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Vleermuizen in Brussel
Monitoring van vleermuizenpopulaties in Natura2000 gebieden
Wie op een heldere avond op balkon of in de tuin zit in Brussel maakt een redelijke kans om
tegen de avondhemel een of meer vleermuizen te zien rondfladderen. De typische vlucht
onderscheidt hen meteen van vogels en daarnaast zijn ze volkomen geluidloos. Hoewel… in
werkelijkheid maken ze een hels lawaai, maar hoger dan de gehoorgrens van de mens (boven
40 Khz). De echo van dat geluid gebruiken ze als oriëntatiemiddel om hindernissen in de
vliegroute waar te nemen, maar vooral om vliegende prooien zoals kleine insecten op te sporen
en te vangen.

Watervleermuis

Gewone dwergvleermuis

Natura2000
Overeenkomstig een Europese richtlijn
dient het Brussels Gewest (net als andere
regio’s) een aantal soorten te monitoren in
daartoe vastgelegde deelgebieden, de
Natura2000 gebieden. Het opvolgen van
het vleermuizenbestand in deze gebieden
door Leefmilieu Brussel maakt hier deel
van uit. Deze monitoring wordt jaarlijks
uitgevoerd
in
samenwerking
met
Natuurpunt Brussel en Plecobrux, de
vleermuizenwerkgroep van het Franstalige
Natagora. Zowel bosgebieden (door
Natuurpunt)
als
waterpartijen
(door
Plecobrux) worden onderzocht, volgens
een driejarige cyclus.
Natura2000 gebieden in Brussel
In het noordoosten: Laarbeekbos, Poelbos,
Dieleghembos, Boudewijnpark en
Moerassen van Jette en Ganshoren.
In het zuidoosten: Zoniënwoud en de
Woluwevallei. Kaart: Leefmilieu Brussel.
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Detectie-apparatuur
Je kan vleermuizen, mits wat aandacht en geduld, natuurlijk eenvoudig visueel observeren.
Voor het systematisch waarnemen wordt echter gebruik gemaakt van detectie-apparatuur (een
“batdetector”), een toestel dat de ultrasone (dus voor de mens niet hoorbare) geluiden omzet in
een hoorbaar signaal.

De performante D240x Petterson bat detector die we gebruiken.
Het toestel maakt niet enkel de ultrasone geluiden van
vleermuizen hoorbaar, maar heeft ook een intern geheugen
waarin een kort fragment kan worden opgeslagen. Dat kan
worden uitgestuurd naar een audiorecorder voor latere analyse
met daarvoor bestemde software (Batsound, Sonobat of andere).

Dit toestel maakt de aanwezigheid van roepende vleermuizen meteen duidelijk, ook in situaties
waar ze niet zichtbaar zouden zijn. Met wat ervaring kunnen soorten herkend worden: de meest
voorkomende soort is echter de gewone dwergvleermuis, die zowat 90% van de populatie
uitmaakt waardoor het moeilijker is ervaring op te doen in het herkennen van andere soorten.
Identificatie gebeurt vaak achteraf op basis van geluidsopnames.

Waarnemingen van de Gewone
dwergvleermuis (onze meest
voorkomende soort) in de laatste tien jaar,
2008-2017. Vleermuizen zijn duidelijk niet
aan groene zones gebonden, maar
kunnen zowat overal in het stadsweefsel
voorkomen.
Bron: waarnemingen.be

Transecten
Het systematisch registreren bestaat er in dat driemaal per zomer (midden juni, rond 1 augustus
en midden september) vaste “transecten” van 1000 meter afgelopen worden. Om de 50 meter
wordt hierbij gedurende drie minuten alle met de detector waargenomen activiteit genoteerd, in
periodes van 10 seconden. Dan verder naar het volgende meetpunt, en dezelfde aanpak. De
metingen kunnen pas een halfuurtje na zonsondergang worden aangevat, een transect aflopen
(meetpunten, notities en verplaatsingen) duurt al gauw twee uur of meer. Het is nachtwerk!
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Enerzijds is het vaak verrassend hoeveel signalen op sommige plekken worden opgevangen,
zonder visuele waarneming, maar anderzijds geeft de batdetector ook een richting van het
geluid aan en verhoogt dat de kans om inderdaad rondvliegende dieren, hetzij bij laat daglicht,
hetzij met de hulp van een zaklamp, werkelijk te zien te krijgen. Menselijke aanwezigheid schijnt
vleermuizen overigens helemaal niet te hinderen bij het jagen, en een vleermuis slechts een
paar meter voor je op ooghoogte zien opdagen is helemaal niet uitzonderlijk. Het aldus aflopen
van een transect veroorzaakt blijkbaar geen verstoring van hun jachtactiviteit.
Resultaten
Vaak worden op meetpunten enkele korte audiosignalen op een recorder opgenomen, en naast
de geschreven registratie van activiteit worden deze audiobestanden door Natuurpunt Studie
geanalyseerd, vooral met de bedoeling zeldzamer soorten dan de alomaanwezige Gewone
dwergvleermuis te identificeren. Tenslotte worden de metingen door Leefmilieu Brussel
gecentraliseerd, wat over de jaren heen toelaat de evolutie van de populatie in een gebied op te
volgen.
Over de studieperiode die nu bijna vijftien jaar bestrijkt zijn er uiteraard schommelingen in het
aantal waargenomen dieren, maar kan er niet van een merkbare achteruitgang gesproken
worden. Dat ligt anders wanneer vergeleken wordt met gegevens van vijftig jaar of meer
geleden: vleermuizen kwamen blijkbaar heel wat frequenter voor, ook in de stad. Die
achteruitgang kan aan een aantal factoren worden toegeschreven: in het bijzonder het gebruik
van verdelgingsmiddelen, waarbij enerzijds het aantal beschikbare vliegende insecten
(essentieel voedsel van vleermuizen) afneemt, maar vleermuizen zelf ook, via hun “menu”,
schadelijke stoffen opnemen die hun vitaliteit of vruchtbaarheid kunnen aantasten. Daarnaast
kwamen steeds meer schuil-, voortplantings- en overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in het
gedrang door renovatiewerken aan gebouwen, en door een ongunstig bosbeheer, waarbij oude
bomen, waarin verblijfplaatsen konden gevonden worden, vaak vrij snel werden verwijderd.
Deze tendens is gelukkig omgekeerd, ten voordele van een meer doordacht beheer (bewaren
van dood hout, e.d.).

Meewerken ?
Vermits er in dit systeem van waarnemingen drie maal tien transecten dienen afgelopen,
waarvoor je best minstens met twee - beter met drie personen op pad gaat-, is er nogal wat
werkkracht vereist om dat alles mooi rond te krijgen (niet in het minst omdat ook een redelijke
avondtemperatuur en droog weer nodig zijn voor een succesvol transect). Indien je benieuwd
bent naar dit soort belevenis dan ben je zeker welkom om mee te werken. Er is niet echt
kennis van vleermuizen vereist om met een bestaand team mee op pad te gaan. Iedereen kan
eenvoudige gegevens noteren bij de waarnemingspunten, maar ook met de batdetector
werken (wat je niet meteen zelf hoeft te doen) is vrij eenvoudig aan te leren. De transecten,
hoewel ze bij duisternis worden afgelegd, stellen meestal geen probleem van begaanbaarheid.
Doorgaans houden teams van waarnemers zich het hele seizoen aan dezelfde transecten,
zodat ze na een eerste verkenning met het terrein vertrouwd zijn. Laat je niet afschrikken!
Het leukere deel van de ervaring bestaat er natuurlijk in dat je met grote waarschijnlijkheid flink
wat vleermuizen kan te zien krijgen, zoals je ze onder dagelijkse omstandigheden zelden ziet.
Mee op stap gaan? Al was het maar een enkele keer. Geef je e-mail adres door aan Marianne
D’Hulster marianne.dhulster@gmail.com En dit best meteen met een telefoonnummer voor
later gebruik. We houden je dan op de hoogte wanneer en waar de waarnemingen starten,
ergens in juni, en schakelen je waar mogelijk in voor medewerking.
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Blijf op de hoogte over de vleermuizen:
Jaarlijks, het laatste weekeinde van augustus,
gaat op een heleboel locaties de Europese Nacht
van de Vleermuis door. In Brussel is dat meestal
in de Abdij van Rood-Klooster, op initiatief van
Leefmilieu Brussel, en met medewerking van
Natuurpunt Brussel en Plecobrux-Natagora.
Informatie en korte begeleide wandelingen met de
batdetector, voor volwassenen en kinderen.
In Passer en op de website en facebook pagina
van Natuurpunt Brussel vind je tijdig informatie
hierover.

Kaart met de 1 km transecten die in de
zomer van 2018 gepland zijn: het
Woluwebekken van aan de bron (Ukkel) tot
Lindekemaele/Hof ter Musschen (SintLambrechts-Woluwe) en het Zoniënwoud.

*****
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