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2 0 - 0 1 - 1 9 8 5 de bewoonde burcht 
(zelfde lokatie als Brabant no. 2) be
zocht. Hlier werden liefst drie sneeuw
nesten gevonden. Alle met een doors
nede von ca. 30 cm (kom) waarvan 1 
op afstond van ca. 1 meter van een 
pijp, een lag oon een wissel (afstond 
van dichtstbijzijnde pijp geschat op ca. 
10 meter) en een temidden van enkele 
holingangen. De komvormige holtes in 
de sneeuw (figuur 10) waren alle vers. 
Er log zond in de sneeuwnesten dat uit 
de pels gevallen was, alsmede losse 
haren. 
Waarnemer: A. Steeman. 

FUNCTIE EN BETEKENIS 

De vraag rijst, wat de Dassen ertoe be
wogen heeft, om in het volgende be
schreven, onaangename weertype, 
nesten te maken om buiten te kunnen 
liggen. De periode, voorafgaand oon 
deze vondsten (resp. op 19 en 20 janu
ari 1985) - (zie figuur 1 1) kenmerkte 
zich (landelijk) door veel sneeuwval, 
strenge vorst, motsneeuw en oonvrie-
zende mist. hiet is bekend uit ge
dragsstudies, dot Dassen sterk reage
ren op snel verbeterende weersom
standigheden en dot hun activiteiten 
"met de barometer oplopen" (mond. 
med. R. Murray). 
Een-hypothese van C. Killingley (mede
auteur Bodgers of the World) is dat de 
Dassen door de oonvriezende mist en 
sneeuw voor de holingangen, bij een 
langer verblijf ondergronds, odemha-
lings-moeilijkheden zouden krijgen 
door een verhoogd CO2 gehalte in de 
burcht. De Dassen in onze streken zijn 
niet gewend om een langere periode 
ondergronds te verblijven en zouden 

dus sneeuw-nesten maken om hun nor
male hartslagritme terug te krijgen (?). 
Het zuurstofverbruik en de hartslag van 
Dossen in "winterrust" blijft normaal in 
onze klimaatzone, ze reduceren dat 
niet zoals andere dieren in een echte 
winterslaap. Volgens Killingley (schrif. 
med. 1985) is bij Dassen in winterrust in 
Siberië en andere even koude gebie
den en/of omstandigheden een ver
laagde hartslag waargenomen. 
Anderzijds is het zo, dat in Nederiond 
meermaals geconstateerd is, dot in 
koude tijden de Dassen zelf een aantal 
van hun burchtingangen dichtstoppen 
met blad, gros, dennenoolden en tak
ken, waarmee ze hun burcht "isole
ren" tegen binnendringende koude. Ze 
stoppen echter nooit alle holen dicht in 
verband met ventilatie. Killingley heeft 
een sneeuwnest zoals we hebben be
schreven slechts éénmaal gezien in En
geland, en wel "onder Siberische om
standigheden" (schrift, med. C. Killing
ley, 1985). In de lijn hiervan ligt, dot 
in de tweede strenge vorst en sneeuw-
periode van datzelfde joor er geen 
sneeuwnesten gemaakt werden. Deze 
vorstperiode was droog en zonniger. 
Ook in de winter van 1986 lag er een 
maandlang sneeuw, maar ook toen 
werden geen sneeuwnesten gevon
den, terwijl er wel bewust op gelet is. 
De gestelde hypothese van Killingley 
dat door "Siberische winteromstandig-
heden" een verhoogd CO2 gehalte in 
de burcht optreedt en dot Dassen 
daarom een sneeuwnest maken, lijkt 
door onze waarnemingen te worden 
bevestigd. 

* Haarafdru!(;ken: Dit is een afdruk van de vacht 
van de Das in de open grond van het nest, waarbij 
je vaak de afzonderlijke haren kunt zien. 

SUMMARY 

The literature on aboveground nesting of 
badgers (Meles meles) is sparse. Fourteen 
daytime nests of bodgers have been found 
in three Dutch provinces (Limburg, Noord-
Brobont and Gelderland). Five types could 
be distinguished, which ore described in de
tail in this article. Daytime nests ore pro
bably used for sunbathing. The presence of 
a daytime nest near a badger's hill probably 
indicotes that the hill is situated in o fairly 
quiet place, allowing the badger to display 
its natural behaviour. In addition, the article 
gives details of two snow nests, found in Lim
burg and Noord-Brobant in the winter of 
1984/85. Our observations seem to corro
borate the theory that a "Siberian" winter 
may give rise to elevated CO2 concentra
tions in the bodger's hill, inducing the bad
gers to construct o snow nest. 
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DE BRUINRODE WESPENORCHIS 
(EPIPACTIS ATRORUBENS) IN LIMBURG 
J. CLAESSENS, Moorveld 3a, Geulle 
J. KLEUNEN, Pr. Constantijnlaari 6, Bunde 

De Bruinrode wespenorchis is steeds een zeldzame soort geweest 
in Limburg, ondanks het feit dat in de aangrenzende landen -
met name op het Belgische gedeelte van de St. Pietersberg - wel 
grote populaties voorkomen. In onderstaand artikel wordt een 
kort overzicht gegeven van de vondsten in de loop der tijden. 
Ook wordt een nieuwe vondst in Wyire besproken, waarbij inge
gaan wordt op belangrijke kenmerken voor determinatie van de 
planten in niet bloeiende toestand. 

Epipactis atrorubens (Bernh.) Besser is 
een in Europa wijdverbreide orchidee, 
die van de boreale tot de sub-
meridionale zone voorkomt, (BUTTLER, 
1986). 
De soort is aon kalk gebonden en kan 
in een aantal verschillende biotopen 
aangetroffen worden, variërend von 
de duinen van de Oostzeekust (waar 
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ze ook wel "Strondvanllle" genoemd 
wordt), tot droge, stenige bodems en 
zelfs op puinhellingen von de Kolkol-
pen. De plant heeft vooral behoefte 
aon warmte en licht. Vandoor dot we 
hem oontreffen op zonnige, droge krij-
thellingen, onder struweel en oon bos
randen (VERMEULEN, 1 9 5 8 ) . 
De Bruinrode wespenorchis is steeds 
zeldzaam geweest in het Limburgse 
krijtdistrict, getuige de verspreidings-
kaartjes in M E N N E M A et al. ( 1 9 8 0 ) : 
vóór 1 9 5 0 werd Epipactis atrorubens in 
zes uurhokken woorgenomen, no 1 9 5 0 
slechts in twee uurhokken. 
No in 1 9 3 4 nog door Gregoire op de 
St. Pietersberg te zijn gezien (HiLGERS, 
1 9 7 2 ) , werd ze pos weer gevonden in 
1 9 7 8 op d'n Observant te Maastricht 
(Betlem). Naderhand bleek deze 
vondst op een vergissing te berusten 
K R E U T Z , 1 9 8 1 ) . In 1 9 8 0 werden vier 
bloeiende pionten en enkele zaailingen 
in de gemeente Eys gevonden (KREUTZ , 
1 9 8 1 ) en tenslotte in 1 9 8 3 een exem
ploor op een kalkgrasland te Wyire 

( K R E U T Z , 1 9 8 7 ) . 

Een grote tegenstelling tot de schamele 
Nederlandse voorkomens vormen de 
rijke groeiplaatsen die in buurianden 
Duitslond en België te vinden zijn. Be
kend zijn vooral de grote populaties 
die nu nog voorkomen op het Belgische 
gedeelte van de St. Pietersberg (zie LE-
J E U N E VERBEKE , 1 9 8 4 ) . De Bruinrode 
wespenorchis komt volgens de auteurs 
op zowat alle kalkgroslandhellingen 
van de St. Pietersberg en soms in de 
beboste delen voor. Ze is daarmee een 
vrij algemene soort voor de St. Pieters
berg. 
Dit komt overeen met onze eigen ob-
sen/aties. Bij een inventarisatie in juni 
1 9 9 0 troffen wij op een bekend kolk
groslond bij Wonck maar liefst 3 7 7 
exemplaren van Epipactis atrorubens 
aon. Heel verrassend wos de uitkomst 
von een telling von een terreintje te 
Petit-Lonaye, op slechts 5 0 0 meter van 
de Belgisch-Nederlandse grens gele
gen: hier stonden 3 4 1 exemplaren. 
De pionten, die wij reeds enkele jaren 
observeren, vertonen een goede 
vruchtzetting. Gezien de ligging zo 
dicht bij de grens en gezien het grote 
aantal planten (we telden alleen de 
bloeiende exemplaren) zou een herko
lonisatie von Nederlandse biotopen tot 
de mogelijkheden moeten kunnen be
horen. 
Maar ondanks intensieve speurtochten 
konden wij op het Nederlandse ge
deelte von de St. Pietersberg geen 
exemplaren van de Bruinrode wespe
norchis vinden. De populatie van d'n 

Observant (Betlem) bestaat nog steeds 
(er komen trouwens meerdere popula
ties voor), moor deze bestaan uitslui
tend uit klein- tot grootbladige exem
ploren van Epipactis hellenborine, de 
Breedblodige wespenorchis. 
Op 1 1 juni 1 9 9 0 vonden wij tenslotte 
toch een kleine populatie von Epipactis 
atrorubens, en wel aan de rond van 
een orchideeënterrein in WyIre, waar 
in 1 9 8 3 voor het laatst een bloeiend 
exemplaar gesignaleerd wos. 
De populatie bestond uit vier zeer klei
ne bloeiende exemplaren (fig. 1 ) en 
dertien zaailingen. Ze is waarschijnlijk 
bij inventarisaties steeds over het hoofd 
gezien omdat ze buiten het eigenlijke 
natuurterrein ligt en in een dicht stru
weel van Roso sp., Beiulo pendula, Ru-
bus sp., Acer campestris, Cornus san
guínea en Crofoegus monogyna stoot. 
Daar komt nog bij, dot in dit struweel 
ook veel zaailingen en bloeiende plan
ten van Bleek bosvogeltje (Cephalan-
thera damasonium) staan. Vooral de 
steriele scheuren hiervan lijken verwar
rend veel op de Bruinrode wespenor
chis, die vooral in de schaduw zijn typi
sche paarse kleur grotendeels mist. 
Goede kenmerken om in zo'n geval tot 
een juiste determinatie te komen zijn de 
sterke behoring von de stengel en het 
feit, dot het onderste blad van Epipactis 
atrorubens altijd violet gekleurd is 

( C L A E S S E N S & K L E U N E N , 1 9 9 1 ) . 

Ook zijn de bladeren von Cepho/onthe-
ro domosonium in tegenstelling tot die 
van Epipactis glad en voelen vettig 
oon. 
Zijn de bloemen nog in knop, don on
derscheidt Epipactis zich doordat de 
bloeioor tot vlok voor de bloei hangt, 
terwijl deze bij Cepholonihero van be
gin of oon rechtop staat. 
In uitgebloeide toestand verschillen ze 
von elkoor, doordat bij Epipactis de 
vruchten hangen, terwijl ze bij Cepha-
lantliera omhoog gericht zijn en blijven 
voor een meer uitgebreide behande
ling van deze soort verwijzen naar 
C L A E S S E N S en K L E U N E N ( 1 9 9 1 ) , 

In de nabijheid stonden ook nog exem
plaren van Epipactis heüeborine en 
Dactylorhiza fuchsii, de Bosorchidee. 
De standplaats van de populotie is een 
typische "beste keuze tussen twee 
kwaden", de begroeiing von het no-
tuurgebied is te hoog geworden voor 
Epipactis atrorubens moor in het stru
weel is eigenlijk teveel schaduw, van
daar dot de pionten zo klein zijn. Door
dat op bovengenoemde plek de bo
dem vrijwel onbedekt is, was dit de 
enige uitwijkmogelijkheid. 

Figuur I. Bruinrode wespenorchis (Epipac
tis atrorubens). 

W i j hopen dot met een goed beheer 
(zodanig openhouden von het struweel 
dot Epipactis atrorubens meer licht krijgt 
moor niet overwoekerd wordt door van 
de toegenomen hoeveelheid licht profi
terende andere planten) deze popula
tie kon standhouden en zich mogelijk 
zelfs kon uitbreiden. 

SUMMARY 
THE DARK RED HELLEBORINE 
(EPIPACTIS ATRORUBENS) (BERNH.) 
BESSER IN LIMBURG 

The Dark Red Helleborine hos always been 
rare in Limburg, although large populations 
con be found in the neighbouring countries, 
for instance on the Belgian part of the St. 
Pietersberg hill near Maastricht. In June 
1990, a small population of Epipactis atroru
bens was found near the village of Wylre. 
The growth place is described, and impor
tant features for the indentification of Epi
pactis atrorubens in its non-flowering state 
are discussed. 
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AANVARINGEN VAN VLEERMUIZEN MET 
PRIKKELDRAAD 
L. VERHEGGEN, Lijsterbeslaan 22, Bunde 

Een aantal vleermuissoorten voert bij de jacht op insecten duik
vluchten uit, waarbij hoge snelheden bereikt kunnen worden. Bij 
achtervolgingen van insecten tot vlak boven de grond kunnen 
aanvaringen met prikkeldraad, dat niet tijdig genoeg gesigna
leerd wordt, plaatsvinden. Soorten die slecht kunnen manoeuvre
ren in de kleine ruimte vormen de belangrijkste risicogroep. 

Bij een observatie van een groep ja
gende Rosse vleermuizen (Nydalus 
nodula) in de Maasuiterwaarden te It
teren (Zuid-Limburg) in september 
1990, zagen we hoe een exemplaar 
tegen de prikkeldraad aanvloog. Deze 
groep von circa 5 ex. joeg boven een 
njjgtekruidenbegroeiïng fSenecio spec.j 
op de Maasoever. Deze vegeta-
tiestrook begeleidt de Maasoever over 
een lengte van circa 1 km, bereikt een 
hoogte van 2.5 meter en wordt op de 
plaats waar de vleermuizen joegen 
scherp begrensd door een ingezaaide 
akker. De Rosse vleermuizen joegen 
gedurende ruim een half uur, omstreeks 
21.30 uur, uitsluitend boven een traject 
van 100 meter op nachtvlinders. Hier
bij vlogen ze loog boven de vegetatie 
en doken vanaf een hoogte van 6 me
ter in de scherpe hoek tussen de inge
zaaide akker en de begroeiing. Met 
hoge snelheid raasden ze don vlak 
langs de grond en langs de vegetatie 
vervolgens weer de lucht in. In zo'n 
duikvlucht beschreven de vleermuizen 
een drooicirkel van enkele meters. W e 
kregen herhaaldelijk de indruk dat na 
een dergelijke vangstpoging een vleer
muis korte tijd op de grond bleef zitten, 
want het duurde even voordat deze 
weer verder vloog I 
De uiterste noordpunt von dit jachtge
bied is afgezet met prikkeldraad (zon
der stroomspanning). Deze stoot lood
recht op de begroeiing en vormt zo 
een serieuze bedreiging voor jagende 
vleermuizen, die de prikkeldraad moe
ten ontwijken. In een poging een insect 
te vangen, raakte een exemplaar in 

duikvlucht de bovenste draad von het 
prikkeldraad en vloog wonderlijk ge
noeg meteen weer door. 
Vleermuisslachtoffers ten gevolge van 
aanvaringen met prikkeldraad (ol don 
niet met stroomspanning) worden inci
denteel opgemerkt (REINHOLD, 1990). 
Op één vondst van een Watervleer
muis (Myotis doubenfon/ij na hebben 
olie vondsten betrekking op Laatvlie-
gers (Eptesicus serotinus) en Rosse 
vleermuizen. Deze soorten jagen over 
het algemeen in relatief open habitots, 
waarbij ze gebruik maken von lange, 
smalle bond signalen. Hiermee kunnen 
ze over relatief grote afstand prooien 
ontdekken, moor hebben ze tegelijk 
een beperkt oplossend vermogen. An
dere soorten jagen in meer besloten 
habitats, over kortere afstonden op 
kleinere prooien. Zo'n besloten habitat 
is een relatief gecompliceerde akoesti
sche omgeving, waarin bovendien een 
grotere wendbaarheid is vereist. Ze 
gebruiken daarbij kortere signalen, van 
relatief hogere frequentie en met een 
grotere bandbreedte. 
Het manoeuvrerend vermogen van 
vleermuizen is onderzocht door ALDRID-

GE en RAUTENBACH (1986). Zi j onder
wierpen zeventien Afrikaanse vleer
muissoorten oon verschillende arrange
menten van obstakels in een vliegtun-
nel. Ze stelden vost dat de manoeu
vreerbaarheid negatief gecorreleerd 
was met het gewicht en positief gecor
releerd met de frequentie van de echo-
locotiegeluiden. Vleermuizen met een 
gering manoeuvrerend vermogen ge
bruiken lage frequenties en smalle 

bond signalen voor de detectie van 
prooi op grote afstonden. Deze soor
ten jagen in open habitots (loge dicht
heden aan insecten), waaraan ze mor
fologisch aangepast zijn (hoge vlieg-
snelheid en geringe wendbaarheid). 
Anderzijds maken soorten die jagen in 
besloten habitots (hoge dichtheden 
oon insecten) gebruik van brede bond 
signalen of CF/FM-signalen (hoefijzer-
neuzen) von relatief hoge frequenties. 
Deze soorten hebben een hoog ma
noeuvrerend vermogen en ontdekken 
prooi op korte afstand. 
Aon de verschillen in manoeuvreerbaar
heid tussen de soorten worden habitat
voorkeuren ontleend. Hun conclusie is 
dat habitatselectie primair plaatsvindt 
op basis von verschillen in manoeu
vreerbaarheid, waarbij het echoloca-
tiegedrog aangepast wordt oon een 
specifiek habitat. 

Het echolocotiegedrog van de jagen
de Rosse vleermuizen werd duidelijk 
beïnvloed door de omgeving. De Ros
se vleermuizen die op geringe afstand 
boven de vegetatie joegen maakten 
gebruik van smalle bond signalen von 
28 kHz, met een hoge pulsherholings-
frequentie. Dit geluid wijkt qua ritme, 
frequentie en toonkwaliteit sterk af van 
de reguliere zoekfose-geluiden, die 
gebruikt worden wanneer de vleermui
zen op grote afstand van begroeiing 
vliegen. Het echolocotiegeluid ver
toonde opvallend veel overeenkomst 
met dot van Laotvliegers. 

Longe-ofstond jagers gebruiken lange, 
smalle bond signalen in de zoekfose en 
kortere, met een bredere bond, signa
len in de naderingsfase. Aon deze FM-
signolen wordt een discriminatiefunctie 
toegekend. Deze signalen geven infor
matie over de oppervlaktestructuur van 
objecten (NEUWEILER, 1984). De Rosse 
vleermuizen waren in stoot insecten die 
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