Blik
In Rat en Muis van mei 1967 kunnen we
onder de titel "Conservenblikken gemi•
trailleerd" het volgende lezen .
"In het Leekstermeer (Dr.) lag vorig jaar
een woonschuit , bewoond door twee oudere verpleegsters, die er o.a. een voorraad conservenblikken hadden opgeslagen. Na een geruime vakantie-afwezigheid keerde het tweetal in de herfst naar
hun drijvend home terug om alras tot de
droevige ontdekking te komen dat de
blikken waren doorzeefd. Ratten hadden
de rust in de schuit dankbaar benut,
dwars door de blikken geknaagd en zich
de inhoud heerlijk laten smaken. "
Over weringsaspecten kunt u in verschillende eerder Rat en Muis verschenen artikelen lezen, o.a.:

- "Wering van ratten en muizen", A.
Balkstra en "De Bestrijding van de
bruine rat in de open loopstal", A.D.
Bode, beide in Rat en Muis Jrg 33, 1e
kwartaal, april 1985.
- "Blijvende aandacht voor rattenbestrijding lijkt succesvol", A.D. Bode in Rat
en Muis, Jrg 34, 3e/4e kwartaal, december 1986.
Summary
In this article it is stated that there are no
materials to proleet cables or insulation
materials in buildings resistent to rodent
gnawing. The only efficient method to
prevent damage by gnawing is effective
rat and mouseproofing.
A.D. Bode

lnsektenetende vleermuizen (Microchiroptera)
Aan de ongediertebestrijder in Nederland
wordt informatie gevraagd over een grote
verscheidenheid aan diersoorten. Behalve de klachten over geleedpotigen • in•
sekten en mijten• en over knaagdieren
zoals bruine rat, zwarte rat en huismuis,
krijgt een bestrijder ook te maken met
diersoorten, waar een bestrijding met
bestrijdingsmiddelen niet aan de orde is.
Wij doelen hierbij op een aantal nuttige
soorten die door de verblijfplaats die ze
uitkiezen hinder kunnen veroorzaken.
Dat zijn de insektenetende zoogdieren,
zoals spitsmuizen en (de beschermde)
vleermuizen. De eerste veroorzaken
soms hinder door de stank, die zij met
hun muskusklieren in woningen verspreiden. Met die geur zetten zij hun territorium af. Een goede wering• het terugbren•
gen van spouwmuuropeningen tot een
halve centimeter of minder• is dan de

■

56

1
enige juiste oplossing voor het probleem
(zie Rat en Muis april 1985). Vleermuizen
vragen echter een andere aanpak.

Zeldzaam en beschermd
Alle in Europa voorkomende vleermuissoorten zijn insekteneters. De vleermuissoorten in onze streken kunnen zich in
ons koelere klimaat handhaven dankzij
hun vermogen tot winterslapen. Vleermuizen behoren tot de enige groep van
zoogdieren, die kunnen vliegen (z.g.
Handvleugeligen). Tussen de tot zeer lange dunne baleinen uitgegroeide vingers
bevindt zich een vliesdunne vlieghuid. De
spanwijdte van de vleugels kan afhankelijk van de soort variëren van 20-25 cm tot
35-45 cm. Het lichaam varieert in grootte
van 3,5 tot 8 cm. Vleermuizen zijn sociaal
levende dieren, die leven in kolonies van
tientallen tot honderden stuks. In hun verblijfplaatsen hangen zij aan de poten met
de kop naar beneden, vaak dicht opeen,
zodat men b.v. 30 à 40 exemplaren kan
vinden in een ruimte van 1 dm3 . Deze dieren kunnen leeftijden bereiken van 10 à
15 jaar. Vleermuizen zijn door hun leef.
wijze nuttige, doch tamelijk kwetsbare
dieren, die steeds zeldzamer worden.

ge soorten ook op de grond. Het voedsel
bestaat voor een belangrijk deel uit
nachtvlinders, kevers en andere insekten, die 's nachts actief zijn. Vleermuizen
vliegen dus 's nachts en houden zich
overdag op in hunschuilplaatsen. Deze
schuilplaatsen vinden sommige soorten
in holle bomen en andere in steenachtige
holten. Beroemd in dit verband zijn de onderaardse kalksteengroeven in ZuidLimburg, waar een belangrijk deel van de
populatie van enkele Nederlandse soorten de winter doorbrengt. In de duinen
langs de Noordzee-kust hebben een aantal voormalige kustbatterijen met ondergrondse gangenstelsels de status van beschermd vleermuisreservaat gekregen.
Bijdragen aan het tot stand komen van
geschikte vleermuisverblijven, zoals beschermde groeven, gebouwen, vleermuiskasten, bomen, bunkers en vestingwerken zijn welkom.

-

" Laatvlieger"

~" Kraamkolonie watervleermuizen
(Myotis daubentonii) "

Zoals wellicht bekend vangen vleermuizen hun prooi in de vlucht , maar sommi·
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Andere, niet natuurlijke holten die worden gebruikt zijn onder meer zolders van
kerken en grote gebouwen, en spouwmuren van woningen. Het zijn vooral de
dwergvleermuis (Pipistrel/us pipistrellus
Schreber) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus Schreber) die we in woningen
kunnen aantreffen. Als dat het geval is,
zullen de bewoners van die huizen nog
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''Grootoorvleermuis''

wel eens klagen. Die klachten komen
voor een belangrijk deel voort uit het feit
dat men zegt hinder te ondervinden van
keutels, dat men onbekend is met de leefwijze van de vleermuizen en dat men
bang is voor schade, die aangebracht
kan worden. Veelal vindt men vleermuizen door hun nachtelijke leefwijze eng.
Het "rumoer" in de spouw treedt op als
de dieren zich voor de openingen verzamelen om uit te vliegen (ongeveer een
half uur na zonsondergang) en als zij
weer in hun holte terugkeren (ongeveer
een uur voor zonsopgang).
Omdat men over het algemeen weinig
van vleermuizen afweet en men er angst
voor heeft, worden de dieren verjaagd of
gedood wanneer deze worden aangetroffen in spouwmuren of op zolders van huizen en andere gebouwen.
Andere bedreigingen voor onze vleermuizen zijn het gebruik van voor hen giftige
houtconserveringsmiddelen, het isoleren
van spouwmuren, het omhakken van holle bomen, het restaureren van oude gebouwen en het verstoren van de winterverblijfplaatsen door vandalisme en
toerisme.
Sonar
Vleermuizen zijn zeer behendige vlie58

gers. Van de ongeveer 16 in ons land
voorkomende soorten kan een enkele wel
een afstand van enige honderden kilometers overbruggen als het gaat om de trek
van de zomer- naar de winterverblijfplaats en omgekeerd. Voor de meeste
soorten vindt die trek echter over korte afstand plaats.
Het kunnen vliegen van dit zoogdier heeft
dus niet direct te maken met de trekbeweging, maar is vooral een aanpassing
die hij nodig heeft bij zijn manier van
voedselzoeken. In de (v)lucht dus.
Bij het zoeken naar de prooi maakt hij gebruik van een drietal zintuigen. In zeer
geringe mate is dat het zicht (het is
tenslotte donker 's nachts), wat beter benut hij zijn reukvermogen en een uitstekend gebruik maakt hij van zijn gehoor in
combinatie met sonar.
Sonar (sound navigation and ranging) of
echopeiling is het voortdurend uitzenden
en ontvangen van hoog frequente, voor
de mens niet hoorbare trillingen. Door de
echo van die trillingen neemt een vleermuis waar wat hij op zijn weg tegenkomt.
Behalve het lokaliseren van zijn prooi
zorgt hij er zo ook voor dat hij nergens tegenaan vliegt. Proeven hebben overigens
uitgewezen dat vleermuizen in een hen
welbekende omgeving de sonar wel eens
uitschakelen. Dat levert voor hen dan wèl
problemen op als er iets in de omgeving
gewijzigd wordt.
Per dag eet een vleermuis evenveel als
zijn lichaamsgewicht bedraagt. Als voorbeeld: de dwergvleermuis weegt 3-8
gram en het gewicht van de rosse vleermuis (Nyctalus noctula Schreber) is 15-40
gram. Probeer maar eens vast te stellen
hoeveel vliegen of muggen samen 20
gram wegen en u zult verbaasd zijn over
het aantal prooidieren dat door een vleermuis van gemiddeld gewicht per nacht
wordt gevangen. Vleermuizen bezitten 32
naaldscherpe tanden, geschikt om bijvoorbeeld de harde dekschilden van kevers te doorboren.
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Niet verontrusten
De schuilplaats van vleermuizen moet bij
voorkeur donker zijn. In de schuilplaats
hangen vleermuizen aan hun achterpoten. Als ze eenmaal hangen zorgt een
vergrendelingsmechanisme in de poten
ervoor dat het hangen geen spierinspanning kost. Het is voor de vleermuis niet
vermoeiend.
Hoewel vleermuizen meestal zeer plaatsgebonden zijn, kan het in de zomermaanden voorkomen dat zij af en toe van verblijfplaats wisselen. Een eenmaal uitgekozen plek hoeft dus niet permanent
bewoond te zijn. Vrijwel zeker zullen de
vleermuizen in de herfst hun zomerverblijven verlaten om voor de winter een andere, meer beschutte plaats te zoeken,
ofschoon dwergvleermuizen meestal in
spouwmuren blijven overwinteren. In de
winter vertonen ze een zeer geringe activiteit. Er is dan geen voedsel voor ze te
vinden. Ze verlagen hun stofwisseling,
zodat ze met de opgebouwde vetreserves
de winter kunnen doorkomen.
Zij hebben hun standplaats op plekken,
waar de temperatuur boven 4°C, maar
onder de 10°c is. Vleermuizen moeten zo
weinig mogelijk, liefst geheel niet worden
verontrust. Het schijnsel van een lamp
kan kun winterslaap al verstoren. Verstoring van vleermuizen in de winter betekent dat zij hun vet moeten aanspreken
en bij gebrek aan voedsel zullen sterven.
In de zomer verzamelen de wijfjes zich in
ruimten (de zogenaamde kraamkamers)
waar de jongen ter wereld worden gebracht. Bij de meeste inheemse soorten
krijgen de wijfjes slechts één jong per
jaar.
Het gebruik van insekticiden en vleermuizen
Gebleken is dat vleermuizen niet tegen
bepaalde insekticiden kunnen. In de jaren dat voor de bestrijding van houtworm
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en huisboktor nog de combinatie lindaan/pentachloorfenol werd toegepast,
deed zich een grote sterfte onder vleermuizen o.a. in een kerk in Friesland voor.
Ondermeer omdat pentachloorfenol een
fungicide werking (tegen schimmels)
heeft, werd het gebruik van pentachloorfenol tegen houtaantastende insekten
verboden. Het gebruik als fungicide mag
alleen op plaatsen waar dit geen aanleiding geeft tot schade van dieren en planten, waarvan de instandhouding gewenst
is.
Het middel lindaan is nog wel in gebruik.
Hiervan is bekend dat het een relatief hoge dampspanning heeft. Gedurende langere tijd dampt het middel af in een mate
die dodelijk kan zijn voor vleermuizen.
Daarom is het gebruik van lindaan ongewenst op plaatsen waarvan bekend is dat
er vleermuizen huizen.
Sinds enkele jaren zijn in Nederland de
werkzame stoffen deltamethrin, permethrin en cypermethrin toegelaten ter
bestrijding van houtaantastende insekten. In Schotland is een onderzoek naar
de effecten van synthetische pyrethroïden op vleermuizen afgerond. Het resultaat van dit onderzoek is, dat werd vastgesteld dat deze middelen nauwelijks gevaarlijk zijn voor vleermuizen.
Bescherming
Omdat alle inlandse vleermuissoorten insekteneters zijn, worden ze tot de nuttige
dieren gerekend. Uit tellingen is gebleken
dat de vleermuizenstand in ons land terugloopt. Ze worden gerekend tot de in
hun bestaan bedreigde diersoorten.
Dáárom genieten alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten bescherming
in het kader van de Natuurbeschermingswet die in 1973 (Besluit beschermde inheemse diersoorten, Staatsblad 488,
1973, K.B. 6.8.'73) in werking trad. Uit die
wet blijkt dat de daarin genoemde diersoorten niet mogen worden gevangen of
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Bovendien zijn de keutels van vleermuizen redelijk goed herkenbaar. Zij worden
vaak langs de buitenmuur onder de invliegopeningen gevonden. De grootte
van de keutel is afhankelijk van de grootte van de soort vleermuis en het soort insekt dat hij het meest genuttigd heeft (4-8
mm lang en ± 2½ mm dik).
Ze hebben qua grootte en vorm tamelijk
veel weg van de keutels van huismuizen.
Bij nadere beschouwing (gebruik een loupe!) kunnen chitineresten in de uitwerpselen worden gevonden. De huid van insekten bestaat uit chitine. Door deze insekteresten is de keutel bovendien vrij
poreus van samenstelling.
De invliegopeningen vinden we vaak onder de dakrand. Deze openingen kunnen
zeer klein zijn.

de geldende regels en ten tweede is de
kans groot dat ze geen andere openingen
vinden en doodgaan. Veelal gaat het om
een kraamkolonie van wijfjes met pasgeboren jongen; door het afsluiten van de
openingen sterven de dieren van honger
en dorst.
Die overtreding van de wet, nl. het opzettelijk doden van beschermde (en nuttige)
dieren, is zeer ernstig op te vatten.
Daarbij komt dat dode dieren in een
spouw gedurende langere tijd een ondraaglijke stank zullen veroorzaken. De
bestrijding van die stank bestaat dan uit
het opruimen van de bron. En het tegen
hoge kosten wegbreken van muren om
die bron te vinden zal zeker op de nodige
bezwaren stuiten .
Voorzichtigheid geboden

Te nemen maatregelen

gedood. Zelfs de pogingen daartoe zijn
strafbaar. Verder is het verboden vleermuizen (ook dode, al dan niet geprepareerde dieren of delen ervan) onder zich
te hebben of te koop aan te bieden.
Vleermuizen mogen ook niet worden verontrust. Waarvan akte!
Sporen

De vraag kan nu gesteld worden hoe we
bij een klacht weten dat we te maken
hebben met vleermuizen.
Bij vage klachten over lawaai in de spouw
kan het tijdstip waarop men gekrabbel en
eventueel gepiep hoort - de ochtend- en
de avondschemering - ons op de gedachte van vleermuizen brengen. Verder kan
het de bewoners opgevallen zijn dat ze
"meer dan anders" vleermuizen rond de
woning zien vliegen.
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Uit het bovenstaande blijkt dat het niet
eenvoudig zal zijn vleermuizen uit een
spouwmuur te verwijderen.
Bij isolatie, restauratie én renovatie van
oude panden zal de vleermuizen hun
schuilgelegenheid worden ontnomen, zodat het zelfs wenselijk is ze onderdak te
verlenen.
Gezien het nut van vleermuizen verdient
het aanbeveling de gebruikers van het
pand te overtuigen dat de vestiging een
tijdelijk karakter heeft. De mededeling,
dat vleermuizen in de regel slechts één
jong per jaar krijgen schijnt voor vele klagers een geruststellende gedachte te
zijn.
Men doet er het beste aan de vleermuizen te laten waar ze zijn. Wordt hun aanwezigheid echter zozeer als problematisch ervaren dat " actie gerechtvaardigd" wordt geacht, dan geldt het
volgende.
Het afdichten van de in- en uitvliegopeningen op een moment dat zich vleermuizen in de spouw bevinden is ten zeerste
af te raden. Ten eerste is dat in strijd met
Rat en Muis, 35 (2) 1987

In Lutra Informatieblad (no. 1, januari
1987) werd door J. P. Bekker, bedrijfsarts,
melding gemaakt van het feit, dat een
Finse vleermuisonderzoeker bijna zeker
besmet werd door een met hondsdolheid
(rabiës) besmette vleermuis. Naar aanleiding daarvan is men van oordeel dat
vleermuisonderzoekers, preparateurs
van dode vleermuizen en medewerkers
van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (Ministerie van Landbouw en Visserij) die soms vleermuizen in de hand
moeten nemen, vooraf een vaccinatie
moeten ondergaan, met elk jaar een controle van de rabiës antistoftiter.
Plaagdierbestrijders wordt aangeraden
de dieren niet zelf in de hand te nemen,
maar hun aanwezigheid te melden aan
een specialist van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer. Na een beet door
een (mogelijk) met rabiës besmet dier.is
snelheid geboden. U dient de wond direct
uit te wassen met water en zeep en te
ontsmetten met 70% alchohol of jodium.
Binnen 2 x 24 uur dient het slachtoffer
zich te melden bij het NVIC te Bilthoven
(tel. 030-742200/742875; vragen naar
Rat en Muis, 35 (2) 1987

"achterwacht" & voor een "post-expositie
vaccinatie en Menselijk Anti Rabiës Immune Globuline (MARIG)".
Inmiddels is door de Geneeskundige Inspectie, afdeling lnfektieziekten van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid
bericht gezonden, dat recentelijk in Friesland bij vleermuizen rabiës werd vastgesteld.
Advies maatregelen

Om in voorkomende gevallen toch iets te
kunnen doen, is het nodig om advies in te
winnen van vleermuisdeskundigen. Zij
zijn in staat de aangetroffen soort op
naam te brengen , soms kan dit aan de
hand van de door vleermuizen uitgezonden tonen. Zij zijn op de hoogte met de
leefwijze van vleermuizen en kunnen u
adviseren over de te nemen maatregelen.
Vooral over het tijdstip (van de dag, van
het jaar) waarop deze genomen kunnen
worden.
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Het plaatsen van vleermuiskasten kan bij
boombewonende vleermuizen in sommige gevallen gedeeltelijk een oplossing
bieden.
Een betere maatregel die kan bijdragen
aan de instandhouding van boombewonende vleermuizen is echter het laten
staan van oude holle bomen, voorzover
de veiligheid dit toelaat.
Voor personen en instellingen die zich
met de bescherming van vleermuizen bezighouden, is een handleiding voor praktische vleermuisbescherming ter beschikking gekomen (zie hieronder). Wanneer
zich problemen met vleermuizen voordoen, kan men zich dag en nacht (voor
zeer dringende gevallen) in verbinding
stellen met het Ministerie van Landbouw
en Visserij.
het Ministerie van Landbouw en Visserij
Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
(NMF)
Postbus 20401
2500 EK's-Gravenhage
070- 792920, 793388 of 792919.
Ook kunt u terecht bij het consulentschap
NMF in uw provincie. Hier volgen de
adressen.
De Consulent NMF in de provincie
Groningen
Postbus 30027
9700 RM Groningen
050 - 239111 .
De Consulent NMF in de provincie
Friesland
Postbus 2003
8901 JA Leeuwarden
058 - 443313.
De Consulent NMF in de provincie
Drenthe
Postbus 111
9400 AC Assen
05920 - 27911.
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De Consulent NMF in de provincie
Overijssel
Postbus 604
8000 AP Zwolle
038 - 210533.

De Consulent NMF in de provincie
Limburg
Postbus 103
6040 .A.C Roermond
04750-14251.

De Consulent NMF in de provincie
Flevoland
Maerlant 16
8224 AS Lelystad
03200 - 30574.

Op de mogelijke oorzaken van achteruitgang van vleermuizen wordt in dit artikel
niet nader ingegaan.
Dat de vleermuizen onze warme belangstelling verdienen mag uit bovenstaande
blijken. Ik hoop dat u in uw werk een bijdrage kunt leveren aan de praktische bescherming van onze gevleugelde zoogdieren.
De handleiding "Bescherming van vleermuizen" is verkrijgbaar door een bedrag
van f 12,50 over te schrijven op postrekening 5325724 ten name van de Stichting
Vleermuisonderzoek te Leiden, onder
vermelding van WM 176.

De consulent NMF in de provincie
Gelderland
Postbus 9079
6800 ED Arnhem
085 - 579111.
De Consulent NMF in de provincie
Utrecht
Museumlaan 2
3581 HK Utrecht
030 - 520834.
De Consulent NMF in de provincie
Noord-Holland
Postbus 3005
2001 DA Haarlem
023 - 186160.
De Consulent NMF in de provincie
Zuid-Holland
Postbus 30119
2500 CC 's-Gravenhage
070 - 924481 .
De Consulent NMF in de provincie
Zeeland
Westsingel 58
4461 DM Goes
01100-37911.
De Consulent NMF in de provincie
Noord-Brabant
Postbus 1180
5004 BO Tilburg
013 - 678755.
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Summary

Under the Wildlife protection Act of 1973
it is illegal for anyone intentionally to kill,
injure, possess or sell protected species

of ani mals. Bats are among these protected animals.
Il is even an offence to damage, destroy
or obstruct access to roosting places
even in houses and buildings. lf bats are
unwanted, obtain advice from a NMF
office. Also the occurrence of rabid bats
in Friesland is mentioned.
A.D. Bode en A. Balkstra.
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S. V .0.-NASCHOLINGSDAG
Op 25 maart 1987 worden 133 oud-cursisten en 27 genodigden welkom geheten
bij de 3e nascholingsdag van de S.V.O.Opleiding ongediertebestrijding. In de
eerste bijdrage wordt door de heer H. van
Blaaderen de huidige gang van zaken bij
de S.V.O. geschetst. De sinds de oprichting van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding ongewijzigde doelstellingen luiden:
a. het verbeteren en op peil houden van
het vakkennisniveau van beroepsmatig met ongediertebestrijding belaste
personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders;
Rat en Muis, 35 (2) 1987

"De nascholingsdag S. V.O. werd gehouden
in Congrescentrum De Reehorst te Ede
(foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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