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Waarnemingen
Overdag vliegende
vleermuizen

In de middag van 4 november

1994 was ik aan het vogelen op

het landgoed De Horsten en in

de Veenzijdse polder, bij

Wassenaar. Op drie verschillen-

de plekken kwam ik rondvlie-

gende en jagende vleermuizen

tegen. De eerste ontmoeting
Parende franjestaarten,tijdens de 'winterslaap' in het spoorwegviaduct te

Deventer. Foto Ad van Roosendaal
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Zulke opmerkelijke waarne-

mingen van overdag vliegende

rosse vleermuizen werden het

afgelopen najaar méér gedaan

(Boonman 1994). Soms leek

het daarbij om trekkende die-

ren te gaan, die hoog vlogen,

overwegend in zuidelijke rich-

ting. Maar ook waren er dieren

bij die duidelijk aan het jagen

waren. Gesuggereerd wordt dat

de vleermuizen wellicht juist in

de herfst overdag jagen, omdat

vooral bij helder weer de nacht-

temperatuurdan al erg laag kan

zijn.

Adri Remeeuw, Smaragdhorst

324, 2592 RX Den Haag
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Vlaamse Rode Lijst

Het waarnemen van zoogdie-

ren is nooit makkelijk geweest,

maar wordt tegenwoordig
steeds moeilijker, zoals blijkt

uit de Rode Lijst van de zoog-

dieren in Vlaanderen. Van de

68 soorten zoogdieren die vroe-

ger en nu in Vlaanderen in het

wild voorkwamen en -komen,
staan er 30 op de Rode Lijst. In

Vlaanderen gaat het met de

natuur dus al net zo slecht als

in Nederland (zie Hollander&

Van der Reest 1994).

De Rode Lijst geeft niet alleen

een overzicht van de status van

alle zoogdiersoorten in Vlaan-

deren, maar ook welke maatre-

gelen genomen moeten wor-

den om de bedreigde soorten

voor Vlaanderen te behouden.

De Rode Lijst kwam mede tot

stand op initiatief van de

Nationale Campagne Bescher-

ming Roofdieren.

De Rode Lijst is (gratis) te

bestellen bij Administratie

Milieu, Natuur en Landin-

richting (ANIMAL), Belliard-

straat 14-18, 1040 Brussel,

België. Het is ook verkrijgbaar

via de VZZ (tegen verzendkos-

ten.

Vleermuizen in

viaduct

Op verschillende plaatsen in

Nederland worden winteron-

derkomens gebouwd voor

vleermuizen. Als het even kan

wordt zo’n onderkomen mee-

genomen in objecten die met

een ander doel gebouwd wor-

den. Een voorbeeld hiervan is

een geluidswal langs de A28 ter

hoogte van Beilen, waarin een

winteronderkomen voor vleer-

muizen is opgenomen (van

Berkel 1988). Helaas zijn hier-

in, sinds de bouw in 1984, geen

vleermuizen aangetroffen. Men

vermoedde dat het in het

onderkomen niet vochtig

genoeg was. Op de grond is

daarom een plastic zeil neerge-

legd waarop de gemeente

Beilen één- a tweemaal per jaar

een laag water spuit. Hierdoor

is het achterin het onderkomen

vochtiger geworden (Colpa

1990), maar het wordt nog

steeds niet gebruikt door vleer-

muizen (Colpa 1994).

Vermoedelijk is het nog steeds

te droog, onder andere omdat

regelmatig jongeren binnen-

dringen en er vuurtje stoken.

Grappig is dat in twee andere

kunstwerken, die niet specifiek

voor vleermuizen gebouwd

zijn, wel vleermuizen overwin-

teren. In beide gevallen gaat

het om spoorbruggen. In

Deventer bevindt zich een via-

duct met aan weerszijden van

de weg pijlers met ventilatie-

openingen, die zijn voorzien

van metalen roosters. Bij één

van de uitgangen ontbreken

deze roosters. Daarachter

begint een ventilatiekanaal van

nog geen 50 cm in het vierkant

en enkele meters lang, dat uit-

komt in een ruimte van onge-

veer 2 bij 1 bij 1,8 meter. Het

viaduct bestaat uit een groot

aantal van deze ruimten,

onderling verbonden door een

gangetje van 1 meter lang en

hoog. Op de vloer staat zo’n 15

cm water. Al met al is het via-

duct met enige moeite toegan-

kelijk voor kinderen èn klein

uitgevallen volwassenen.

De vleermuizen werden

enige tientallen jaren geleden

al ontdekt door een klein jon-

getje, maar ook nu nog wordt

de ruimte gebruikt door over-

winterende vleermuizen. John

van Vlietbezocht de plek begin

1994 en trof er vijf grootoor-

vond plaats om 14.30 uur langs

de rand van een vochtig elzen-

berkenbos en een veenweide-

gebied (km-hok 30-36-54). De

vleermuis zwenkte voortdu-

rend rond boven de bosrand,

zo’n 8-12 meter boven de 6-7

meter hoge bomen. Hij had het

formaatvan een watersnip, was

egaal bruin van kleur en had

lange en vrij smalle vleugels.

Met de verrekijker zag ik dui-

delijk uitstekende oren. Op

grond hiervan nam ik aan dat

het om een rosse vleermuis

Nyctalus noctula ging.

Ongeveer een uur later zag ik

weer een vliegende vleermuis

langs de bosrand jagen (km-

hok 30-46-31). Nog fraaier werd

het toen ik om 16.00 uur in de

nabije omgeving zelfs twee

vleermuizen tegelijk zag rond-

vliegen aan de rand van een

essenhakhoutbosje in een

veenweidegebied (km-hok 30-

46-32). Eén van deze vleermui-

zen werd zelfs aangevallen

door een sperwer, die echter

geen grip kreeg op de zwenken-

de vleermuis.
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vleermuizen Plecotus auritus/

austriacus en twaalf franjestaar-
ten Myotis nattereri. Bij het laat-

ste bezoek, in december 1994,

bevonden er zich twee groot-

oorvleermuizen, veertien fran-

jestaarten en één watervleer-

muis Myotis daubentonii. Van

de grootoorvleermuis en de

watervleermuis is bekend dat

zij zich in de zomermaandenin

de naburige parken ophouden.

De franjestaart wordt ’s zomers

alleen in het bosrijke buitenge-
bied van Deventer gevonden.
Om deze winterverblijfplaats

ook voor de toekomst te

behouden is contact opgeno-

men met de Nederlandse

Spoorwegen.

In Haren (Groningen)

bevindt zich eveneens een

spoorbrug die door vleermui-

zen gebruikt wordt als winter-

onderkomen. Deze brug
bestaat uit drie pijlers. De mid-

delste pijler is waarschijnlijk

ongeschikt voor vleermuizen,

omdat hij snel kan afkoelen.

De twee eindpijlers daarente-

gen zijn qua bouw hetzelfde en

staan beide in een talud van

een aangrenzende dijk. De

vochtigheid en de temperatuur

voldoen daardoor aan de eisen

die vleermuizen stellen. In één

van de eindpijlers zijn in 1993

zes en in 1994 vier vleermuizen

waargenomen. Het ging om

grootoren, baardvleermuizen

Myotis mystacinus en ruige

dwergvleermuizen Pipistrellus

nathusii. In de andere eindpij-

ler was een vuurtje gestookt,

wat mogelijk verklaart waarom

er in 1993 geen en in 1994

slechts één vleermuis werd

aangetroffen (mond. med. Jan

van Muijlwijk).
Uit vorenstaande blijkt dat

bij het maken van een winter-

onderkomen voor vleermuizen

goed gelet moet worden op de

klimatologische omstandighe-

den in het object en de (on-

jloegankelijkhcid voor kinde-

ren. Aan vleermuistellers

willen we het volgende meege-

ven: kijk in plaats van naar, ook

eens in een 'kunstwerk’!

John van Vliet, Vleer-

muiswerkgroep Deventer,

Rielerweg 12, 7416 ZG Deventer

& Henk Lubberts, Borgerspark 7,

9642 LK Veendam
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Das in Muiden

Tijdens een nachtelijke fiets-

ronde, in 1992, over het terrein

van de firma Muiden Chemie

International (ten oosten van

Amsterdam) moest een bewa-

ker plotseling remmen voor

een groot hondachtig beest dat

Het spoorwegviaduct in Deventer,

waarin vleermuizen blijken te over-

winteren. Foto Ad van Roosendaal
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vlak voor hem het pad overstak

en snel in de bosjes verdween.

Er volgden meer ontmoetingen

tussen de bewaking en dit dier,

dat onmiskenbaar een das

(Meles meles) was. Bij verdere

navraag bleek dat zeker sinds

1991, maar mogelijk reeds vanaf

1989 een das aanwezig was op

het fabrieksterrein. Het moe-

rassige bosgebied van de muni-

tiefabriek voorheen ’De

Krijgsman’ (sinds 1702) leent

zich bepaald niet voor het gra-

ven van een dassenburcht. Het

terrein is niet toegankelijk en

geheel omrasterd, maar bij een

bezoek onder begeleiding op 7

maart 1992 bleek dat zich onder

de betonnenfundering van een

stomende en sissende opslag-

tank een dassenburcht bevond

met een tweetal storthopen van

zand. Ook werd grassig nest-

materiaal op en in de omgeving

van de storthopen aangetrof-
fen. In 1994 is het dier door de

bewaking elf maal waargeno-

men, soms overdag! Ook in

1995 houden de bewakers

nauwgezet alle waarnemingen

(datum, tijdstip en locatie) van

’hun’ das bij.

Tijdens een bezoek aan de

nog steeds belopen burcht op

18 februuari 1995, werd met

trots verteld dat het dier ditjaar

al zesmaal was gesignaleerd op

het terrein. De waarnemingen
door de bewaking en de jacht-

gerechtigde in de periode 1989-

1995 doen vermoeden dat het

hier om een solitaire das gaat.

Het voorkomen van de das op

deze lokatie kan bijzonder

genoemd worden. Dit geïso-

leerd gelegen bosgebied van

ongeveer 80 hectare ligt in de

onmiddellijke omgeving van

een netwerk van intensiefbere-

den autowegen, diverse water-

wegen en een spoorlijn. De

dichtstbijzijnde bewoonde das-

senburchten, voorzover be-

kend, liggen op ongeveer 19km

afstand, ten zuiden van

Hilversum. Omdat er de laatste

jaren uit deze regio meer leven-

de of dode dassen gemeld zijn,

zien dassen uit de populatie bij
Hilversum blijkbaar toch af en

toe kans het gebied tussen

Amsterdam en Naarden te

bereiken. Een kort overzicht

van de waarnemingen;

- 28/4-5/5 1982: permanent

aanwezig in het Laegieskamp

aan de westrand van Bussum

(meded. F. Rijnja)
- 7-4-1988: verkeersslachtoffer

(vrouwtje) op landbouwweg

ten westen van Naardermeer

(Sectierapport RIN-Amhem)
- 1989; waarneming van een

das in de buurt van het tuin-

complex Linnaeushof te

Driemond (Melchers &

Timmermans 1991). Deze

lokatie ligt slechts enkele

kilometers verwijderd van de

Kruitfabriek en de zuidelijke

ringweg bij Amsterdam, zie

onder

- 2-4-1989; verkeersslachtoffer,

volwassen vrouwtje, Ring-

weg-Zuid t.h.v. afslag RAI

(Sectierapport RIN-Arnhem)

- 2e helft jaren tachtig: dassen-

prenten in sneeuw, NW-rand

van Ankeveense Plassen

(M.Melchers)
- 1992: waarneming van das

langs westelijk deel van de

Ringweg, Amsterdam

(meded. P.J.H. v.d. Linden)

- 1993: waarneming van een

das bij Muiden. Het dier

trachtte vanuit het nabij-

gelegen Muiderbos het talud

van de snelweg A1/E35 te

beklimmen (meded. W.

Vogels, Das & Boom)
- 1993: das waargenomen ten

westen van IBM-fabriek te

Uithoorn (meded. P.J.H. v.d.

Linden)

Over het voorkomen van das-

senburchten in Nederland

onder funderingen van gebou-

wen en installaties en in of

onder schuren is uit de litera-

tuur slechts één geval bekend.

Tijdens de Limburgse dassen-

census, uitgevoerd in 1990,

werd door de gebroeders
Jansen een dassenburcht

gevonden in een schuur tussen

half ingegraven oude land-

bouwwerktuigen. Verder heeft

een uitgezette das in de buurt

van Ommen maandenlang in

en onder een schuurtje

gewoond (meded. Jaap

Mulder). Door de eerste auteur

is op 15-11-1980 een belopen

bijburcht aangetroffen onder

een schuur in een bosje bij

Oudemirdum (Gaasterland),

die door de eigenaar gebruikt

werd voor het stallen van paar-

den. Op 28-1-1994 werd verder

in de omgeving van Wenum

(bij Apeldoorn) in een particu-

lier bosgebied een bewoonde

hoofdburcht van de das ont-

dekt onder een vervallen

schuurtje, volgepropt met hooi-

balen. Twee gangen van deze

burcht verdwenen ook in het

hooi. Tenslotte is bij de eerste

auteur een bijburcht bekend in

een schuurtje met hooi, gele-

gen in het bosgebied van het

SBB-object Noorderheide.

Buiten Nederland komen

belopen dassenburchten onder

gebouwen wel meer voor, o.a.

in Duitsland, Groot-Brittannie,

Zweden en de voormalige

Sovjet-Unie. W.F.Bock vond in

1986 een bewoonde dassen-

burcht, gelegen onder een

danszaal in Beieren. Tijdens

zijn telemetrische onderzoek

aan dassen in het Duitse Voor-

Alpengebied constateerde hij

ook dat dassen regelmatig

hooischuurtjes op de alpenwei-

den als tijdelijke burcht

gebruikten (pers.meded.).

In de periode 1992-1994 zijn

diverse bezoeken gebracht aan

’het bos van de Kruitfabriek’ en

de directe omgeving hiervan.

Op grond van de aangetroffen

sporen constateerdenwe dat de

das het bos voornamelijk aan

de noordzijde verlaat, waar een

dam de wetering overbrugt die

het bos geheel omsingelt. Het

dier moet dan wel naast de

dam een stukje door ondiep
water lopen, om het ingegraven

en deels over het water uitste-

kende raster te passeren. Op

weg van de burcht naar deze

uitgang blijkt de das ook regel-

matig gebruik te maken van

een omgevallen boom om

droogvoets een kanaal in het

bos over te steken. Dat lijkt op

Dassenburcht onder opslagtank.
Foto Hans Vink



ZOOGDIER 1995 6 (1) WAARNEMINGEN 31



ZOOGDIER 1995 6 (1) 32WAARNEMINGEN

het gedragvan de dassen in het

Utrechts-Noordhollands laag-

veengebied, die soms honder-

den meters omlopen om via

een plank of dam droogvoets

de diverse sloten te 'nemen’.

Maar het is ook bekend dat

dassen helemaal niet vies van

water zijn en overal dwars

doorheenkunnen gaan.

Hans Vink en Martin Mekkers,

resp. Boterhoeve 5, 3992 NB

Houten en Laplacestraat 65 hs,

1098HS Amsterdam
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Boommarter in de

val

Nog één dag en dan zouden de

pogingen om een boommarter

Martes martes te vangen ge-

stopt worden. En ja hoor, in de

nacht van 27 op 28 februari gaat

het alarm af bij Gerard Müs-

kens. De leden van de Werk-

groep Boommarter Nederland

worden uit bed gebeld: "Er zit

een boommarter in de val”.

Iedereen rept zich naar

Roosendaal.

In Roosendaal is vorig jaar

begonnen met een onderzoek

naar het gebruik van rust- en

slaapplaatsen door boommar-

ters. Dit onderzoek wordt uit-

gevoerd door de Werkgroep
Boommarter Nederland van de

VZZ en het Instituut voor Bos-

en Natuuronderzoek (IBN).

Het Fonds voor Onderzoek ten

behoeve van het Natuur-

behoud (FONA) verzorgt de

financiering.
Over het terreingebruik door

boommarters is nog weinig
bekend. Zo werd altijd beweerd

dat boommarters erg schuw

zijn en alleen in oude bossen

met veel holle bomen leven

(Baarspul 1995). De laatste

jaren echter worden boommar-

ters steeds vaker waargenomen

in debuurt van mensen en blij-
ken ze zelfs hunjongen te wer-

pen onder de daken van huizen

(zie Zoogdier 4(3) en 5(3)).

Aanleiding voor de Werkgroep

Boommarter Nederland om

een onderzoek te starten. Voor

het onderzoek worden boom-

marters gevangen en krijgen ze

een zender om. Van de gezen-

derde boommarters kan dan

bepaald worden hoe ze het ter-

rein gebruiken.

Het klinkt heel simpel, maar

een boommarter laat zich niet

zomaar vangen. Verscheidene

keren was er al een boommar-

ter in een val geweest om het

lokaas (een ei) op te eten, maar

iedere keer wist hij uit de val te

komen voordat het deurtje

dichtviel. De leden van de

werkgroep en de mensen van

het IBN hadden de hoop al

opgegeven, maar op de laatste

dag van het vangseizoen had-

den ze dan toch succes.

Nu loopt er in Roosendaal

een volwassen boommarter-

mannetje rond met een zender.

Tijdens de eerste week bleek

hij hoog in bomen op vogelnes-
ten van houtduif en gaai en

dergelijke te slapen, en een-

maal in een oude torenvalk-

kast. Deze slaapplekken

besloegen al een gebiedvan zes

vierkante kilometer!

Dennis Wansink, Annastraat 3,

6821 EK Arnhem
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Oude waarneming in

Friesland

Onlangs werd een steenmarter

ter revalidatie in 'De

Fügelhelling’ te Ureterp (Fries-

land) opgenomen. Het was een

verkeersslachtoffer, op 9 febru-

ari gevonden tussen Olterterp

en Ureterp. De berichtgeving

hierover was voor mij aanlei-

ding om de steenmarters, aan-

wezig in de collectie van het

Fries Natuurmuseum te

Leeuwarden, aan een nadere

beschouwing te onderwerpen.

Naast niet gedocumenteerd

materiaal bevindt zich in het

Fries Natuurmuseum een

steenmarter uit 1955. Het dier

is in 1961 aangekocht van een

jachtopziener (Klomp 1962) en

is het eerste Friese gegeven van

deze eeuw. Over de vindplaats

lijkt onzekerheid te bestaan

(Broekhuizen & Müskens

1986). Het voorkomen is dan

ook omschreven als ’mogelijk’

(Broekhuizen & Müskens

1992).

De gegevens op de collectie-

kaart leken echter hard genoeg

om nog eens navraag te doen

bij de betreffende jachtopzie-

ner. Deze kon zich nog goed

herinneren, waar hij de steen-

marter in mei 1955 aantrof,

namelijk bij Olterterp in het

zogenaamde ’Bovenveld’

(Amersf.-coörd. 202-565). In

dit licht kan de de status van

deze steenmarterwaarneming
veranderen van ’mogelijk’ in

'zeker’.

Johannes Fokkema, Fries

Natuurmuseum, Schoenmakers-

perk 2, 8911 FM Leeuwarden

Literatuur

Broekhuizen, S. & G.J.D.M.

Müskens, 1986. Marters in

Friesland; verleden, heden en

toekomst, Vanellus 39: 61-66.

Broekhuizen, S. & G.J.D.M,

Müskens, 1992. Steenmarter,
Martes foina. In: Broekhuizen,

S., B. Hoekstra, V, van Laar, C,

Smeenk & J.B.M. Thissen (red),
1992. Atlas van de Nederlandse

zoogdieren. Stichting Uitgeverij

KNNV, Utrecht: 155-164.

Klomp, A., 1962. Afdeling zoogdie-

ren. MededelingenFries Natuur-

historisch Museum 18 : 2-3.


