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Voorwoord
Bob Vandendriessche
Een half jaar ver zijn we intussen, in het coronatijdperk, en ik heb maar weinig zin om de gevolgen te
minimaliseren: de hele toestand heeft een grote impact op onze werkgroep en onze werking, en dus
ook op de bescherming van vleermuizen: grote delen van het vleermuizenonderzoek en de ‘life’
educatie zijn stilgevallen. Natuurlijk moeten we relativeren, deze crisis heeft voor veel mensen veel
ergere gevolgen gehad, en we doen zeker ons best om de sfeer en de drive erin te houden, maar… in
groep samenkomen lukt niet meer sinds begin maart, niet om te vergaderen, niet voor studiedagen,
niet voor excursies. Met andere woorden: in 2020 is het eventjes veel ‘werk-’ en weinig ‘-groep’. Ook
de Algemene Vergadering, die we voorlopig gepland hebben op zaterdag 17 oktober, is onzeker,
meer daarover verder in deze Chiropcontact. Zelfs interventies bij oproepen zijn sinds kort opnieuw
niet evident. Minstens even lastig is dat dus ook een groot deel van het vleermuizenonderzoek nog
altijd stilligt: in Vlaanderen worden momenteel geen vleermuizen gevangen en we gaan niet op
koloniezolders (tenzij in noodgevallen). Het contrast met onze buurregio’s lijkt groot: in NoordFrankrijk, in Wallonië en in Nederland wordt rustig verder gevangen -weliswaar met mondmasker,
handschoenen en ontsmettingsmiddel bij de hand- en waar nodig worden kolonies gewoon bezocht.
Alles heeft te maken met de inschatting die overheden maken van de kansen op -en de risico’s vaneen eventuele overdracht van het nieuwe virus van mensen op allerlei wilde diersoorten, waaronder
vleermuizen, en die inschattingen verschillen duidelijk van regio tot regio. Bij ons is het het
Agentschap voor Natuur en Bos dat de lijnen uitzet, geadviseerd door het INBO, dat daarvoor o.a. zijn
licht opsteekt bij de grote internationale koepelorganisaties zoals Eurobats, de IUCN en netwerken
van internationale onderzoekers, maar de huidige strikte aanpak kan wel elk moment bijgestuurd
worden. Of de overdracht van SARS-CoV-2 via mensen naar onze inheemse vleermuizen onder
natuurlijke omstandigheden mogelijk is, nog los van de eventuele gevolgen, is momenteel trouwens
nog niet bekend, en ondanks rondvragen, is het ons nog niet gelukt om een antwoord te krijgen op
de vraag of er daarover momenteel in Europa onderzoek aan de gang is. In de VS zou dat wel het
geval zijn, en de eerste resultaten daarvan zouden in oktober gepubliceerd worden. Afwachten
maar… Intussen blijft de wereld wel draaien natuurlijk: er is het Soortenbeschermingsprogramma het ‘SBP’- vleermuizen dat nog altijd veel input vraagt vanuit onze werkgroep, en dan zijn er nog de
windturbines, ook een heikele beleidskwestie, zeker nu de nieuwe rode lijsten uit o.a. de UK en
Frankrijk ons nog eens met de neus op de feiten drukken, en melding maken van de merkbare of
zelfs dramatische achteruitgang van soorten zoals de rosse vleermuis of de ruige dwergvleermuis,
uitgerekend twee soorten die vaak als slachtoffer gevonden worden onder windturbines. Ook in
Vlaanderen blijft het een lastige kwestie: als werkgroep onder de vleugels van Natuurpunt zijn we
absoluut mee vragende partij voor de snelle uitbouw van een klimaatneutrale en duurzame
capaciteit om elektriciteit op te wekken, maar we zijn er tegelijk van overtuigd dat zoiets kan én
moet samengaan met behoud van biodiversiteit, en dus ook van populaties van bedreigde soorten.
Voor een vergunningsaanvraag van drie van de zes windmolens in het Wullebos in
Stekene/Moerbeke hebben we dus opnieuw een bezwaarschrift ingediend, omdat de inplanting van
de drie molens -middenin bosgebied- regelrecht ingaat tegen de richtlijnen die daarover opgesteld
zijn in het kader van de EUROBATS-agreement, die Vlaanderen ondertekend en geratificeerd heeft.
Dat deze locatie ook nog eens de kern vormt van het leefgebied van zowat een kwart van de laatst
gekende populatie mopsvleermuizen in Vlaanderen, heeft ervoor gezorgd dat we het nodig vonden
onze argumenten daaromtrent (opnieuw) via een bezwaarschrift in te dienen. We hopen dat de
projectontwikkelaar erin slaagt een locatie te vinden die wel aan alle omgevingsvoorwaarden
voldoet. Jullie, lezers van Chiropcontact, wens ik intussen een leuke nazomer toe, met veel batdetectorexcursies en hopelijke enkele toffe waarnemingen.

Afscheid van Kris Boeckx
Alex Lefevre
Op zaterdag 8 augustus ontvingen we het droevige bericht dat Kris Boeckx (62 jaar) overleden was.
Vooreerst gaat onze innige deelneming naar zijn vrouw, dochter en familie.
Omdat niet iedereen Kris kent, leek het mij belangrijk om toch even stil te staan bij al het werk dat hij
gedaan heeft voor de bescherming van de vleermuizen.
Zoals het een getogen en geboren Kempenaar beaamt (Kris was geboren te Herentals), was hij héél
trots op zijn regio en ging al zijn vrije tijd dan ook uit naar de bescherming van de vleermuizen in de
Kempen. Zo’n 20 jaar geleden begon Kris met zijn eerste zelf in elkaar geknutselde bat-detector wat
onderzoek te doen. Niemand had (waaronder hij zelf niet) kunnen vermoeden dat dit het begin zou
zijn van een blijvende passie. Buiten enkele Gewone dwergvleermuizen was er zo goed als niets
bekend over de verspreiding van de inheemse vleermuizen in de regio Geel-Mol. Voor Kris was dit
het signaal: “werk aan de winkel dus!“. Thans weten we dat niet minder dan 11 van de 21
vleermuissoorten die in Vlaanderen voorkomen, hij in ‘zijn‘ regio heeft gevonden. Van een prestatie
gesproken.

Kris in actie - Dirk Swaenen

Eén van zijn sterke punten was educatie (nog steeds de belangrijkste troef om echt bij te dragen aan
de beschermen van vleermuizen). Als geen andere kon hij anderen begeesteren over het belang van
vleermuizen. Jammer genoeg was het tijdens één van zijn educatieve sessies dat Kris in zijn wagen
werd aangereden door een vrachtwagen. Dit verkeersongeval veranderde op slag zijn leven, alsook
dat van zijn naasten. Om van de ene dag op de andere plots niet meer mobiel te zijn en bijna volledig
afhankelijk te zijn van anderen moet ongelooflijk hard en frustrerend voor hem zijn geweest, zeker
voor iemand die voordien altijd bezig was.
Zo herinner ik me enkele mooie momenten waarbij we samen in 2001, in de gemeenten Herenthout,
Grobbendonk en Nijlen een inventarisatiestudie uitvoerden om de ecologische vereisten en

landschapseisen voor vleermuizen te onderzoeken. Wat later deden we een uitgebreid onderzoek in
het Grotenhoutbos in het kader van een bosbeheersplan. Dit was één van de eerste bossen, die in
Vlaanderen op vleermuizen werden onderzocht via het gebruik van batdetectoren. Nog wat later
gingen we dwergen, ingekorven, baardvleermuizen en grijze grootoren zenderen en volgen in hun
jachtgebieden. Daarnaast lag Kris en zijn dochter Liesbeth ook aan de basis van het meest
gespecialiseerde vleermuizenopvangcentrum ‘De Laatvlieger‘, dat we ooit in België hebben gehad.
Een vermeldenswaardige datum is zeker 3 februari 2005 waarbij hij bij het onderzoek van een nieuw
overwinteringsobject (nvdr. De Steenoven) in het Turnhoutse, 43 overwinterende Franjestaarten
aantrof! Van een doorbraak gesproken en om het met de woorden van Kris te zeggen “dit wordt het
begin van een succesverhaal“. Wie kan hem ongelijk geven als we zien dat er thans meer dan 500
vleermuizen overwinteren (uiteraard zitten daar ook de vele beheerwerken van Frank, Luc en
tientallen vrijwilligers voor iets tussen).
Eén van de eerste educatieve websites rond vleermuizen opgezet werd ook door Kris en Liesbeth
opgezet, nl. www.vleermuizeninfo.be. Dit zijn uiteraard maar enkele van de vleermuisexploten die
op zijn naam kunnen toegeschreven worden. We weten dat de laatste jaren de verstandhouding met
de werkgroep moeilijk lag, maar toch kunnen we stellen dat we een monument binnen het
vleermuisgebeuren in Vlaanderen verloren hebben en we hem zeker zullen missen.
Uit naam van de hele vleermuizenwerkgroep kan ik gerust stellen dat wij meeleven met zijn familie
en hen dan ook heel veel kracht en sterkte toewensen. Zijn bijdrage aan de bescherming van de
vleermuizen zal altijd verder blijven leven.

Kris Boeckx

Vleermuizen-op-de-Wacht
Rens Hendrickx
Op zaterdag 15 augustus begon ik zoals steeds om 22:30h aan mijn nachtshift als domeinwachter in
het Rivierenhof te Deurne. Rond middernacht vonden mijn collega en ik een vleermuis in het
Wachtersgebouw, vermoedelijk een Dwerg (Pipistrellus spec.). We dimden het licht en zetten de deur
naar buiten open, waarna het beestje snel terug in het park verdween. Aangezien we wel vaker
vleermuizen in het gebouw hebben, keken we hier allebei niet zo van op. Even later vertrok ik op
toezichtsronde in het park.
Tegen 02:30h kom ik terug aan op het Wachtersgebouw. Mijn collega vertelde me dat hij druk in de
weer was geweest om nog een zevental vleermuizen naar buiten te werken. Dat is wel opvallend. Ik
besluit op onderzoek uit te gaan, die dieren moeten natuurlijk van ergens komen. Gewapend met
een zaklamp trek ik er op uit en lang heb ik niet moeten zoeken. Wanneer ik in de trappenhal recht
omhoog schijn, zie ik op de bovenste verdieping twee vleermuizen langs vliegen. Een spurtje omhoog
en de oorzaak wordt al snel duidelijk: een andere collega van de late shift heeft boven alle ramen
opengezet om het gebouw te verluchten. Gevolg: een dertigtal vleermuizen scheren door alle kamers
van deze verdieping, inclusief de trappenhal. De dieren leken zich thuis te voelen in het gebouw,
aangezien ze duidelijk buiten en (terug) binnen vlogen. Na dit spektakel tien minuten aanschouwd te
hebben, besloten we dat het tijd werd om de dieren naar buiten te helpen. Systematisch werden
eerst alle dieren uit de trappenhal geleid (lees: wachten tot ze in een kamer vliegen en snel de deur
sluiten), waarna het enkel nog een kwestie is om de ramen in elke kamer te sluiten, wanneer alle
vleermuizen naar buiten zijn gevlogen. Voor de meeste kamers gebeurt dit redelijk vlot en drie
kwartier later is het gros van de dieren al weer buiten. De laatste kamer, tevens de grootste, blijkt
echter een heuse hotspot. Niet alleen willen ze niet naar buiten, er komen steeds meer vleermuizen
binnen gevlogen. Ik besluit de dieren even hun rust te gunnen, in de hoop dat ze zo sneller hun weg
naar buiten weer zullen vinden. Niets was minder waar…
Een half uurtje later ga ik nog eens kijken hoe het
gesteld is met mijn gevleerde bezoekers. Mijn mond
valt open zodra ik het licht in de grootste kamer
aansteek. Een Laatvlieger (Eptesicus serotinus) moet
de meest ingewikkelde manoeuvres uitvoeren om niet
te botsen met het tiental Dwergen die de kamer
ondertussen rijk is. Hierbij beland het beest wel eens
op de kast of hangt hij aan een los stukje behang,
waardoor ik foto’s kan maken. Terwijl deze gigant (in
vergelijking met de Dwergen leek het dier enorm) nog
een poging doet om de uitgang te vinden, vallen me
twee andere vleermuizen op. Ze zijn beiden iets groter
en donkerder dan de Dwergjes met hun lichtere buik.
Daarnaast zijn ze ook bijzonder vocaal, goed ‘te horen’.
Eén van de twee landt op een stoel, waarna de
vleermuis al sukkelend op de grond belandt. Aangezien
ik geen idee had om welke soort het hier ging, besloot
ik eerst wat foto’s te maken en daarna beter naar het
dier zelf te kijken. Natuurlijk is hij al weer gaan vliegen,
voor ik zelf goed heb kunnen kijken. Snel even naar de
foto’s kijken, waarna mijn mond voor de zoveelste keer
die avond open viel. Die oren, die tragus, dat snoetje,
dit kan niet anders: Nyctalus!
Laatvlieger – Rens Hendrickx

Als geëngageerde fortenteller kom ik weinig in
contact met ‘wakkere’ vleermuizen. Dieren
van het genus Nyctalus, Rosse – en
Bosvleermuis (N. noctula & N. leisleri)
overwinteren voornamelijk in bomen,
waardoor mijn kennis over deze soorten dan
ook zo goed als onbestaande is. Ik spring recht
van de vloer waar het diertje eerst terecht was
gekomen en probeer hem te lokaliseren
tussen alle wervelende Dwergjes (zowel de
Laatvlieger als het tweede vocale dier lijken
tijdens mijn fotosessie al de weg naar buiten
gevonden te hebben). Na enkele minuten
belandt de vleer, net zoals de Laatvlieger, op
de kast, waarbij ik nog enkele laatste foto’s kan
maken voordat het beestje recht naar buiten
knalt. Ondertussen moet het bijna 04:30h zijn,
wanneer de kamer nog gevuld is met een
Dwerg of acht.

Bosvleermuis – Rens Hendrickx

Systematisch verlaten de dieren het gebouw, totdat er rond 05:30h nog één dwergje achter blijft.
Deze had zicht verstopt achter wat oude verwarmingsbuizen en wilde niet zo graag terug naar
buiten. Na wat aanmoediging verzette het beestje zich op de muur. Hier kon ik het ‘vangen’ met een
doorzichtige doos en een A4’tje. Tegen 06:00h ‘s ochtends waren alle dieren terug buiten. Eind goed,
al goed!

Gewone dwergvleermuis – Rens Hendrickx

De volgende dag heb ik de tijd genomen om
de kenmerken van de twee Nactylus-soorten
op een rijtje te zetten en te vergelijken met
mijn foto’s. De lichtere, geelbruine beharing
onder de kin en lichter gekleurd deel van de
oorschelp wezen voor mij in de richting van
Bosvleermuis. Aangezien ik geen enkele
ervaring had met deze soort, vroeg ik om hulp
in een vleermuizengroep op Facebook, waar
ik bevestiging kreeg van mijn determinatie.
Leuk! Het is trouwens niet de eerste keer dat
er een Bosvleermuis vertoeft in het
Rivierenhof. In 2017 werden er door een
automatische batdetector al geluidsopnames
gemaakt van deze soort in het park. Ik heb er
goede hoop in dat er de komende jaren nog
Bosvleermuizen zullen passeren in het
Rivierenhof. Ze zijn hier dan ook meer dan
welkom!

Uitnodiging: Algemene vergadering
Vleermuizenwerkgroep 2020, zaterdag 17 oktober
We nodigen jullie graag uit voor onze Algemene vergadering. Alle actieve leden zijn in principe
welkom, maar de omstandigheden dwingen ons om het deze keer wat anders aan te pakken. We
voorzien momenteel zaterdagnamiddag 17 oktober als moment om samen te komen, fysiek of
online, dat is nog niet duidelijk. Als we samenkomen, zal het in Brussel zijn, met een beperkte groep.
We proberen die bijeenkomst dan ook live te streamen, maar zeker is dat nog niet. In het andere
geval beperken we ons tot een online ‘bijeenkomst’. In beide gevallen voorzien we een presentatie
over vleermuizen en virussen door dr. Sanne Terryn van Sciensano, helemaal in het thema van deze
tijd dus.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de AV? Stuur dan voor maandag 5 oktober een emailberichtje naar wout.willems@natuurpunt.be met je naam, je woonplaats en je telefoonnummer
en dan contacteren we jou!

Het bestuur van de Vleermuizenwerkgroep.

Pareltjes van waarnemingen(.be)
Daan Dekeukeleire

Kuhls dwergvleermuizen in Brussel
De bossen en parken van onze hoofdstad zijn al langer bekend als een erg vleermuisrijk gebied.
Regelmatig worden hier bijzondere waarnemingen gedaan. Nils Bouillard, die je misschien kent van
zijn project the big bat year en/of zijn praatje op de studiedag vorig jaar hierover, kon afgelopen
voorjaar tweemaal een Kuhls dwergvleermuis waarnemen in Watermaal-Bosvoorde.
De Kuhls dwergvleermuis is een zuidelijke soort, die algemeen voorkomt in het middellandse
zeegebied. Het is, net zoals de Gewone dwergvleermuis bij ons, een echte cultuurvolger, die vaak in
steden en rond menselijke bewoning voorkomt en daar op muggen en andere kleine insecten jaagt.
De laatste tientallen jaren breidt de soort zich sterk uit naar het noorden, en komt ze ook voor in
Zuid Duitsland en midden-Frankrijk. Mogelijk volgt de soort hierbij het opwarmend klimaat, maar ook
de verstedelijking kan een rol spelen, want de soort duikt vaak op in steden. Steden zijn echter ook
wat warmer dan het platteland, en zuidelijke soorten vestigen zich vaak eerst in zo’n omgeving.
Binnen steden zoeken Kuhls dwergvleermuizen wel de groene, insectenrijke en donkere plekken op,
zoals (onverlichte) parken, lanen of rivieren.
De Kuhls dwergvleermuis is op basis van zijn geluiden zeer moeilijk te determineren. De frequentie
die de soort gebruikt overlapt met de Ruige dwergvleermuis, een soort die veel algemener is bij ons.
Maar de sociale roepjes, die vleermuizen gebruiken om met elkaar te communiceren, zijn wel
kenmerkend. En het was zo’n sociale roep die Nils kon opnemen. Iets om naar uit te kijken tijdens
batdetector wandelingen!

Sonogram van de sociale roep van Kuhls
dwergvleermuis,opgenomen - Nils Bouillard

Bosvleermuis in de schoorsteen
Op 10 mei werd een bosvleermuis gevonden in een schoorsteen in het Oost-Vlaamse Herzele. De
bosvleermuis is een vrij zeldzame soort, maar de laatste jaren blijkt die verspreid door Vlaanderen op
te duiken. Kolonies van de bosvleermuis zijn gebonden aan grotere boscomplexen, zoals de oude
bossen langs de taalgrens (van het Heuvelland over de Vlaamse Ardennen en het Zonienwoud tot in
de Voerstreek). Bosvleermuis is echter ook een treksoort, die van onze streek naar het Zuidwesten
trekt. Dit, tezamen met het erg lange foerageervluchten, zorgen ervoor dat je bosvleermuizen eigelijk
overal in Vlaanderen kan vinden. Het dier van Herzle, een mannetje, werd binnengebracht bij het
vogelopvangcentrum van Merelbeke. Na goede zorgen daar en even aan te sterken, kon het diertje
weer vrijgelaten worden in de buurt van zijn vindplaats.

Bosvleermuis – Foto: Nick De Meulemeester VOC Merelbeke

Grote rosse vleermuis in Marche-les-dames
Ook bij de collega’s in Wallonie waren er bijzondere waarnemingen afgelopen voorjaar. Op 5 mei kon
Xavier Vandevyre, werkzaam bij het Waalse DNF, een opname maken van een Nyctalus-soort in
Marche-les-Dames, nabij de Maas. De opname had een piekfrequentie van 14-15 kHz, wat weinig
twijfel liet bestaan over de soort: hier ging het om een Grote rosse vleermuis. Deze soort uit Zuid- en
oost-Europa is slecht gekend. Eerder waren er opnames op automatische detectors langs de kust in
Heist (20 april 2012), en langs de schelde in Hamme (30 september 2017). Het is niet duidelijk of het
hier om dwaalgasten of om schaarse trekkers gaat, maar in elk geval wel iets om in de gaten te
houden bij volgende opnames!

Sonogram grote rosse vleermuis in Marche-les-Dames, Xavier Vandevyre.

Ingekorven onder de parasol
Afgelopen maanden, tijdens het warme
voorjaar,
kwamen
verschillende
waarnemingen binnen van vleermuizen
die gevonden werden in een parasol.
Opvallend vaak gaat het hier om
Ingekorven vleermuizen, maar ook
andere soorten worden soms gevonden,
zoals baardvleermuis. Vermoedelijk
kruipen vleermuizen af en toe graag in
een parasol omdat de stof een goede
bescherming, een degelijke houvast en
een gunstig microklimaat biedt. Meer info
vind je in dit natuurbericht van Wout
Willems over het fenomeen.

Een Ingekorven vleermuis in een parasol - familie Verhelst

Geef je waarnemingen door!
Heb je zelf vleermuiswaarnemingen gedaan? Geef ze dan zeker door! Zo kunnen die ook gebruikt
worden voor beschermingsplannen, rode lijsten en studies. De vleermuizen hebben niets aan
waarnemingen die in notieboekjes blijven zitten. Waarnemingen kan je invoeren – met foto,
sonogram of geluidsopnames - op de site www.waarnemingen.be.
Ook waarnemingen van op reis kan je invoeren (met dezelfde account) op www.observado.org

Nieuws uit de Wetenschap
Daan Dekeukeleire

Activiteit van Ruige dwergvleermuizen in een windturbine park op de Belgische
Noordzee
Vleermuissoorten die grote afstanden migreren, zoals de Ruige dwergvleermuis trekken soms de
Noordzee over. De windturbineparken die de laatste jaren op de Noordzee aangelegd worden
kunnen dus, net zoals die op het land, voor sterfte zorgen bij die vleermuizen. Maar er is nog maar
weinig gekend over vleermuizentrek op zee. Onderzoekers van het KBIN plaatsten daarom
automatische detectoren op het windpark van C-power, op de Thortonbank in de Belgische
Noordzee (zo’n 30 km voor de kust van Zeebrugge). Zeven batcorders werden geplaatst op 16m
boven de zeespiegel, en 4 batcorders op 93m (aan de achterkant van waar de wieken samen komen).
Omdat SD-kaartjes controleren op hoogte op zee niet handig is, namen de detectoren enkel geluiden
boven de 30 khz op, zodat ruis of geluiden van de windturbine zelf niet voor problemen zorgden.
Maar dit zorgde er wel voor dat soorten als Bosvleermuis en Tweekleurige vleermuis gemist werden.
De batcorders waren zo’n 114 nachten actief, tussen begin augustus en eind november. In die
periode waren er 20 nachten waarop vleermuizen, allemaal Ruige dwergen, werden opgenomen (in
het totaal zo’n 150 opnames). Detectoren op 16m hadden véél meer opnames dan detectoren op
hoogte (gemiddeld twintig versus twee opnames per detector over de periode). Interessant was ook
de duidelijke piek in activiteit op enkele nachten in de tweede helft van september, met op de
piekdag zelfs activiteit na zonsopgang.

Figuur: activiteit van Vleermuizen in een windturbinepark op de noordzee, De Zwarte lijnen geven de zonsondergang en
zonsopgang weer.

Brabant R, Laurent Y, Jonge Poerink B & Degraer S (2020) Activity and behaviour of Nathusius’ pipistrelle Pipistrellus
nathusii at low and high altitude in a North Sea offshore wind farm. Acta Chiropterologica
https://doi.org/10.3161/15081109ACC2019.21.2.009

Nijlroussettes gebruiken een ‘cognitieve map’ om hun weg te vinden
Hoe dieren zich voortbewegen over grote afstanden blijft een raadsel dat wetenschappers al lang
onderzoeken. Sommige dieren kunnen zich over grote afstanden verplaatsen aan de hand van routes
met duidelijke kenmerken die ze leren kennen, of aan de hand van gradiënten in bv. het magnetisch
veld van de aarde. Maar veel andere dieren verplaatsen zich over afstanden waar zo’n gradiënten
niet volstaan. Zo vliegen fruitvleermuizen tientallen kilometers om naar fruitbomen te gaan. Mensen
kunnen zich oriënteren door een cognitieve map te vormen, waarbij we ons bewust zijn van waar wij
zijn, hoe we naar onze bestemming bewegen, en waar andere bekende plekken zijn. We vormen als
het ware een kaart in ons hoofd. Eén van de beste kenmerken voor deze manier van oriënteren te
onderscheiden is dat je dan een ‘short-cut’ kunt nemen, naar een bekende plaats gaan langs een weg
die je nog niet kende. Er is veel discussie of niet-menselijke dieren zich ook op die manier kunnen
voortbewegen. In het vakblad Science verschenen twee studies op de voorbeweging van
Nijlroussettes, een fruitvleermuis, die nieuwe inzichten brengen. Toledo et al (2020) trackte meer
dan 172 vleermuizen met een nieuw type relatief lichte zenders (4 gr) in Israël. Gedetailleerde
analyse van de tracks toont aan dat de vleermuizen zelden ‘random’ op zoek gaan, en meestal rechte
vluchten, direct naar hun foerageerplaatsen vliegen. Experimenten waarbij de vleermuizen verplaatst
werden naar een nieuw, voor hun onbekend gebied dichtbij hun gewone gebieden, toonden aan dat
de dieren zich goed kunnen oriënteren, en weten
waar ze naartoe moeten. Maar het blijft moeilijk
om te begrijpen of de vleermuizen een kaart van
de omgeving in hun hoofd hebben, omdat het
natuurlijk niet gekend is hoe de dieren vlogen voor
de dieren gezenderd waren.
In een andere studie die gelijktijdig gepubliceerd
werd (Harten et al 2020) loste een andere groep
Israëlische onderzoekers dit op door jonge
vleermuizen te zenderen met GPS-zenders, en de
beweging van vleermuizen te volgen vanaf hun
eerste vlucht. Hieruit bleek dat vleermuizen hun
foerageergebied langzaam uitbreiden. De
onderzoekers konden ook aantonen dat jonge
vleermuizen short-cuts kunnen nemen tussen
gekende plaatsen langs routes die ze nog nooit
aflegden.
Samen tonen deze twee studies overtuigend aan
dat vleermuizen zich oriënteren doormiddel van een ‘cognitieve map’, een kaart in hun hoofd, en
leren ze veel bij over de manier waarop dieren zich verplaatsen doorheen het landschap.

Toledo S, Shohami D, Schiffner I, Lourie E, Orchan Y, Bartan Y, Nathan R (2020) Cognitive map–based navigation in wild
bats revealed by a new high-throughput tracking system. Science https://doi.org/ 10.1126/science.aax6904
Harten L, Katz A, Goldshtein A, Handel M, Yovel Y (2020) The ontogeny of a mammalian cognitive map in the real world.
Science https://doi.org/10.1126/science.aay3354

Sociale geluiden van Gewone dwergvleermuizen om voedsel-territoria te
verdedigen
Sociale geluiden, . Hun exacte functie is vaak nog niet duidelijk. Onderzoekers uit Duitsland
gebruikten een set van verschillende microfoons, om zo de vliegpaden van vleermuizen te
reconstrueren, en te onderzoeken in welke omstandigheden de vleermuizen die sociale geluiden
maken. De onderzoekers namen twee types sociale geluiden waar. Het eerste type is een complex
roepje, bestaande uit 3 calls, met een eind frequentie rond de 16 kHz. Dit type werd al eerder
beschreven. Mannetjes roepen het zowel tijdens het jagen, als tijdens de paarperiode om vrouwtjes
te lokken. Uit de analyses blijkt dat dit roepje ook vaak voorkomt als de vleermuis alleen vliegt. De
onderzoekers interpreteren het als een territorium afbakenen (zowel een voedsel als een paar
territorium). Een tweede type werd nog niet eerder beschreven, bestaat uit een enkele hoge call,
met een eind frequentie rond de tussen de 51 en 60 kHz, zo’n 10-15 kHz hoger dan de normale
echolocatie calls van de Gewone dwergvleermuis. Dit type wordt enkel geroepen als een tweede
vleermuis langs vliegt, en uit de reconstructie van de vliegpaden, blijkt dat de vleermuizen dit roepen
in de richting van de tweede vleermuis, en het roepje gevolgd wordt door een achtervolgingsvlucht.
Het lijkt dus iets als ‘maak dat je uit mijn territorium weg bent’ te zijn.

Götze S, Denzinger A, Schnitzler H-U (2020) High frequency social calls indicate food source defense in foraging Common
pipistrelle bats. Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-020-62743-z

Bechsteins vleermuizen combineren verschillende methodes om verblijfplaatsen te
kiezen.
Kolonies van boom bewonende vleermuizen, zoals Bechsteins vleermuis, verhuizen om de paar
dagen, en verbruiken zo tot tientallen boomholtes per jaar. Geschikte boomholtes zijn echter niet
eenvoudig te vinden in een bos. Hoe vleermuizen die holtes (terug)vinden is echter nog onduidelijk.
In de bossen in de omgeving van de Duitse stad Würzburg zijn verschillende kolonies Bechsteins
vleermuizen die al jaren opgevolgd worden. Deze kolonies verblijven in vleermuiskasten, en de
individuen zijn allemaal gemerkt met een chip (PIT-tag), die afgelezen kan worden als ze een kast
binnengaan. In het gebied van twee van deze kolonies hingen onderzoekers nieuwe vleermuiskasten
op. Aan dezelfde boom werden steeds twee kasten opgehangen: aan de ene kant van de boom een
kast die vanbinnen ongeschikt was (opgevuld), en aan de andere kant van de boom één kast die wel
geschikt werd. De kasten werden gemerkt met een echo-reflector: een holle schijf van 4 cm op de
kasten die geschikt waren en van 5 cm op de kasten die ongeschikt waren. Na een tijdje werden de
kasten van plaats verwisseld. De onderzoekers volgden een hele zomer op welke vleermuizen
wanneer naar de kasten kwamen.
Uit dit experiment blijkt dat Bechsteins vleermuizen vlug de echo-reflector leren gebruiken als
kenmerk voor geschikte verblijfplaatsen (zogenaamd associatief leren). Bij nieuwe kasten die ze voor
het eerst gebruiken kiezen ze voor die met de ‘goede’ echo-reflector. Maar eens ze een kast gebruikt
hebben, blijven ze steeds naar die locatie terugkomen, ook al die wordt verwisseld (met reflector)
naar de andere zijde van de boom. Ze onthouden dus locaties van verblijfplaatsen. Bechsteins
vleermuizen gebruiken ook een derde methode: ze leren van koloniegenoten. Bij geschikte
verblijfplaatsen komen individuen vaker in groep, dan alleen.

Hernández-Montero J, Reusch C, Simon R, Schöner C, Kerth G (2020) Free-ranging bats combine three different
cognitive processes for roost localization. Oecologia https://doi.org/10.1007/s00442-020-04634-8

Aankondigingen
Webinar: vleermuizen in je tuin?
Op 27 augustus organiseren de vleermuizenwerkgroep in samenwerking met Natuurpunt CVN een
Webinar. In dit webinar nemen we je mee in de wondere wereld van de vleermuizen. Welke
vleermuizen kan je vinden in je tuin en wat zoeken ze daar? Hoe ziet het leven van zo'n vleermuis
eruit? Moet je schrik hebben van vleermuizen? En tenslotte, wat kan je doen om je tuin of balkon
aantrekkelijker te maken voor vleermuizen?
Meer info en inschrijving via onderstaande link!
https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-vleermuizen-je-tuin

Nacht van de vleermuis
Zoals elk jaar wordt het laatste weekend van augustus de 'Nacht van de Vleermuis' (International Bat
Night) georganiseerd, een initiatief van Eurobats. In heel Europa en op veel andere plaatsen in de
wereld, worden activiteiten georganiseerd om vleermuizen beter te leren kennen. In Vlaanderen
neemt Natuurpunt die activiteiten voor zijn rekening. De coronacrisis zorgt dit jaar voor wat
problemen, maar desondanks zijn er in heel Vlaanderen activiteiten. Let op, voor sommige
activiteiten moet je op voorhand inschrijven. Meer info vind je ook op nachtvandevleermuis.be
Vrijdag 28 augustus
• Antwerpen
• Walem
• Ekeren
• Turnhout
• West-Vlaanderen
• Oostende

Zaterdag 5 September
• West-Vlaanderen
• Wingene
• Oost-Vlaanderen
• Wachtebeke

Zaterdag 29 augustus
• Antwerpen
• Brasschaat
• Limburg
• Hasselt
• Koersel-Beringen
• Bree
• Ham
• Vlaams-Brabant
• Erps-Kwerps
• Dilbeek
• Oost-Vlaanderen
• Deinze
• West-Vlaanderen
• Rumbeke

Vleermuizenwandeling in het kader van het natuurbeheerplan Nieuw Kasselrij
4 september 19u30 – 22u30, domein de Ghellinck, 9790 Elsegem
Georganiseerd door Bosgroep Ijzer en Leie
Inschrijven verplicht via bo.desmadryl@west-vlaanderen.be of 057 23 08 54
Algemene vergadering Vleermuizenwerkgroep
17 oktober Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de AV? Stuur dan voor maandag 5 oktober
een e-mailberichtje naar wout.willems@natuurpunt.be met je naam, je woonplaats en je
telefoonnummer en dan contacteren we jou!
VLEN-dag Nederland
31 oktober: 43ste Nederlandse vleermuizen studiedag
https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2020/vlen-dag-nederlandse-vleermuizen-studiedag
Belgische vleermuizenstudiedag
21 november: Belgische vleermuizenstudiedag in Brussel
Georganiseerd door Plecotus/Natagora: https://plecotus.natagora.be

Abonneren op Chiropcontact:
Dit kan via deze link: Chiropcontact

Contactgegevens Natuurpunt
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon Natuurpunt:
Coxiestraat 11
2800 Mechelen

Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be
015/29 72 68

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wintertellingen:
Redactie Chiropcontact:

Bob Vandendriessche, bobvdd@hotmail.com
Daan Dekeukeleire, daan.dekeukeleire@gmail.com
Alex Lefevre, vleermuizenalex@yahoo.com
Kris Boers, kris.boers@natuurpunt.be
Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche,
Joost Vandenberge, Hans Vermeiren, chiropcontact@natuurpunt.be

Provinciale coördinatoren
•
•
•
•
•

Oost-Vlaanderen:
Limburg:
Vlaams Brabant:
West-Vlaanderen:
Antwerpen:

Daan Dekeukeleire, daan.dekeukeleire@gmail.com
Ghis Palmans, ghis.palmans@gmail.com
Hans Roosen, roosenhans@yahoo.com
Bob Vandendriessche, bobvdd@hotmail.com
vleermuizen@natuurpunt.be

Wie jonger is dan 26 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de
Vleermuizenwerkgroep van JNM:
Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent, 09/223 47 81 zwg@jnm.be

Bijdragen voor een volgend nummer van Chiropcontact mogen via mail naar
chiropcontact@natuurpunt.be
De redactie waardeert van iedereen toegestuurde artikelen of korte bijdragen. Hulp hierbij kan
geboden worden indien gewenst.
De redactie dankt voor hun bijdrage aan deze Chiropcontact:
Daan Dekeukeleire, Rens Hendrickx, Alex Lefevre & Bob Vandendriessche
Coverfoto: vleermuizenSBP Brugge – Bob Vandendriessche
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren

