Overzicht van activiteiten in het jaar 2014
27 januari Oude Toren ’s Middags om 14.00 uur de toren bezocht. Het is koud en guur. Op de eerste
verdieping is een raam gesneuveld; er is dus veel tocht en dat is niet bevorderlijk voor de
overwinterende vleermuizen. In de kozijnen weer overwinterende Lieve heersbeestjes en tegen het
plafond slapende Dagpauwoog en Kleine Vos. De vloer ligt bezaaid met uitwerpselen. Na gedegen
inspectie geen vleermuis ontdekt. Het vermoeden is dat ze er wel zijn. De dikke muren kunnen alleen
via de spleten en openingen bekeken worden. Er blijft echter veel ruimte over waar wij niet bij
kunnen.
17 februari braakbal onderzoek Kerkuil Alblasserdam
Het pluizen was een succes. Nog niet alles gedaan. Er volgt nog wel een pluisochtend. We hebben ca.
10 braakballen van de Kerkuil uitgeplozen met als resultaat:
64 Bosspitsmuizen
1 Aardmuis
1 Dwergspitsmuis
3 maart braakbal onderzoek kerkuil Alblasserdam Het pluizen was weer een succes. Schedeltjes van
diverse muizensoorten gevonden. Ongeveer 20 braakbalen uitgeplozen met als resultaat:
61 Bosspitsmuizen
1 Dwergmuis
1 Huisspitsmuis
1 Rosse woelmuis
25 t/m 27 juli muizenonderzoek heemtuin
Van vrijdag 25 t/m zondag 27 juli hebben we in de heemtuin een muizenonderzoek gedaan. Tijdens
de controle rondes ( ’s avonds 20.00 uur en ’s morgens 08.00 uur)was het steeds droog weer.
Temperatuur ca. 24 graden, broeierig met hevige regen – en onweersbuien.
We hebben in totaal 11 muizen gevangen waarvan een dubbelvangst. De soorten die gevangen zijn:
Aardmuis ( 2 x) ,Rosse woelmuis(2), Bosspitsmuis(3), Bosmuis(4). Helaas hebben 2 van de 3
spitsmuizen het niet overleefd.
De Aardmuis is een bijzondere vangst. We hebben deze een aantal jaar geleden ook gevangen.
Opvallend is dat het aantal spitsmuizen weer toeneemt.
27 augustus Otter
Waargenomen bij Baanhoek Sliedrecht
19 september Woelrat?
Tijdens het wieden van de kruidenspiraal heb ik uitwerpselen ontdekt. Bruinachtig vezelig. Op
diverse plekken op de muurtjes afgezet . In de grond zijn gaatjes gegraven. Een ervan was gebruikt
om een eikel in te verstoppen. De grond zakte onder mijn voeten regelmatig in (gangetjes).
Gedurende enkele weken is dit goed in de gaten gehouden. Bijna zeker kunnen we vaststellen dat
het hier om een Woelrat gaat.

25 september controle vleermuiskasten
Weer een goed resultaat. 12 Ruige dwergvleermuizen in 5 bewoonde kasten. In twee andere kasten
vonden we een nest van de Hoornaar. Ook nog 3 kasten waar alleen vleermuisuitwerpselen te zien waren.
Kast 6 en kast 3 moeten vervangen worden.
2 oktober vleermuistunnel controle
Vandaag de vleermuistunnel “opengebroken”. Het slot werkte niet goed meer. In de tunnel lag veel grind(
er in gegooid!) . Dit hebben we goed weggeveegd. Zowel in de kasten als tussen de stenen was niets te
vinden. Zelfs geen uitwerpselen. Wel 2 Dagpauwogen in winterslaap. In het voorjaar gaan we de ijzeren
kap (aan de binnenkant van de deur) wat rechter en dus kleiner maken. Ook wordt aan de buitenkant een
houten plaat bevestigd zodat vleermuizen daar op kunnen “landen” alvorens naar binnen te gaan. Het
landen is nu erg moeilijk omdat ijzer geen grip biedt.
29 december braakballen pluizen met jeugd IVN
In totaal 7 kinderen deden mee aan deze activiteit. Ook een opa van één van de kinderen. Er werd eerst
een verhaal over uilen verteld en er waren opgezette uilen te zien. Tussendoor konden kinderen een
filmpje van een jagende kerkuil zien en hun muizenschedeltjes bekijken onder een binoculair. Enthousiast
gingen de deelnemers aan het werk. Zij ontdekten veel met behulp van zoekkaarten .Na afloop werd alles
op de plak strippenkaart geplakt.

