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Vleermuizen worden slachtoffer

slachtofferrisico verschillend tussen soorten? Verschillen tussen landschappen!?  

Gewone dwergvleermuis

Vleermuizen: slachtofferrisico?

Vooral migrerende soorten slachtoffer? 

migratieroutes in NL en EU niet echt bekend
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Wanneer vallen slachtoffers?

Patronen (1)

• Meeste slachtoffers in nazomer (zie 
Brinkmann et al.)

• Meeste slachtoffers bij warm weer met 
weinig wind

• GEEN systematische (wel lokale) 
verschillen tussen man/vrouw en 
adulten/juvenielen

• Barotrauma en/of botbreuken

Soms veel slachtoffers / ook niet migrerende soorten

Duitsland

• > 2110 slachtoffers gevonden

• 19 soorten

• 30% Nn vleermuis, 20% Pp, 25% Pn

Europa (vooral DE, FR, ES en PT) 

• > 5.500 gevonden

• 23 soorten

• 14% Nn, 9% Nl, 

• 19% Pp, 13% Pn, �> 50% Pspec

Nederland: 

• 14 Pp, 7 Pn, 1 Es

migratie ? 

Soorten migratie?

foerageren migratieperiode? 

foerageergebied-migratie?

Weer & wind migratieperiode?

Interessante vragen mbt risico’s 

Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Risico’s schatten en afwegen? 

Onze doelstelling:

•Gestandaardiseerd slachtoffers zoeken onder de turbines

•Inclusief verdwijnkans +  vindkans   - in relatie tot  vegetatiestructuur

•Gestandaardiseerd akoestische activiteit meten – maaiveld + ashoogte

•Data modelleren  - op basis van Duits model

•Protocollen ontwikkelen

Risico’s schatten en afwegen? 

• ZOEKEN in 5 windparken 
bij 2 turbines 
van beging augustus tot eind september
(migratieperiode)
dag 1,4,7, 10,.. 

• Verdwijnkans:  20 vers-dode donkergekleurde muizen
zoeken, 1,2,3,4,7,10

• Vindkans :  verstoppen dummies

• Bepaling afzoekbaar gebied in klassen   

Wind turbines & bats : measuring & predicting

Parki si lower upper

Almere 0.468 0.290 0.648

Burgervlotbrug 0.884 0.812 0.941

Herkingen 0.748 0.637 0.844

Wieringermeer‐
Kolhorn‐
Waardtocht

0.735 0.619 0.835

Wieringerwerf‐
Waterkaaptocht

0.186 0.051 0.383

Figuur 7.1: Proportie verblijvende 
muizen karkassen in relatie tot dag 
na uitleggen. 

Lijnen = data; 
stippellijnen = model.

Tabel 8 
Geschatte dagelijkse 
verblijfkans van 
karkassen

Onder & boven grens 
95% 
betrouwbaarheids-
interval.
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Wind turbines & bats : measuring & predicting

Figuur 7.2: geschatte zoek-efficiëntie 
NL data en combi NL en D data.

Schattingen per zichtbaarheidsklasse 
Voor de 5 locaties 
links naar rechts: Almere, Burgervlotbrug, 
Herkingen, W.-Waardtocht, W.-Waterkaaptocht.

Fig 7.3 NL zoekers scoorden net wat beter 
in vinden dummies dan de D. 

Risico’s schatten en afwegen? 

ZOEKEN 

•Intensief/vaak genoeg zoeken

KANSEN / EFFICIËNTIE

bepalen:

•verdwijnkans 

•vindkans

•opvl / afzoekbaar gebied

•opvl / klassen zichtbaarheid

met praktisch VELD FORMULIER

� vastgelegd in PROTOCOL !!

Meten activiteit? 

• Gestandaardiseerd akoestische activiteit meten – maaiveld + ashoogte

automatische detector �Ana-bat 

Meten activiteit? 

• Gestandaardiseerd akoestische activiteit meten: maaiveld + ashoogte

automatische detector �Ana-bat

NB:

• Half automatische analyse

• Keuze voor filters..   Bv. Nycnoc / nyctaloiden

Op gondel-hoogte

vooral groep rosse / laatvlieger / tweekleurige 
+ gewone dwergvleermuizen 
+ ruige dwergvleermuizen

Op maaiveld-hoogte

vooral gewone dwergvleermuizen
+ ruige dwergvleermuizen
+ groep rosse, laatvlieger, tweekleurige

+ beetje myotis

Resultaten vleermuisactiviteit 

Figuur 4.8 relatieve abundantie vlm – in relatie tot windsnelheid (m/s) + optreden van die windsnelheid op 
gondelhoogte. 
Voor alle windparken samen  gedurende studieperiode (n=22051 10 min perioden; n=2371 vlm opnames

Resultaten vleermuisactiviteit 
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Figuur 4.9 Inverse cumulatieve verdeling
vleermuisactiviteit op gondelhoogte voor

Verschillende wind snelheid (m/s) 

n=22051 10 minuten periodes; 
n=2371 vlm opnames. 

Figuur 4.10 uitsnede figuur 4.9 

Resultaten vleermuisactiviteit wanneer: slachtofferrisico?

Figuur 4.11 # opnames / uur op gondelhoogte 
voor verschillende windsnelheden (m/s). 
n=22051 10 min perioden; n=2371 vleermuis opnames.

Weinig activiteit en weinig slachtoffers 

bij windsnelheid boven 5 a 6 m/s !!

En bij lagere temperaturen0
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Figuur 4.12 # opnames / uur op gondelhoogte 
Voor verschillende temperatuur categorieën (graden C). 
n=22051 10 min perioden; n=2371 vleermuis opnames.

?? Kansen vermijden slachtoffers?

‘’Stilstand voorziening’’

Meten activiteit? 

• Gestandaardiseerd akoestische activiteit meten – maaiveld + ashoogte

automatische detector �Ana-bat 

� vastgelegd in PROTOCOL !!!

Wind turbines & bats : measuring & predicting

(Korner-Nievergelt et al 2011: 
1) model: aanname constante vindkans en verblijfkans, 
2) Model aanname constante vindkans, afnemende verblijfkans, 
Huso 2010: 
3) Ander model, constante vindkans, niets expliciet over verblijfkans. 

N̂

Tabel 12 geschatte vindkans p en geschat aantal slachtoffers
54 nachten tussen 6 augustus en 30 september, voor alle 5  locaties.

Model
Schatting op basis van alleen gevonden slachtoffers 
In ons onderzoek: slechts 1 gewone dwerg en 1 ruige dwerg

Model

Schatting op basis van gevonden slachtoffers, akoestische activiteit 
en weer-data (met name windsnelheid)

zA = (log(A + 1) - mean(log(A + 1))) = sd(log(A + 1)) and zW = (W - mean(W)) = sd(W). 

Tabel 14 geschatte # slachtoffers (N) op basis van gevonden slachtoffers, akoestische activiteit, en windsnelheid
Periode 3 augustus – 30 september, alle 5 locaties. Q = # turbines, searches = aantal zoekmomenten, c = gevonden slachtoffers, 
T = # dagen, A = akoestische activiteit in # opnames met vleermuis signalen.

Wind turbines & bats : measuring & predicting

Tabel 15: geschat # slachtoffers per locatie. Q = # turbines, 
NL = alleen NL data, BMU = alleen D data + D samenhang, BMU NL = NL + D data + NL + D samenhang

Tabel 16: idem, zonder Almere

Alleen NL data
NL slachtoffers
D samenhang

NL + D slachtoffers
NL + D samenhang
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Conclusies

• Protocollen zijn werkbaar

• Model werkt

• Meer NL data � smallere bandbreedte / nauwkeurigere voorspelling

� stimuleren dat onderzoek in NL volgens nieuwe protocollen gebeurt!

• 10 slachtoffers   � nauwkeurige voorspelling (per regio, park of turbine)

Belangrijk: 
• Nu waar nodig al mitigatie door stilstandvoorziening in plan opnemen!  �
• Met model optimum : maximaal voorkomen slachtoffers 

minimum aan verminderde energie-opbrengst

duurzame energie = ook duurzaam voor biodiversiteit
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Bijbehorende rapporten en notities:
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Downloaden rapportage http://www.rvo.nl

of via:  www.buwa.nl of  www.zoogdiervereniging.nl

rapporten

en. Wat zijn de belangrijke onderwerpen in komende jaren?

Inschatten effecten 
– andere landschapstypen, invloed specifieke omstandigheden

Stilstandvoorziening (geef er een andere naam aan!!)
– hoe afstellen en onderzoeken, 
– slim maken zodat het zo weinig mogelijk kost en zo veel mogelijk oplevert

Onderzoek na plaatsing windturbines 
– slachtoffers zoeken, maar dat niet alleen �
– gedrag en verspreiding

Toekomst ??


