Werkgroep Zoogdieren:
Vleermuizen: In het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Allereerst loopt het langdurig
vleermuisonderzoek met behulp van vleermuiskasten gewoon door. Afgelopen jaar hebben we geen
bijzondere soorten in de kasten aangetroffen. Wat verder opvalt is dat de kasten in boswachterij
Staphorst allemaal bewoond worden door rosse vleermuizen. De grootoren, die destijds als eerste de
kasten bezetten, zijn compleet verdwenen. Niet duidelijk is of dat nu ligt aan het feit dat de rosse
vleermuizen er in kruipen of dat er een andere reden is. We gaan volgend jaar testen met een aantal
kasten waarvan de invliegopening is verkleind, zodat rosse vleermuizen er niet in kunnen. Daarnaast
heeft Harm ook een prototype overwinteringskast gemaakt. Op het eerste gezicht lijkt het op een
vogelkast, maar de invliegopening zit aan de onderkant. Verder zie je dat hij dik geïsoleerd is: de
dieren hebben een hekel aan vorst. Hoewel met de huidige temperaturen op het moment van
schrijven hebben we geen isolatie nodig! We zijn zeer benieuwd of dit wat gaat opleveren.

Overwinteringskast. (foto Harm Bloemhof)
Muizen: In navolging op het onderzoek van vorig jaar hebben we dit jaar opnieuw muizen gevangen
in het gebied van de Reest. Helaas opnieuw geen waterspitsmuizen. Wel een heel aantal bosmuizen
en veldmuizen. We blijven het proberen, om op die manier het dier daar ook aan te kunnen tonen.
Daarnaast blijkt de grote bosmuis zich steeds verder naar het westen te verspreiden. Kwam hij een
aantal jaren geleden alleen nog in Duitsland voor, tegenwoordig wordt hij ook in het oosten van het

land aangetroffen. Het zal nog wel even duren voordat hij in onze regio is aangekomen, maar de
drogere bossen hebben een kans om het dier te herbergen. Opletten dus!

Veldmuis in livetrap (foto Theo Douma)
Dassen: Harm Bloemhof heeft dit jaar (helaas) weer een heel aantal dieren van de straat geplukt en
begraven. Hieronder vind je het overzicht. Daaronder ook steenmarters en een bunzing. Opvallende
melding is die van het zogende dasvrouwtje. Daarbij bleek er nog een tweetal jongen in de burcht
aanwezig. Het complete verhaal staat in het kerstnummer van de Scharrelaar.
Meldingen van verkeersslachtoffers 2015:
16 april Nieuwedijk Oud Avereest. Niet zogend vrouwtje (A’foort coördinaat: 220.1 – 513.5).
17 april Respersweg IJhorst. Beer van 11 kg (A’foort coördinaat: 217.7 – 520.3).
21 april Kerkweg IJhorst. Steenmarter.
24 april Nieuwedijk Oud Avereest. Zogend das vrouwtje 9 kg (A’foort coördinaat: 221.6 - 514.8).
Beide jongen gevangen. Zie kerstnummer van de Scharrelaar.
2 juni Oud Avereest 31. Steenmarter. Man. Vers dood verkeersslachtoffer.
4 juni Dolfing Heerenweg 45 IJhorst. Beer 11 kg. GPS 5.239 40 - 6.1825.
25 juni Keppelweg Punthorst. Beer 10 kg GPS 516259 – 217866.
2 juni Nieuwedijk Oud Avereest. Beer 10 kg GPS 496030 – 219530.
18 juli Meppelerweg 74 Balkbrug. Zogend vrouwtje van 10 kg. GPS 5236429 -623059.
12 sept. 2015 Schapenstreek. Das, geslacht onbekend. Verkeersslachtoffer. Door Jan Vos begraven.
20 september, Nieuwe Dijk 9, Balkbrug. Volwassen beer. Melding Hans Dijkstra.
10 oktober, Bunzing Lankhorsterweg t.o.v. Jan Vos.
12 oktober, Grootoever Oud Avereest. Vrouwtje van 9.5 kg. Piet Oosting. Ter plaatse begraven.
Mede namens Harm Bloemhof, Theo Douma.

