Handleiding voor vrijwilligers kraamkolonies 2020

Handleiding voor vrijwilligers vleermuisonderzoek Amersfoort
Vleermuizen, specifiek de vrouwtjes, leven in de zomer in grote groepen. Gezamenlijk
krijgen zij jongen, meestal in mei of juni. Nadat de jongen groot genoeg zijn, rond eind juli,
vallen de grote groepen dieren weer uiteen. We hopen in beeld te krijgen waar deze grote
en zeer kwetsbare groepen leven, om te voorkomen dat zij worden gedood bij na-isolatie
van gebouwen. Dit gebeurt door minimaal twee ochtendbezoeken in de periode 15 mei-15
juli aan het onderzoekgebied te brengen, met een tussenliggende periode van minstens 10
dagen.
1. De kraamkolonies worden fietsend, alleen of met meerdere vrijwilligers tegelijk, in
kaart gebracht.
2. Dit gebeurt door in de vroege ochtend, vanaf 2 uur voor zonsopkomst maar uiterlijk
vanaf 04:00, door het toegewezen onderzoeksgebied te fietsen. Hierbij worden alle
straten minimaal twee keer helemaal langsgefietst, zodat alle woningen goed
onderzocht worden.
3. Het eerste ochtendbezoek vindt idealiter plaats tussen 15 mei en 15 juni, het
tweede ochtendbezoek tussen 15 juni en 15 juli. Zorg ervoor dat er minstens 10
dagen zitten tussen de twee bezoeken. Eventueel kan na 15 juli, maar voor 1
augustus, nog een derde ochtendbezoek worden gebracht.
4. Het kan de moeite lonen om ook eens ’s avonds op pad te gaan. In juni en juli keren
de vrouwtjes vaak een uur na uitvliegen (zonsondergang) weer terug om de jongen
te zogen. Er is in deze periode vaak de hele nacht activiteit waarneembaar bij de
verblijfplaatsen. Ook heb je dan kans om laatvliegers te zien. Veel grotere
vleermuizen dan de gewone dwergvleermuis, en deze soort zwermt maar weinig.
5. Het is belangrijk dat er sprake is van gunstige weersomstandigheden: droog,
weinig wind (tot windkracht 5) en minimaal 10 graden Celsius. Controleer dus op de
dag voor je gaat zoeken even het weerbericht! Alleen als er echt geen alternatief is
kunnen ochtendbezoeken ook met lichte motregen worden uitgevoerd (de
batdetector is kwetsbaar, berg hem in ieder geval weer droog op!).
6. Zorg ervoor dat je batdetector staat afgestemd op ongeveer 40-45 kHz en neem
een zaklamp en extra batterijen mee. Zie je een grote vleermuis? Mogelijk is het een
laatvlieger, die hoor je het beste rond 28 kHz.
7. Zie je bij een woning of gebouw vleermuizen zwermen?
Voer de waarneming direct in bij de “app” op je smartphone (zie afb.4), of geef de
waarneming aan op de kaart en vermeld op het formulier of in je veldboekje de
locatie (straatnaam + huisnummer) en het geschat aantal zwermende vleermuizen
(zie afb.1/2). Nummer de waarnemingen zodat voor elke waarneming duidelijk is
welke gegevens op het formulier of in het veldboekje horen bij welk punt op de
kaart. Fiets daarna verder, want de kans is aanwezig dat je nog een groep
zwermende vleermuizen vindt! Als je daarbij af en toe terugkeert naar je eerder die
ochtenden gevonden zwermlocatie kun je aangeven hoe lang er wordt gezwermd en
hoeveel dieren je steeds ziet. Dat is een indicatie voor de omvang van de
kraamgroep. Er zwermen namelijk meestal maar een paar dieren tegelijk – bij grote
groepen wordt langer gezwermd.
8. Als je het leuk vindt, kun je de daarop volgende avond naar de betreffende locatie
gaan om de uitvliegende dieren te tellen. Dit kunnen er vele tientallen tot honderden
zijn. Als de bewoners van het pand naar je toe komen met vragen geef ze dan
informatie en evt. een brochure, en leg uit dat vleermuizen geen schade
veroorzaken. De meeste bewoners merken er niets van.
Wees dus enthousiast en blijf vooral vriendelijk en attendeer de bewoners op de
contactgegevens van de werkgroep voor meer informatie.
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De gegevens kunnen na elke bezoekronde worden opgestuurd naar de werkgroep door:




uploaden van de gegevens in de app van je smartphone naar Waarneming.nl en het
invullen van een formulier “Bezoeksronde melden” op
http://vleermuizenamersfoort.nl/vleerwilliger-toolbox/
invoeren van waarnemingen in Waarneming.nl (zie afb.3) en invullen van het
formulier “Bezoeksronde melden” op
http://vleermuizenamersfoort.nl/vleerwilliger-toolbox/
sturen van een mailbericht naar vleermuizenamersfoort@gmail.com met als bijlage
het speciale ingevulde formulier en de ingevulde wijkkaart.

Als je een kolonie hebt gevonden horen wij dit graag zo snel als mogelijk. Je kunt
dit melden:




via http://vleermuizenamersfoort.nl/vleerwilliger-toolbox/
door een mailbericht te sturen naar vleermuizenamersfoort@gmail.com
door te bellen, whatsappen of te SMS-en met Erik Broer, tel.nr. +31(0)6 1015 4638

Het is de bedoeling dat elke bezoekronde (ook een bezoekronde zonder waarnemingen) aan
de werkgroep wordt doorgegeven. Het sturen van mailberichten of invullen of invullen van
de link lijkt overbodig, maar het is nodig voor een juiste uitvoering van het protocol voor
vleermuiswaarnemingen!
Overzicht van de gegevens die worden ingevuld in de “app” / Waarneming.nl:

Veldnaam

Invulwaarden

Datum

yyyy-mm-dd

Tijd

hh:mm

Gebied / Locatie

coördinaten

Soortgroep

zoogdieren

Soort

vleermuissoort

Aantal

nn

Telmethode

onbekend / exact / schatting

Gedrag / activiteit

foeragerend / met detector, foeragerend
overvliegend / met detector, overvliegend
roepend
kraamkolonie
in kolonie op gebouw
in kolonie in bomen
in kolonie anders

Toelichting / Bijzonderheden

wijkcode en bezoekronde + evt. toelichting

Vervaging

<ja,nee>

Let op: bij kolonies altijd vervaging gebruiken en extra in de toelichting noteren:
ochtendzwermen/invliegend/uitvliegend + straat en huisnummer!
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naam waarnemer(s) Naam
naam gebied
datum veldbezoek
Bezoekronde 1/2/3
tijd
04:00-05:45
weer
droog, 12 graden

nr. waarneming
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

soort
gewone dwergvleermuis
laatvlieger

gewone dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis
laatvlieger
rosse vleermuis
watervleermuis
grootoorvleermuis

aantal

gedrag
5 in kolonie op gebouw
1 foeragerend

foeragerend
overvliegend
in kolonie op gebouw
roepend

Toelichting
ochtendzwermen, Paladijnenweg 8

type waarneming
batdetector + zicht
batdetector + zicht

ochtendzwermen+ adres gebouw kolonie
invliegend + adres gebouw kolonie
uitvliegend + adres gebouw kolonie

batdetector
batdetector + zicht
zicht

Afbeelding 1: voorbeeld ingevuld van formulier

Afbeelding 2: voorbeeld van ingetekende kaart
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Afbeelding 3: voorbeeld van registratie verblijfplaats op Waarneming.nl

Afbeelding 4: voorbeeld van registratie verblijfplaats in ObsMapp
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