
69

Bunkers op Schiermonnikoog ongeschikt
voor overwinterende vleermuizen?

J. Doevendans

Inleiding

Onderzoeksgebied en methode

Het complex van bunkers, bij eilandbewo-

ners bekend onder de naam ’Het Duitse

Dorp’, ligt in de duinen aan de noordzijde

van het eiland aan het eind van de Prins

Bernhardweg. De bunkers bestaan voor het

grootste deel slechts uit één è twee kamers.

Veelalzijn ze 'vrij toegankelijk’. In de mees-

te bunkers staat water, soms meer als een me-

ter. Er zijn over het algemeen weinig gaten en

spleten, waar een niet-vrijhangende vleer-

muiszich schuil zou kunnen houden.

Twee bunkers vormen een uitzondering op

de boven omschreven situatie: deeerste, ver-

moedelijk meest geschikte bunker, is een

langgerekt geheel met een tiental afzonderlij-

ke kamers.Deze bunker is afgesloten en ’s

winters in gebruik als opslag voor materiaal

van het strandrestaurant ’De Grilk’. In de

bunker staat geen water, maar op enkele

plaatsen verraadt condenswater aan het pla-

fond een hoge luchtvochtigheid. De tempe-

ratuur in deze bunker, met een grote en twee

kleine ventilatiekanalen en verder geen vrije

openingen naar buiten, wordt waarschijnlijk

het meest gebufferd, er konden echter geen

metingen worden verricht.

Mogelijk dat in deze opslag-bunker de pene-

trante geur van honderden aanwezige gecar-

bolineerde palen in één van de kamers over-

wintering voor vleermuizen onaantrekkelijk
maakt.

Op 25 december 1983, 19 januari 1984 en 13 februari 1984 onderzochten L. Piek en

ondergetekende een complex van een vijftiental bunkers op Schiermonnikoog op de

aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Al eerder bekeken A. Heynen en W.

van der Coelen onderdelen van het zelfde complex. Op de laatstgenoemde datum

werden ook temperatuur- en vochtigheidsmetingen verricht.



De tweede, mogelijk goedgeschikte bunker is

het als uitzichtpost in gebruikzijnde deel van

het complex.

Deze, afzonderlijk en meest zuidelijk gelegen

bunker is door dichtmetselen volledig ontoe-

gankelijk. Vleermuizen zouden hier echter

binnen kunnen komen door drie aanwezige

ventilatieroosters. Deze laatste bunker werd

niet onderzocht, alle andere werden nauw-

keurig afgelopen en met zaklantaarns uitge-

licht. De temperatuur werd gemeten met een

LCD-thermometer met een KTY-10 sensor,

de luchtvochtigheid met een precisie haarhy-

grometer. Beide instrumenten werden vooraf

geijkt.

Alle metingen werden verricht op 1 meter

hoogte.

Resultaten

Bij een gemeten buitentemperatuur van

2,2°C. varieerde de temperatuur in de kleine

bunkers van 4,8°C. achteraan in kamers met

een directe opening naar buiten tot 6,0°C. in

kamers zonder directe opening. In de zelfde

zin varieerde de luchtvochtigheid van 60%

buiten tot 95% in de bunkers op plaatsen met

weinig open ventilatie en/of water op de

vloer.

In geen enkel geval werden overwinterende

vleermuizen (Chiroptera) gevonden. Wel

vonden wij dertien overwinterende Dag-

pauwogen (Inachis io), twintig overwinteren-

de Roesjes (Scoliopteryx libatrix) en één dode

Bosmuis (Apodemus sylvaticus). Ruim 80%

van deoverwinterende dieren hing in de afge-

sloten, rustige bunker en vrijwel altijd op

plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, met

een gemeten waarde van maximaal95%.

In ten minste twee bunkers vondenwij op de

grond, onder de waterlijn, niet determineer-

bare kruipsporen van dieren.

Conclusie en discussie

In de bunkers op Schiermonnikoog overwin-

Foto boven:

In veel bunkers staat water. Soms wel meer dan een

meter hoog. Interieur van een kleine binker.

Fotoonder:

De toegang van de opslagbunker. Ook door de venti-

latiekokers kunnen vleermuizen gemakkelijk binnen-

komen.

Fotorechtsboven:

Een gedeelte van de bunkers heeft men laten sprin-

gen...
Foto’s van de auteur.
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teren waarschijnlijk geen vleermuizen. Zo-

lang er geen overwinteringsplaats(en) van

vleermuizen op Schiermonnikoog bekend

zijn moeten vleermuizen in staat worden ge-

acht met opzet een zeeoppervlak van ten

minste zes kilometer over te steken. Zowel

van Schiermonnikoog (mondelinge medede-

ling B. Bazuin) als van de naburige eilandjes

Rottumerplaat en Rottemeroog (mondelinge

mededeling W. Weyman) zijn zomer- en/of

herfstwaarnemingen van vleermuizen be-

kend.

Gezien de metingen en de waarnemingen van

vlindersoorten, die ook in de Zuidlimburgse

kalkzandsteengroeven gezien worden, lijken

de bunkers op Schiermonnikoog in theorie

geschikt voor overwinterende vleermuizen.

De mogelijkheid bestaat dat de bunkers tijde-

lijk, tijdens de trek, door vleermuizen ge-

bruikt worden. Waarnemingen hiervan zijn

ons echter niet bekend.

Het is nu nog onduidelijk waarom de bun-

kers niet gedurende de winter door vleermui-

zen gebruikt worden, mogelijk dat door het

aanbrengen van schuilstenen afgesloten bun-

kers voor overwintering aantrekkelijk kun-

nen worden gemaakt.
Met dank aan familie Bazuin voor verlenen

van toegang.

J. Doevendans, Buiten Bedrijf BBZ, postbus

175, 9700 AD Groningen, 050-713 320.

Reacties naar aanleiding van dit artikel zal de re-

dactie graag ontvangen.

Euro-parlementariërs protesteren

tegen zeehondenjacht

Vijf Europese parlementariërs hebben een

protest ingediend bij de Canadese premier

Trudeau, tegen de voortzetting van de com-

merciële jacht op zeehonden, zo meldt een

krantenbericht van 22 maart 1984 in De

Volkskrant.

Vorig jaar vaardigdede Europese Commissie

na een resolutie van het Europees Parlement

een richtlijn uit op grond waarvan de invoer

van huiden van jonge zeehonden uit Canada

werd gestaakt. De bedoelingvan dat invoer-

verbod was dat Canada de commerciële jacht

zou beëindigen.

Niettemin verleende de Canadese regering

voor dit jaar weer vergunning om 180 dui-

zend dieren (Zadelrobben en Klapmutsen) te

doden, ondanks het feit dat de jagers vorig

jaar niet meer dan zestigduizend dieren

doodden. De firma Carino in Dildo op New-

foundlandwil zestigduizend huiden kopen.

Ten gevolge van de slechte weersomstandig-

heden is de opening van de jacht uitgesteld.

Gewoonlijk wordt de jacht half maart ge-

opend. Het vermoeden bestaat dat het kabi-

netsberaad voor het al dan niet doorgaan van

de jacht van beslissende betekenis is. De Ca-

nadese regering staat ook onder druk van

campagnes in de Verenigde Staten, waarbij

supermarkten worden gewaarschuwd voor

een boycot van visproducten uit Canada, zo-

lang daar de jacht op zeehonden wordt

voortgezet.


