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Aanleiding
Bij de NEM-wintertellingen bleek een sterke afname van het aantal overwinterende
exemplaren Baardvleermuis (afgekort Mmys) in de aardappelkelder van kamp
Westerbork. Terwijl bij de andere drie soorten: Franjestaart (Mnat), Gewone
grootoorvleermuis (Paur) en Watervleermuis (Mdau) de aantallen niet veranderden.

Een Elekon BatLogger C maakt sinds maart 2016 elk etmaal opnamen in de
aardappelkelder. Bij de opnamen van 2017 valt op dat de zwermperiode, de maanden
augustus en september, per etmaal nog niet een kwart van de opnamen oplevert van die
in 2016. Daarom zijn van deze opnamen, elke vijfde nacht, telkens tenminste 10%
geanalyseerd. Etmalen met weinig opnamen zijn geheel gedetermineerd.
Opnamen per soort
Baardvleermuis en Franjestaart blijken in 2016 aanmerkelijk meer aanwezig en actief te
zijn dan in 2017. Franjestaart duikt in 2017 pas drie weken later op dan in 2016 en is
dan nog in lagere aantallen aanwezig. Anderzijds blijkt dat deze soort in 2017 vrijwel
onmiddellijk sexsueel actief wordt, waar dat in 2016 nog drie weken duurt.
Watervleermuis laat beide jaren een overeenkomstig patroon zien. Na enige activiteit op
de eerste dagen, is er een masale aanwezigheid in de tweede helft van augustus tot een
paar dagen in september, waarna er in de tweede helft van september een nieuwe maar
kleinere groep actief is. Gewone grootoorvleermuis is vrijwel het gehele jaar aanwezig in
de aardappelkelder, maar blijft in september weg, mogelijk omdat andere te druk zijn.
Zwermactiviteit in relatie tot het weer
Vergeleken met de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid volgens een datalogger
in Assen (op 15 km afstand) valt op dat er 23-27 augustus en 5-15 september 2016
warmere perioden zijn. Die vallen samen met de piekperioden van Baardvleermuis en
Franjestaart en daarmee met de pieken in het totaaloverzicht van de opnamen. In 2017
komt alleen 29 augustus daar in de buurt, maar één dag is te kort voor invloed.
Wanneer een relatieve luchtvochtigheid van 97% of meer als periode met regen wordt
aangemerkt, lijkt Baardvleermuis door de regen van 10-16 augustus, 21-25 augustus en
28-29 augustus 2016 negatief in de zwermactiviteit te zijn beïnvloed. Dan zou dit ook op
de overgang van augustus-september en 5-19 september 2017 een rol kunnen spelen.
Zwermactiviteit van Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis is niet door het weer
beïnvloed.
Activiteitsmomenten
Voor het weergeven van de activiteiten over het etmaal is de start van elke meting
midden op de dag op 00:00 uur gezet, waardoor middernacht 12:00 wordt. Per soort
wordt per geanalyseerd etmaal de eerste en de laatste opname aangegeven. Tevens is
elke grafiek uitgebreid met de verlopende tijden van zonsondergang en zonsopkomst.
Wat daartussen gebeurt is uiteraard ’s nachts en in het donker. Dat kan gaan om dieren
die van elders komen aanvliegen en om buitenactiviteiten. Als voor zonsondergang of na
zonsopkomst activiteit is, gaat het om overdag overblijvende dieren in de
aardappelkelder.
In 2017 lijkt Baardvleermuis alleen ’s nachts aanwezig of langs te komen en zelfs dan is
die er maar een paar uren. Alleen op 30 augustus 2017 is de soort direct bij
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zonsondergang aanwezig, wat zou kunnen wijzen op dat een individu die dag slapend in
de aardappelkelder heeft doorgebracht. In 2016 is de soort veel etmalen rond
zonsopgang en zonsopgang en zelfs dagen voor zonsondergang (21 augustus, 10
september) of na zonsopgang (12, 17 en 22 augustus en 1, 11 en 26 september)
aanwezig. Dan moet tenminste een individu zijn blijven slapen in de aardappelkelder en
behoudens ’s nachts een poos buiten jagen, eigenlijk 24 uur aanwezig zijn geweest.
Aangezien deze soort nauwelijks sociale roepen maakt, betreffende de opnamen overdag
het rondvliegen en jagen in de aardappelkelder.

Franjestaart is in augustus 2016 uitsluitend ’s nachts aanwezig. Pas 5, 6 11 en 21 en
mogelijk 20 en 25 september is de soort er overdag aanwezig en dus overdag blijven
slapen. Op 5, 11 en 21 september is een mannetje zelfs rond het middaguur met sociale
roepen actief. In 2017 begint de soort pas een maand later opnieuw met nachtelijke
bezoeken van enkele uren en komt pas ruim drie uren na zonsondergang van elders
aanvliegen. Pas 1 oktober blijft er ten minste één individu slapen.
Conclusies
Hoewel het over twee jaren maar beperkte onderzoek en de dubbele steekproef van
dagen en opnamen beperkingen heeft, zijn een paar gevolgtrekkingen mogelijk:
1. De afname wordt vooral veroorzaakt door het minder en later zwermen door
Franjestaart en minder activiteit van Baardvleermuis. Minder activiteit is vooral
alleen ’s nachts langs komen en niet in de aardappelkelder overdag blijven slapen.
2. Daarbij speelt voor Baardvleermuis de warmere perioden in de ‘hittegolf’ van eind
augustus tot half september 2016 of de contramal daarvan de regenperiode in
2017 mogelijk een rol in de grotere of lagere aanwezigheid.
3. Het verschil in aantal opnamen Baardvleermuis tussen beide jaren is te groot en
valt geheel niet samen met warme perioden of juist het vermijden van natte
perioden, dat daarin een verklaring kan liggen. Het lijkt om een echte afname van
het aantal te gaan (zoals ook door de latere wintertelling van 26 januari 2018
wordt bevestigd).
4. Voor Franjestaart speelt de ‘hittegolf’ van eind augustus tot half september 2016
en de regenperiode van 2017 mogelijk een rol bij het begin van de zwermperiode.
5. Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis tonen geen verschillend gedrag
beide jaren en lijken daarmee ook onafhankelijk van de dagelijkse
weersomstandigheden.
Daarmee doet dit beperkte onderzoek vrezen voor het resultaat van de NEMwintertelling, met name voor de in Drenthe ernstig bedreigde soort Baardvleermuis.
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