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‘Vleermuisoren om te luisteren’
Grootste vleermuiskolonie van Oost-Vlaanderen huist in Sint-Petruskerk Dikkelvenne
Lieve wouters
Gavere blijkt een erg vleermuisvriendelijke gemeente. In 2009
werd een kraamkolonie van 41
grootoren gevonden op de zolder van de Sint-Martinuskerk
in Vurste en in oktober ontdekte Natuurpunt een reuzenkolonie van 61 grootoorvleermuizen
in de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne, meteen de grootste groep
ooit in Oost-Vlaanderen. Isabelle Tuypens, penningmeester van
de kerkfabriek en regentes biologie en godsdienst van opleiding,
mocht zelf met de batdetector in
de hand tellen.
„Zo’n toestel vangt de geluidsgolven op van een vleermuis in
de vlucht en zet die om in voor
de mens hoorbare geluiden”,
legt Tuypens uit. „De grootoor is
makkelijk te herkennen aan zijn
trage, vlinderachtige vlucht. Het
lijkt wel of hij valt wanneer hij
uitvliegt.”
David Galens van Natuurpunt
was het die de kolonie in de SintPetruskerk op het spoor kwam,
door op een lenteavond met de
teller aan de kerk post te vatten.
Een berichtje in de krant deed Isabelle Tuypens contact opnemen.
„Al werk ik in een heel andere sector, biologie boeit me nog steeds.
Vleermuizen op onze kerkzolder,
daar wilde ik meer van weten.”
Op een avond in augustus gingen ze met hun tweeën opnieuw
aan het tellen, en maakten een afspraak om de volgende keer op
de kerkzolder de proef op de som
te nemen. Begin oktober werd
de reuzenkolonie grootoorvleermuizen dan blootgelegd.
Of de vleermuizen altijd op de
kerkzolder gezeten hebben dan
wel recent hun intrek namen, is
moeilijk te achterhalen. David

Kerk Zele onthaalt
slechthorenden
Na vier jaar in de stellingen is
de restauratie van de Sint-Ludgeruskerk op de Markt in Zele
afgerond. De houten constructie
werd vervangen en ook de gevel
onderging een facelift. In de muren werd het probleem van opstijgend vocht aangepakt. Daarvoor
moest de houten lambrisering
worden weg gehaald. De kerkfabriek maakte van de gelegenheid
gebruik om daarachter een ringleiding te leggen voor slechthorenden met een hoortoestel. Zij
kunnen voortaan onmiddellijk
aansluiten op de versterking.

Levensadem
Dinsdag 11 december

Levensadem vzw nodigt al wie
een kindje verloor tijdens de
zwangerschap, uit op een eucharistieviering op dinsdag 11 december om 20 uur in de kerk Sint-JanEvangelist, Immerzeeldreef 99 in
Aalst. Mgr. Van Looy gaat voor.
Info: Levensadem vzw, 03 449 48 26, info@
levensadem.be, www.levensadem.be.

Heel aaibaar zijn de grootoren in de Sint-Petruskerk niet, maar ze mogen er zijn. © David Galens
Galens: „Waarschijnlijk vertoeven
ze hier al heel lang. Vleermuizen
blijven trouw aan hun verblijfplaats. De recente ontdekkingen
moeten overigens niet de indruk

Vleermuizen zijn niet
schadelijk, maar werken
wel zelf veel schadelijke
insecten weg. Ze helpen
de fruitteelt aardig
wekken dat vleermuizen aan een
explosieve groei bezig zijn, want
zelfs de meest voorkomende
soort bij ons, de dwergvleermuis,

zit maar aan veertig procent van
de populatie in de jaren veertig.”
De kerkfabriek kreeg informatie over hoe de groep beschermd
kan worden. Isabelle Tuypens:
„Binnenkort wordt de kerk aan
de voorkant gerestaureerd. We
zullen er rekening mee houden
de dieren niet teveel te storen,
door het houtrot in het dakgebinte niet met insecticiden te bestrijden en de nodige werken buiten
het broedseizoen te verrichten.”
Maar waarom verdient de vleermuis, toch niet bepaald een aaibare soort, eigenlijk bescherming?
Een gewone grootoor zou per
nacht ruim twintig nachtvlinders
verorberen. Hij voedt zich ook

met kevers, schietmotten, muggen, vliegen, rupsen, spinnen en
pissebedden. De kolonie helpt de
fruitteelt in de streek op die manier een aardig handje. Bovendien doen grootoren niemand
kwaad. Ze brengen geen extra
afval mee in of aan de kerk. Hun
ontlasting verpulvert en bevat
geen schadelijke stoffen.
Tuypens lacht: „Met Palmzondag halen we wel eens een ezel
in de kerk en zegt een kind met
ezelsoren op dat die grote oren
dienen om beter te kunnen luisteren naar mensen in nood. Het
lijkt erop dat andere dieren met
grote oren dit als een uitnodiging
verstonden.”

Soep op de
bisdomstoep
Woensdag 12 december

Op 12 december kunt u tussen 11
en 13 uur in het bisschopsshuis
(Bisdomplein 1) terecht voor een
heerlijke kop verse soep ten voordele van Welzijnszorg. Het thema
van de campagne is Armoede verjaart niet. Het risico op een leven
in armoede ligt bij ouderen veel
hoger dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere
leeftijd zijn dramatisch: een op de
vijf ouderen leeft in armoede.
Meer info over de campagne en een overzicht van de parochies, dekenaten en verenigingen die Soep op de stoep organiseren,
vindt u op www.soepopdestoep.be.
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