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Waarnemingen
Bizarre dood rosse

vleermuis

Of het dier op debal afschoot

of de bal op de vleermuis was

niet meer na te gaan. Het eer-

ste ligt het meest voor de hand.

Van de kant van de golfman

was er in ieder geval geen opzet

in het spel. Nadat hij het diertje
had opgenomen en voorzichtig

in een doekje voor het bloeden

had gewikkeld, kon hij zijn
handen in onschuld wassen.

De moraal van het verhaal;

golfballers, kijk uit wat je doet.

Datzelfde geldt trouwens ook

voor vleermuizen, maar wie

brengt ze dat bij? Het beste is

waarschijnlijk geen golfbanen

meer aan te leggen op plaatsen

waar vleermuizenjagen...

Bauke Hoekstra, Bornsestraat

118, 7601 GK Almelo (NL)

Dierenleed

Op 25 oktober 1996 kreeg de

hovenier van een Wassenaars

landgoed de schrik van zijn

leven. In één van de in de fruit-

tuin geplaatste molleklemmen

zat geen mol, maar, volgens

zijn zeggen, ‘een exoot, een

lange smalle bruine vreemde

snuiter’. Ik liep met hem mee

naar de bewuste plek waar mijn

vermoeden werd bevestigd.

Een geplette wezel Mustela

nivalis, met een MMW

(Mollen-Moord-Werktuig)

gepakt in de nek, vlakbij de

voorpoten.

keuze voor nieuwe beheersvor-

men in groene terreinen (aan-

brengen van kleine landschaps-

elementen, opwerpen van

broedrillen, extensief onder-

houd, e.d.) worden zoogdieren,

waaronder kleine marterachti-

Ook al ga ik ervan uit dat

hier sprake is van een uitzon-

dering, is het toch verontrus-

tend te moeten constateren dat

wezels nog steeds in klemmen

verstrikt raken. Juist door de

gen, aangetrokken en kunnen

zij prima dienst doen als

natuurlijke verdelgers van mol-

len. MMW’s kunnen dan ach-

terwegeblijven.

Elke gevangen wezel is er

één teveel. Ik zou daarom

graag vernemen of het vangen

van kleine marters in klemmen

vaker voorkomt, of dat het hier

inderdaad om een incident

gaat. Gaarne bericht naar

onderstaand adres.

Nog een tip voor hen die

‘last’ ondervinden van mollen

in hun gazon. Elke ochtend de

hopen uitspreiden verwijdert

de hopen zonder dat er nieuwe

bij komen. Dichttrappen van

molshopen zorgt er daarente-

gen voor dat de mol de gang

gaat repareren en er dus nieu-

we hopen ontstaan. Kortom

men moet zuinig zijn op een

eenmaal gegraven gangenstel-

sel, dan valt de schade aan het

gazon mee.

Jos Orleans, Kapelland 63, 2264

JA Leidschendam, telefoon 070-

3202525 (privé) of 070-5122270

(werk) (NL).

Van lieverlede zijn we er wel

achter gekomen dat niet iedere

vleermuis van ouderdom sterft,

uit z’n winterslaapje niet weer

wakker wordt of als prooidier

van een uil of kat het loodje

legt. Op de meest gruwelijke

wijze komen ze soms om het

leven. Verstrikt in de stekels

van een klit (Zoogdier 7(3):35)

zou je nog een natuurlijke

doodsoorzaak kunnen noe-

men. In veel andere gevallen

ligt de doodsoorzaak direkt of

indirekt bij de mens. Doodslag
met voorbedachte rade (=

moord!), verhongering in ver-

blijfplaatsen waar ze wel in

maar niet weer uit kunnen

komen, verhanging in prikkel-

draad, verdrinking in regenton-

nen of stortbakken van toilet-

ten, enzovoort. Echt te veel om

op te noemen.

Ook weer door toedoen van

de mens kwam onlangs, op

toch wel heel bizarre wijze, een

rosse vleermuis Nyctalus noc-

tua om het leven. In de avond-

schemering van woensdag 11

september j.l. meende een ver-

late golfspeler op de golfbaan

Drienerlo, tussen Hengelo en

Enschede (NL), nog even een

slag te moeten slaan. Het werd

zijn laatste slag van die avond.

Want wie schetst zijn verbazing

en die van enkele toeschouwers

toen de niet eens zo hoge bal

na een tiental meters in de

lucht in botsing kwam met
...

een vleermuis. Niet alleen de

bal kwam naar beneden, het-

geen gebruikelijk is, maar ook

de vleermuis stortte neer! Als

een vroeg herfstblad dwarrelde

het beestje naar beneden.

Enkele meters van elkaar ble-

ven beide roerloos liggen. De

golfbal mankeerde niets, maar

de vleermuis was morsdood.

Bloedend uit zijn oor werd hij,

het bleek inderdaad een man-

netje, opgenomen. Een sche-

delbasisfractuur? Wellicht, alles

wijst er op.

Tekening Jos Orleans
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Waterspitsmuis in de

Brabantse Biesbosch

Rond Pasen 1996 werd er vol-

gens de traditie van de Leidse

biologiestudenten een week-

end in de Brabantse Biesbosch

gebivakkeerd. Dit jaar ging er

ook een dertigtal vallen van de

Veldwerkgroep (VZZ) mee,

teneinde meer duidelijkheid te

krijgen over de verspreiding

van de noordse woelmuis

Microtus oeconomus in de

Biesbosch. Uit het verleden

zijn verscheidene vindplaatsen

bekend en Fey (1980) noemde

het dan ook ‘een echte

Biesbosch-muis’. Helaas, geen

enkele noordse woelmuis werd

gevangen. Evenwel dook er

een andere soort op in de val-

len: de waterspitsmuis Neomys

fodiens.

Gedurende twee dagen en

nachten werden twee rijen val-

len gecontroleerd. In een nat

stuk rietland, grenzend aan een

slikplaat aan de zuidkant van

polder ‘De Dood’ werd her-

haaldelijk een tweetal rosse

woelmuizen Clethrionomys gla-
reolus gevangen. Enkele tien-

tallen meters verderop, tegen
de dijk van de polder

Turfzakken, bevindt zich een

nat wilgenbosje met een onder-

groei van onder andere riet.

Ook hier was de rosse woel-

muis de enige (woel)muis die

we vingen, eveneens in lage

aantallen. Tijdens de laatste

controle bleek dat ook een

forse waterspitsmuis gebruik

maakte van de rand van het

bosje, de grens met het open

rietveld. Het gevangen dier had

een onscherpe overgang tussen

de donkergrijze bovenkant en

de lichter grijze buikzijde.

Overige kenmerken waren de

lichtere vachtplekjes bij de

mondhoeken en een zwarte

halsvlek. Het geslacht werd

niet bepaald.
Tussen 1936 en 1954 zijn

slechts tien vondsten bekend

van de waterspitsmuis in de

Biesbosch, uit gebieden met

gering getijdeverschil (Verhey,

1961). Vlak voor het sluiten van

de Haringvliet in 1970 kon in

een onderzoek met klapvallen

de aanwezigheid van water-

spitsmuizen niet worden vast-

gesteld (mondelinge medede-

ling Dirk Fey). Pas in 1985 werd

voor het eerst in lange tijd weer

een exemplaar gevangen

(mededeling Fey, in Van Laar,

1992). Dit was in het noordoos-

ten van de Brabantse Biesbosch

in een rietgors, nabij de polder

Lepelaar, ongeveer een halve

kilometer verwijderd van de

huidige vondst. In bosuil-

braakballen uit het Zuid-

hollandse deel van de

Biesbosch werd in 1993-94 geen

enkele waterspitsmuis gevon-

den (Mostert, 1995).
Na de vangst van april 1996

valt van alles te speculeren over

de huidige verspreiding van de

waterspitsmuis in de Bies-

bosch. Over de gehele gebied is

nu sprake van een gering getij-
deverschil. Het biotoop waarin

de vangst werd gedaan is alge-

meen aanwezig. Maar waar

bleef de waterspitsmuis bij

vorige inventarisaties na 1970?

En waar bleven de noordse

woelen met Pasen? De Leidse

biologiestudenten kunnen nog

veel interessante Paas-

weekenden organiseren om

deze vragen te beantwoorden.

Met dank aan Vincent van Laar

en Dirk Fey voor aanvullende

informatie.

Albin Hunia, Julianalaan 6,

2341 ER Oegstgeest, 071-5175739

(NL).
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De eerste waterspitsmuis die na

tien jaar in de Brabantse

Biesbosch is vastgesteld.
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Noordse woelmuizen

langs de Oude Maas

Via braakbal-onderzoek werd

recentelijk vastgesteld dat er

nog steeds een populatie

noordse woelmuizen aanwezig

is langs de Oude Maas in Zuid-

Holland. De ransuilbraakballen

waarin schedels van deze soort

werden aangetroffen, werden

op 25 februari 1995 verzameld

door de heer G.J. Keizer, op

het terrein van het

Deltaziekenhuis langs de

noordrand van de Oude Maas

(Amersfoort-coördinaten 85-

429). In deze braakballen wer-

den door mij 173 resten van

kleine zoogdieren aangetroffen
en 42 van vogels. In deze

betrekkelijk kleine partij zaten

8 schedelresten van noordse

woelmuizen (4.6 %). Andere

aangetroffen soorten waren

veldmuis, bosmuis, huismuis,

dwergmuis en bruine rat. Bij

een herhaalde analyse in 1996

van braakballen verzameld op

dezelfde vindplaats, werden

opnieuw schedelresten van

noordse woelmuizen aange-

troffen (4 stuks, 4.0 %).

Tegenover de roestplaats zijn

langs de Oude Maas vochtige

tot natte rietmoerassen aanwe-

zig, onder meer langs de

Boerenplaat, die geheel beant-

woorden aan de biotoopeisen

van deze soort. Het is onwaar-

schijnlijk dat de noordse woel-

muizen door de uilen van

elders zijn aangevoerd. In de

ruime omgeving van de roest-

plaats zijn namelijk geen ande-

re populaties van de noordse

woelmuis bekend en ontbreken

bovendien geschikte biotopen.

Bovendien werd in braakballen

op een aantal andere roest-

plaatsen, zowel ten noorden,

ten zuiden als ten oosten van

de vindplaats, geen enkele

schedelrest van deze soort

gevonden.

Hoewel er in de jaren negen-

tig weer op allerlei plaatsen is

gezocht naar de noordse woel-

muis in de Zuidhollandse

delta, waren de oevers van de

Oude Maas niet betrokken bij
deze inventarisaties. Zo blijkt

opnieuw dat zelfs bij een rela-

tief goed onderzochte zoog-

diersoort als de noordse woel-

muis op een eenvoudige
manier nog steeds interessante

verspreidingsgegevens zijn te

verzamelen.

Kees Mostert, Palamedesstraat

74, NL-2612 XS Delft

Vos vangt hert

Het waarnemen van een vos in

levende lijve blijft een steeds

welkome sensatie. Op vakantie

in Marchal (Centraal Massief,
Frankrijk) konden wij enkele

dagen na elkaar in midden

augustus 1996 in dezelfde

weide een eerstejaars-vos waar-

nemen. Het dier was niet erg

schuw, wat eerder verwonder-

lijk is want vossen worden ook

daar grondig vervolgd. Ook

dassen zijn er niet bijster

geliefd. De waarnemingen

gebeurden bijna steeds tegen

de schemering, maar eenmaal

ook om tien uur in de voor-

middag.
De vos was blijkbaar vooral

op zoek naar insekten, onder

andere sprinkhanen. Daarbij

werd de weide intensief door-

kruist. We zagen hem niet de

gekende muizensprong uitvoe-

ren, misschien ontbrak nog de

ervaring met grotere prooien.

Opmerkelijk was dat de vos

ook een geslaagde uitval, met

een geweldige sprongkracht,
deed naar een langs-snorrend

vliegend hert!

Rik Desmet
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Bosmuis eet

watervleermuis

Tijdens de jaarlijke winterin-

spectie van een groot aantal

bunkers in het Staelduinse Bos,

bij Hoek van Holland, op 21

januari 1996, werd het volgende

waargenomen door Jan

Wondergem, T. en K. van Schie

en ondergetekende. Tijdens het

tellen van overwinterende

vleermuizen viel ons op dat we

regelmatig bosmuizen in de

ondergrondse bunkers en

andere ruimten tegenkwamen.

Ongetwijfeld had het strenge

winterweer deze dieren in gro-

tere aantallen in de grotendeels

vorstvrije ondergrondse ruim-

ten gedreven dan normaal het

geval is. Ook werden op ver-

schillende plaatsen hoopjes

bladeren gevonden, die door

deze dierenwaren aangevoerd.

Op een gegeven moment

zagen we in het licht van de

zaklantaarns enkele meters

voor ons op de grond een bos-

muis zitten, bezig iets te veror-

beren. Direct nadat we het

diertje hadden beschenen,
vluchtte het weg. Op de plek

aangekomen bleek dat de bos-

muis bezig was geweest met

het opeten van een watervleer-

muis Myotis daubentonii. De

vleermuis was al voor een groot

deel aangeknaagd, maar aan de

resten was te zien dat het dier

hooguit enkele uren of nog

veel korter dood was.

Hoewel predatie van bos-

muizen op overwinterende

vleermuizen al eerder is aange-

toond door middel van knaag-

sporen op dode vleermuizen

(Bekker & Mostert, 1991),

waren directe zichtwaarnemin-

gen van deze predatie mij nog

niet bekend.

Het blijft de vraag of de bos-

muis zelf de (in winterslaap

verkerende) watervleermuis

van de wand heeft getrokkenof

dat de vleermuis dood is

gegaan en op de grond terecht

is gekomen. De eerste optie is

een stuk aannemelijker.

Tijdens de jaarlijkse inspectie
vinden wij namelijk maar

hoogst zelden dode vleermui-

zen op de grond. Bovendien

blijken vleermuizen, die tijdens

de winterslaap dood gaan, vaak

toch op hun overwinterings-

plaats te blijven hangen, meest-

al hoger dan anderhalve meter

vanaf de begane grond.
Daarnaast vinden we elke win-

ter wel enkele vleermuizen die

op minder dan een halve meter

hoogte hun overwinterings-

plekje hebben gekozen.

Bosmuizen zijn zeker in staat

deze dieren vanaf de grond te

bereiken.

Kees Mostert, Palamedesstraat

74, NL-26I2 XS Delft

Bekker, J.P. & K. Mostert, 1991.

Predatie op vleermuizen in

Nederland. Lutra, 34: 1-26.

Resten van de gepredeerde
watervleermuis. Foto Kees

Mostert

De schuldige bosmuis, op heter-

daad betrapt... Foto Kees Mostert


