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Opmerkelijk gedrag
van de laatvlieger

Ludy Verheggen

Bijzondere ontmoeting

Een geliefde jachtplaats voor laatvlie-

gers in de gemeente Vorden, Overijs-

sel, is een populierenlaan die dwars

door een vochtig loofbos langs de

Baaksche beek loopt. Dit gebied, en

deze laan in het bijzonder, is in de eer-

ste week van juli 1991 tijdens de Euro-

pese bat-detector workshop in Gors-

sel (Kapteyn, in prep.) gedurende drie

opeenvolgende nachten bezocht. Het

tijdstip van bezoek lag steeds rond

middernacht. In deze laan jaagden
over een lengte van circa 250 meter de

volgende soorten (tussen haakjes
staat het maximum aantal waargeno-

men individuen vermeld): dwerg-
vleermuis Pipistrellus pipistrellus (5),

baardvleermuis Myotis mystacinus/
brandtii(1), grootoorvleermuis Pleco-

tus auritus/austriacus (1) en laatvlie-

ger (5). De laatvliegers jaagden be-

halve in deze laan ook boven de nabij-

gelegen akkers langs de bosrand en

langs een houtwal. In de laan stond

ons een wel heel bijzondere ontmoe-

ting met een laatvlieger te wachten.

Afwijkende echolocatie

Bij het eerste bezoek hoorden we op

een gegeven moment door de batde-

tector een monotoon smakkend getik

op ongeveer 27 kHz. Devleermuis die

dit geluid maakte, scheen zich niet te
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In deze laan werd op 4 juli 1991 voor het eerst een

vanaf een populier roepende laatvlieger ontdekt.

In Nederland gebruikt de laatvlieger waarschijnlijk al-

leen gebouwen als verblijfplaats. In het buitenland zijn

daarentegen ook verblijfplaatsen in boomholten ge-

vonden (Stebbings et al 1986). Laatvliegers kunnen

echter ook gebruik maken van bomen als rustplaats,
door tegen de stam te gaan hangen. In dit artikel be-

schrijf ik een waarneming van een laatvlieger die een

opmerkelijk gedrag vertoonde.

Laatvliegers, Eptesicus serotinus, ja-

gen over het algemeen weinig in bos-

sen, maar vooral in stedelijk gebied,

halfopen agrarisch gebied en in park-

landschappen. In bossen jagend, pre-

fereren laatvliegers jachtplaatsen met

veel vliegruimte, zoals brede bospa-
den of grote open plekken.
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verplaatsen. Het geluid was afkomstig
uit een van de populieren, op een

hoogte van een tiental meters. Helaas

was deze waarneming maar van korte

duur, en hoorden we na pakweg een

halve minuut geen geluid meer. Niet

lang daarna hoorden we het geluid
echter weer, maar nu kwam het uit

een anderepopulier die 100meter ver-

der stond. Tot onze grote verbazing
bleek het een laatvlieger te zijn die op

circa 10 meter hoogte tegen de stam

van de populier hing. Het dier hing
met zijn vleugels enigszins gespreid

langs het lichaam en de kop iets opge-

richt van de stam, en was constant aan

het roepen. Alleen wanneer het dier

enige tijd met onze felle zaklampen
beschenen werd of wanneer het ge-

luid nagebootst werd, onderbrak het

zijn roepseries. Het dier bleef dan ge-

durendekorte tijd stil hangen, waarna

het wegvloog, om dan na korte tijd

weer naar dezelfdehangplaats terug te

keren. Tijdens het rondvliegen waren

er voor de laatvlieger kenmerkende

echolocatiegeluiden te horen. Dit af-

en aanvliegen herhaalde zich meer-

deremalen, ook wanneer het dierniet

’opgeschrikt’ werd. Twee dagen later

namen we hetzelfde gedrag wederom

op dezelfde hangplaats waar.

Het geluid dat het dier vanaf de

boomstam maakte was opvallend een-

duidig en constant in klank en ritme.

Het bestond uit een lange reeks van

korte, smakkende tikken (tsjap, tsjap

... tsjap) op 27 kHz, die in een snel en

vrij regelmatig ritme voorgedragen
werd. Vlak voor het moment van weg-

vliegen nam het ritme in korte tijd toe

zoals ook bij kolonies waargenomen

kan worden tijdens het wegvliegen
vanuit de verblijfplaats. Op het mo-

ment van wegvliegen was de pulsher-

halings-frequentie het hoogst.

Paargedrag?

Hoewel over de betekenis van dit ge-

drag slechts gespeculeerd kan wor-

den, dringt zich een vergelijking op

met het gedrag van territoriale dwerg-
vleermuizenPipistrellus spec. en rosse

vleermuizen Nyctalus noctula in de

paartijd. In deze periode bakenen de

mannetjes een territorium af en lok-

ken vrouwtjes naar deze plaatsen toe

met werfgeluiden. Paarplaatsen van

rosse vleermuizen bevinden zich in

bomen. Paarplaatsen van dwergvleer-
muizenbevinden zich afhankelijk van

de soort in gebouwenof bomen.Deze

plaatsen worden verdedigd tegen

mannelijke indringers en worden

door verschillende vrouwtjes be-

zocht. Over het paargedrag van de

laatvlieger is echter nog nietsbekend.

De laatvlieger riep alleen vanaf de

boomstam en niet in de vlucht. Hierin

zijn overeenkomsten te herkennen

met het territoriale gedrag van de

rosse vleermuis. Rosse vleermuizen

roepen alleenvanuit hun territorium-

plaats en niet in de vlucht. Vergeleken
met roepende dwergvleermuizen, die

in de paartijd veel mobielerzijn en in

de vlucht roepen, draagt de roep van

de rosse vleermuisveel verder en kost

het vliegen meer energie, zodat het

voor derosse vleermuiswaarschijnlijk

voordeliger is om vanuit een zittende

positie te roepen (Lundberg, 1988).

Vergeleken met de kleinere dwerg-
vleermuizen kost het ook de laatvlie-

ger meer energie om te vliegen en

draagt de roep verder. Deze was op

een afstand van 100 meter nog goedte

horen.

De sterke plaatstrouw van de laat-

vlieger was opmerkelijk. Hij keerde

steeds naar dezelfdehangplaats terug.
De laatvlieger had een ruime keuze

uit meerdere populieren, maar om de

een of andere reden genoot deze ene

populier zijn voorkeur. Ook hierin

verschilt hij niet van territoriumhou-

dende rosse vleermuizen, dwergvleer-
muizen en grootoorvleermuizen.

In het Spaubekerbos, Spaubeek

(Limburg) namen Kees Kapteyn en

ondergetekende in 1989 twee rosse

vleermuizen waar, die tijdens achter-

volgingen af en toe korte tijd tegen de

stam van een beuk gingen hangen.
Ook deze rosse vleermuizen keerden

steeds terug naar dezelfde hangplaats.
Hier was echter duidelijk sprake van

interactie tussen soortgenoten. Dit

speelde zich vlakbij de kolonieboom

af, die in het najaarook als paarplaats

gebruikt werd.

Laatvlieger. Tekening Peter Twisk



Kenmerkende echolocatie

Het repeterende geluid van de laat-

vlieger is gemakkelijk te onderschei-

den van de werfgeluiden van dwerg-
vleermuizen en rosse vleermuizen

(zie Kapteyn, 1991). Het tikkende ge-

luid van grootoorvleermuizen zoals

dat beschreven is door Bruijn (1990)
klinkt ook weer anders. Schröpher et

al (1984) beschrijven ditzelfde geluid

bij vliegende grootoorvleermuizen.
Ook zij vermoeden dat het een functie

heeft bij de paarvorming. De groot-
oorvleermuis die we in dezelfde laan

vonden hing net als de laatvlieger aan

een populier en produceerde droge,
tikkende geluiden. Ook de tweekleu-

rige vleermuis Vespertilio murinus ver-

toont in de paartijd territoriaal gedrag
met karakteristieke zangvluchten

rond gebouwen.

In Aurland, Noorwegen heb ik in

augustus 1991 roepjes van rondvlie-

gende noordse vleermuizenEptesicus

nilssonii gehoord, die enige gelijkenis
hadden met die van de laatvlieger. In

de literatuurheb ik alleen in Schöber

et al (1989) een korte vermelding van

een type geluid van noordse vleermui-

zen, dat omschreven wordtals "social

calls” terug kunnen vinden (Ahlén,

1990; Skiba, 1989). De roepende
noordse vleermuizen (twee exempla-
ren) jaagden elk bij verlichte lantaarn-

palen. Tussen de jachtgeluiden door

waren er geregeldkorte roepjes te ho-

ren tussen 25 en 30 kHz. Deze lijken

op het eerste gehoor erg veel op de

werfgeluiden van dwergvleermuizen,
alleen de frequentie is hoger en de ge-

luiden hebben meer volume. Er is

echter nog een ander, duidelijk ver-

schil in de klank van de roep aanwe-

zig. De roep bestaat uit twee compo-
nenten die geleidelijk in elkaar over-

gaan. Het eerste deel is vergelijkbaar
met het "raspende roepje” van de

dwergvleermuis dat echter overgaat in

een "bedekt smakkend” tweede deel.

Aan het eind van de roep is daardoor

duidelijk toonkwaliteit te horen. Van

deze CF-component aan het eind van

de puls maakt ook Schöber et al (1989)

melding.

Rustpauzes
Vleermuizen onderbreken soms hun

jachtvlucht en gaan in/aan boom-

Het geluid heeft ook een sociale functie.

Foto Dick Klees
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stammen ofin/aan huizen hangen om

uit te rusten. Telemetrisch onderzoek

aan laatvliegers in zuidoost-Engeland
heeft een aantal facetten van dit rust-

gedrag aan het licht gebracht. Bij ob-

servaties aan gezenderde, maar ook

aan niet-gezenderde dieren, kon wor-

den vastgesteld dat laatvliegers soms

met hun voedsel naarvaste hangplaat-
sen (vooral schuren) vlogen en daar

enige tijd gingen rusten. Ook is het ge-

bruik van nachtrustplaatsen in gebou-

wen, die op grotere afstand van de ver-

blijfplaats kunnen liggen dan de jacht-
plaatsen, bekend geworden. De die-

ren ontwaakten ’s ochtends en vlogen
direct terug naar de verblijfplaats zon-

der onderweg te foerageren. Eén

waarneming had betrekking op een

gezenderd dier dat enige uren tegen
de stam van een wilde kastanje op een

hoogte van circa 8 meter rustte. De

boom stond in een laan langs een

drukke weg. Het dier maakte echter

geen echolocatiegeluiden en was

waarschijnlijk aan het slapen (schrift,
med. A.M. Hutson). Tijdens de rust-

pauzes zijn vleermuizen niet territo-

riaal. Hierdoor vallen aan bomen han-

gende vleermuizen vrijwel niet op.

Tot besluit

Het is waarschijnlijk dat het roepen

van de laatvlieger vanaf de boomstam

een sociale functie had. Tegelijkertijd
waren er in de laan enkele laatvliegers

aan het foerageren. Dit is echter de

eerste gedocumenteerde waarneming
van een dergelijk gedrag bij de laat-

vlieger. Het is niet erg waarschijnlijk
dat een dergelijk opvallend gedrag tot

nu toe systematisch over het hoofd is

gezien. Voorlopigga ik er dan ook niet

vanuit dat we hier met een voor de

soort typerend gedrag te maken heb-

ben.

Is het dan wellicht een jong dier ge-

weest dat communiceerde met de

moeder? Gezien het tijdstip van de

waarneming is ook dat niet onwaar-

schijnlijk. De betekenis diewe aan het

gedrag van de laatvlieger van Vorden

moeten toekennen blijft vooralsnog
onduidelijk.

Dat laatvliegers aan bomen kunnen

hangen en daarbij ook nog karakteris-

tiek kunnen roepen behoort echtertot

de mogelijkheden. Ik zou ieder die

over een batdetector beschikt, willen

vragen alert te zijn op een dergelijk ge-

drag.
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