
Grote bosmuis >
in Winterswijk
Goed nieuws over de Grote bosmuizen in Nederland. Onderzoek door de Zoogdieren-
werkgroep van de NJN toont aan dat er bij Winterswijk een vitale populatie is. De soort
komt in Nederland verder alleen in Zuid-Limburg voor. Ook daar zit de populatie in de
lift. 

Kleine dwergvleermuis 
waargenomen
Tijdens veldonderzoek voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV is
de kleine dwergvleermuis waargenomen. Dit is een unieke gebeurtenis, daar dit pas de
tweede keer is dat deze vleermuis in Nederland is aangetroffen. Medewerkers van Tauw
en de Zoogdiervereniging hebben tijdens een vleermuisinventarisatie, die in opdracht
van TenneT TSO wordt uitgevoerd, het geluid van één exemplaar opgenomen. Een ana-
lyse van de opname door vleermuisexpert Herman Limpens van de Zoogdiervereniging
bevestigde de determinatie van deze soort. 

Zeldzame albino >
woelmuis
Bij Emmen is een albino rosse woelmuis gevonden. Dit is een zeer zeldzame vondst. De
vondst werd gedaan in het kader van de Zoogdieratlas.nl Drenthe. De onderzoekers
waren blij verrast met de zeldzame vondst. Ger Snaak: “Een rosse woelmuis is geen
zeldzame muizensoort, maar een albino heb ik in al die jaren dat ik bezig ben met mui-
zenonderzoek nog nooit gezien”. 

Eerste keer kolonie 
Bechsteins vleermuis
De vondst van een kolonie van de Bosvleermuis, een kolonie van de Bechsteins vleer-
muis en twee kolonies van de Brandts vleermuis is het resultaat van een intensief ver-
spreidingsonderzoek naar vleermuizen in Limburg. Voor dit onderzoek werden een
dozijn vleermuizen gevangen, uitgerust met radiozendertjes die slechts 0,5 gram wegen,
en daarna weer vrijgelaten. Dankzij de beschikbaarheid van nieuwe techniek konden
dieren worden gevolgd naar hun voortplantingsverblijven in onder andere boomholtes.
Van de Bechsteins vleermuis werden nooit eerder in Nederland voortplantingslocaties
gevonden. De Bosvleermuis werd dit jaar herontdekt na meer dan twintig jaar en de
Brandts vleermuis was in Limburg enkel als overwinteraar in mergelgroeves bekend. 

Kletsnatte vondst >
Vrijwilligers van de Zoogdiervereniging hebben binnen 24 uur twee waterspitsmuizen
gevangen in het Drentsche Aa gebied. De zoogdieren zijn direct na controle weer vrij-
gelaten. De aanwezigheid van waterspitsmuizen werd verwacht in de diepjes van het
Drentsche Aa gebied maar eerder niet vastgesteld. Met deze vangst is volgens onder-
zoeker Harold Steendam het Drentsche Aa gebied nog waardevoller geworden. Ook vrij-
williger Guido Lek is zeer opgetogen over de vondst: ‘De verschillende individuen zijn
gevonden op tweehonderd meter afstand van elkaar in kleddernat zeggemoeras met
helder water, dat naadloos van sloot over gaat in het maaiveld.’

Witneusziekte >
Sinds de winter van 2005-2006 stelt men in een groot aantal grotten in de Verenigde
Staten onder vleermuizen een mortaliteit vast tot meer dan negentig procent. Al vele
honderdduizenden vleermuizen zijn gestorven. In deze gevallen wordt steeds een witte
schimmel aangetroffen op de snuit, maar het is vooralsnog onduidelijk of de schimmel
de oorzaak is van de sterfte of één van de symptomen van een andere aandoening. De
dieren zijn meestal sterk vermagerd of uitgedroogd en vaak treft men vleermuizen aan
die ’s winters overdag buiten rondvliegen. Ook blijken de vleermuizen te gaan overwin-
teren op de koudste plaatsen in de grotten, waar zelfs ijsvorming plaatsvindt. In Europa
zijn tot op heden slechts her en der individuele gevallen vastgesteld, en over al of niet
gerelateerde mortaliteit zijn nauwelijks gegevens. Er zijn fotografisch gedocumenteerde
gevallen uit o.a. Frankrijk, Nederland en België (groeves Lacroix en Pitjesberg, mond.
med. Bart Mulkens). Aan alle vleermuizenwerkers wordt met aandrang gevraagd om
verdachte gevallen fotografisch te documenteren en deze zo snel mogelijk te melden.
Het wordt bang afwachten wat de toekomst zal brengen. 
Meer info op: http://www.natuur-forum.be:80/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=6533
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