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Zojuist is het 7e bulletin ver-

schenen van het Belgisch

Centrum voor Chiropterro-

logisch Ringwerk en Onder-

zoek. Het is in de Franse

taal verschenen (gestencild)

en bespreekt zo uitgebreid

als dat mogelijk is de diverse

vleermuissoorten die in Bel-

gië en Luxemburgzijn vast-

gesteld. Het geeft 36 kaarten

van de verspreiding. Hiertoe

heeft men het totalegebied,

evenals dat voor Nederland

is gebeurd, in atlasblokken

van 5x5 km verdeeld

waarin het voorkomen

wordt aangegeven.

De Nederlandse samenvat-

ting laten wij hieronder vol-

gen:

Voorkomen van vleermuizen in België
en Luxemburg in kaart gebracht

De meest opvallende populatiedalingen
komen voor bij de hoefijzerneuzen Rhinol-

ophidae, Vale Vleermuis Myotis myotis en

Mopsvleermuis Barbastella barbastellus. De

noordwestelijke areaalgrens van Grote Hoef-

ijzerneus Rhinolophus ferrumequinum valt

vrij goed samen met de lijn Samber-Maas.

De verspreiding van deze soort blijkt volledig

afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van

ondergrondse habitats. In het Groot-Hertog-

dom Luxemburg komt ze voor in de valleien

van de Alzette en Moezel. Ze ontbreekt op

de hoogvlakten van de Ardennen en de Eifel.

Er is een opvallende inkrimping van het are-

aal vanaf het midden van de jaren zestig.

Alleen in de Maasvallei en Lotharingen

houdt de soort stand alhoewel er ook hier een

zekere populatiedalingte zien is.

Een vrijwel identisch areaal bezit Kleine

Hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros,

enkele noordelijke uitlopers tot de provincie

Brabant buiten beschouwing gelaten. Deze

soort kent echter een zo sterke achteruitgang

dat ze mogelijk tot één van de meest bedreig-

de diersoorten van de Belgisch-Luxemburgse

fauna mag gerekend worden. Voor 1965

werd de Kleine Hoefijzerneus nog in 103 at-

lasblokken van het grondgebied waargeno-

men. Na 1974 waren het er nog maar vier

meer! De achteruitgang van hoefijzerneuzen

Rhinolophidae kent verschillende oorzaken;

overvloedig gebruik van pesticiden die een ni-

vellering van deentomologische faunatot ge-

volg hebben, verdwijnen van geschikte dag-

en winterverblijven en mogelijke zelfs kli-

maatsveranderingen. Het verspreidingsge-

De eerste gegevens over vleermuizenin ons land dateren reeds uit het prille begin van

de vorige eeuw. De 19e-eeuwse chiropterologen beperkten zich echter meestal tot re-

gionale inventarisaties en gaven weinig of geen gegevens over de spreiding der soor-

ten. Dank zij het sinds 1939 ondernomen ringwerk en het intensief veldonderzoek

van het laatste decennium konden talrijke data verzameld worden die deze kartering

van de in België en Luxemburg voorkomende vleermuizenmogelijk maakte. De kar-

tering is echter nog vrij onvolledig omdat verschillende landsgedeelten onvoldoende

of zelfs helemaal niet geïnventariseerd zijn. Ze mag daarom slechts als een voorlopi-

ge basisinformatiebeschouwd worden, die niettemin reeds een duidelijk beeld geeft

over het voorkomen en deareaalevolutie van de inlandsevleermuizen.

Voor de kartering baseerden wij ons op de

voor het Belgisch-Luxemburgse-grondgebied

beschikbare stafkaarten met oppervlakte-

eenheden van 80 km 2 (schaal 1/10.000). Per

soort zijn twee kaarten gebruikt. Een eerste

kaart geeft zomer- en winterwaarnemingen,

reproductieplaatsenen observaties buitenhet

dag- of winterverblijf weer. De tweede kaart

geeft een overzicht over de areaaldynamiek

van de soort over drie perioden: de periode

voor 1965, de jaren 1965 tot en met 1974 en

deperiode na 1974. Deze intervallenzijn niet

arbitrair gekozen maar afgeleid uit de popu-

latie-evolutie van de Kleine Hoefijzerneus

(Rhinolophus hipposideros) en kunnen gro-

tendeels ook toegepast worden op de meeste

andere soorten. Voor ieder soort zijn tevens

enkele biologische en oecologische karakte-

ristieken en de noodzakelijkebeheers- en be-

schermingsprojecten vermeld.
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bied van Vale VleermuisMyotis myotis is, op

enkele recente waarnemingen in het zuiden

van Oost-Vlaanderen en Limburg en in de

omgeving van Bergen na, beperkt tot het zui-

den van de lijn Samber-Maas.In Luxemburg,

Lotharingen en de Franse Maasvallei houdt

deze troglofiele soort nog vrij goed stand.

Een bescherming van de nog bestaande

kraamkolonies dringt zich echter op. De

Mopsvleermuis Barbastellabarbastellus werd

vroeger vooral in Midden- en Hoog-België

gesignaleerd, vrijwel uitsluitend tijdens de

winterperiode. Alleen uit de omgeving van

Charleroi is een kraamkliniek bekend. Na

1974 is deze soort slechts maar in twee atlas-

blokken gesignaleerd.

De Meervleermuis Myotis dasycneme komt

alleen maar als overwinteraar in België voor.

De grootste concentraties zijn te vindenin de

mergelgroeven van de Sint Pietersberg en het

Jekerdal. In de natuurlijke grotten van de

Maasvallei is de soort sterk teruggelopen. In

Laag-België overwinteren Meervleermuizen

in oude forten en ijskelders. Uit Luxemburg

zijn geen gegevens bekend. Het vrijwaren

van de ondergrondse hibernaculain ons land

is van kapitaal belang voor het behoud van

de Westeuropese subpopulatie van de Meer-

vleermuis.

Van de kleinere Myotis- soorten is de Water-

vleermuis Myotis daubentoniide meest alge-

mene. Deze boven het water foeragerende

soort is de laatste jaren boven practisch alle

plassen, die een voldoende oppervlakte heb-

ben, waargenomen. In Luxemburg is deze

soort slechts in één atlasblok gesignaleerd,

maar dit is vermoedelijk te wijten aan het te

weinig systematisch inventariserenvan water-

plassen en rivieren. De BaardvleermuisMyo-

tis mystacinus en de Brandts VleermuisMyo-

tis brandtii zijn moeilijk van elkaar te onder-

scheiden soorten. De meeste gegevens zijn

daarom aangegeven als mystacinus vel

brandtii en zijn over het gehele grondgebied,

waar er een systematische inventarisatie

plaatsvond, verzameld. Alleen van het Ar-

deens- en Eifelplateau zijn geen data bekend.

Volgens een recente studie zouden ongeveer

85% van alle Baardvleermuizen tot de mysta-

cinus-soorten behoren.

De Ingekorven Vleermuis Myotis emargina-

tus kent een gestadige achteruitgang tot 1974

maar nadien trad er stabilisatie op, vooral in

het zuiden van het land. In Laag-Belgiëis de

soort zeer zeldzaam. Vermoedelijk schuift de

noordelijkste areaalgrens van de Ingekorven

Vleermuis ietwat zuidwaarts. De Franjestaart

Myotis nattereri mag als vrij zeldzaam be-

schouwd worden. De meeste waarnemingen

komen uit het gebied tussen Samber en Maas

en uit de vallei van de Ourthe. Van deze soort

is nog geen zomerkolonie bekend.

Zeer zeldzaam is ook de Langoorvleermuis

Myotis bechsteinii, een bij uitstek arboricole

soort, die tot nu toe nog niet in Laag-België

en Luxemburg is waargenomen. Door zijn

sterk verborgen levenswijze is het bestand

van deze soort wellicht onderschat.

Ook van de andere boombewonende soor-

ten, de Rosse Vleermuis Nyctalus noctula en

de Bosvleermuis Nyctalus leisleriizijn nog re-

latief weinig gegevens bekend. Van de Rosse

Vleermuis zijn uit Laag- en Midden-België

reeds verschillende zomerkolonies bekend

maar hoogstwaarschijnlijk komt ze over het

hele land voor. Van de Bosvleermuis zijn

slechts twee controleerbare vondsten uit de

vorige eeuw bekend (Overijse, 4 augustus

1873).

De anthropofiele soorten zijn nog vrij alge-

meen. De Laatvlieger Eptesicus serotinus is

practisch in alle tot nu toe geïnventariseerde

landsgedeelten waargenomen. In het Groot-

Hertogdom Luxemburg is deze soort vooral

in het centrale deel goed vertegenwoordigd.

De nog meer uitgesproken synantrope

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus, is

zelfs de meest algemene en talrijk voorko-

mende soort. Door de intensivering van het

veldonderzoek en de verbeterde determina-

tietechnieken, onder andere het gebruik van

de ’Bat-detector’), zijn van de Dwergvleer-

muis, de laatste jaren talrijke gegevens verza-

meld. Van de Ruige Dwergvleermuis Pi-

pistrellus nathusii zijn er twee recente vond-

sten bekend: een adult wijfje, gevonden te

Hoevenen (Antwerpen) op 23 september
1980 en een geringd mannetje, gevangen te

Ruette (Luxemburg) op 27 oktober 1980. Dit

laatste dier was een migrator uit de DDR (te-

rugvangst). Deze data zijn de eerste waarne-

mingen van deze soort in België. Het genus

grootoorvleermuizen Plecotus is uniform

over het gehele grondgebied waargenomen,

maar er valt toch een duidelijke achteruit-

gang te signaleren seder 1914. De Gewone

Grootoorvleermuis Plecotus auritus komt

algemeen voor en de hiaten in de kartering
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zijn het gevolg van het gebrekkig onderzoek

in enkele landstreken. De Grijze Grootoor-

vleermuis Plecotus austriacus blijkt vooral

goedvertegenwoordigd te zijn in het noorden

van de provincie Oost-Vlaanderen, de Maas-

vallei en in de valleien van de Alzette en de

Moezel in Luxemburg.

Concreet samengevat zijn het dus vooral de

troglofiele soorten die een opvallende achter-

uitgang kennen. Alleen de Watervleermuis

Myotis daubentonii vormt een uitzondering

op deze regel en neemt, om nog onbegrijpe-

lijke redenen, toe. Het verlies aan onder-

grondse overwinteringsplaatsen door recrea-

tie (speleologie, toerisme), gewijzigde ontgin-

ningstechnieken (dagbouwexploitatie), ge-

bruik van grotten en groeven als stortplaats,

en dergelijke mogen zeker als één van de

voornaamste oorzaken van deze nivellering

beschouwd worden. Maar ook voor de ande-

re oecologische groepen is de toekomst zeker

niet rooskleurig. De dendrofiele soorten

hebben te lijden onder de moderne bosbouw

en zien door het overtollige kappen van

oude, holle bomen talrijke potentiële kraam-

kamers verloren gaan.

De anthropofiele soorten staan dikwijls bloot

aan directe vernielingen of verstoringen door

de mens die ze, op basis van onbegrip en pri-

mitieve vooroordelen, als schadelijke en

schrikwekkende dieren bestempeld. En zeker

niet in het minst lijdt de ganse vleermuispo-

pulatie verliezen ten gevolge van het gebruik

van schadelijke bestrijdingsmiddelen in land-

en bosbouw en bij restauraties van gebou-

wen. Om verschillende soorten voor verdere

achteruitgang te behoeden dienen daarom,

naast een wettelijke bescherming, dringende

en effectieve maatregelen genomen te worden

zoals debescherming van hun natuurlijke ha-

bitats. De creatie en het beheer van de voor

vleermuizen vitale overwinteringshabitats en

de bescherming van hun zomerkolonies is

daarom van primordiaal belang voor de vrij-

waring van de vleermuizenfauna.
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Inventarisatie van vleermuisbomen

Door een inventarisatie van zogenaamde

’vleermuisbomen’ per gemeente willen wij

proberen een overzicht te verkrijgen van die

bomen in ons land, waarmee zuinig omge-

sprongen zal moeten worden. Van vleermuis-

bomen vernemen wij graag plaats (naam bos

of landgoed), eigenaar van de grond, ge-

meente, voorkomende soorten en hun aan-

tal, data van waarneming, boomsoort en an-

dere aanvullende gegevens. De gegevens zul-

len niet zonder toestemming van de melder

aan derden worden afgestaan. Zwart/wit

foto’s zijn zeer welkom. In de toekomst ho-

pen wij de eigenaren van de vleermuisbomen

in Nederland met behulp van een aardig ge-

schrift te kunnen wijzen op de waardevolle

bomen, die op hun terrein voorkomen.

Redactie.


