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Voorwoord.

De Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming inventariseer
de vleermuizen in het weekend van 9-11 juni 1989 en kleine landzoogdieren in het weekend van
6-8 oktober 1989 in Midden-Drenthe.
Deze inventarisatie kwam tot stand in samenwerking met het Consulentschap NMF-Drenthe. Het
Drentse Landschap en Natuurmonumenten gaven ons gelegenheid op hun terreinen te inventari
sereno Hiervoor zijn we de heren Buruma, Van der Bilt, Hingstman en De Leeuw zeer erkentelijk.
Daarnaast willen we aile waarnemers bedanken voor het opotteren van hun dagen en nachten:
Henk de Bakker, Theo Bakker, Mark Bakker, Kees van Berkel, Ellen Bouman, Lubbert Dijk, Bart
ten Haller, Raymond Haseleger, Herman Limpens, Yvonne van Manen, Wit van der Marie, Henk
van Netten, Maria Quist, Jeroen Reinhold, Ab Roest, Mathijs Schmaal, Joop Stubenitsky, Pettie
Ton, Peter Twisk, Joost Verbeek, Eric de Vries en Jannie Willemsen.

Rogier Lange en Kees Mostert worden bedankt voor het doornemen van van dit rapport.
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Samenvatting.

In de omgeving van Wijster (Drenthe) werden gedurende twee weekenden zoogdieren ge"inventa
riseerd. In juni is aandacht besteed aan de vleermuizen, welke met behulp van vleermuisde
tectoren werden waargenomen. In oktober zijn met behulp van life-traps de kleinere landzoogdie
ren bemonsterd op vier lokaties te weten:
Mantinger Bosch en Weide, Mantingerzand, Lentsche Veen en de Vossenberg. Daarnaast is er
specifiek gezocht naar dwergmuizennesten langs het Linthorst-Homankanaal en zijn aile losse
waarnemingen van zoogdieren genoteerd.
In totaal konden 7 soorten vleermuizen en 11 andere zoogdiersoorten worden vastgesteld (tabel
1) .

Tabel 1. Waargenomen zoogdiersoorten tijdens inventarisatie.

Egel
Bosspitsmuis
Tweekleurige spitsmuis
Franjestaart
Watervleermuis
Meervleermuis
Dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Rosse vleermuis
Laatvlieger
Veldmuis
Aardmuis
Rosse woelmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Konijn
Haas
Ree

Erinaceus europaeus
Sorex araneus
Sorex coronatus
Myotis nattereri
Myotis daubentoni
Myotis dasycneme
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula
Eptesicus serotinus
Microtus arvalis
Microtis agrestis
Clethrionomys glareolus
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Capreolus capreolus

Voor de vleermuizen in het gebied is de aanwezigheid van oppervlaktewater van groot belang. De
meeste jagende vleermuizen werden boven water waargenomen. Daarnaast liet deze inventarisa
tie weer zien dat lijnvormige elementen als bomenrijen van groot belang zijn voor vleermuizen.
Deze landschapselementen zullen dan ook behouden moeten blijven om de vleermuis in dit gebied
effectief te kunnen beschermen.
Ook voor andere zoogdiersoorten als de rosse woelmuis zijn lijnvormige elementen waarschijnlijk
van belang als verbindingszone tussen verschillende bosgebieden.
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1.1nleiding

In Nederland zijn twee atlasprojecten uitgevoerd. Een voor zoogdieren algemeen en een voor
vleermuizen in het bijzonder. Het atlasproject van de zoogdieren algemeen werd gecoordineerd
door de Contactgroep loogdier Inventarisatie (Cll), die van de vleermuizen door de Vleermuis
werkgroep Nederland (VLEN/svo).
Het atlasproject zoogdieren algemeen heeft inmiddels geresulteerd in een atlas die in tebruari
1992 is uitgekomen.
Op een vraag van de Cli am meer zoogdiergegevens uit Midden-Drenthe, toen nag een "witte
vlek" (van Berkel, 1989), werd bij het Consulentschap N.M.F. in Drenthe besloten een coordina
tiepunt te vormen voor het verzamelen van zoogdiergegevens ten behoeven van de Cli en het
consulentschap zeit. Doelgericht stimuleren van het doen van zoogdierwaarnemingen, het
verzorgen van een handleiding, samenwerken met diverse organisaties (Provincie, Staatsbosbe
heer, particuliere organisaties) moest tot een flinke stroom zoogdiergegevens leiden.
Een van de organisaties die am medewerking werd gevraagd was de Veldwerkgroep (VWG) van
de Vereniging voor loogdierkunde en loogdierbescherming (Vll). Dit had tot doel am met name
in Midden-Drenthe meer gegevens boven tatel te krijgen over de verspreiding van kleine
zoogdieren.
Oak voor het Vleermuisatlasproject van de VLEN/svo was Midden-Drenthe een witte vlek. Het
inventariseren van vleermuizen met bat-detectoren in Midden-Drenthe zou daarom oak voor dit
project wenselijk zijn.
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2. Materiaal-methode.

2.1. Aigemeen.
Er zijn diverse methoden om kleine zoogdieren te inventariseren. Voor de muizen wordt door de
Veldwerkgroep de methode van levend vangen en weer loslaten toegepast. Het doer is immers
slechts het vaststellen van de aanwezigheid en indien mogelijk de relatieve abundantie. Voor het
vangen en weer loslaten bestaat een veelheid van methoden en valtypen. Bij deze inventarisatie
is gebruik gemaakt van 130 Longworthvallen en van 10 Shermanvallen. Voor uiterlijk en wijze
van hanteren wordt verwezen naar de literatuur (Gurnell & Flowerdew, ongedat., Hoekstra et ai,
1977 en Lange et ai, 1986)
De inventarisatie van vleermuizen werd uitgevoerd met vleermuis-detectoren. Voor een uitgebrei
de beschrijving van de inventarisatiemethode wordt verwezen naar Helmer et al (1987).

2.2. Onderzoeksgebied.
2.2.1. Aigemeen.
De omgeving van Wijster wordt gekenmerkt door een halfopen landschap: veel weilanden en
akkers met daartussen kleine bospercelen. Vaak zijn er in deze bossen plassen te vinden. Het zijn
dan ook stukken grond die vroeger niet ontgonnen konden worden omdat ze toendertijd te nat
waren. Langs de wegen zijn vaak bomenrijen aanwezig welke voornamelijk het open landschap
breken. Houtwallen en dergelijke zijn sporadisch in het landschap aanwezig. Naast weilanden en
akkers heeft dit deel van Drenthe vele kleine natuurgebiedjes, welke vaak bestaan uit bos, heide,
vergraste heide en verdroogde veentjes.

2.2.2. Inventarisatiegebieden voor kleine landzoogdieren.
In vier deelgebieden in de omgeving van Wijster werd op 3 of 4 lokaties in verschillende
biotooptypen een rij van 10 muizevallen uitgezet. Per rij was het biotoop homogeen.
De gebieden waren het Mantingerbosch en Weide, Mantingerzand, Lentsche Veen en de
Vossenberg.

2.2.2.1. Mantingerbosch en Weiden.
Het Mantingerbosch is een van de oudste loofbossen van Drenthe. Vermoedelijk heeft op deze
plaats zelfs altijd bos gestaan. Het is een eiken-hulstbos met een rijke struik- en kruidlaag. Aan de
noord- en oostkant liggen vochtige weiden gescheiden door elzensingels. Aan de overige zijden
liggen grootschaliger weiden en akkers. Het gebied heeft erg te lijden van verdroging, waardoor
het vochtige karakter van zowel de weiden als het bos wordt aangetast. Het bos en veel weiden
zijn eigendom van Natuurmonumenten. Het is de bedoeling dat meer terreinen verworven zullen
worden en dat dan het vochtige karakter hersteld wordt.
Lokatie 4 werd gekarakteriseerd door bos, waar zomereik, berk, hulst en lijsterbes overheersend
waren. Lokatie twee was gesitueerd op de scheiding van begraasd grasland en een verruigde
akker, lokatie 3 bestond uit een houtwal van zwarte els en populier. De vallen van lokatie 1
stonden midden op een van de weiden.

2.2.2.2. Mantingerzand.
Het Mantingerzand is een oud stuifzandgebied met veel relief. Het wordt gekenmerkt door
jeneverbesstruwelen, open zand, heide, vergraste heide en oud eikenbos. De bemonsterde
lokaties lagen in het oude eikenbos (1), in een perceel met jonge eiken (2), in het jenever
besstruweel (3) en in een rij op de grens hei/jeneverbesstruweel (4).

2.2.2.3. lentsche Veen.
Het Lentsche Veen is het restant van een hoogveengebied. Het is zeer sterk verdroogd en
vergrast (met pijpestrootje). Er liggen nog twee vennen in, een aan de noordwestkant en een aan
de oostkant. Het gebied wordt vrijwel omgeven door brede houtsingels. Er werden op drie
lokaties van verschillend biotoop vallen uitgezet. Lokatie 1 betrof vergraste heide, lokatie 2 jong
eikenbos en lokatie 3 de oever van het oostelijk gelegen ven.
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2.2.2.4. Vossenberg.
Vossenberg betreft een bosgebied bestaande uit loofbos, een aantal naaldbospercelen, enkele
vennen en heideveldjes. In dit bosgebied werden drie lokaties bemonsterd. Lokatie 1 betrof de
oever van een ven aan de zuidkant van het gebied, lokatie 2 verruigde heide met opslag van
bomen en lokatie 3 een gemengd eiken-beuken-dennenperceel.

2.3. Verloop vleermuisinventarisatie ..
Op de nachten van 9 op 10 juni en lOop 11 juni is de omgeving van Wijster op vleermuizen
doorzocht door drie groepen waarnemers. AI fietsend werd een groot deel rondom Wijster
beluisterd met verschilfende bat-detectortypen (D90, QMC-mini en D940).
De ervaring leert dat de meeste vleermuizen jagend boven water of in de buurt van landschaps
elementen als bomenrijen of bosjes te vinden zijn. Deze plaatsen zijn daarom het intensiefst
onderzocht.
In de ochtend werd gezocht naar kolonies van vleermuizen, voornamelijk van gewone dwerg
vleermuizen en laatvliegers. Hiertoe werd in de bebouwde kom gezocht naar concentraties
vleermuizen die rond een gebouw aan het vliegen waren. Vleermuizen hebben namelijk tijdens het
invliegen tijd nodig om in de opening van een kolonieplaats te kunnen vliegen. Dit heeft tot
gevolg dat er meerdere vleermuizen rondom de invliegopening aanwezig zijn, wat goed te horen
en vaak te zien is: het zogenaamde zwermgedrag.
Elke waarneming werd op kaart gebracht en het jachtgebied werd beschreven. Aangegeven is of
het dier in bos, boven water, bij bebouwing, langs een lijnvormig landschapselement (bomenrijen
e.d.) of in het open landschap joeg. Daarnaast is aangegeven of lantaarnpalen aanwezig waren.

2.4. Bezoek aan de geluidswal bij Beilen.
Op 10 juni is een bezoek gebracht aan de geluidswal van Beilen. Deze geluidswal is sinds de
zomer van 1988 gereed en heeft als tweede functie het bieden van een winteronderkomen voor
vleermuizen.

2.5. Verloop kleine zoogdierinventarisatie
Op woensdagmiddag 4 oktober werden de vallen in rijen uitgezet met een onderlinge afstand van
ca. 5 meter. In elke val werd wat gedroogd gras uit de omgeving gedaan en kruim van pindakaas
met havermout. De vallen werden op safe gezet, d.w.z. dat ze niet konden dichtklappen en de
dieren in en uit konden lopen. De vallen werden verborgen onder gras, bladeren ed. om diefstaf
te voorkomen.

Op vrijdag 6 oktober werden aile vallen van nieuw hooi en aas voorzien. De vallen werden op
scherp gesteld zodat de dichtklapten als het vangstmechanisme door een dier in werking werd
gezet. Daarna werden regelmatig controles uitgevoerd waarbij eventueel hooi en aas vervangen
werd en de gevangen dieren op naam gebracht, gesekst, gewogen, gemerkt en weer losgelaten.
Daarbij werd het volgende schema afgewerkt:

vrijdag 24.00 uur l-ste controle
zaterdag 06.00 uur 2-de controle

12.00 uur 3-de controle
18.00 uur 4-de controle
24.00 uur 5-de controle

zondag 06.00 uur 6-de controle en verzamelen van de vallen.

Het wegen werd uitgevoerd door de dieren in een plastic zakje te doen en dat aan een veerunster
te hangen.
Met een nagelschaartje werden van een klein plekje van de vacht de eindpunten van de haren
weggeknipt zodat de grijze ondervacht zichtbaar werd. Hiermee kon vastgesteld worden welke
dieren al eerder gevangen waren.

2.6. Overige waarnemingen
Naast de inventarisatie met vallen is van het gunstige weer overdag gebruik gemaakt om in de
omgeving losse waarnemingen te doen aan zoogdieren.
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3. Resultaten.

3.1. Vleermuizen.
In totaal zijn er 7 soorten vleermuizen rondom Wijster waargenomen, namelijk:

* Watervleermuis
* Franjestaart
* Meervleermuis
* Dwergvleermuis
* Ruige dwergvleermuis
* Laatvlieger
* Rosse vleermuis

(Myotis daubentoni)
(Myotis nattereri)
(Myotis dasycneme)
(Pipistrellus pipstrellus)
(Pipistrellus nathusii)
(Eptesicus serotinus)
(Nyctalus noctula)

Op kaart 1 tot en met 5 is de verspreiding van de vleermuizen weergegeven.

3.1.2. SoortbesDrekina

Watervleermuis (Myotis daubentoml
Watervleermuizen verblijven gedurende de dag, in Nederland, voornamelijk in holle bomen. Vooral
oude bomen met spechtengaten lijken erg belangrijk te zijn. De soort vliegt 's avonds naar de
jachtgebieden. Watervleermuizen jagen boven oppervlaktewater, met een voorkeur voor
beschutte waterpartijen.
Gedurende de inventarisatie is de watervleermuis dan ook vooral beluisterd op afgesloten
watertjes als vennen en plasjes. De soort lijkt vrij algemeen voor te komen in dit deel van Dren
the.

Meervleermuis (Myotis dasycneme)
Voordat er onderzoek plaatsvond met bat-detectors (dus voor de jaren tachtig) was de meer
vleermuis gedurende de zomerperiode vooral bekend uit Friesland. Bat-detectoronderzoek heeft
aangetoond dat de meervleermuis in bijna aile provincies voorkomt met de nadruk op Noord
Nederland en Noord-Holland. De soort lijkt, Quajachtgebied, gebonden te zijn aan grote wateren
in de vorm van meran, kanalen en havens. De waarneming van jagende meervleermuizen boven
het Linthorst-Homankanaal was dan ook geen al te grote verrassing.

Franjestaart (Myotis nattereTll
Franjestaarten konden tot voor kort niet op het gehoor van watervleermuizen onderscheiden
worden, maar er blijken toch specifieke geluidsverschillen te bestaan. Het geluid van de
franjestaarten is "droger" dan het geluid van de watervleermuis. Weinig is er echter bekend van
de levenswijze van de franjestaarten gedurende de zomer. Kleine wateroppervlakten vormen een
uitstekend jachtbiotoop voor franjestaarten. Franjestaarten werden op een drietal plaatsen jagend
waargenomen; twee jachtgebieden bestonden een beschut plasje; het Linthorst-Homankanaal
was een minder beschut water. Er is een poging gedaan de kolonieboom van deze soort te
vinden door te posten bij een van de plasjes waar de vorige nacht 40 franjestaarten joegen. De
franjestaarten waren die nacht echter niet meer op dit watertje aanwezig.

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
De gewone dwergvleermuis is de meest talrijke soort in Nederland. Het is een echte cultuurvol
ger: kolonies moeten gezocht worden worden in huizen en ze hebben geen specifieke voorkeur
voor een bepaald jachtgebied. De gewone dwergvleermuis werd dan ook op allerlei plaatsen
gevonden en zeker niet alleen bij het water (bijlage 1). Een kolonie werd gevonden in de nok van
een huis (Lijsterbeslaan 10) in Beilen (9 juni) nadat was vastgesteld dat er een route liep vanaf de
recreactieplas "De Mussels" naar Beilen. In de spouw van het huis bleken minimaal 113 dieren te
vertoeven. De bewoners belden op 21 juni op met de mededeling dat er geen vleermuizen meer
uitvlogen. De dwergvleermuis is de algemeenste soort in het gebied.
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Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusi11
De ruige dwergvleermuis is een soort die overdag in bomen verblijft. Tn jachtgebied bestaat
voornamelijk uit bosrijk gebied. De ruige dwergvleermuis is dan oak relatief vaak op andere
plaatsen waargenomen dan boven het water. De meeste waarnemingen werden gedaan in de
omgeving van bomen (bijlage 1). De ruige dwergvleermuis lijkt een niet algemene soort te zijn in
het onderzoeksgebied.

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
De laatvlieger is een in Nederland vrij algemene soort en verblijft gedurende de dag in bebouwing.
Spouwmuren en onder dakpannen zijn bekende verblijfplaatsen.
Drenthe heeft een goede populatie laatvliegers, in totaal zijn er drie verblijfplaatsen onder daken
van deze soort gevonden: een in Holthe en twee in Wijster zelf. Deze laatste twee lagen op 100
meter van elkaar en vormden waarschijnlijk een kraamkolonie. Uit de kolonie uit Wijster vlogen
14 en 7 dieren. In 1988 waren dit maximaal 30 dieren (meded. J.Reinhold). In 1988 is de
vliegraute van deze dieren in kaart gebracht (kaart 6)
Van de dieren uit de verblijfplaats in Holthe was het opvallend dat aile dieren in oostelijke richting
uitvlogen terwijl er een goed jachtbiotoop op 1 kilometer westwaarts lag (figuur). Hier joegen
vraeg op de avond allaatvliegers (uit Beilen?). Wellicht hebben laatvliegers een soort jachtterrito
rium waarin dieren van andere kolonies niet welkom zijn. Ais jachtgebied was de combinatie
water-licht favoriet (bijlage 1). Bij bruggen met lantaarnpalen werden altijd jagende dieren
aangetroffen terwijl bij de afzonderlijke elementen niet altijd jagende dieren werden waargeno
men. De laatvlieger lijkt in de omgeving van Wijster algemeen te zijn.

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
De rasse vleermuis is een boombewonende soort die grate afstanden kan afleggen naar het
jachtgebied. De soort is niet gebonden aan lijnvormige elementen om de jachtgebieden te
bereiken.
Wordt deze soort in andere gebieden veelvuldig waargenomen, random Wijster zijn slechts 2
waarnemingen gedaan. Het betrof hier twee overvliegende exemplaren. Rosse vleermuizen maken
slechts zelden gebruik van lijnvormige elementen en vliegen vaak vrij hoog (30-40 meter) over.
Gezien het feit dat rasse vleermuizen grate afstanden kunnen afleggen en het schaarse aantal
waarnemingen lijkt het waarschijnlijk dat de rasse vleermuis geen kolonieboom in de omgeving
heeft. Geconcludeerd wordt dat de rosse vleermuis in dit gebied schaars is.
In de geluidswal van Beilen werden twee gemummificeerde rosse vleermuizen gevonden.
Waarschijnlijk zijn dit dieren die door medewerkers van NMF in de winter van 1988-89 in de
geluidswal geplaatst zijn. In de winter van 1988-89 werd een groep rosse vleermuizen ruw
verstoord in hun winterslaap bij de sloop van de schoorsteen van een zuivelfabriek in Zuidwolde
waar zij hun winterslaap hielden. De ontredderde vleermuizen (aile rasse) die uit de puinhopen
tevoorschijn kwamen werden toen naar het onderkomen in de geluidswal bij Beilen gebracht.
Verder zijn er in deze geluidswal nooit overwinterende vleermuizen waargenomen.

3.2. Landzoogdieren
In totaal werden 11 andere zoogdiersoorten vastgesteld. Zes soorten werden met behulp van de
live-traps vastgesteld, vijf soorten werden als zichtwaarneming genoteerd. Per soort zal een korte
omschrijving volgen.

3.2.1. Soortbespreking
Bosspitsmuis (Sorex araneus)
De bosspitsmuis is een spitsmuizesoort die in bijna geheel Nederland en ook in veel verschillende
biotopen voorkomt. Voorkeur lijkt uit te gaan naar overgangsvegetaties waar kruidenvegetaties
goed ontwikkeld zijn, zoals bosranden en slootranden.
De bosspitsmuis werd op drie lokaties gevangen: Op de Vossenberg, het Mantingerzand en het
Lentsche Veen. In aile gevallen was de kruidlaag goed ontwikkeld (>60% bedekking).
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Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)
De tweekleurige bosspitsmuis is uiterlijk niet in aile gevallen te onderscheiden van de bosspits
muis. In principe heeft de spitsmuis zoals zijn naam al doet vermoeden slechts twee kleurbanden.
Op de overgang van de wit-grijze buik naar de donkerbruine rug is geen bruin-grijze derde band
aanwezig zoals bij de bosspitsmuis. Er zijn echter dieren die niet op grand van uiterlijke kenmer
ken op naam gebracht kunnen worden. Aileen schedelkenmerken geven hier uitsluitsel.
Tijdens de inventarisatie is de tweekleurige bosspitsmuis op dezelfde lokaties vastgesteld als de
bosspitsmuis. Opvallend hierbij is dat de vangsten ook in dezelfde vallenrijen hebben plaatsge
vonden. Gezien de te verwachte concurrentie tussen deze twee sterk verwante soorten zou een
scheiding in habitat verwacht kunnen worden.

Veldmuis (Microtus arvalis)
De veldmuis is de algemeenste woelmuissoort van Nederland en komt veelvuldig voor in grazige
graslanden. De soort laat zich met live-traps pas vangen nadat de muis lange tijd heeft kunnen
wennen aan de val.
Eenmaal is de veldmuis vastgesteld en wel in een ruige greppel nabij een begraasde weide
(Mantingerbosch) .

Aardmuis (Microtus agrestis)
De aardmuis is in Nederland een vrij algemene muizesoort en houdt van een kleinschalig
landschap met een rijke, ruige kruidenvegetatie. In gebieden waar ook de veldmuis voorkomt is
de soort voornamelijk in vochtigere gebieden te vinden.
In de Vossenberg en in het Mantingerzand werd de aardmuis vastgesteld. In beide gevallen was
er een hoge (20-50 em) en dichte (80-100%) kruidenvegetatie aanwezig. De lokatie Vossenberg
had daarnaast een vrij vochtige bodem.

Rosse woelmuis (Clethionomys glareolus)
De rosse woelmuis is in Nederland sterk gebonden aan bossen en struwelen.
De rasse woelmuis is in de Vossenberg, Mantingerbosch en Mantingerzand vastgesteld. Aile
vangsten waren in of aan de rand van bos. In vallenrijen zonder boomlaag is de soort niet
vastgesteld.

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
De bosmuis komt in geheel Nederland voor. De bosmuis kan in vrijwel aile vegetatietypen worden
waargenomen, hoewel de dichtheden in bossen meestal wel het hoogst zijn. De bosmuis is de
meest gevangen soort. In aile lokaties en in bijna aile vallenrijen is de soort vastgesteld. Het
biotoop waarin de bosmuis gevangen is, is zeer divers: bosgebied tot weiland.

Andere waarnemingen
Dwergmuis (Micromys minutus)
Zoekacties naar de bolvormige nesten van de dwergmuis in de rietruigtes langs het Linthorst
Homan kanaal, even ten oosten van Wijster, waren succesvol. Vier nesten werden gevonden
waarvan een nest met ten minste drie jongen.

Egel (Erinaceus europaeus)
Een kilometer ten noorden van Wijster, langs het spoor, werd op 8 oktober een dode egel
gevonden.

Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Op het Lentsche Veen werden ongeveer 15 konijnen waargenomen.

Haas (Lepus europaeus)
Op 7 oktober werd een haas op het Lentsch Veen waargenomen.

Ree (Capreolus capreolus)
Op 7 oktober werden prenten van het ree in het Mantingerbosch gevonden.
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4. Discussie

4.1 Vleermuizen

4.1.1. Zoekintensiteit.

Niet aile 7 soorten zijn in de verschillende bezochte atlasblokken vastgesteld. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat niet aile blokken even frequent bezocht zijn. Tabel 1 geeft de
waargenomen soorten per atlasblok aan.

Tabel 1: De vleermuissoorten die in de verschillende atlasblokken zijn waargenomen.

17-22
17-2317-3217-3317-34

watervleermuis

++

franjestaart

+

meervleermuis

+

gewone dwergvleermuis

++ ++

ruige dwergvleermuis

+++

laatvlieger

++++

rosse vleermuis

+

Atlasblok 17-33 is het best bekeken. Dit is het blok waarin Wijster ligt. Aile 7 soorten zijn in dit
blok waargenomen. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat ook de andere blokken rijker aan vleermuizen
zijn.
Hoewel blok 17-33 zeer intensief onderzocht is, zijn soorten als baardvleermuis ( Myotis
brandti/mystacinus) en grootoorvleermuis (Plecotus spec.) niet vastgesteld. Gezien de hoeveel
heid bos zouden deze soorten hier aanwezig kunnen zijn. Baardvleermuizen zijn echter zeldzaam
en jagen niet ver van hun kolonieboom waardoor de trefkans klein is. Voor grootoren geldt dat de
sonar erg zwak is waardoor de trefkans klein is.

4.1.2. Jachtbiotoop.

Ondanks het feit dat er tijdens het inventariseren een voorkeur was voor het inventariseren
boven wateroppervlaktes zijn de aantallen boven water opvallend. Om bij watertjes en bosjes te
komen moesten vrij grote afstanden wordenafgelegd waardoor ook het open terrein en
lijnvorminge landschapselementen aardig onderzocht zijn.
Watervleermuis, Franjestaart, Meervleermuis zijn duidelijk gebonden aan wateroppervlaktes. Deze
waarnemingen bevestigen het landelijk beeld van deze soorten.
Opvallend is het grote aantal jagende laatvliegers boven water. Vermeld moet worden dat dit
water vaak gecombineerd werd met de aanwezigheid van lantaarnpalen.
Ruige dwergvleermuizen zijn altijd in de omgeving van bomen gevonden. Ook deze soort
bevestigt het reeds bestaande beeld.
De andere soorten laten geen duidelijke voorkeur zien voor een bepaald jachtgebied. Duidelijk is
echter dat het open landschap weinig tot geen vleermuizen trekt. Dit komt overeen met het
landelijk beeld van deze soorten.

4.1.3. Geluidswal Beilen.

Het feit dat er normaliter geen vleermuizen in de geluidswal van Beilen overwinteren wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door de droogte binnen de geluidswal. Hangplaatsen leken er voldoen
de te zijn. Op advies van NMF heeft Rijkswaterstaat in de winter 1989-1990 folie op de bodem
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aangebracht en een laag water opgespoten. Daarap kon geconstateerd worden dat de vochtig
heid merkbaar toenam.

Ook de bereikbaarheid van de geluidswal kan belemmerend werken. De opening zit aan de
wegzijde en het lijkt niet waarschijnlijk dat aan die zijde veel vleermuizen vliegen: het terrein is
erg open.

4.2. Kleine landzoogdieren

4.2.1. Volledigheid inventarisatie

Zes soorten muizen konden op de 4 vanglokaties worden vastgesteld met behulp van live-traps.
Daarmee is de inventarisatie naar aile waarschijnlijkheid niet volledig. Soorten als dwergspits
muis, dwergmuis en huisspitsmuis werden ook verwacht. De dwergspitsmuis komt echter in
kleine dichtheden voor en is in staat om het vangmechanisme van de vallen te ontlopen. De
dwergmuis komt 's zomers slechts zelden op de grand hetgeen eveneens de vangkans verkleint.
Huisspitsmuizen komen voor rondom menselijke bebouwing; geen van de vallen was in de buurt
van menselijke bebouwing geplaatst.
De vangst van slechts een veldmuis viel tegen hoewel rekening gehouden werd met slechts
enkele vangsten. Een pre-baitperiode van slechts twee dagen en twee actieve vangdagen is te
kort voor de veldmuis om een goed beeld van de populatie te geven.
Andere zoogdieren zijn te groot voor het gebruikte type val. Deze inventarisatie geeft dus geen
indruk van de aanwezigheid van zoogdieren groter dan de wezel. Grotere knaagdieren als
muskusrat, woelrat, bruine rat, eekhoorn, haas en konijn zijn in deze inventarisatie onderbelicht.
Hetzelfde geldt voor de roofdieren en de hoefdieren.

4.2.2. Determinatie van kleine landzoogdieren.

De bosspitsmuis en tweekleurge bosspitsmuis zijn onderscheiden op uiterlijke kenmerken. Dit kan
leiden tot foute determinaties. De enige methode om deze twee soorten uit elkaar te houden is
aan de hand van schedelkenmerken.
Van de andere soorten zijn geen foute determinaties te verwachten.
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5. Aanbevelingen voor het landschapsbeheer

De in dit verslag beschreven inventarisaties naar vliegende en niet-vliegende zoogdieren hebben
aangetoond dat niet alleen wat gratere natuurgebieden maar ook kleine bosjes met vennetjes in
het cultuurland, vaak overblijtselen van de tijd dat Drenthe ontgonnen werd, van betekenis zijn
voor zoogdieren. Oat geldt eveneens voor houtwallen en houtsingels. Ze gebruiken deze biotopen
als toerageergebied ot als weg waarlangs gemigreerd wordt tussen rustplaats en jachtgebied. De
waarde van deze natuurlijke elementen ligt dus mede in het voortbestaan van de zoogdieren die
in ons landschap thuishoren en die bovendien zeit als voedselbran dienen voor weer andere
soorten zoals rootvogels, uilen, vossen en kleine rootdieren (wezels en hermelijnen enz.).
Er wordt aanbevolen te streven naar het behoud en versterking van deze elementen in het
landschap.
Uit de waarnemingen van jagende vleermuizen random Wijster kan geconcludeerd worden dat de
kleine bosjes met water een zeer grate aantrekkingskracht uitoetenen op de vleermuizen. Het lijkt
zeer waarschijnlijk dat deze terreintjes veel voedsel in de vorm van muggen en vliegen voor de
vleermuizen opleveren. Het aantal vleermuizen zal bij het verloren gaan van deze gebieden
daarom naar aile waarschijnlijkheid sterk atnemen.
Naast grate aantallen vleermuizen bij bosjes en water werden veel vleermuizen langs lijnvormige
elementen aangetraffen. Onderzoek heeft aangetoond dat vleermuizen deze lijnvormige elemen
ten volgen om langs te jagen en om de jachtgebieden te bereiken (Helmer & Limpens, 1988).
Isolatie van de kleine bosjes met watertjes zal ertoe leiden dat deze jachtgebieden voor de
vleermuizen moeilijker te bereiken zullen zijn (Timmermans, 1989).
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Bijlage 1. Waarnemingen van vleermuizen uitgesplitst per jachtbiotoop.

500rt
waterbosbosjelijnv. ele-open

ment
watervleermuis

5

franjestaart

44 1

meervleermuis

17

gew. dwergvleermuis

6 12

ruige dwergvleermuis

3114

laatvlieger

261 11

rosse vleermuis

1 1

lijnvormig element = langs lijnvormige landschapselement vlie
gend. Oit kan betekenen dat de vleermuis
bomenrijen, bospaden of bosranden voigt.
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Bijlage 2. Vangsten van muizen per lokatie

Vossenberg 1-10ven Bosmuis, Aardmuis en Rosse woelmuis
11-20

verruigde heideBosmuis en Rosse woelmuis
21-30

gemengd bosBosmuis, Rosse woelmuis, Bosspits-
muis en Tweekleurige bosspitsmuisMantingerbosch

3 1-40bos Bosmuis en Rosse woelmuis
41-50

greppel wei Bosmuis en Veldmuis
51-60

houtwal in weiBosmuis, Rosse woelmuis en Veldmuis
61-70

weiland geen muizen

Lentsche Veen

71-80open vlakte Bosmuis
81-90

eikenbos Bosmuis
91 -100

ven-berkenbosBosmuis, Bosspitsmuis en Tweekleuri-
ge bosspitsmuisMantingerzand

101-110eikenbos Bosmuis, Rosse woelmuis, Bosspits-
muis en Tweekleurige bosspitsmuis111-1 20

jeneverbesstruweelBosmuis
121-1 30

oever droog venBosmuis, Aardmuis en Bosspitsmuis
131-140

hellingrand heidegeen muizen
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Kaarten

legenda:

-+c = watervleermuis

{! = franjestaart

~ = meervleermuis

• = gewone dwergvleermuis

o = ruige dwergvleermuis

IE = rosse vleermuis

• = laatvlieger

• = kolonie laatvlieger
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Kaart 1. Waarnemingen van vleermuizen in het altlasblok 17-32
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Kaart 2. Waarnemingen van vleermuizen in het altasblok 17-33. Tevens de
3 vanglokaties op de Vossenberg.
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Kaart 3. Waarnemingen van vleermuizen in het altasblok 17-34. Tevens de
4 vanglokaties Manteringerbosch.
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Kaart 4. Waarnemingen van vleermuizen in het altasblok 17-43. Tevens een
vallenrij van het Lentsche Veen.
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Kaart 5. Waarnemingen van vleermuizen in het altasblok 17-44. Tevens 2
vallenrijen van het Lentsche Veen en de vallenrijen van het Mantin
gerzand.
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Kaart 6. Vliegroutes van de Laatvlieger.
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