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Zoekkaart Vleermuizen
Het jaarthema Vleermuizen wordt georganiseerd door de KNNV afd. Regio Delft.
Het doel van deze vereniging is het bevorderen van natuurstudie, natuurbeleving/
natuureducatie en natuurbescherming.
Leden van de KNNV ontvangen het landelijke blad Natura dat zes keer per jaar
verschijnt, het afdelingsblad Veldbericht dat vier keer per jaar verschijnt en ieder
week de emailnieuwsbrief (KNNV Nieuws). Onze afdeling organiseert excursies,
lezingen, cursussen. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de
gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles
rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Meer informatie kunt u aanvragen via:

q Ik ontvang graag een gratis proefnummer van jullie blad Veldbericht.
q stuur mij KNNV Nieuws
q stuur mij een proefnummer van Natura
q ik wel adviezen om vleermuizen te beschermen
q ik heb wel interesse dat jullie bij mij met een batdetector komen kijken
Kijk ook op onze website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft
Of bel ons (015) 214 36 75 (na 18:00 uur)
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Hier uw
postzegel van

L 0,44

KNNV afd. Regio Delft, Postbus 133, 2600 AC DELFT;
email: afd.RegioDelft@knnv.nl
www.knnv.nl/afd.RegioDelft
(015) 214 36 75 (na 18:00 uur)

Kijk op onze website voor meer activiteiten rond vleermuizen en de natuur.
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- graag voorkomen in gebieden met bomen en water
- er zijn ook soorten zijn die graag rond en in gebouwen voorkomen
- van april tot november vliegend kunnen worden gezien
- van vliegende insecten leven
- een fladderende vlucht hebben
- de hoogste bescherming hebben in de flora- en fauna wet
- voor de helft van de 21 soorten in Nederland ook onder een dak leven
- in volslagen donker met echopeiling via houtwallen, bosranden en rietwallen langs water, insectenetend
naar andere gebieden kunnen vliegen
- enkele soorten ook in een vleermuizenkast hun jongen grootbrengen
- niet in uw haren vliegen
Vleermuizen houden een winterslaap, ze zijn dan op vochtiger plekken met constante temperaturen tussen
de 6 en 7 graden, bijvoorbeeld in bunkers in de duinen, in de grotten van Zuid-Limburg maar ook in de
spouwmuren en op kerktorens.

Met uw hulp krijgen wij meer inzicht in het voorkomen en het leven van deze dieren en daarmee kan er
beter rekening met ze worden gehouden. Door hun zwervend gedrag is deze groep dieren een indicator
voor het al dan niet functioneren van de ecologische hoofdstructuur in ons gebied.

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die:
Bijzonderheden:
jagend, uitvliegend, vondst, foto e.d.

1

Vul hier in waar de vleermuizen zijn (is) gezien: (eigen) tuin, park, grasland, wegberm, volkstuin, bos, enz of de naam van het gebied.

(als er te weinig ruimte is ga op een los blaadje verder)
Heeft u meer waarnemingen, dan graag deze zoekkaart kopiëren

Afzender:
Naam........................................................................... Adres....................................................................................................................................
Postcode...................................................................... Woonplaats ..........................................................................................................................
Telefoonnummer.......................................................... Email ...................................................................................................................................
Datum ......................................................................... Biotoop1 ..............................................................................................................................
Opmerkingen
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Aantal vleermuizen
Datum
Waar
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U heeft waarschijnlijk vleermuizen op vakantie gezien, dat is altijd in de donkere uren van de dag.
Weet u dat ook in onze regio veel meer vleermuizen voorkomen dan u denkt?
De KNNV afd. Regio Delft kent ieder jaar een speciaal thema. In 2009 staan de vleermuizen centraal. We
roepen iedereen in ons werkgebied op om naar vleermuizen uit te kijken en het ons te melden wanneer u
een vleermuis ziet.
Ons werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en
Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

Onderzoek naar vleermuizen ter gelegenheid van het jaarthema Vleermuizen in 2009 van de KNNV afd. Regio Delft.
Het is niet nodig de kaart volledig in te vullen. Wat u niet weet of niet heeft gezien kunt u open laten.
Succes en bedankt voor uw medewerking. Uiterlijk ontvangen we de kaart op 31 december 2009.

WAARNEMINGSFORMULIER VLEERMUIZEN
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Kijk naar vleermuizen

