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KIJK HIER!

Batman“Pi pi pi
tju
tju
tju
in je buurt
priet priet priet”
Ze hadden al niet zo’n best imago. En sinds corona is dat er
niet beter op geworden. Maar vleermuizen zijn vernuftige
Als de dagen lengen zijn ineens vogels
beestjes waarvan we in Nederland amper iets tetevrezen
horen die de hele winter hun snavel
gehouden. En er zijn vogels die
hebben. Sterker nog: ze eten honderden insecten hebben
per nacht,
niet eens in Nederland blijven.
het is dus juist fijn dat ze zo in onze nabijheid simpelweg
leven.

Hoe zit dat precies? Welke vogel geeft ons
dat ultieme lentegevoel? We vragen het
ecoloog en vogelaar Camilla Dreef.

olgens Camilla is het lastig één
vogelsoort aan te wijzen die als
eerste de lente inluidt. “Bovendien verschilt het per jaar welke soort
als eerste van zich laat horen. Vogels
beginnen met zingen omdat het langer
licht is, dat prikkelt hun biologische klok.
In Nederland hebben we stand- en trekvogels: standvogels blijven het hele jaar
door, trekvogels verblijven een bepaalde
periode van het jaar buiten Nederland.
Het zijn dan ook de standvogels die we
als eerste horen als de dagen lengen. Zij
hoeven immers niet eerst terug te vliegen
vanuit verre oorden.”

Keiharde zang
Camilla: “De zanglijster is een van de
eerste standvogels die begin maart al te
horen is. Een schuw vogeltje dat je niet
snel ziet, maar dat een keiharde uitbundige zang heeft. Hierin worden strofes
een aantal keer herhaald en vervolgens
begint ie weer met een nieuwe variatie.
Je hoort ze eigenlijk overal: in steden en
dorpen, vooral in bomen en in dichte
struiken. Elke plek waar ze maar een
beetje beschut kunnen zitten. Soms kun
je ook zien dat ze in je tuin zijn geweest:
zanglijsters zijn enorme slakkeneters.
Die slaan ze stuk op bijvoorbeeld een
steen. Als je in de lente of zomer veel
kapotgeslagen slakkenhuisjes ziet liggen,
weet je dat er zanglijsters op visite zijn
geweest.” Andere standvogels die we vanaf begin maart al kunnen horen zijn de
koolmees, met een ritmische, eenvoudige
zang en de merel, die vaak vroeg in de
ochtend begint en nog lang te horen is.

Korte- en langeafstandstrekkers
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verschillende vleermuissoorten, elk met
z’n eigen ecologie. Mede daardoor is het
vrij lastig om vast te stellen hoe het precies
met ze gaat. Met sommige soorten gaat het
veel beter dan verwacht. Dit voorjaar werd
in Zuid-Holland bijvoorbeeld een forse
broedkolonie kleine dwergvleermuizen
ontdekt, een primeur voor Nederland.
Tegelijkertijd verdwijnen op andere
plekken in Nederland grote kraamkolonies
van andere vleermuissoorten die soms al
decennialang op die plek zaten.

Scherpe tandjes
Een groot deel van de Nederlandse vleermuissoorten is min of meer vaste gast in
woonwijken en stadsparken. Het heeft zo

z’n voordelen dat ze vaak de bebouwde
omgeving opzoeken, want alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. Per
nacht eet een vleermuis wel driehonderd
muggen, kevertjes, motjes en nachtvlin24
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ders. Voor
een gemiddelde vleermuizenkolonie komt dat neer op tientallen kilo’s
insecten per zomer, terwijl je amper merkt
dat ze er zijn. Hooguit vind je wat minuscule, op hagelslag lijkende keuteltjes bij de
uitvliegopening (vleermuispoep is droog
en stinkt niet). En heel af en toe maakt
een jonge vleermuis de vergissing om een
openstaand slaapkamerraam binnen te
vliegen. In Flevoland bellen geschrokken
bewoners dan weleens naar Staatsbosbeheer-vrijwilliger Vanessa Hemrika, die

In de loop van maart komen ook de korteafstandstrekkers aan in ons land: vogels
die hebben overwinterd in Zuid-Europa
of in Noord-Afrika. Zij komen terug op
het moment dat er in Nederland weer

De watervleermuis (Myotis
daubentonii) heeft opvallend
grote voeten die hij gebruikt
om insecten van het
wateroppervlak te pakken.
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leermuizen hebben iets ongrijpbaars. Ze komen pas tevoorschijn
als de schemering valt en bewegen zo acrobatisch door de lucht dat het
menselijk oog ze amper kan volgen. Horen
kunnen we ze meestal ook niet; vleermuizen maken geluiden die onze gehoorgrens
van 20 kilohertz te boven gaan. Geen
wonder dat deze vliegensvlugge wezentjes
uit het ‘tweeduister’ van oudsher in de mythologische hoek van ‘kwaad’ en ‘gevaar’
terecht kwamen; de mens vond ze gewoon
een beetje eng. Maar bekijk ze eens objectief, zónder griezelfilmgedachten. Dan
zijn vleermuizen vooral heel fascinerende
diertjes. Volgens vleermuisexpert René
Janssen telt Nederland momenteel achttien

insecten zijn en omdat ze hier een v
broedplek hebben. “De tjiftjaf, blau
borst en zwartkop zijn hier voorbee
van,” zegt Camilla. “Een heel klein d
van de tjiftjafs en zwartkoppen over
tert in Nederland, dus er is een kan
dat je ze al eerder hoort.” In april en
komen ook de langeafstandstrekker
in ons opgewarmde Nederland. Cam
“Dat zijn bijvoorbeeld de fitis, de ko
en de kleine karekiet. De fitis lijkt h
erg op de tjiftjaf, maar is geliger van
en heeft lichte pootjes. En waar de
zijn eigen naam roept, zingt de fitis
dalende reeks tonen. De koekoek h
maar heel kort, meestal in mei en ju
De kleine karekiet tref je vooral in h
rietland.”

Vogeltaal

Om de verschillende vogelgeluiden
leren herkennen kun je eigenlijk ma
ding doen: héél vaak luisteren. Cam
“Het makkelijkst is het om te beginn
met de zang van algemene vogelsoo
De merel, koolmees, zanglijster, vin
tjiftjaf, het roodborstje en winterko
je hoor je het hele voorjaar en de he
zomer door.
Elke vogel maakt heel veel verschill
geluiden. Ze hebben een rijk repert
het is een echte taal. In Nederland z
de mannetjes. Zij willen een partne
vinden of hun territorium claimen.
ook vrouwtjes maken geluid: zij heb
ben, net als de mannetjes, roepjes o
te waarschuwen, uit opwinding of o
elkaar te kunnen vinden. En hoewe
vogelgekwetter voor de meeste men
het ultieme lentegevoel oproept, zij
genoeg vogels die zelf al veel eerder
voorjaarskriebels hebben. Als ik in
’s nachts door het Vondelpark fiets,
de eerste bosuilen al horen. Die bro
net als de aalscholvers en de blauwe
reigers al heel vroeg in het jaar.”
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Grijze grootoorvleermuizen
(Plecotus austriacus) vouwen hun
extreem grote oren – 3 tot 4 cm
lang, ruim half zo groot als hun
lichaam – tijdens hun winterslaap
onder hun vleugels.

Op de grond zijn vleermuizen
erg onhandig. Vale vleermuizen
(Myotis myotis) vormen een
uitzondering: die rennen
weleens achter kevers aan.
Vleermuizen als vampiertjes?
Niet in Nederland. Alleen in
Zuid-Amerika komen drie
vleermuissoorten voor die zich
laven aan het bloed van vee en
andere dieren. Hier zie je hoe
een grootoorvleermuis zich
tegoed heeft gedaan aan de
vlindersoort kleine vos.
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De gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus) is goed
te herkennen als-ie in de schemer
boven je hoofd vliegt.
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FAUNA

30

Staatsbosbeheer

© Paul van Hoof/Buiten-Beeld
© blickwinkel/Alamy Stock Photo

Promovendus Lineke Begeman
doet al sinds 2017 onderzoek naar
vleermuiszoönosen, ziektes die
van vleermuizen op de mens kunnen overspringen. “In Nederland
is geen enkel geval bekend van
mensen die ziek zijn geworden
door vleermuiszoönosen. We
weten dat laatvliegers het voor
mensen gevaarlijke European bat
lyssavirus type 1 bij zich kunnen
dragen, dat hondsdolheid veroorzaakt. Toch is in ons land nog
nooit iemand hondsdol geworden
na een vleermuisbeet. De vraag
is hoe dat komt”, vertelt ze in een
interview in NRC. “Hoe meer we
erover weten, des te beter we de
angst kunnen wegnemen. Zodat
vleermuizen weer worden gezien
als waardevolle aanvulling op de
biodiversiteit, en niet als dreigend
gevaar.” (Bron: NRC, 17/07/2020)
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Hondsdol van
de vleermuis?

Zo’n opengesperde bek – zoals
bij deze ingekorven vleermuis
(Myotis emarginatus) – heeft
niets te maken met agressie:
vleermuizen moeten geluid
maken om te kunnen navigeren.

veel van de dieren weet en onder andere
de vleermuizenpopulatie van de Oostvaardersplassen hielp inventariseren.
“Stevige handschoenen zijn dan wel een
vereiste, want vleermuizen kunnen bijten
als ze zich in het nauw gedreven voelen.
En hun tandjes zijn scherp; ze moeten immers de harde insectenschilden kunnen
kraken. Nooit met blote handen aanraken
dus, ook omdat twee van de achttien
Nederlandse soorten — de laatvlieger en
de meervleermuis — drager kunnen zijn
van een rabiësvirus (hondsdolheid). Maar
meestal zijn vleermuizen goed in staat
zichzelf weer te bevrijden, als je ze even
tijd geeft. Ze zullen je niets doen als je
ze niet vastpakt”, aldus Vanessa. En ter
geruststelling: voor zover bekend is in
Nederland nog nooit iemand besmet via
een vleermuis (zie kader).

Vleermuisexpert en bestuurslid
Vleermuiswerkgroep Nederland

RENÉ JANSSEN

vleermuis.net

“De kleinste soorten maken
de hoogste geluiden;
grotere vleermuizen
produceren lagere pulsen”

ook al is het pikkedonker en zie je ze niet”,
vertelt Vanessa, die inmiddels haar eigen
batdetector heeft aangeschaft.

Ondersteboven
Elke soort z’n eigen sound
Vleermuizen staan bekend om hun bijzondere manier van navigeren en jagen:
echolocatie. Met hun mond of neus maken
ze een snelle serie geluidjes en op basis
van de weerkaatsing van die geluidsgolven
(de ‘echo’) kunnen vleermuizen haarfijn
lokaliseren waar obstakels en prooien zijn.
Voor het menselijk oor zijn de vleermuisgeluidjes vrijwel niet hoorbaar, maar
met een zogenoemde batdetector gaat er
een wereld voor je open. Het vergt wel
enige oefening om de geluiden te kunnen
thuisbrengen, want iedere vleermuissoort
heeft z’n eigen sound. René: “De kleinste
soorten produceren de hoogste geluiden;
de grotere gebruiken lagere pulsen. Ook
heeft elke soort z’n eigen patroon en
akoestische karakteristieken; van droge
tikken tot een meer ploppend geluid.”
Op die manier is goed vast te stellen waar
welke vleermuissoorten voorkomen, wat
hun belangrijkste jachtgebieden zijn en
welke vliegroutes ze vaak volgen — onmisbare informatie voor op vleermuizen
gericht natuurbeheer. “En het is een hele
leuke manier om te ontdekken welke
vleermuizen zoal boven je hoofd vliegen,

Vleermuizen hebben nog meer bijzondere
eigenschappen. Ze zijn de enige zoogdieren ter wereld die kunnen vliegen. Anatomisch gezien vliegen ze met hun hand.
De ‘vleugels’ bestaan uit een vlieghuid,
die hun lichaam verbindt met onderarm,
bovenarm en vingers — en die ook vastzit
aan achterpoten en staart. Alleen duimen
en voeten zijn vrij. Die voeten zijn cruciaal
voor de houding die vleermuizen aannemen als ze niet vliegen: ondersteboven,
hangend aan hun voeten. Het lichaamsgewicht trekt dan pezen aan die ervoor
zorgen dat hun poten automatisch ‘op
slot’ gaan en ze niet naar beneden kunnen
vallen. Het kost vleermuizen dus geen
enkele inspanning om ondersteboven te
hangen, terwijl ze zich bij onraad razendsnel uit de voeten kunnen maken: laten
vallen, vleugels spreiden en gáán. Wie zich
afvraagt hoe een hangende bevalling gaat
(vleermuizen zijn levendbarende zoogdieren): vaak keren vleermuisvrouwtjes
zich even om als de geboorte aanstaande
is — dat baart een stuk makkelijker. Dankzij
de staartvlieghuid, die dan als valscherm
dient, heeft het jong toch een zachte landing als het ter wereld komt.

Staatsbosbeheer

31

VLEERMUIZEN

32

Staatsbosbeheer

Aan die geboorte gaat een ongewone bevruchting vooraf. Vrouwtjes hebben als het
ware een inwendige spermabank. Vleermuizen paren in het najaar, maar de eicel
wordt pas bevrucht als een vrouwtje na
de winterslaap voldoende is aangesterkt.
De meeste vleermuissoorten krijgen één
jong, al zijn tweelingen geen uitzondering
bij soorten die jaarlijks grote afstanden
afleggen, zoals de ruige dwergvleermuis
en de rosse vleermuis. Een babyvleermuis,
oftwel vleermuispup, brengt de eerste
dagen van z’n leven door bij z’n moeder,
stevig vastgeklampt in haar vacht en bij de
melkklieren — óók als ze uitvliegt om op
voedseljacht te gaan. Pas na een tijdje blijft
het jong achter in de kraamkolonie als de
moeder jaagt. Na zo’n vier weken is het tijd
om zelf te leren vliegen. Vanaf eind juli is
het pup-proefvluchtentijd. Met een beetje
geluk zijn die eerste, onwennige hoogtemeters van de nieuwe generatie vleermuizen ook waar te nemen. Kraamkolonies
bevinden zich namelijk verrassend vaak in
de bebouwde omgeving. Spouwmuren, onder het dakbeschot of achter gevelbetimmering en luiken zijn geliefde vleermuisverblijfplaatsen, vertelt René. “Laat ze met
rust als je ze tegenkomt, want vleermuizen
zijn beschermde dieren die niet verstoord
mogen worden. Dat geldt zelfs als je denkt
dat ze dood zijn: misschien zijn ze alleen in
de lethargische staat van hun winterslaap
of dagslaapje.”

Tip van de boswachter

De donkere, vochtige ijskelder
op het landgoed Elswout in
Heemstede biedt onderkomen aan
overwinterende vleermuizen.
De pup van een gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus) wordt met de
hand groot gebracht in een
vleermuisopvangcentrum. Let op:
raak een vleermuis(pup) zelf nooit
aan met blote handen.
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In Nederland komen achttien
verschillende soorten vleermuizen voor, dwaalgasten niet
meegerekend. De
meest voorkomende
is de gewone
dwergvleermuis, de
kleine vleermuissoort
die ’s avonds als eerste tevoorschijn komt, als de schemering
net inzet. De relatief grote
meervleermuis is een
van de snelste
soorten. Hij kan
snelheden halen tot
wel 35 km/uur en
heeft opvallend grote
voeten waarmee hij insecten
van het wateroppervlak schept.
Opvallend aan de meervleermuis is daarnaast dat hij
’s winters van de aardbodem
verdwenen lijkt. Van de ruim
10.000 exemplaren die
’s zomers in Nederland leven,
worden bij de wintertellingen in binnen- én
buitenland nog geen
zevenhonderd stuks
geturfd. Waar de rest
blijft, is nog altijd een
raadsel. Van de ruige dwerg
vleermuis is via ringonderzoek
bekend dat vrouwtjes een
sterke seizoenstrek kennen en
daarbij grote afstanden
afleggen, tot wel 2000
kilometer. De
grootoorvleermuis
is veel honkvaster:
die overwintert in de
directe nabijheid van z’n
zomerverblijf.

Inwendige spermabank

Baardvleermuiskolonies
(Myotis mystacinus) in bomen
zijn best zeldzaam. Deze kolonie
achter het schors van een dode
boom werd gevonden door
René Janssen.

Vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer

VANESSA HEMRIKA

Hulp nodig bij het herkennen? Op de site
van de Zoogdiervereniging vind je een
handige zoekkaart. zoogdiervereniging.nl/
zoogdier-soorten/vleermuizen-algemeen

“Vleermuizen hebben
scherpe tandjes om de
harde insectenschilden
te kunnen kraken”
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Gewone dwergvleermuis: Mark Kras, meervleermuis: Paul van Hoof/Buiten-Beeld, ruige
dwergvleermuis: René Jansen/Buiten-Beeld, grootoorvleermuis: Jonathan Leeuwis

Vleermuizen
in Nederland
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