
het signaal verloren gaat. In time-expansion
wordt het signaal eerst opgeslagen in het
geheugen van de detector. De opname wordt
een tijdsfactor 10 uitgerekt met als gevolg
dat ook de frequentie met factor 10 daalt.
De signalen worden zo voor ons hoorbaar en
behouden al hun eigenschappen. Daardoor
zijn ze uiterst geschikt om geluidsanalyses
op toe te passen. Voor deze analyses werd
er gebruik gemaakt van het computerpro-
gramma “Batsound pro” (Petterson Elek-
tronik, AB).

Avonden De inventarisatieavonden wer-
den over de ganse onderzoeksperiode (mei
tot en met oktober) gespreid (tabel 1). Per
avond werd een deel van het gebied gedu-
rende een drietal uren systematisch afge-
zocht naar foeragerende vleermuizen. De
locaties werden zorgvuldig op stafkaart aan-
geduid en de vleermuizen op soort gebracht
(grafiek 1 en kaart 1). Bij twijfel werd een
opname gemaakt. Soms werd meerdere
malen naar dezelfde plaats teruggekeerd
om zekerheid te verkrijgen. Bij vleermuizen
op vliegroute werd indien mogelijk de vlieg-
richting genoteerd.

Punt-transecten Om de relatie tussen
de aanwezige vleermuispopulatie en het
landschap te bestuderen, werd gebruik ge-
maakt van punt-transecttellingen. Dit is een
methode waarbij een traject van een be-

paalde afstand (hier 1,5 km) minstens drie
maal per zomer afgelopen wordt. Om de 50
m wordt gedurende drie minuten gestopt en
wordt elke passerende vleermuis geregi-
streerd. Ook als men geen waarnemingen
doet, wordt dit aangeduid.
In overleg met de VLM werd afgesproken om
10 transecten uit te stippelen en deze drie
maal te bemonsteren, namelijk in de perio-
des mei-juni, juli-augustus en september-
oktober (tabel 1). Elk transect werd gestart
30 minuten na zonsondergang. 
Nadat op stafkaart een eerste selectie ge-
maakt werd van mogelijke transecten, wer-
den deze in het veld afgestapt om na te gaan
of ze voldeden aan de voorwaarden. Nadien
werden de transecten op kaart ingekleurd
en werden de afzonderlijke punten aange-
duid (kaart 2). Van elk punt werden de no-
dige aantekeningen gemaakt (structuur
landschap, aanwezigheid bebouwing en
water, type water). Ook werd tijdens de tel-
lingen een aantal weersfactoren genoteerd
(bewolking, regen, wind, temperatuur).
Om de uniformiteit van de resultaten te ver-
groten, werd het leeuwendeel van de trans-
ecten (25) door twee personen gelopen. De
overige waarnemers werden eerst door één
van beide personen opgeleid, zodat ze de
methodiek onder de knie hadden.

Resultaten In het gebied werden tijdens
21 inventarisatieavonden 191 waarnemin-

gen van vleermuizen gedaan behorende tot
minstens zes verschillende soorten (grafiek
1 en kaart 1). Om een meer volledig beeld
van de verspreiding te geven, werden in
kaart 1 ook de waarnemingen van de punt-
transecttellingen opgenomen. Hierbij wer-
den dubbeltellingen van gewone dwerg-
vleermuis vermeden door enkel waarne-
mingen om de vier punten (met 150 m tus-
senafstand) op te nemen.
Van de 900 waarnemingspunten langs de
punt-transecten (10 transecten met elk 30
punten en drie rondes) waren er 348 (38,7
%) zonder waarnemingen. Voor de overige
552 werden in totaal 674 vleermuizen geno-
teerd behorende tot minstens vijf verschil-
lende soorten (grafiek 1). Om zicht te krijgen
op de plaatsen met de meeste vleermuisac-
tiviteit, werden de waarnemingen over de
ganse periode per waarnemingspunt opge-
teld en onderverdeeld in een aantal klassen.
Kaart 2 geeft de ligging van de transecten
waarbij de punten volgens deze klassen zijn
ingekleurd, waardoor een beeld verkregen
wordt van welke plaatsen op de transecten
het meest in de smaak vallen bij vleermui-
zen. Het belang van bepaalde landschaps-
elementen als jachtplaats kan zo worden
aangetoond en in een eventuele ruilverka-
veling worden opgenomen. 

Landschapselementen Om het be-
lang van landschapselementen te achterha-

Het ganse onderzoeksgebied kenmerkt zich
door een landschap met een halfopen ka-
rakter, versterkt door de aanwezigheid van
enkele houtwallen en vele kleine land-
schapselementen. Het zuidelijke gedeelte
bezit een uitgesproken landelijk karakter
met geringe bebouwing en een beperkt
stratenpatroon. Samen met het valleigebied

van de Wimp speelt rust hier een zeer be-
langrijke rol.

Methodiek
Voor het onderzoek werden twee methodes
aangewend: inventarisatieavonden en punt-
transecttellingen. Bij beide methodes werd
er gebruik gemaakt van een D240-batdetec-

tor (Petterson Elektronik, AB). Met dit toe-
stel kan zowel in heterodyne als in time-ex-
pansion modus gewerkt worden.
Heterodyning is een real-time modus, waar-
door het ritme van de pulsen behouden
blijft. Het nadeel van deze methode is dat er
slechts in een beperkte bandbreedte ge-
scand wordt, zodat heel wat informatie van
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Egelmiddag voor cursuslei-
ders en  natuurgidsen
In het kader van het Jaar van de Egel or-
ganiseert de Zoogdiervereniging op 9
mei een unieke middag over egels spe-
ciaal voor cursusleiders en natuurgid-
sen. De bedoeling is om in één middag
voldoende kennis op te doen, of op te
frissen, over egels zodat deelnemers in
staat zijn in de loop van het jaar hun
eigen egelactiviteit te organiseren. Dat
laatste bij voorkeur tijdens het grootse
Egelweekend dat 18, 19 en 20 septem-
ber wordt gehouden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
toelichting op onderzoekscampagne
Jaar van de Egel (hoe kunnen mensen
helpen?), ecologie van de egel, de erva-
ringen van een egelonderzoekster in En-
geland, egelopvang, egels en kinderen
en egelvriendelijk tuinieren. Deelne-
mers krijgen ook het nodige materiaal
mee naar huis. Omdat het aantal plek-
ken beperkt is, moeten deelnemers zich
wel vooraf melden op: 
jaarvandeegel@vzz.nl

Wilde zwijnen Groesbeek wor-
den mogelijk legaal 
De Zoogdiervereniging zou het toejui-
chen als de provincie Gelderland de om-
geving Groesbeek uitroept tot
zwijnengebied. Dat wilde zwijnen allang
niet meer alleen op de Veluwe en de
Meinweg bij Roermond voorkomen, is
ondertussen voor iedereen wel duidelijk.
Maar alle zwijnen buiten deze twee ge-

bieden worden tot nu toe niet toege-
staan. Ze zijn er wel en veroorzaken
soms ook overlast, maar officieel be-
staan ze niet volgens het zogenoemde
‘nulstandbeleid’. Wat de Zoogdiervereni-

ging betreft komt aan deze rare situatie
een einde. 
Begin jaren tachtig kwamen wilde zwij-
nen nauwelijks nog in Nederland voor
maar ze zijn bezig met een stevige op-
mars. De zwijnen komen vanzelf uit
Duitsland naar bijvoorbeeld de omge-
ving van Groesbeek. Wat de Zoogdier-
vereniging betreft, worden wilde zwijnen
in meer gebieden getolereerd en alleen
bestreden daar waar de overlast de
spuigaten uitloopt. Wel moeten land-
bouwschade en verkeersslachtoffers
natuurlijk zoveel mogelijk beperkt wor-
den. Dat maakt niet alle natuurgebieden
geschikt. Het is dus zaak om goed naar
de plaatselijke situatie te kijken. Voor
Groesbeek is de Zoogdiervereniging po-
sitief. 

E-teams gaan dode egels 
tellen
Om te weten te komen hoe het met de
egels in Nederland gaat, is de Zoogdier-
vereniging een grootschalig onderzoek
gestart in het kader van het Jaar van de
Egel. E-teams van forenzen gaan plat-
gereden egels tellen zodra de egels uit
winterslaap zijn. Er zijn al tientallen
deelnemers. Een vergelijkbaar onder-
zoek heeft eind jaren negentig plaats
gevonden en leverde onder andere het
inzicht op dat in Nederland naar schat-
ting zeker 100.000 egels per jaar slacht-
offer van het verkeer worden en een
aantal aanbevelingen hoe dit aantal te
verminderen. Dit soort onderzoek levert
ook inzicht op over de relatie tussen
egels en landschapselementen. Waar
vallen de meeste slachtoffers en waar
juist niet.
Door dezelfde wegen als 10 jaar geleden
nog eens te monitoren, ontstaat boven-
dien een goed beeld van het aantal ver-
keersslachtoffers in 2009 en of dit
gestegen of gedaald is. Dat geeft (reke-
ning houdend met andere factoren) een
indicatie van de afname van de popula-
tie egels in Nederland.

Zoogdieratlas.nl nu ook in
Drenthe
Met het ondertekenen van een intentie-
verklaring is op 19 februari het project
Zoogdieratlas.nl na Overijssel ook in
Drenthe van start gegaan. Alle in het
wild levende zoogdieren in Drenthe wor-
den in kaart gebracht en op internet
gezet. Door van alle zoogdieren in kaart
te brengen waar ze gezien zijn, ontstaat
een goed beeld van de verspreiding. Dan

wordt ook duidelijk of bepaalde soorten
hun gebied hebben kunnen uitbreiden of
juist zien krimpen. Trekken bijvoorbeeld
de bevers die onlangs zijn uitgezet in het
Hunzegebied naar andere delen van de
provincie? Ook naar de verspreiding van
kwetsbare soorten als boommarters en
vleermuizen wordt met veel interesse

Kort nieuws Nieuws van de Zoogdiervereniging VZZ (Nederland) en van de 
Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).

len werden de waarnemingspunten van de
punt-transecttellingen gegroepeerd vol-
gens een aantal types landschapselemen-
ten. Per type werd het belang voor
vleermuizen bepaald via de verhouding van
het aantal punten met een waarneming tot
het totale aantal punten (grafiek 2).
Hieruit blijkt dat dreven zeer belangrijk zijn
voor vleermuizen. Open veld (veld, grasland
zonder bebouwing) scoort beduidend lager
dan alle andere landschapselementen.

Discussie Tijdens de inventarisatie-
avonden werden zes verschillende vleer-
muissoorten waargenomen. Een vergelijk-
baar onderzoek in de Antwerpse provinci-
ale domeinen in 2000 leverde dezelfde
soorten op (Lefevre & Boeckx 2002). Deze
soorten werden ook waargenomen bij win-
tertellingen in het Fort van Kessel (Nijlen),
dat niet zo veraf gelegen is. Een uitzonde-
ring hierop vormen laatvlieger (Eptesicus
serotinus) en rosse vleermuis (Nyctalus
noctula), die zelden of nooit in dergelijke
objecten aangetroffen worden. Inventarisa-

ties geven een goed beeld van de aanwe-
zige soorten en hun verspreiding over het
gebied. Wel speelt de ervaring van de waar-
nemer een belangrijke rol. Het maken van
opnames vraagt wel wat handigheid. Ook is
bij latere geluidsanalyse de exacte plaats-
beschrijving belangrijk. De vleermuizenso-
nar wordt immers aan de omgeving
aangepast. Punt-transecttellingen daaren-
tegen vormen een gestandaardiseerde me-
thode die statistische analyses mogelijk
maakt en bij regelmatige (bv. jaarlijkse)
herhaling bruikbaar is als monitoringme-
thode. Bij deze methode zijn de exacte lig-
ging en de juiste omgeving van elk
waarnemingspunt gekend. De detectorop-
names gebeuren continu en voorbijvlie-
gende vleermuizen worden steeds
geregistreerd. In dit onderzoek waren de
waargenomen soorten dezelfde als gevon-
den tijdens de inventarisatieavonden. Enkel
de grootoorvleermuizen ontbreken, maar
dit is vooral een gevolg van hun fluisterso-
nar. 
Qua aantal soorten leveren beide methodes

dus gelijkaardige resultaten op. Wat het
procentuele aandeel van de verschillende
soorten betreft, geven beide methodes ook
ruwweg hetzelfde beeld, met gewone
dwergvleermuis en in mindere mate laat-
vlieger als best vertegenwoordigde soor-
ten. Er is echter een meer diepgaande
analyse met een grotere gegevensset nodig
om na te gaan in welke mate beide metho-
des vergelijkbaar zijn. Door vrijwilligers
wordt in ieder geval vaak gekozen voor in-
ventarisatie, omdat punt-transecttellingen
door velen als saai ervaren worden.

Verder lezen?

Kris Boeckx, Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt
vzw, Koeneind 13, 2440 Geel
Alex Lefevre, Vleermuizenwerkgroep Natuur-
punt vzw, Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar
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Tabel 1 Organisatie veldwerk (aantal terreinbezoeken).

Inventarisatie            Punt-transecttellingen
Mei 4 5
Juni 4 5
Juli 6 5
Augustus 4 5
September 2 7
Oktober 1 3

Grafiek 1 Percentage waarnemingen per soort voor de beide
methodes. Getallen boven de balkjes = aantal waarnemingen,
tussen haakjes = status van de soort in Vlaanderen.

Grafiek 2 Belang van verschillende types landschapselementen
voor vleermuizen. Getallen boven de balkjes = aantal punten met
waarneming/totaal aantal punten.

Verkiezing favoriete Neder-
landse zoogdier

Het natuurtijdschrift Grasduinen en de
Zoogdiervereniging zijn op zoek naar het
favoriete zoogdier van de Nederlanders.
24 In het wild levende zoogdieren zijn ge-
nomineerd. Iedereen kan stemmen. Bij
de 24 genomineerden zitten kanshebbers
als eekhoorn, konijn, haas, egel, ree,
edelhert, das, vos, tuimelaar en zeehond.
Maar de lijst bevat ook outsiders als de
lieftallige hazelmuis, de voor velen nog
onbekende boommarter, het noeste
everzwijn, de verrassende vos en de
enige vliegende zoogdieren, de vleer-
muizen. Ook bunzing, mol, muis en rat
ontbreken niet. Om op de lijst te komen
moet een dier niet alleen aaibaar zijn,
maar ook in Nederland in het wild voor-
komen. Huis- en boerderijdieren of soor-
ten die niet (meer) in Nederland
voorkomen zijn dus uitgesloten. Voor de
wolf is het dus nog te vroeg, hamster,
otter en bever doen wel mee. Iedereen
kan stemmen tot en met 6 april op
www.grasduinen.nl.
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