
die van rond vijftien jaar geleden. Enerzijds 
gaat het om soorten die landelijk een moei
lijke tijd blijken door te maken zoals Toren
valk, Steenuil en Visdiefje. Anderzijds ech
ter is er sprake van een regionale achteruit
gang. Vogelsoorten als Roek en Gele kwik
staart kunnen zich kennelijk in het Rijn
mondgebied niet of nauwelijks als broed
vogel handhaven en zelfs de Blauwe reiger 
wordt een uitgesproken schaarse verschij
ning. Weliswaar is inmiddels in Nederland 
menigmaal gebleken dat op kunstmatige 
wijze voor tal van vogelsoorten aantrekke
lijke broed- en pleisterplaatsen kunnen ont-

In 1952 verscheen een publikatie, die ge
voegelijk mag worden beschouwd als de 
beste bron van informatie over de versprei
ding van verschillende vleermuissoorten in 
ons land in vroeger jaren. Deze publikatie 
( l) is tevens een van de zeer weinige Neder
landse publikaties, waarin vrij uitvoerig 
wordt geschreven over de Laatvlieger. Er is 
nl. een overzicht in opgenomen van alle tot 
toen bekende gegevens over de verspreiding 
van deze soort. Dit overzicht vermeldt 51 
vindplaatsen van deze grote donkere vleer
muis met zijn „wolfskop". Hierbij zij op
gemerkt, dat Texel en Den Burg als twee 
verschillende vindplaatsen zijn aangegeven. 
Den Burg is echter v.z.b. de enige plaats op 
Texel waar Laatvliegers voorkomen, zodat 
het wellicht juister is, om deze beide vond

staan, doch dergelijke gebieden krijgen in 
vrijwel alle gevallen nooit metterdaad deze 
status. In het Waterweggebied, waar men 
wellicht als nergens anders hier te lande 
met de beschikbare ruimte moet woekeren, 
zal men in ieder geval nooit zo coulant zijn. 
Het ziet er dan ook naar uit dat men hier 
in de nabije toekomst alleen nog vogels kan 
aantreffen in terreinen zoals het hierboven 
beschreven gebied, de Vondelingenplaat. 
Onverwacht rijke gebieden misschien, maar 
met het uitzichtloze toekomstbeeld dat ze 
voorgoed zullen worden prijsgegeven aan de 
cultuursteppe. 

sten onder één nummer te boeken, met als 
gevolg dat er precies 50 vindplaatsen over
blijven. Het is altijd interessant om oude 
gegevens over de verspreiding van een dier
soort met nieuwe te vergelijken. Daar door 
hierna te noemen omstandigheden deze mo
gelijkheid zich thans voordoet, is aan de 
hand van het voornoemde overzicht een 
kaart gemaakt, waarop de 50 vindplaatsen 
zijn aangegeven. Ter wille van de vergelijk
baarheid is op deze kaart een onderscheid 
gemaakt tussen zomerverblijfplaatsen en 
winterverblijfplaatsen (fig. 1). 
Hierbij zijn alle waarnemingen in de maan
den april t /m september als „zomerwaar-
nemingen" aangemerkt en alle waarnemin
gen in de overige maanden als „winterwaar
nemingen". Dit is wellicht een wat wUlekeu-

Nieuwe gegevens over de verspreiding van de 
Laatvlieger, Eptesicus serotinus (Schreb.), 

in Nederland 
S. BRAAKSMA. 

(Stafafd. Natuurbehoud van het Staatsbos
beheer, m.m.v. het RIVON) 
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Fig. 1. De ver
spreiding van de 
Laatvlieger, Epte
sicus serotinus 
(Schreb.), vol
gens Bels (1952). 

rige indeling. Het is nl. erg moeUijk uit te 
maken wanneer voor een vleermuis de zo
mer begint of eindigt. Bovendien kan een 
vondstgegeven betrekking hebben op een 
dood exemplaar, waarvan uiteraard vaak 
nog moeilijker met zekerheid te zeggen is, 
of dit de desbetreffende plaats als zomer
verblijf- of als winterverblijfplaats heeft be
nut. De waarnemingen, waarbij alleen een 
jaartal, maar geen nadere datum is vermeld, 
zijn door middel van een plusteken op de 
kaart aangegeven. Op een tweede kaart zijn 
op dezelfde wijze alle verspreidingsgegevens 
genoteerd, die ons na 1952 bekend zijn ge
worden, zulks met dien verstande dat op 

deze kaart plustekens zijn geplaatst op de 
plaatsen waar alleen één of meer dode die
ren zijn gevonden (fig. 2). 
Ter verduidelijking van de wijze waarop de 
gegevens werden verkregen kan worden 
vermeld, dat in de jaren 1961 t /m 1967 in 
de verschillende delen van ons land in to
taal ruim 1150 kerken en andere gebouwen 
werden onderzocht op de aanwezigheid van 
vleermuizen en Kerkuilen door medewer
kers van het Staatsbosbeheer, waarvan het 
overgrote deel door of in het bijzijn van 
schrijver dezes. 

Daarnaast werden in hetzelfde tijdvak in 
totaal nog ± 50 andere kerken onderzocht 
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door leden van de N.J.N., de C.J.N, en door 
medewerkers van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. De genoemde jeugdorganisaties 
zonden ons de resultaten van hun onder
zoekingen in de vorm van excursieverslagen 
en jaarboeken en laatstgenoemden stelden 
hun gegevens op een welwillende wijze 
rechtstreeks ter beschikking van het Staats
bosbeheer. 
Verder werden nog verscheidene gegevens 
ontleend aan vaktijdschriften (zie litteratuur
overzicht) en werden enkele aanvullende in
lichtingen verkregen van mensen die belang
stellen in het vleermuizenonderzoek. Ten
slotte werd een dankbaar gebruik gemaakt 
van de oude aantekeningen van J. W. Slui
ter en P. F. van Heerdt, alsmede van de in 
het RIVON-archief aanwezige aantekeningen 
over recente aanwinsten van de Zoölogische 
Musea te Amsterdam en Leiden. Dat op 
deze wijze heel wat waardevolle informatie 
kon worden bijeengebracht blijkt reeds bij 
een blik op de kaart. Hier blijkt echter te
vens uit dat er nog heel wat vraagtekens 
zijn, hetgeen dus betekent, dat er nog veel 
te onderzoeken overblijft. Een nadere toe
lichting van de nieuwe gegevens is hier ze
ker op zijn plaats. 

Om te beginnen moge er op worden gewe
zen, dat de nieuwe gegevens, gezien de 
voornoemde bronnen van herkomst, uiter
aard merendeels betrekking hebben op zo
merverblijfplaatsen: vrijwel alle „kerkbe
zoeken" hadden immers plaats in de maan
den juni t /m oktober. Het is ons hierbij 
wel duidelijk geworden, dat een groot deel 
van de Laatvliegers zich slechts gedurende 
vrij korte tijd op de kerkzolders en in de 
torens laat zien. Het is overigens zeer wel 
mogelijk dat zij er in vele gevallen toch aan
zienlijk langer blijven dan men op grond 
van het voorgaande zou menen. Het is nl. 
bekend, dat Laatvliegers graag wegkruipen 
in spouwmuren en achter nokbalken en der

gelijke. Het meest opvallend gedragen de 
dieren zich meestal op de kraamplaatsen, 
waar zij soms in grote aantallen, vlak tegen 
elkaar geperst verblijven. Dit gedrag lijkt 
min of meer in strijd te zijn met hun vrij 
agressieve karakter en het wekt dan ook 
niet veel verbazing dat het er op een kraam-
plaats nog al eens luidruchtig toe gaat, 
als één of meer dieren om welke reden dan 
ook van plaats wUlen veranderen. Vooral 
de zaklantaarns van nieuwsgierige bezoekers 
kunnen heel wat onrust veroorzaken! Het 
is echter uiteraard wel eens nodig om de 
dieren op die manier te plagen, als men iets 
meer aan de weet wil komen over de aan
tallen oude dieren of over de leeftijd van 
de aanwezig jongen. 

Uit de resultaten van de onderzoekingen is 
ons gebleken, dat juni en juli de beste maan
den zijn om Laatvliegers te tellen op hun 
kraamplaatsen. Hierbij dient te worden op
gemerkt, dat er wellicht belangrijke lokale 
verschillen bestaan in de kraamtijd. Zo ver
meldde Bels (1) dat op 14 juni 1941 een 
kraamkolonie werd aangetroffen in Gulpen 
(L.). P. F. van Heerdt en A. M. Voute be
zochten in 1967 op 14 juni een kraamplaats 
te Blessum (Fr.), waar toen zo te zien nog 
geen Laatvlieger aanwezig was. Op 26 juli 
werden op dezelfde plaats behalve oude die
ren ook half volgroeide jongen aangetrof
fen. Zelf constateerden mijn collega H. G. 
van der Weijden en ik in 1967 op 29 juni 
de aanwezigheid van pas geboren jongen 
in een kraamkolonie te Waarder (Zh.). Het 
lijkt zeker de moeite waard om in de toe
komst wat meer aandacht aan deze lokale 
verschillen te besteden en daarbij tevens na 
te gaan of er ook jaarlijkse schommelingen 
in de kraamtijd op treden, bijvoorbeeld als 
gevolg van klimaatsverschillen. Het kan uit 
een oogpunt van vleermuisbescherming nl. 
van groot belang zijn om te weten wanneer 
de jongen worden geboren, bijvoorbeeld in 
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verband met voorgenomen bespuitingen van 
kcrkzoldcis tegen boktor en houtworm. Dat 
dit soort bespuitingen inderdaad grote ri«i-
co's met zich kan brengen voor de vleer
muisbevolking is ons helaas reeds herhaal
delijk gebleken. Ter illustratie hiervan zij 
vermeld, dat tijdens het voornoemde kerk-
zolderonderzcek op een totaal van ± 360 
waargenomen levende dieren niet minder 
dan 51 dode Laatvliegers werden aange
troffen, waarvan wellicht 42 exemplaren 
t.g.v. bespuidngen tegen boktor e.d. om het 
leven zijn gekomen. 

Nadere gegevens over de plaatsen waar deze 
vleermuissoort met zekerheid werd aange
troffen zijn te vinden in het overzicht in de 
bij deze aflevering gevoegde bijlage, waar
in de gegevens voor elke provincie afzon
derlijk per gemeente in alfabetische volgor
de zijn gerangschikt. Meer bijzonderheden 
over deze waarnemingen zijn te vinden in 
de door schrijver dezes sedert 1962 ieder 
jaar opgestelde rapporten, die o.m. gege
vens bevatten over de aard van de dakbe
dekking in de onderzochte gebouwen en 
over de eventueel ter plaatse uitgevoerde 
restauraties en/of bespuitingen, zijn voor be
langstellenden desgewenst ter inzage aanwe
zig bij Staatsbosbeheer of RIVON. 
Uit het overzicht in de bijlage blijkt, dat in 
de jaren 1953 t/m 1967 63 verblijfplaat
sen van Laatvliegers werden vastgesteld die 
vrijwel alle als zomerverblijfplaatsen mogen 
worden aangemerkt. Dit lijkt, gezien de om
vang van het onderzoek, op het eerste ge
zicht voor een van ons meest algemene 
vleermuis-soorten stellig weinig spectaculair, 
zulks temeer daar tenminste 12 van deze 
plaatsen inmiddels waarschijnlijk alleen nog 
als voormalige verblijfplaatsen mogen wor
den aangemerkt. Bij een vergelijking blijkt, 
dat in het overzicht van Bels (1) in totaal 
50 verblijfplaatsen zijn geregistreerd, waar
van 4 uit de vorige eeuw dateren. Moge

lijk hebben slechts 28 opgaven betrekking 
op zomerverblijfplaatsen in deze eeuw. 
Voorts is door de voornoemde auteur 
slechts l kraamplaats vermeld, terwijl uit 
het overzicht blijkt dat in de jaren 1963 
t /m 1967 op tenminste 8 plaatsen oude 
dieren met levende jongen werden gezien 
en dat daarnaast op een 5-tal andere plaat
sen dode jongen werden gevonden. Verder 
mogen op grond van het grote aantal aldaar 
waargenomen Laatvliegers wellicht nog ten
minste 5 andere plaatsen als kraamplaatsen 
van deze soort worden aangemerkt. Ook 
deze plaatsen zijn, hoewel er tot dusverre 
niet met zekerheid jongen zijn waargeno
men, op de bijgevoegde kaart met een vier
kantje aangegeven. 

Het is opmerkelijk, dat er van deze, kenne
lijk toch vrij algemeen verbreide, grote 
vleermuissoort plaatselijk vrij grote concen
traties blijken voor te komen. Het lijkt, ge
zien de in dit verslag vermelde verkregen 
inlichtingen (Waarder!), zeer waarschijnlijk, 
dat er plaatselijk concentraties kunnen op
treden, die de in de bijlage genoemde maxi
ma van circa 80 exemplaren per kolonie 
(Ferwerd en Eijs) nog belangrijk kunnen 
overschrijden. 

Vele van de vermelde aantallen geven trou
wens een te laag beeld van de werkelijke 
sterkte van de kolonies. Er zullen immers 
op verschillende plaatsen bij tellingen in de 
tweede helft van juni of de eerste helft van 
juü stellig aanmerkelijk hogere aantallen uit 
de bus blijken te komen dan daar bij vorige 
bezoeken later in het seizoen werden geno
teerd. Het lijkt verder eveneens waarschijn
lijk, dat bij herhaalde bezoeken aan de 
plaatsen, die nu op de overzichtskaart twij
felachtig zijn aangegeven, niet alleen nog 
verscheidene zomerverblijfplaatsen, maar 
wellicht ook nog enkele kraamkolonies aan 
de voorgaande lijst zullen kunnen worden 
toegevoegd (o.a. Oudehorne, Oostgrafdijk, 
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Fig. 2. De ver
spreiding van de 
Laatvlieger, 
Eptesicus seroti
nus (Schreb.) 
blijkens in de 
jaren 1953 t/m 
1967 bekend ge
worden gegevens. 

Barsingerhorn en Piershil?). 
Er zijn overigens gelukkig stellig nog be
duidend meer Laatvliegers in ons land dan 
mogelijk uit het overzicht zou kunnen wor
den geconcludeerd. Een totaal van ongeveer 
1200 onderzochte gebouwen is zeker bruik
baar als een globale basis-inventarisatie van 
de verspreiding van sommige vleermuissoor
ten. Men dient echter wel te bedenken, dat 
reeds meermalen gebleken is, dat vleermui
zen er ogenschijnlijk soms andere normen 
op na houden dan wij geneigd zijn te den
ken. Mooie tochtvrije leigedekte zolders, 
waar beslist niet is gespoten of op een an
dere manier is gerommeld, blijven onbe

woond en op tochtige zolders met een on-
beschoten pannendak treft men soms ver
scheidene vleermuizen aan. Er zijn dan ook 
nog een massa potentiële verblijfplaatsen 
op zolders die nog niet zijn onderzocht. Ver
der huizen zoals reeds eerder is opgemerkt 
stellig in vele gebouwen Laatvliegers op voor 
mensen vrijwel onbereikbare plaatsen in 
spouwmuren en dergelijke. Het ziet er naar 
uit, dat Laagvliegers een wat minder uitge
sproken voorkeur voor leigedekte gebouwen 
aan de dag leggen dan Grootoorvleermuizen 
(3). Van 37 gebouwen, waarin Laatvliegers 
werden aangetroffen, werd nl. de aard van 
de dakbedekking genoteerd, waarbij bleek, 
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dat deze in 26 gevallen uit leien bestond. 
Dit betekent dus dat ongeveer een derde 
gedeelte van de in 1961 t /m 1967 bekend 
geworden Laatvlieger-vestigingen op niet 
met lei gedekte zolders werd aangetroffen 
(bij de Grootoor was dit ongeveer één zesde 
deel). Van de 11 niet met leien gedekte zol
ders hadden er zelfs 3 een onbeschoten pan
nendak. Dat op zolders met onbeschoten 
pannendaken plaatselijk grote kolonies kun
nen huizen, bleek ons bij een bezoek aan de 
in het overzicht vermelde pastorie te 
Eijs (L.). 

Het is mogelijk dat het feit, dat de Laat
vliegers zo te zien merendeels alleen in de 
warmste maanden van het jaar op de zol
ders verblijf houden en daar dan veelal de 
meest verborgen hoeken als verblijfplaats 
uitkiezen, een verklaring vormt voor deze 
ogenschijnlijk minder uitgesproken voorkeur 
voor warme zolders. Dat de zolders blijk
baar als verblijfplaats duidelijk meer in trek 
zijn dan de kerktorens, moge blijken uit het 
feit, dat onze toren-waarnemingen van deze 
soort tot dusverre beperkt bleven tot de 
vondst van een dood exemplaar te Kerkra
de. Hier dient echter aan te worden toege
voegd, dat in een aantal andere torens wel 
mest werd gevonden, die hoogstwaarschijn
lijk van Laatvliegers afkomstig was. Deze 
mest was echter zo te zien steeds afkomstig 
van solitaire dieren of van ten hoogste en
kele exemplaren. Het ziet er dan ook naar 
uit, dat de voorkeur voor zolders bij deze 
soort nog sterker is dan bij de Grootoren. 
Een vergelijking van de nieuwe gegevens met 
de gegevens die in 1952 werden gepubli
ceerd leert ons, dat verscheidene van de ge
registreerde recente zomerverblijfplaatsen te 
vinden zijn in gebieden, waar de aanwezig
heid van de soort ook in vroegere jaren 
werd vastgesteld, zoals bv. in Midden-Fries
land en in Zuid-Limburg. Er blijken echter 
slechts 6 gemeenten te zijn, die in beide 

overzichten voorkomen, nl. Leeuwarden, 
Texel, Den Helder, Amsterdam, Kerkrade 
en Valkenburg. Nu is dit niet zo verwonder
lijk, als men in aanmerking neemt, dat 
slechts in 29 van de 50 door Bels genoemde 
plaatsen recente onderzoekingen naar het 
voorkomen van vleermuizen werden ver
richt en dat uiteraard vooral in de grotere 
plaatsen zeker niet alle in beginsel als 
vleermuisverblijfplaats in aanmerking ko
mende gebouwen werden onderzocht. Bo
vendien werden er relatief weinig onderzoe
kingen verricht tijdens de wintermaanden. 
Wat dit laatste betreft lijkt het bijvoorbeeld 
waarschijnlijk, dat er ook nu wellicht nog 
af en toe Laatvliegers overwinteren in de 
grotten in de door Bels genoemd-e gemeen
te Maastricht. 

Het is overigens bekend, dat slechts een op
vallend klein aantal Laatvliegers in de Lim
burgse grotten overwintert (6, 7). Het 
lecuwedeel van deze dieren overwintert 
waarschijnlijk op vorstvrije plaatsen in 
spouwmuren e.d. (9). Zo kwamen er tijdens 
de restauratie van de toren van de N.H. 
kerk te Zuidlaren in de winter van 1953-
1954 volgens inlichtingen vele honderden 
vleermuizen te voorschijn uit balkvoegen, 
spleten en steigergaten. Vrijwel al deze 
vleermuizen zijn waarschijnlijk tengevolge 
van de koude omgekomen. Er kropen vol
gens onze zegsman op een gegeven moment 
in de sneeuw tenminste 3 soorten vleermui
zen rond. Hierbij waren behalve kleine ook 
verscheidene grote donkere vleermuizen, 
hetgeen dus wellicht Laatvliegers zijn ge
weest. Vermeldenswaardig is nog, dat door 
ons in 1962 op de aangrenzende kcrkzol-
der zeer veel oude en ook wat verse mest 
werd gevonden van een grote vleermuissoort. 
Dat de dieren soms ook in de kerk zelf 
overwinteren bleek ons in 1964 in de Ge
reformeerde kerk te Marum (2). Ook de 
mededeling van de koster van de R.K. kerk 
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te Lent (Gld.), die ± 5 jaar geleden in de 
kerk een grote donkere vleermuis ving, heeft 
wellicht betrekking op deze soort. 
Bepalen wij ons echter nogmaals tot de zo
merverblijfplaatsen, dan blijkt uit een aantal 
twijfelgevallen op de nieuwe verspreidings-
kaart (fig. 2), dat mogelijk nog meer Laat
vliegers huizen op en nabij plaatsen waar 
deze soort ook vroeger werd gesignaleerd. 
Hoewel de huidige verspreidingskaart aldus 
op veel punten overeenkomst vertoont met 
die van Bels, zijn er toch ook een aantal 
opmerkelijke verschillen. Zo werden bij de 
recente onderzoekingen bijvoorbeeld minder 
verblijfplaatsen van Laatvliegers geregis
treerd in Gelderland. Het aantal bekende 
verblijfplaatsen in Noordbrabant blijkt daar
entegen sterk te zijn toegenomen. Het be
hoeft uiteraard geen betoog, dat dit wellicht 
nauw samenhangt met de verschillende on
derzoekmethoden . 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de zo 
te zien vrij agressieve Laatvliegers op ver
scheidene kerkzolders ogenschijnlijk in pais 
en vree samenleven met andere vleermui
zen. Zo werd te Oudkerk geconstateerd, 
dat op dezelfde kerkzolder waar de Laat
vliegers huizen 's zomers tevens een grote 
kraamkolonie aanwezig is van de Watervleer
muis (Myotis daubentonii). Te Seheulder 
huisden de beide daar waargenomen Laat
vliegers op dezelfde kerkzolder als een ko
lonie Snorvleermuizen (Myotis mystacinus). 
Verder zijn zeker 7 gevallen bekend van 
een co-existentie tussen Laatvliegers en 
Grootoorvleermuizen. Dit werd nl. gecon
stateerd te Pieterburen, Lemelerveld, Ha-
inersveld, Riel, Gemert, Castenray en Leu
nen. Te Spannum werden zowel dode Laat
vliegers als dode en levende Meervleermui
zen (Myotis dasycneme) aangetroffen, maar 
dit hoeft uiteraard nog niet te betekenen, dat 
deze dieren er gelijktijdig aanwezig zijn ge
weest. Hetzelfde geldt t.a.v. de R.K. kerken 

te Nieuwnamen (Z.) en Oosteind (Nb.) 
waar zowel dode Laatvliegers als dode 
Grootoren werden gevonden en te Doenra
de (L.), waar een levende Laatvlieger werd 
aangetroffen op dezelfde zolder waar dode 
Grootoren werden gevonden. Het lijkt op 
grond van het voorgaande aannemelijk 
dat de Laatvliegers het althans kleinere 
vleermuissoorten beslist niet erg lastig ma
ken. Het is voor ons echter nog de vraag 
hoe Laatvliegers reageren op de aanwezig
heid van andere grote vleermuissoorten, zo
als bv. Grote hoefijzerneuzen. Vale vleer
muizen of Rosse vleermuizen. De ontmoe
tingskansen met deze soorten zijn overigens 
in ons land slechts klein, want Grote hoef
ijzerneuzen en Vale vleermuizen zijn uit
gesproken zeldzame verschijningen gewor
den en Rosse vleermuizen zijn tot dusverre 
in Nederland v.z.b. pas éénmaal in een ge
bouw aangetroffen. 

Wat de predatoren betreft, is er in ons land, 
naast de Bosmuis (9), nog tenminste één 
diersoort die het verspreidingspatroon van 
de Laatvlieger mogelijk plaatselijk wat kan 
beïnvloeden. Dit is de KerkuU. Het is nl. 
gebleken dat op door deze uilen bewoonde 
zolders meestal geen vleermuizen huizen, 
hetgeen uiteraard verklaarbaar is als men 
bedenkt, dat sommige Kerkuilen af en toe 
wel eens een vleermuis plegen op te peu
zelen (zie de in het overzicht vermelde 
braakbal-gegevens!). 

Naar ik hoop zal dit artikel voor andere on
derzoekers een aanleiding zijn om eens wat 
meer aandacht te besteden aan deze interes
sante vleermuissoort, waarover eigenlijk pas 
bedroevend weinig bekend is. Als er in ons 
land naast de Meervleermuis en de Rosse 
vleermuis één soort is, waarbij behoefte be
staat aan een goed opgezet ringonderzoek 
is dit naar onze mening zeker de Laat
vlieger! 
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Summary: On the distribution of Eptesicus serotinus (Schreb.) in the Netherlands. 
From 1961 till 1967 about 1200 lofts and towers of churches, castles and other buildings where 
searched for summer-resorts of bats. Eptesicus serotinus proves to have been seen alive on 28 dif
ferent places. Dead specimens were found in 10 other localities. All data on the distribution of this 
species are compiled in the table, together with some information obtained from literature and re
ceived from others. 
This recent information has been compared with the dates published bij Bels in 1952. Map num
ber 1 shows the details gathered by this author. The new data have been designed on map number 2. 
Eptesicus serotinus has a strong preference for summer quarters on lofts. For some reason towers 
seem to be far less suitable. However it seems very likely that most animals stay only a rather 
short time on the lofts. Maybe it is for this reason, that this species seems to have less preference 
for lofts under slated roofs than Plecotus species do. No doubt the second half of June and the first 
weeks of July mostly offer the best opportunities to see these bats. On many places which where 
visited in august and september rather fresh dung, probably of Eptesicus serotinus, was found. The 
fact that in spite of this no bats where seen in these localities, suggests that the buildings where 
visited too late. Hence it is clear that this species must occur on many more places than might be 
concluded from the data in the table, 
At 8 places where this species still occurred more or less recently, adults of Eptesicus serotinus have 
been seen together with living juvenile ones. On 5 other places dead young animals have been found. 
Except these 13 places there are at least 5 other localities which probably may be considered as 
being nurseries or former nurseries. The highest number of bats which have been certainly seen 
at one place amounts to about 80. However we got information that only some years ago there pro
bably was a stronghold of nearly 300 individuals at one place. 
On at least 9 lofts where Eptesicus serotinus occurred, there where other bats too: in 7 cases a 
Plecotus species (Plec. auritus or Plec. aiislriacus). in one case a nursing-colony of Myotis daubentonii 
and in one case a nursing-colony of Myotis mystacinus. 
Winterquarters of Eptesicus serotinus mostly are not easy to find, as these bats probably mostly use 
deep fissures in brickwalls etc. In old marlpits and other subterranean places this species only oc
curs very seldom. Some animals pass the winter sleeping inside churches. They sometimes awake at 
sunday when the heating is being used. 
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