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Waarnemingen

Overdag vliegende
vleermuizen

Dennis Wansink
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Hamsters en gif

Zaterdag 15 april 1995 bevond

ik mij met enkele kennissen in

Zuid-Limburg (NL) in de

buurt van Sibbe. Een week

daarvoor had ik de lezingen

van de Zoogdierenwerkgroep

van het Natuurhistorisch

Genootschap (NHG) over de

hamster Cricetus cricetus aange-

hoord. In de lezingen werd ver-

haald over een kleine hamster-

populatie bij Sibbe, die echter

elk jaar kleiner werd. Een

bezoek aan, waarschijnlijk, een

van de laatste hamsterpopula-

ties van Nederland kon dus

niet uitblijven.

Na enig zoekwerk in de nog

kale akkers en deaangrenzende

perceelranden (graften) von-

den we enkele holletjes in een

graft en een schuin aflopende

pijp in deaangrenzende, hoger-

gelegen akker. De ligging en de

vorm van de holletjes kwam

overeen met de beschrijving

van hamsterholen zoals verteld

door de leden van het NHG.

Alleen de doorsnede van de

holletjes was te groot: 9 in

plaats van 6 centimeter. Leden

van de Zoogdierenwerkgroep

van het NHG zijn later wezen

kijken op de bewuste plaats en

tot de conclusie gekomen dat

het waarschijnlijk geen ham-

sterburcht is geweest. Aan de

andere kant van de akker heb-

ben zij echter wel enkele ham-

sterburchten gevonden.

In de akker lagen langs de

graft dakpannenmet daaronder

graan bestrooid met rattegif.

Dit gebeurt op meerplaatsen in

Limburg, waarschijnlijk tegen

woelratten. Maar er lopen daar

niet alleen woelratten rond,

maar ook hamsters en die lus-

ten ook graan. Vlakbij lag
bovendien een burcht van das-

sen, die ook niet vies zijn van

graan. De vondst van vergiftigd

graan gekoppeld aan de achter-

uitgang van de hamsterpopula-

tie aldaar zet een mens aan het

denken. Mogelijk is het niet de

De luchttemperatuur beïnvloedt

mogelijk de dag-nachtritmiekvan

dwergvleermuizen. Foto Pieter

Elbers

In een vorige Zoogdier stond

een kort bericht over overdag

vliegende vleermuizen in het

najaar. Afgelopen zomer, om

precies te zijn op 24 juli, zag ik

eveneens een vleermuis vlie-

gen midden op de dag (12.30

uur). Het dier vloog langs het

gebouw van het Instituut voor

Bos- en Natuuronderzoek in

Arnhem (km-hok 40-12-44).

Waarschijnlijk betrof het hier

een dwergvleermuis Pipistrellus

pipistrellus die bevangen was

door de hitte en die op zoek

was naar een koelere slaap-

plaats. Het dier vertoonde geen

jaaggedrag.

Hamster. Foto Rene Krekels

Overdag vliegende vleermui-

zen zijn dus niet beperkt tot

het najaar. Voor beide waarne-

mingen wordt de temperatuur

als mogelijke reden genoemd

voor dit afwijkende gedrag.
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belangrijkste oorzaak voor het

verdwijnen van de hamster in

Limburg, maar voor een popu-

latie die zo klein is als die van

de hamster in Limburg is elke

dode hamster er één teveel.

Limburg is ook één van de pro-

vincies waar het nog steeds

slecht gaat met de das. Het is

daarom onbegrijpelijk dat het is

toegestaan om vergiftigd graan

zo open en bloot in akkers uit

te leggen. Zou dat komen

omdat de hamster en de das

niet op de officiële

Nederlandse Rode Lijst staan?

Dennis Wcmsink

Waarnemingen dood-

gereden egels

In opdracht van de Dienst Weg-

en Waterbouwkunde (DWW)

van Rijkswaterstaat verricht de

VZZ een onderzoek naar de

relaties tussen wegen, verkeer

en egelpopulaties in Neder-

land. Gegevens over de aanwe-

zigheid, aantallen en lokaties

van doodgereden egels kunnen

bij dit onderzoek een belangrij-

ke rol spelen. De gegevens zul-

len vooral gebruikt worden om

relaties op te sporen tussen de

aanwezigheid van doodgereden

egels en de samenstelling van

het landschap direct naast de

weg.

We willen daarom aan ieder-

een vragen om waarnemingen

van doodgereden egels door te

geven aan de VZZ. Het gaat

om de volgende gegevens:

datum en enkele plaatsaandui-

dingen, zoals dichtstbijzijnde

plaatsnaam, het wegnummer,

de dichtstbijzijnde hectometer-

paal en de rijrichting (van ...

naar ...). Als de weg geen num-

mer heeft, ofals er geen hecto-

meterpaaltjes staan, dan graag

een zo nauwkeurig mogelijke

omschrijving van de lokatie,

liefst met een kaartje. Het is

uitdrukkelijk niet de bedoeling

dat u stopt om de egels van de

weg te halen. Op veel plaatsen
is dit verboden en door het

drukke verkeer ook niet verant-

woord.

Personen die met groteregel-

maat gebruik maken van een-

zelfde stuk weg (bijvoorbeeld

woon-werkverkeer) kunnen

zich ook opgeven voor een

‘monitoring-route’. Bij opgave

ontvangen zij een beknopte

handleiding en waamemingen-
formulieren.

Deze actie loopt tot 1 decem-

ber 1995. Uw waarnemingen

moeten uiterlijk 31 december

1995 ontvangen zijn, maar u

kunt ze natuurlijk ook eerder

insturen. Het adres luidt: VZZ,

t.a.v. Marcel Huijser,

Antwoordnummer8847, 3500ZK

Utrecht (een postzegel is niet

nodig). Voor meer informatie

kunt u bellen:- 030-2544642 of

0320-232314 (NL).

Marcel Huijser, onderzoeksme-

dewerker egelprojekt

Oproep!

Buitennest van das

Tijdens een ronde langs das-

senburchten op de Veluwe ont-

dekten we een groot aantal

wroetsporen (‘snuffelholen’)
van de das in de berm van een

geasfalteerde weg in de

gemeente Nunspeet. Omdat

die plek op meer dan800 meter

van de dichtstbijzijnde bekende

bewoonde dassenburcht lag,
zochten we het nabijgelegen

bosgebied af naar een mogelijk

onbekende burcht. De wroet-

sporen leidden ons naar een

plaats in het bos, ongeveer 35

meter van de weg, waar een

kleine dassenburcht, met

slechts één vers belopen

ingang, lag. Op ongeveer drie

meter van deze ingang werd

een ‘buitennest’ van een das

aangetroffen. Dit nest had een

doorsnede van ongeveer 55 cm

en een diepte van ongeveer 10

cm. Het was niet in de grond

uitgegraven, de bodem was het

grondoppervlak. Het nest was

vooral gemaakt van pijpestroot-

je en gewoon struisgras en lag

vrijwel tegen de voet van een

ongeveer 40-jarige grove den,

min of meer geëxponeerd naar

het zuidoosten. In het nest

werden veel losse dassenharen

aangetroffen. Het bos in de

directe omgeving bestaat voor-

namelijk uit grove den en berk.

De aanwezigheid van flink uit-

gegroeide braamstruwelen

midden in het bos en de vele

wroetsporen van de das hou-

den waarschijnlijk verband met

Egel. Pieter Elbers
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de aanwezigheid van een

inmiddels gesloten stortplaats

van huishoudelijk afval.

Door Jansen & Steeman-Van

Diepenbeek (1991) en Jansen

(1991) werden diverse vormen

van bovengrondse nesten van

de das onderscheiden. Het

door ons ontdekte nest is te

beschouwen als een kruising

tussen hun typen ‘platte nest-

rand’ en ‘vogelnest’. De dertien

nesten, die door bovenge-

noemde auteurs worden

beschreven hebben een gemid-
delde doorsnede van 50 cm en

een gemiddelde diepte van 8,5

cm. De afmetingen van het

door ons gevonden nest wijken

hier nietecht van af. Opvallend

groot zijn de afmetingen van

een door Newcombe (1984)

beschreven buitennest: 1,25 x

0,6 meter, diepte 5 cm. Dit nest

bestond uit een halve baal

hooi, waarschijnlijk verzameld

op een nabijgelegen vers

gehooid grasland. Ook Neal

(1982) beschrijft een uit twee

‘hollowed-out places’ bestaand

nest van hooi, verzameld op

een nabijgelegen veld.

Sinds 1976 zijn door de eer-

ste auteur vele dassenburchten

op de Veluwe bezocht. Dit nest

was echter het eerste boven-

grondse nest dat hier werd aan-

getroffen. Ook Newcombe

(1984) maakt melding van het

relatief schaarse voorkomen

van bovengrondse nesten in

Zuidwest-Engeland. Wel wor-

den in Nederland regelmatig
‘stoelen’ of zitkuiltjes van de

das gevonden, steeds op korte

afstand van belopen uitgangen

van de burcht. Dit zijn kuiltjes

van slechts 1-2 cm diep, met

een oppervlak van ongeveer 30

x 40 cm. Deze stoelen lijken op

grondvan dassenobservaties en

de vele erin aangetroffen das-

senharen vooral gebruikt te

worden als krabplaats (toilet

maken) (Wiertz & Vink, 1983).

Voor de zeldzaamheid van

bovengrondse nesten op de

Veluwe, in tegenstelling tot in

Limburg, is vooralsnog geen

duidelijke verklaring te geven.

Wellicht houdt het verband

met het feit dat op de Veluwe

naar verhouding veel burchten

in dichte naaldhoutopstanden

met weinig ondergroei liggen,

waardoor meestal weinig nest-

materiaal voorhanden is.

Bovengrondse nesten, die

meestal op relatief rustige

plaatsen worden aangetroffen,
zouden volgens diverse auteurs

vooral door de das gebruikt

worden om te zonnen en te sla-

pen. Ook het door ons gevon-

den nest bevond zich op een

zonnige lokatie in een bosge-
bied zonder voetpaden, dat

vermoedelijk zelden betreden

wordt door recreanten. Door

de ligging buiten de grofwild-
baan wordt de plek ook zelden

door wilde zwijnen bezocht.

Op de Veluwe zijn tot nu toe

zeldenbelopen dassenburchten

aangetroffen, die slechts een

enkele ingang hebben.

Misschien heeft het bestaan

van een buitennest daar ook

mee te maken: een das zou

behoefte kunnen hebben aan

wat frisse lucht na een verblijf

in een hol met slechte luchtcir-

culatie.

Hans Vink en Zomer Bruijn,

Boterhoeve5, 3992 NB Houten.
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Vleermuizen in Fort

Oelegem en

Brasschaat

De Vlaamse Jeugdbond voor

Natuurstudie en Milieubehoud

‘Natuur 2000’ beheert reeds

tien jaar het 4,5 hectare grote

fortdomein van Oelegem in de

Antwerpse Voorkempen. In de

loop van die tijd is het Fort

Oelegem uitgegroeid tot een

van de belangrijkste winterver-

blijfplaatsen voor vleermuizen

in Vlaanderen.

De voorbije winter (’94-’95)

werden, net als voorgaande

jaren, twee tellingen uitge-

voerd. Het aantal vleermuizen

was weer hoger dan voorgaan-

de jaren, een nieuw record dus.

De maximum aantallen waar-

genomen vleermuizen waren:

Buitennest van een das.

Foto Zomer Brujin
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303 watervleermuizenMyotis
daubentonii137 baardvleer-

muizen Myotis mystacinus, 114

franjestaarten Myotis nattereri,

6 ingekorven vleermuizen

Myotis emarginatus, 2 meer-

vleermuizen Myotis dascycne-

me, 6 grootoorvleermuizen

Plecotus auritus38 dwergvleer-
muizen Pipistrellus pipistrellus

en nog 18 vleermuizen waarvan

de soort niet kon worden vast-

gesteld.
In december 1994 werd ook

een telling uitgevoerd in het

fort van Brasschaat. Hier wer-

den 141 watervleermuizen, 39

baardvleermuizen, 39 franje-
staarten, 1 grootoorvleermuis,
36 dwergvleermuizen en 5

onbekende vleermuizen waar-

genomen.

Uit beide tellingen blijkt dat

forten vooral voor watervleer-

muizen, baardvleermuizen en

franjestaarten van belang zijn

als winterverblijfplaats. De

waarnemingen van de zeldza-

me ingekorven vleermuis en

meervleermuis benadrukken

eveneens de waarde van de for-

ten voor de Vlaamse vleer-

muisfauna. ‘Natuur 2000 vzw’

doet er dan ook alles aan om

deze forten te behouden. Zij

organiseert jaarlijks onder-

houdswerkzaamheden, waar

vrijwilligers bij kunnen helpen

en ze geeft een folder uit over

het leven van de vleermuizen.

De folder is te verkrijgen door

BF 120 (f6,-) te storten op reke-

ningnummer 068-0573840-15

van ‘Natuur 200 vzw’, onder

vermelding van ‘vleermuisfol-

der’.

Wie de vleermuizen van Fort

Oelegem een financieel steun-

tje in de rug wil geven, kan een

vleermuisadopteren. Peetvader

of -moeder wordt je door min-

stens BF 1000 (f50,-) te storten

op rekeningnummer 409-

9511091-91 van ‘Natuur 2000

vzw’, onder vermelding van

‘vleermuisadoptie’.
Jan Waeterschoot, Natuur

2000, Bervoetstraat 33, 2000

Antwerpen, telefoon 03-2312604

(B)

Zeezoogdieren in

Zeeland in 1994

Evenals voorgaandejarenheeft

de Directie Zuidwest van het

Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij alle

waarnemingen van zeezoogdie-

ren in de provincie Zeeland op

een rijtje gezet.

In 1994 bevonden zich waar-

schijnlijk 21 tot 25 gewone zee-

honden Phoca vitulina in de

Zeeuwse wateren, verspreid

over de Voordelta, de

Grevelingen, de Wester- en de

Oosterschelde. Dit betekende

een lichte groei ten opzichte

van de voorgaande jaren. In

1988 werd het totale aantal

geschat op 15 en in 1991 op 17

dieren (Reijnders 1992). In ver-

gelijking met de periode vóór

de afsluiting van de Delta is het

natuurlijk nog erg weinig.

Rond 1900 zouden ongeveer

11.500 gewone zeehonden in

het Deltagebied geleefd heb-

ben.

Er zijn ook twee grijze zee-

honden Halichoerus grypus op

Fort Oelegem nabij Antwerpen.
Foto Natuur 2000
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Goeree gevonden. Eén is uit-

eindelijk gestorven, de ander is

overgeplaatst naar de

Waddenzee, waar een kleine

populatie leeft. Verder werd

een jonge grijze zeehond

gevonden die, na revalidatie, is

teruggezet in de Waddenzee.

Tenslotte spoelden twee wit-

snuitdolfijnen Lagenorhynchus

albirostris en een dwergvinvis

Balaenoptera acutorostrata aan

(zie ook Zoogdier 5(4)).
Waarnemingen, met datum,

tijd en plaats, kunnen te allen

tijde worden doorgegeven aan

de Directie Zuidwest van LNV,

t.a.v. H.S. Zandstra, Postbus 6,

4460 AA Goes, telefoon 0113-

237323 offax 0113-237350 (NL).
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