichting Het Noordhol-

lands Landschap een negen-

tal meervleermuizen Myotis

dasycneme. aan. Bij het voor-

zichtig openen van kast num-

mer 4 in ’t Zand bleek de helft

van de beschikbare ruimte

vol te hangen met meervleer-

muizen De kluit dieren be-

stond uit één sexueel actief

mannetje (gezien de gezwol-

len penis en mondklieren) en

acht volwassen vrouwtjes.

Hoewel de door mij ge-

bruikte kasten (binnenmaat

40 x 16 x 2,5 cm) in eerste in-

stantie zijn opgehangen voor

ruige dwergvleermuizen,

werd er al enkele keren een

volwassen mannetje van de

overigens in de regel gebouw-
bewonende meervleermuis

aangelroffen. Voor mij was

dit destijds een hele gerust-

stelling, omdat ik hiermee be-

vestigd zag, dat vleermuiskas-

ten niet noodzakelijkerwijs
over een grote binnenruimte

hoefden te beschikken om

ook de grotere vleermuis-

soorten te kunnen herbergen.

Het is een bekend ver-

schijnsel dat onder andere

mannetjes van de ruige

dwergvleermuis en de rosse

vleermuis in het najaar terri-

toriaalgedrag vertonen,waar-

bij ze door te roepen vanaf
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Parende meervleermuizen aange-

troffen in een vleermuiskast in 't

Zand.
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een vast punt paargrage

vrouwtjes kortstondig aan

zich proberen te binden.

Deze laatste waarneming
maakt het waarschijnlijk dat

dit gedrag niet alleen is voor-

behouden aan beide boven-

genoemde soorten, maar dat

ook de meervleermuis een

soortgelijk gedrag vertoont.

Jan Boshamer, Vogelzaad
4250, 1788 MP Den Helder

Ondergrondse woelmuis in

de Achterhoek.

Gedurende het zomerkamp

van de Zoogdierenwerkgroep

van de Nederlandse Jeugd-

bond voor Natuurstudie

(NJN-ZWG) van 18 tot 30juli
1992 is de omgeving van Ra-

tum (bij Winterswijk) onder-

zocht op het voorkomen van

kleine zoogdieren. De

vreugde was groottoen na zes

dagen de eerste onder-

grondse woelmuis Pitymys
subterraneus werd gevangen.

Gedurende de daaropvol-

gende vijf dagen werden tij-
dens de controles vrijwel al-

tijd één of twee ondergrondse
woelmuizen gevangen. Het

totale aantal gevangen indivi-

duen bedraagt acht.

De verspreidingskaart in de

Atlas van de Nederlandse

Zoogdieren laat zien dat op

een braakbalvondst uit

Zwolle na (Mostert, 1989), er

geen waarnemingen bekend

zijn van de ondergrondse
woelmuis boven de grote ri-

vieren. Daarbij wordt in de

tekst aangegeven dat grote
delen van Nederland, met

name de Veluwe, Salland en

de Achterhoek niet goed on-

derzocht zijn op het voorko-

men van de ondergrondse
woelmuis(Broek huizen et al,

1992). De omgeving van Ra-

tum wordt gekenmerkt door

een kleinschalig gevarieerd

landschap van bosjes, akkers,
graslanden, doorsneden met

houtwallen. Veel houtwallen

hebben een dichte tot zeer

dichte gras- en kruidenlaag.
Dit is precies het landschap

dat de ondergrondse woel-

muis prefereert en waarin de

hoogste dichtheden bereikt

worden (Ligtvoet, 1986).
Alle vangsten (op één na)

werden gedaan in een weg-

berm met aan de ene kant een

intensief beweid grasland en

aan de andere kant een rus-

tige asfaltweg. Tussen de as-

faltweg en het weiland be-

vond zich een berm van onge-

veer 2 meter breedte. De

berm, die ingeplant was met

jonge eiken, had een goed
ontwikkelde gras- en kruid-

laag van ongeveer 1,5 meter

breedte. Op veel plekken
groeiden dichte stroken

braam, die afgewisseld wer-

den met meer open stukken

met grassen en kruiden. De

enige vangst die niet gedaan

werd in de wegberm, betrof

een vangst van een vrouwtje
in een bosrand op nog géén
200 meter van de wegberm.
Dat de vangsten géén toevals-

treffers waren, bewees de

vondst van resten van twee

ondergrondse woelmuizen in

de braakballen van een kerk-

uil. De braakballen waren

verzameld in een oude

schuur, eveneens te Ratum.

Overigens betrof het resten

van twee ondergrondse op

een totaal van ongeveer 100

prooidieren.

Door deze vangsten en

vondsten is weer enig licht ge-

worpen op het voorkomen

van de ondergrondse woel-

muis in Nederland. De aan-

wezigheid in de Achterhoek

bleefonopgemerkt, omdat er

nooit gericht op het voorko-

men van de ondergrondse

woelmuis is geïnventariseerd.
Nader onderzoek zou wel

eens kunnen uitwijzen dat de

ondergrondse woelmuis daar

op meer plaatsen voorkomt.

Het landschap in de Achter-

hoek blijkt in ieder geval ge-

schikt te zijn voor deze soort.

Maurice La Haye, Cobet-

straat 89, 2313 KB Leiden

Literatuur

Broekhuizen, S. et al. 1992. Atlas

van de Nederlandse Zoogdie-

ren. KNNV, Utrecht.

Ligtvoet, W., 1986. De onder-

grondse woelmuis, kensoort

van een kleinschalig he-

terogeen landschap? De Le-

vende Natuur, 87:2-8.

Mostert, K. 1989. Braakbal-

vondst van de ondergrondse

woelmuis Pitymys subterra-

neus. Lutra, 32:65-66.

Foto Marlijn Boonman

De ondergrondsewoelmuis is in de

Achterhoek altijd onopgemerkt ge-

bleven.


