Vleermuizen in Noordwest-Overijssel

Juni 2001, Veldwerkgroep VZZ
Uitgave van de Vereniging voor Zoogdierkunde

en Zoogdierbescherming

Vleermuizen in Noordwest-Overijssel
Verslag van een inventarisatie uitgevoerd van
18-20 juni 1999 en van 23-25 juni 2000

Mededeling 54 Van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Auteur:
Redactie:

Frank Mertens
Jeroen Willemsen

lllustratie voorpagina:

Kamiel Spoelstra

Tevens mededeling 31 van de Veldwerkgroep VZZ

ISBN 90-73162-54-8

ISSN 0924-5111

Wageningen, juni 2001 - 's-Hertogenbosch, juni 2001

Samenvatting
In 1999 en 2000 organiseerde de Veldwerkgroep van de Vll een inventarisatieweekend in
Vollenhove, Noordwest-Overijssel. De weekenden waren erop gericht om een vergelijking te
l11akentussen een vleermuisinventarisatie uit 1987 en de huidige situatie.
In 1987 werd vastgesteld dat in Landgoed Oldenhof een groep rosse vleermuizen aanwezig
was van rond de 130 dieren. In park Vollenhove werden een vijftal rosse vleermuizen
waargenomen. De populatieomvang kan worden geschat op 100 tot 120 volwassen
vrouwtjes. Watervleermuizen zijn aangetroffen in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof
met respectievelijk 32 en 50 uitvliegers. De koloniegrootte werd in Landgoed Oldenhof en
park Vollenhove zodoende op ten minste 100 individuen geschat. Meervleermuizen werden
verdeeld gevonden over in totaal tien kolonies. Het totaal aantal vastgestelde adulte
meervleermuizen bedroeg in 1987 1100 a 1200.
In 1999 zijn in Landgoed Oldenhof in totaal zeven kolonies rosse vleermuizen gevonden met
een totaal aantal uitvliegers van 182. In park Vollenhove konden geen kolonies worden
gevonden. In Landgoed Oldenhof is in totaal een kolonie watervleermuizen aangetroffen
met totaal 8 uitvliegers. In Park Vollenhove werden twee kolonies gevonden met in totaal 19
uitvliegers. In totaal zijn van de meervleermuis in 2000 zeven kolonies gevonden met in
totaal 912 uitvliegers.
Kolonies van watervleermuizen zijn in vergelijking tot rosse vleermuizen moeilijk te vinden.
Op die grond moet voor een populatie watervleermuizen toch wel uit worden gegaan van
vijftig dieren per gebied. Op grond van vergelijking van de inventarisatie van 1999/2000 met
die van 1987 kan worden geconcludeerd dat de vleermuispopulatie in Noordwest-Overijssel,
gebaseerd op gegevens van de rosse vleermuis, watervleermuis en meervleermuis, niet
veranderd is.
Opmerkelijk is dat veel kolonies meervleermuizen overlast gaven met als gevolg dat
bewoners probeerden de dieren te verdrijven.
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'I. INLEIDING
In 1987 zijn vleermuizen in Noordwest-Overijssel ge"inventariseerd door Kees Mostert en
Alphons van Winden (1989). Het onderzoek yond plaats met behulp van batdetectoren, een
voor die tijd vrij nieuwe methode voor Nederland die wordt beschreven de 'Handleiding voor
het inventariseren van vleermuizen' (Limpens & Bongers, 1987). Met het gebruik van
batdetectoren kunnen de ultrasone geluiden van vliegende vleermuizen worden opgevangen
tot in een cirkel van enkele tientallen meters. Door de interpretatie van ritme, klank en hoogte
van het door het apparaat uitgezonden geluid kunnen veel soorten vleermuizen worden
onderscheiden en op naam worden gebracht.
Sinds het verschijnen van de 'Handleiding voor het inventariseren van vleermuizen' is veel
ervaring opgedaan met het inventariseren. Methoden ter inventarisatie zijn in de loop der tijd
verder geoptimaliseerd. Zo werd duidelijk dat kolonies van bijvoorbeeld rosse vleermuizen
ook konden worden opgespoord door het zoeken naar geluiden die de vleermuizen
produceren voor het uitvliegen en die met het blote oor te horen zijn. Naast optimalisatie van
de methoden zijn ook de batdetectoren verbeterd. Het gebied waarin geluiden worden
opgevangen is vergroot, waardoor vleermuizen eerder kunnen worden waargenomen.
Sinds het onderzoek in 1987 zijn sporadisch gegevens verzameld over de vleermuizen in
Noordwest-Overijssel, met name rond het gebied van Vollenhove. De gegevens zijn onder
andere verzameld in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse zoogdieren
(Broekhuizen et ai, 1992) en in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse
vleermuizen (Limpens et ai, 1997). De Veldwerkgroep van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming besloot hierom in 1999 en 2000 vleermuisinventarisatieweekenden te organiseren. De weekenden hadden de volgende doelstelling:
inzicht krijgen in de ontwikkeling van de vleermuispopulatie

sinds 1987.

In 1999 namen 30 mensen deel aan de inventarisatie en in 2000 deden 22 personen mee.
Een overzicht van de deelnemers staat weergegeven in bijlage 1.
In hoofdstuk 2 worden de methode en werkwijzen weergegeven, waarna in hoofdstuk 3 de
gegevens worden besproken van eerdere inventarisaties. In hoofdstuk 4 worden de
resultaten van de inventarisaties uit 1999 en 2000 weergegeven waarna in hoofdstuk 5 een
vergelijking wordt gemaakt met voorgaande gegevens. In het daarop volgende hoofdstuk
(hoofdstuk 6) worden de resultaten besproken waarna in het laatste hoofdstuk de conclusies
worden weergegeven. Voor een beschrijving van het studiegebied wordt naar elders
verwezen.
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.2. MATERIAAL & METHODE
Om een goOOe vergelijking te kunnen maken met de waarnemingen uit 1987 is in de
inventarisatieweekenden
gezocht naar kolonies. Kolonies zijn groepen vleermuizen die
hoofdzakelijk uit wijfjes bestaan. In de kolonies worden de jongen grootgebracht.
Tegen de schemering vliegen de vleermuizen uit om's morgens bij het licht terug te keren.
Soms keren de vleermuizen in de nacht terug om de jongen te voeren. Kolonies bestaan
tussen mei en augustus. Ais de jongen kunnen vliegen, vallen de kolonies na ongeveer een
maand uiteen. De tijd van ontstaan en uiteenvallen van de kolonies is afhankelijk van de
800rt. De hier weergegeven inventarisaties hebben plaatsgevonden voordat de jongen
meevlogen met de volwassen dieren en dus ook voordat de kolonies uiteen begonnen te
vallen.
Door de kolonies in een gebied op te sporen en deze gedurende een avond tegelijkertijd te
tellen (simultaantelling) wordt een goed beeld verkregen van het aantal aanwezige
vleermuizen in het betreffende gebied. Ten behoeve van de vergelijking met de resultaten
van 1987 zijn derhalve kolonies opgespoord en geteld. Hierbij is de keuze gemaakt voor
rosse vleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Voor deze soorten is de aanname
gemaakt dat ze representatief zijn voor de gehele vleermuispopulatie.
De rosse vleermuis en de watervleermuis zijn beide boombewonende soorten. Het tellen van
kolonies in de zomer is in het geval van de rosse vleermuis de enige mogelijkheid om inzicht
te krijgen in de grootte van de populatie, omdat deze soort (in tegenstelling tot de
watervleermuis) ook in de winter in bomen verblijft, en zodoende door het uitsluitend
verrichten van wintertellingen moeilijk waar te nemen is. Inzicht in populatieveranderingen
van de rosse vleermuis valt derhalve alleen te verkrijgen door het systematisch tellen van
kolonies (in de zomer).
Uit het onderzoek van Mostert en van Winden (1989) is gebleken dat een zeer groot
gedeelte van de Noordwest-Overijsselse populatie rosse vleermuizen en in mindere mate
ook de watervleermuis, kolonies heeft in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof. In de
directe omgeving van deze gebieden zijn zeer weinig kolonies aangetroffen en het betreft
derhalve vrij gei'soleerde populaties. Het ontbreken van kolonies rosse vleermuizen en
watervleermuizen in de omgeving van Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof hangt samen
met het ontbreken van oud bos rondom de beide gebieden. Kolonies van de rosse vleermuis
en in mindere mate de watervleermuis veranderen vrij vaak van plaats. Door het ontbreken
van oud bos rond Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof blijven de verplaatsingen beperkt
tot deze landgoederen.
Met het inventariseren van de rosse vleermuizen en de
watervleermuizen in de landgoederen wordt zodoende inzicht verkregen in de toe- en/of
afname van de kolonies en het aantal vleermuizen in die kolonies, alsmede in de
popuJatieomvang.
Inventarisatie van de kolonies van de rosse vleermuis en de watervleermuis in Park
Vollenhove en Landgoed Oldenhof vond plaats door de landgoederen ad rendum te
doorzoeken. Hierbij werd in de avond gelet op geluiden van rosse vleermuis. Soms werden
deze geluiden ook in de nacht gehoord (geluiden zijn meestal afkomstig van de jongen).
Enkele uren voor het licht werd, is gestart met het zoeken naar zwermende vleermuizen.
Zwermende vleermuizen wijzen op een kolonie. Ais wordt waargenomen dat vleermuizen
naar binnen vliegen in bijvoorbeeld een spechtengat, is de vaststelling van de kolonieplaats
een feit.
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De meervleermuis is een gebouwbewonende soort. Omdat de kolonies van deze soort
weinig verplaatsen, is ervoor gekozen om juist deze soort te inventariseren. Het idee was om
gevonden kolonies van Mostert en van Winden (1989) opnieuw op te sporen en opnieuw te
tellen. Met het opnieuw opsporen van de kolonies wordt inzicht verkregen in de toe- ,en/of
afname van de kolonies en het aantal vleermuizen in die kolonies en in mindere mate in de
populatieomvang. Kolonies van meervleermuizen zijn vrij homogeen verdeeld over geheel
Noordwest-Overijssel alsmede Friesland.
Inventarisatie van de meervleermuizen heeft plaatsgevonden door in de omgeving van de al
bekende kolonies te onderzoeken. Een gebied met een straal van ongeveer 15 km rond
Vollenhove is zodoende ge"inventariseerd op kolonies van meervleermuizen. Bij het zoeken
naar deze kolonies is gebruik gemaakt van het Overijsselse zoogdierbestand waarin
waarnemingen zijn verwerkt van de zoogdieren- en de vleermuisatlas (Broekhuizen at ai,
1992, limpens et ai, 1997).
De inventarisatie van de rosse vleermuis Nyctalus noctula en watervleermuis Myotis
dabentonii yond plaats in het jaar 1999 en in 2000 is de meervleermuis Myotis dacymene
ge"inventariseerd. De inventarisatie in 1999 yond plaats in het weekend van 18-20 junien in
2000 yond de inventarisatie plaats tussen 23 en 25 juni.
Het zoeken naar de kolonies gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hiertoe werden
kleine excursies georganiseerd die onder leiding stonden van een ervaren persoon. In de
avond volgend op de zoeknacht (zaterdagavond) zijn de kolonies geteld. Het tellen van de
kolonies yond plaats door een of enkele mensen te plaatsen bij een kolonie. AI naar gelang
de moeilijkheidgraad (zicht, hoogte, aantal uitvliegopeningen en ervarenheid) stonden bij een
kolonie meer of minder mensen. Het tellen begon ruim voor zonsondergang en werd
beeindigd nadat een halfuur geen dieren meer waren uitgevlogen.
Per kolonie werd het volgende genoteerd:
a Naam teller(s)
a Aankomst- en vertrektijd van de teller(s)
a De plaats van de kolonie
a De hoogte van de kolonie
a Het aantal uitvliegopeningen (o.a. van belang ten behoeve van het exact aantal
uitvliegers)
a Zichtbaarheid (ten behoeve van het exact aantal uitvliegers)
a Het aantal uitgevlogen vleermuizen per vijf minuten
a Aanwezigheid van geluiden na een half uur nadat de laatste is uitgevlogen (ter
indicatie van een kraamkolonie)
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:3. EERDERE INVENTARISATIES
De in dit rapport beschreven inventarisatie is enerzijds gericht op het voorkomen van
I<olonies van boombewonende vleermuizen in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof en
anderzijds op de aanwezigheid van meervleermuizen
rondom deze landgoederen. De
inventarisatie die is beschreven door Mostert & van Winden (1989) beslaat een uitgebreider
gebied en omvat meer vleermuissoorten. De beschrijving van deze inventarisatie, die is
uitgevoerd in 1987, beperkt zich in dit verslag tot de genoemde soorten en het voorkomen
van deze soorten in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof .

.3.1. Rosse vleermuis
Uit het onderzoek van Mostert & van Winden (1989) werd duidelijk dat in NoordwestOverijssel twee grote "populaties" rosse vleermuizen te vinden zijn. Het betreft een populatie
op Landgoed Oldenhof en een in het bos rondom de Woldberg.
Op Landgoed Oldenhof werden meerdere kolonies in bomen gevonden, die zich regelmatig
verplaatsten naar andere bomen. Door de verplaatsingen was niet meer duidelijk of het om
een aantal gescheiden kolonies ging, of om een grote kolonie. De huidige ideeen wijzen
steeds meer op het idee van een grote kolonie.
Gedurende het seizoen werden 19 koloniebomen opgespoord met een maximale bezetting
van vijf a zes koloniebomen gedurende een avond. Koloniebomen werden voornamelijk
gevonden langs de zuidkant en het midden pad. De meeste kolonies waren niet groter dan
enkele tientallen dieren. Daarnaast werden aan het begin van het onderzoek 129
exemplaren geteld, die vermoedelijk tijdens de winterslaap in een boom verbleven.
Op grond van fragmentarisch verzamelde gegevens maken Mostert & van Winden (1989) de
schatting dat de zes koloniebomen samen ten minste 100 tot 120 volwassen vrouwtjes
hebben geherbergd.
In Park Vollenhove vlogen uit een kolonie watervleermuizen in totaal 5 rosse vleermuizen uit.
Andere kolonieplaatsen van rosse vleermuizen in Park Vollenhove zijn niet gevonden.

3.2. Watervleermuis
Kolonies van watervleermuizen zijn door Mostert & van Winden (1989) aangetroffen in
Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof en verder ten Noorden van Steenwijk I De
Weerribben.
In Park Vollenhove is een kolonie watervleermuizen gevonden met in totaal 32 uitvliegers.
Deze kolonie is enkele nachten na het opsporen gesplitst. Mostert & van Winden (1989)
schatten de koloniegrootte op ten minste 50 individuen.
In Landgoed Oldenhof werden ten minste drie verblijfplaatsen gevonden. De kolonies
bestonden uit 7, 37 en 6 uitvliegers. Mostert & van Winden (1989) maken de schatting dat in
Landgoed Oldenhof een populatie aanwezig is van 50-60 dieren (kraamkolonies en overige
verblijfplaatsen) .

3.3. Meervleermuis
Mostert & van Winden (1989) hebben in totaal tien kolonies meervleermuizen gevonden. In
Kalenberg werden drie kolonies gevonden. Of in Kalenberg sprake is van een grote kolonie,
verdeeld over drie huizen, is onduidelijk. De meeste gevonden kolonies bestonden uit 100 a
150 adulte dieren. Het totaal aantal vastgestelde adulte meervleermuizen bedraagt 1100 a
1200.
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4. RESULTATEN VAN DE INVENTARISATIES IN 1999 EN 2000
4.1. Rosse vleermuis.
In Landgoed Oldenhof zijn in totaal zeven kolonies rosse vleermuizen gevonden met een
totaal aantal uitvliegers van 182. Hierbij zijn de plaatsen waar wet tellers stonden, maar geen
vleermuizen uitvlogen, niet meegeteld aangezien het hier waarschijnlijk geen kolonies betrof.
De gemiddelde grootte van de kolonies komt hiermee op 26. De kolonies zaten vijf keer in
(~en eik en twee keer in een beuk. De gemiddelde hoogte van de invliegopening was 9,5
meter en het betrof voornamelijk spechtengaten.
De eerste rosse vleermuis vloog uit om 22:50 uur waarna om 23:00 uur het grootste aantal
vleermuizen uitvloog. Ruim veertig minuten na deze piek vloog de laatste vleermuis uit (zie
figuur 1). De uitvliegtijd is normaal verdeeld en bestrijkt een uur. Bij drie van de zeven
1<oIonies waren ruim na het uitvliegen van de laatste vleermuis nog geluiden te horen, op
basis waarvan aangenomen kan worden dat het hier om kraamkolonies gaat.
Het is aannemelijk dat gedurende de inventarisatie een a enkele kolonies gemist zijn.
Hiermee rekening houdend, kan de populatie worden geschat op 200 a 250 adulte rosse
vleermuizen.
Op Park Vollenhove zijn geen kolonies rosse vleermuizen aangetroffen.
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Figuur 1. De uitvliegtijden van de rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof per tien
minuten (niet aile uitvliegers zijn weergegeven omdat niet bij aile kolonies per tijd is
geregistreerd).

4.2. Watervleermuis
In Landgoed Oldenhof is in totaal een kolonie watervleermuizen aangetroffen met totaal 8
uitvliegers. In Park Vollenhove werden twee kolonies gevonden met in totaal 19 uitvliegers.
In Landgoed Oldenhof was de kolonie gelegen in een eik terwijl de kolonies in Park
Vollenhove in linden zaten.
Kolonies van watervleermuizen zijn in vergelijking tot rosse vleermuizen moeilijk te vinden.
Derhalve moet voor een populatie toch wet uit worden gegaan van vijftig dieren per
landgoed.
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4.3. Meervleermuis
In totaal zijn van de meervleermuis zeven kolonies gevonden met in totaal 912 uitvliegers.
Aile kolonies waren gelegen in huizen en de gemiddelde hoogte van de uitvliegopening was
een kleine acht meter. Veelal bevond het uitvlieggat onder een daklijst, terwijl ook
uitvliegopeningen op het dak zaten (bijvoorbeeld onderpan of naast schoorsteen). Vier van
de gevonden kolonies zijn gelegen in Kuinre. Of in Kuinre sprake is van vier kolonies of een
grote kolonie die verdeeld is over vier huizen, is onduidelijk. De gemiddelde grootte van de
kolonies bedraagt ruim 130 dieren.
Veel van de gevonden kolonies meervleermuizen waren bekend bij de bewoners vanwege
de overlast die de vleermuizen veroorzaakten. Deze overlast leidde in meer dan de helft van
de gevallen tot pogingen van de bewoners om de vleermuizen te verdrijven.
Rond 22.30 uur vlogen de meeste meervleermuizen uit, terwijl de eerste en laatste uitvlogen
om respectievelijk 22:00 uur en 23:00 uur (zie figuur 2). De uitvliegtijd heeft een positieve
verdeling en bestrijkt ruim een uur. Bij een kolonie, namelijk de grootste, waren na het
uitvliegen nog geluiden te horen, wat wijst op een kraamkolonie.
Het aantal gevonden kolonies door Mostert & van Winden (1989) geeft een reeel beeld van
het aantal kolonies in Noordwest-Overijssel (zie hoofdstuk 6: discussie). Het aantal kolonies
vermenigvuldigd
met de gemiddelde koloniegrootte,
levert een populatiegrootte
van
ongeveer 1500 adulte meervleermuizen.
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Figuur 2. De uitvliegtijden van de meervleermuizen per tien minuten (niet aile
uitvliegers zijn weergegeven omdat niet bij aile kolonies per tijd is geregistreerd).
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal gevonden kolonies, het totaal aantal
vleermuizen en het gemiddeld aantal vleermuizen in de kolonies, alsmede de gemiddelde
uitvliegtijd.

Tabel 1. Overzicht van het aantal gevonden kolonies, het totaal en het gemicfdeld
aantal vleermuizen in de kolonies alsmede de gemiddelde uitvliegtijd.
N-kolonies
Rosse vleermuis (Vollenhove)

o

Watervleermuis (Vollenhove)
Rosse vleermuis (Oldenhof)
Watervleermuis (Oldenhof)
Meervleermuis

2
7
1

8

N-vleerm.
totaal

Schatting
populatie

Gem. N per Gem.
kolonie
uitvliegtijd
n.v.t.

000
19
182

50
200 a 250

9.5
26

8

30

8

912

> 1500

130

10

22:30
23:10
22:20
22:30

Vleermuizen in Noordwest-Overijssel

Uit de tabel blijkt dat de boombewonende vleermuizen (rosse vleermuis en watervleermuis)
ongeveer een half uur eerder uitvliegen dan de gebouwbewonende meervleermuis.
Daarnaast blijkt dat het aantal vleermuizen per kolonie het grootst is bij de meervleermuis,
gevolgd door de rosse vleermuis. Voor een beschrijving van de populatiegrootten wordt
verwezen naar hoofdstuk 5; de vergelijking van de huidige gegevens met de voorgaande
gegevens.
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5. VERGELlJKING HUIDIGE GEGEVENS MET VOORGAANDE
GEGEVENS
5.1. Rosse vleermuis
Een vergelijking tussen de telling in 1987 van de rosse vleermuis die uitgevoerd is door
Mostert & van Winden (1989) en de bij dit onderzoek uitgevoerde telling wordt weergegeven
in tabel 2.

Tabel 2. Overzicht van de rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof van het aantal
:gevonden kolonies, het totaal aantal en het gemiddeld aantal vleermuizen in de
kolonies en een schatting van de populatie in 1987 (Mostert & van Winden, 1989) en
1999 (deze studie).
71999
5036
182
100
200
rand ade
enkele
225
25(winterboom)
a 120
tientallen
1987
129

Mostert & van Winden (1989) schatten het aantal kolonies op vijf a zes terwijl in 1999 zeven
kolonies zijn gevonden. Ook het aantal getelde vleermuizen is toegenomen met ruim 50
adulten. Door Mostert & van Winden (1989) werd de gemiddelde koloniegrootte vastgesteld
op enkele tientallen. Tijdens de in 1999 uitgevoerde simultaantelling werden ruim vijfentwintig
individuen per kolonie waargenomen.
De schatting van de populatiegrootte kan derhalve in 1999 worden verdubbeld ten opzichte
van 1987 tot tweehonderd a tweehonderdvijfentwintig. Het is goed mogelijk dat een of twee
kolonies gemist zijn.
In Park Vollenhove werden in 1987 in een kolonie 5 rosse vleermuizen waargenomen, in
1999 werden geen kolonieplaatsen van rosse vleermuizen gevonden.

5.2. Watervleermuis
In tabel 3 wordt een overzicht weergegeven van het aantal gevonden kolonies, het totaal
aantal getelde watervleermuizen en het gemiddeld aantal in de kolonies alsmede een
schatting van de populatie in 1987 en 1999, in Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof.

Tabel 3. Overzicht van de watervleermuis van het aantal gevonden kolonies, het totaal
aantal en het gemiddeld aantal in de kolonies en een schatting van de populatie in
,-

-

- - --- - -

-

--- - -

2
509.5
1987
50
1999
3
19
1a
88 60
8.5
30

-

---

-- - - -, - - - Oldenhof32
50
1
Vollenhove

Het totaal aantal getelde watervleermuizen is verminderd. Dit komt enerzijds doordat er in
1999 minder kolonies zijn gevonden en anderzijds doordat de koloniegrootte is verminderd.
In Landgoed Oldenhof en Park Vollenhove vlogen veel watervleermuizen rond, wat er op
duidt dat de populatie grater is dan verondersteld moet worden uit de kolonietellingen.
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5.3. Meervleermuis
Een vergelijking tussen de telling van de meervleermuis in 1987 die uitgevoerd is door
Mostert & van Winden (1989) en de bij dit onderzoek uitgevoerde telling wordt weergegeven
in tabel 4. Per plaats wordt door Mostert & van Winden (1989) een schatting gemaakt van
het aantal aanwezige adulte meervleermuizen en het aantal gevonden kolonies. Daarnaast
wordt in tabel 4 een overzicht gegeven van het aantal getelde vleermuizen bij de
simultaantelling en het aantal gevonden kolonies. Hierbij moet de aantekening worden
gemaakt dat niet in aile plaatsen is gezocht en dat het goed mogelijk is dat in plaatsen waar
kolonies gevonden zijn, nog meer kolonies aanwezig zijn.

Tabel4. Overzicht van de meervleermuis van het aantal adulte dieren per plaats en het
aantal kolonieplaatsen per plaats in 1987 (Mostert & van Winden, 1989) en 2000 (deze
studie). Een - betekent dat in die plaats geen kolonies zijn gevonden of dat er niet
gezocht is.
---183
--41812?31 plaats
1100-1200
33
160
2000
912
Niet
150
20
150
285
391
1987
(100-150)
Kolonie
plaats
(120)
Kolonie
Uitvliegers
(100)
(130)
(150)

-

( ) = mogelijk al gedeeltelijk uiteengevallen

Uit tabel 4 blijkt dat de gemiddelde grootte van de kolonies van ruim 130 individuen,
gevonden in deze studie, niet verschilt met die in 1987. Wel blijkt het aantal dieren per
een grotere spreiding te hebben waardoor een schatting van de populatiegrootte sterk
bemoeilijkt. Ais richtgetal kan de aanname worden gedaan dat deze uit minimaal
adulten bestaat.
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6. DISCUSSIE
6.1. Rosse vleermuis
Bij zes van de zeven kolonies rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof werd door de tellers
aangegeven dat het zieht goed was en een keer werd aangegeven dat het zieht matig was.
Orie van de zeven tellers gaven aan dat er een uitvliegopening was en de andere tellers
sloten niet uit dat er mogelijk meer waren. In de praktijk is het natuurlijk mogelijk dat er meer
uitvliegopeningen zijn maar gelet op het feit dat nagenoeg iedereen een goed zieht had kan
worden aangenomen dat het aantal getelde vleermuizen bij de boom juist is.
De resultaten van de vleermuistelling van de rosse vleermuis laten een toename zien in het
aantal kolonies en het gemiddeld aantal vleermuizen per kolonie alsmede het totaal aantal
getelde rosse vleermuizen. Op grond van deze resultaten zou kunnen worden geeoncludeerd
dat er een toename heeft plaatsgevonden. Bij het onderzoek in 1987 was het eehter niet
mogelijk om aile kolonies gelijktijdig op te sporen en op een avond te tellen. Het is derhalve
goed mogelijk dat een beeld ontstaan is van minder kolonies. Hierbij komt dat het aantal
mogelijk is be'invloed door een telling van een winterboom.

6.2. Watervleermuis
Watervleermuizen laten in 1999 een afname zien ten opziehte van 1987. Opmerkelijk is
Behter dat in 1999 vele watervleermuizen door Park Vollenhove vlogen. 's Oehtends zijn ook
vele zwermende watervleermuizen waargenomen. In enkele gevallen vlogen deze ook in en
uit een boomgat. 's Avonds, bij de simultaantelling, vlogen eehter geen vleermuizen uit. Ook
bij een ander boomgat werd zwermgedrag waargenomen maar vlogen geen vleermuizen uit.
Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de kolonies op een andere plaats zaten. Oit is goed
mogelijk omdat de kolonies van watervleermuizen in vergelijking tot rosse vleermuis moeilijk
te vinden zijn. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de watervleermuizen helemaal niet zijn
uitgevlogen. Er is's avonds getraeht dieren bij de (mogelijke) kolonies te vangen. Dit zou
kunnen hebben geresulteerd in het niet uitvliegen van de watervleermuizen.

6.3. Meervleermuis
De gegevens van de meervleermuis uit 2000 laten zieh moeilijk vergelijken met de gegevens
uit 1987. In 1987 zijn de aantallen adulte meervleermuizen veelal berekend omdat veel
kolonies zijn gevonden in de tijd dat jongen al mee vlogen. Daarnaast was het aannemelijk
dat sommige kolonies al aan het uit elkaar vallen waren.
De in deze studie gesehetste inventarisatie geeft een verre van eompleet beeld. In veel
plaatsen zijn geen kolonies gevonden of is niet gezoeht. Daarnaast is het zeer wet denkbaar
dat in plaatsen waar wel kolonies zijn gevonden meer kolonies aanwezig zijn.
Vooral bij het tellen van grotere aantallen vleermuizen is het mogelijk dat enkele uitvliegers
over het hoofd zijn gezien. In twee van de zes keer waren er meerdere uitvliegopeningen.
Het gemiddeld aantal vleermuizen zoals gevonden in deze studie komt overeen met de
inventarisatie van Mostert & van Winden (1989). Als de aanname wordt gedaan dat de
spreiding van de kolonies over de dorpen gelijk is gebleven dan zou dit betekenen dat de
populatie minimaal uit 1500 adulten bestaat. Deze waarde kan het beste worden gezien als
riehtgetal.
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·f. CONCLUSIE
7.1. Rosse vleermuis
{J
(J

o
o
o
o

De gemiddelde grootte van de kolonies ligt rond de vijfentwintig
Er is een grote spreiding in de grootte van de kolonies
Het uitvliegen van de rosse vleermuizen is normaal verdeeld
De uitvliegtijd is ongeveer een uur
Er zijn geen kolonies van rosse vleermuis aanwezig in Park Vollenhove
De aantallen in 1999 lijken gestegen in vergelijking tot 1987 maar worden vermoedelijk
verklaard door een verschil in methodiek. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat
de rosse vleermuis is toegenomen of is afgenomen. Het lijkt er op dat de aantallen stabiel
zijn.

7.2. Watervleermuis
o

De aantallen watervleermuizen lijken, als wordt gelet op het aantal uitvliegers uit de
kolonies, in 1999 afgenomen ten opzichte van die in 1987. Vermoedelijk wordt deze
afname veroorzaakt doordat niet aile kolonies zijn gevonden. Het niet vinden van aile
kolonies is zeer waarschijnlijk, gelet op het grote aantal rondvliegende en zwermende
watervleermuizen. Voor toe- en/of afname van de watervleermuis zijn geen aanwijzingen
gevonden.

7.3. Meervleermuis
Q
Q
Q
Q
Q

De gemiddelde kolonie grootte ligt rond de honderddertig
Er is een grote spreiding in het aantal meervleermuizen per kolonie en per plaats
Het uitvliegen duurt ruim een uur
De spreiding in uitvliegtijd is positief verdeeld
Gelet op de spreiding van de kolonies in 1987 en 2000 in relatie tot het aantal
meervleermuizen per kolonie kan de aanname worden gedaan dat populatie grootte uit
minimaal 1500 adulten bestaat.

7.4. Eindconclusie
Ondanks dat de verzamelde resultaten in deze studie verre van een totaal beeld geven en de
resultaten van de studie van Mostert & van Winden (1989) eveneens geen exact beeld
geven, is het aannemelijk dat:
de vleermuispopulatie in Noordwest-Overijssel, gebaseerd op gegevens van de rosse
vleermuis, watervleermuis en meervleermuis, niet veranderd is.
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BIJLAGEN

Bijlage 1. Lijst van aanwezige personen.

-

Ton
Henri
Erik
Roel
Jan
Annelies
Theo
Willemien
Rona
Janien
Claudia
Gerard
Peter
Joost
Hillie
Cees
Nico
Ronald
2000
Alphons
- v.d.
-Leiden
Rudy
Joy
Winden
Tuitert
Rienks
v.d.
Delden
2612
7491
2312
7417
XS
XH
TX
ZX
Wit
Noort
Haakma
9724
5237
1654
JT
JW
BB
Kallenkoterallee
143-a
1251
KJ
v.
Elzenlaan
Douma
10
7413
8011
RC
CZ
2342
HS
BC
Daniel
Pilotenlaan
101
HG
Anke
Kees
Wal
Delft
Deventer
Palamedesstraat
Mostert
74
Kuil
Veldhuizenstraat
2512
11
06
CB
Anne-Jifke
Eric
Ruth
Roeleke
Frank
Rob
Lucas
Vries
2000
de
Witharen
Gilze
Grootebroek
Emmen
Alexanderstraat
Thorbeckestraat
Boerhaavelaan
Hofstad
Jan
Dr.
Gemaal
De
Mosmanslaan
Thomassen
Twisk
Mertens
Helder
Kiewiet
Verbeek
Zoon
Driessen
Una
Massemaker
Koelman
Kranstauber
Haarsma
Hunia
Vriesstraat
37
918
11
2a
2
18
2331
5126
7824
1075
6702
7738
1613
2272
1053
334
31
19
AM
ED
EW
EB
HH
PG
ND
BD
BR
Kamiel
Gerben
Amsterdam
Vollenhove
Rouveen
Buurmalsen
Kochekade
Senatoriumstraat
Hulstenlaar
Janssen
Hoeve
Bode
4
178
4197
8017
7954
5467
8331
8325
2181
1106
82
724
AD
LJ
EA
GG
RM
BA
SX
DH
van
Hans
Gouda
Geertruida
Brinklaan
Bekker
Drees
9156
Hoeve
9722
33
Laren
Turflaan
7443
7776
BJ
MA
6522
KD
Zwolle
Leiden
Rene
Menno
Bart
Benningbroek
Kamps
Postcode
Achterkamp
Fraukje
Wageningen
Voorburg
Veenweg
Stationsweg
Opwijkstraat
v.
Koninginnenweg
Marijkestraat
Heckningecamp
Witharenweg
E.
Middelstegracht
Lennepkade
de
Boer
Hesseling
Steentjes
van
320
35
10
260
rijkstraat
28
82804
148
b657
13
Steenwijk
Hillegom
Juliana
D.v.Bourgondiestraat
Spoelstra
van
Stolberglaan
90
Veghel
s-Hertogenbosch
Groningen
Rijksstraatweg
80
Den
Lutherse
Haag
Burgwal
Ansje
Marijke
Blij
Siagharen
Nijverdal
Tony
Kamperfoelie
Offermansweg
Waning-Vos
Weijsman
13
Plaats
2000
Voornaam
Tuss
Naam
Ad res
Nijmegen
Ubbergseweg
166
Oegstgeest
Oude
Rijnsburgerweg
42
Gjaltema
1999 Albin

f3ijlage 2. Overzicht van de gevonden meervleermuiskolonies
Straat

142
85
183
6
285
158
20
33
uitvliegers

Plaats
Kuinre
Wetering
Ossenzijl
Kalenberg
St.
jansklooster
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