






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 zen, watervleermuizen boven de Angstel, minstens 5 grootoorvleermuizen, 10-15 dwergvleermuizen (waaronder 1 territoriaal mannetje), ca. 10 ruige dwerg-vleermuizen (waaronder 7 territoriale mannetjes), enkele laatvhegers en rossevleermuizen. In een van de bunkers op het terrein werd een grootoorvleermuisaangetroffen. Vlakbij was de verblijfplaats van een groepje grootoorvleermui-zen in een oud spechtenhol in een dikke wilg. In een wilg waarvan de stam wasdubbelgeklapt werd in een spleet een roepend mannetje ruige dwergvleermuiswaargenomen. Middenhoek bezocht: 5 septemberVleermuizen waren vooral aanwezig in het parkgedeelte langs de Vecht. Bijde singels langs de achterliggende weilanden werden enkele foeragerendedwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen waargenomen. Minstens 13territoriale ruige dwergvleermuizen werden waargenomen, een

rosse vleer-muis, en een dwergvleermuis bij een van de huizen. Een groepje ruige dwerg-vleermuizen hield zich op bij een ceder met loshangende schors en een vogel-nestkast. Hier hadden zij waarschijnlijk schuilplaatsen. Verder enkele foerage-rende dwergvleermuizen boven de vijvers. Nieuwerhoek bezocht; 5 septemberSlechts een foeragerende ruige dwergvleermuis bij de Vecht. Queekhoven bezocht: 11 septemberWaargenomen zijn 3 watervleermuizen, ca. 20 dwergvleermuizen (waarvan 7territoriale mannetjes), enkele ruige dwergvleermuizen en grootoorvleermui-zen en mogelijk een baardvleermuis. De meeste vleermuizen zijn waargeno-men bij het huis en de vijver. In de zomer zijn op de grens met Groenevechtenkele eiken geveld waarbij bleek dat in een van de bomen een kolonie vleer-muizen aanwezig was. Rupelmonde bezocht: 5 septemberBij het huis werd een territoriaal mannetje ruige dwergvleermuis waargeno-men dat

mogelijk gebruik maakte van een schuilplaats achter een luik. Bij dewoning ten zuiden van het huis foerageerden 3-4 dwergvleermuizen. Elders opde buitenplaats werden nog 4 foeragerende dw'ergvleermuizen waargenomen.Tweemaal passeerde een rosse vleermuis en eenmaal een mogelijke watervleer- 74



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 muis. Bij het schilderwerk aan het koetshuis werden vleermuizen verjaagd diezich achter de luiken bevonden. Achter de luiken zijn thans geen vleermuizenaangetroffen. Slotzicht bezocht: 7 septemberEen roepend mannetje rosse vleermuis bevond zich in een grote eik aan de zuid-kant van het huis. Voorts werden 10-15 foeragerende dwergvleermuizen bijlantaarnpalen op het terrein waargenomen, onder andere op de oprijlaan enbij de theekoepel. Er vloog een rosse vleermuis hoog over. Terra-Nova bezocht: 7 septemberEnkele foeragerende dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en rossevleermuizen. Bij een van de gebouwen is een territoriale dwergvleermuis waar-genomen, en in het zuidelijk deel van het terrein 4 ruige dwergvleermuizen,waarvan 2 bij de theekoepel. Valk en Heining bezocht: 21 septemberEr zijn 2 territoriale dwergvleermuizen aangetroffen, bij een

schuur en bij detheekoepel, en voor het huis een territoriale ruige dwergvleermuis. Boven detuin ten oosten van het huis zijn foeragerende laatvliegers en rosse vleermuizenwaargenomen en in de laan ten westen enkele dwergvleermuizen. Vechtoever bezocht: 13 septemberEen groepje van ten minste 4 grootoorvleermuizen hield zich op bij de boom-groep tussen het huis en de oranjerie. Verder zijn alleen in het (zuid)oostelijkdeel van de buitenplaats vleermuizen waargenomen. Het betreft 8 dwergvleer-muizen, waaronder een territoriaal mannetje, een ruige dwergvleermuis eneen rosse vleermuis en een watervleermuis; mogelijk een baard vleermuis. VreedenHoff bezocht: 21 en 26 septemberTen minste 5 territoriale ruige dwergvleermuizen zijn waargenomen bij oudebomen, onder meer bij enkele eiken voor het huis. Boven de vijvers foerageer-den watervleermuizen, dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen,Dwergvleermuizen zijn ook op

verschillende andere plaatsen waargenomen.Achter het huis foerageerde een laatvlieger en bij een gerestaureerde holle linde 75



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 aan de oever van de oostelijke vijver vlogen 2 grootoorvleermuizen rond die de-ze holle boom mogelijk als schuilplaats benutten. Gemeld werd dat achter lui-ken van de boerderij aan de zuidkant vleermuizen verbleven. Op 26 septemberwerden achter drie luiken in totaal 7 ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Slot Zuylen bezocht: 21 septemberVier territoriale dwergvleermuizen werden bij het kasteel waargenomen entwee rosse vleermuizen in de boomgroep in het zuidwestelijk deel van het park.Bovendien foerageerden vooral rondom het kasteel dwergvleermuizen en ruigedwergvleermuizen. Ook zijn grootoorvleermuizen waargenomen en een onbe-kende vleermuis van het geslacht Myotis. 76




