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Effecten van klimaatverandering op vleermuizen??

Vooral: analyserende 
speculerende verhalen  modelstudies / voorspellingen

Zoals vaak bij vleermuizen:
feitelijk onderzoek naar effecten blijft achter
toch al wat waarnemingen



jaarcyclus



Vleermuizen  energie-kunstenaars 

torpor / lethargie
opwarmen externe bron
energiemanagment



Klimaat verandering ?
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Effecten op functies?
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Extremen

stormen 
ontwortelen verblijfplaatsbomen !

endemische soorten tropische eilandjes?

Grijskopvleermuizen

Vallen uit de boom bij
temp boven 42º C
Sinds ‘94 meer dan 30.000!



(gemiddelde) temp wordt hoger
range voorkomen / overwintering hoger en noordelijker (richting polen)

 verandering in soortensamenstelling / competitie

 effect direct / fysiologie / temperatuurmanagment
+ veranderd habitat
+ veranderd voedsel aanbod 
+ timing voedsel (bloei en vruchtdragen - insecten)
+ timing migratie

 lengte winterslaap
 hoeveelheid geschikte objecten

 eerder en vaker wakker 
– energieverbruik 
– timing met voedsel? 
– overleving en kansen jongen? 

– overdag warm / ‘s nachts nog koud?      extreem?



Verandering migratie afstand

ruige dwergvleermuis voor eerst in winter in Polen??
Eastern red bat westelijker dan ooit in Canada

in Wales (Davies 2009)

- positieve trend kleine hoefijzerneus 
betere overleving winter 
fitter uit de winter

- kraamverblijfplaatsen grote hoefijzerneus noordelijker in Wales
gemiddelde temp voorjaar min 10˚C

- laatvliegers noordelijker

- ook: veel regen en relatief koude zomer(s)
veel jonge gewone dwergvleermuizen verlaten

maar wel weer relatief lang en warm najaar



Vampier Desmodus rotundus (Mistry & Moreno-Valdez 2008) 

gevoelig koude 
 lager dan 10º C niet voldoende eten om verlies energie goed te maken

- minimum winter temp bepaalt noord en zuidgrens
- in Mexico grens voorkomen = minimum winter temp 10º C
- verwachting verschuiving noorden en  Texas
- vooral kusten noorden Mexico + golf gebied Texas  Louisiana
- al noordelijker dan modellen
 keuze winterverblijfplaatsen warmer dan buiten temp

- vampier in Amerika?  - ecologisch/andere soorten, 
- medisch mens + vee / commercieel
- publieke acceptatie vleermuizen - andere soorten



Litle brown bat Myotis lucifugus (Humphfries, Speakman & Thomas 2002)

modellering  noordgrens winterverspreiding 5 km noord / jaar 
in komende 100 jaar

samenhang  - fysiologie overwintering
- aanbod habitat overwintering in noordelijke range 

overwinteren daar waar winters   warm genoeg / niet te koud 
kort genoeg zijn..

Model: 
- energie verbruik winter
- wintertemperatuur



mopsvleermuis                Weise & Vohland 2010
model (Humphfries, Speakman & Thomas 2002)

Model  goede beschrijving huidige verspreiding
modellering  noordgrens winterverspreiding 600 noord 

in periode tot 2055

Vale vleermuis
Watervleermuis
Gewone dwergvleermuis

Model  geen goede beschrijving huidige verspreiding

andere factoren? 
energie verbruik niet goed genoeg bekend? 

Model  hoger energie verbruik voor alle / veel soorten
zuidelijke winterverblijven te warm
- toch voldoende voedsel vinden? 
- hoe trouw aan verblijfplaats? 



Ruige 
dwergvleermuis

Modelleren:  
- data voorkomen 

1940 – 2006

- klimaat & habitat



Opvallend: incidentie waarnemingen volgt voorspelling



gemodelleerd op basis  
- aanwezigheid / verspreidingsdata 
- klimaatdata - min temp, 

- gemiddelde temp, 
- neerslag, 
- vochtigheid 
- temperatuurrange over de dag 

Rebelo, Tarroso & Jones 2010

28 Europese soorten  

 gegroepeerd op basis 
biogeografisch patroon

Voorspellingen  vier IPCC scenario’s



alle

gematigd mediterraan  

boreaal   



boreaal gematigd



mediterraan







Kuhl’s 
Dwergvleermuis

15 jaar na 
eerste waarneming



Meervleermuis

Verspreiding 2050

3-4 ˚C tot 2100



Meervleermuis

Verspreiding 2080

3-4 ˚C tot 2100



Savi’s dwergvleermuis 
- waarnemingen in Noord Duitsland
-toename waarnemingen in Oostenrijk en Beieren  

Ingekorven vleermuis 
- toename aantallen in noord/westelijk verspreidingsgebied

Grote hoefijzerneus
- toename waarnemingen in noord/westelijke verspreidingsgebied
- Laatste 20 jaar



Effecten klimaatverandering op vleermuizen? 

Het kan vriezen en het kan dooien

Het  zal vriezen en dooien!







Alterra: 
Rooij,S. van et al. 2007



Alterra: 
Rooij,S. van et al. 2007

Bechstein’s vleermuis  

modellering voor Limburg 
- afname geschikt habitat
- klimaat bestendige netwerken? 

- kleine geisoleerde gebiedjes 
- binding gebied zeer lang bos 
- zeer geringe dispersie afstand 
- al kunnen ze grotere afstanden vliegen

klimaatverandering
- verschuiving habitat noorden 
- toename oppervlak

Voldoende dispersiecapaciteit ?? 


