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Achtergrond - toepassingen

▪ Telemetrie: op afstand volgen van gezenderde dieren

▪ Toepassingen:

● Vaststellen habitatgebruik: verblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageergebieden

● In kaart brengen migratieroutes

● Verzamelen ecologische basisgegevens: vliegsnelheid, 
verschillen tussen seksen en leeftijdsklassen, timing 
van vleermuisactiviteiten en relatie met 
omgevingscondities
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Achtergrond - zenders

▪ Beeper tags: iedere tag specifieke frequentie

▪ Coded tags: zelfde frequentie, iedere tag unieke 
identifier

▪ GPS tags: terugvinden tag vereist om 
geografische locaties uit te lezen, uitsluitend 
toepasbaar bij grotere soorten vleermuizen
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Achtergrond - ontvangers

▪ Actief:

▪ Passief:
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Motus Wildlife Tracking Systeem

▪ Specifiek geschikt voor:

● Vleermuizen en kleinere soorten vogels

● Volgen van vliegbewegingen gedurende langere tijd 
en over grotere afstanden

▪ Ontwikkeld door Birdstudies Canada
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Motus - eigenschappen

▪ Stationaire ontvangers

▪ Uniek gecodeerde tags

▪ Frequentie 150.1 MHz in Europa (166 MHz in Noord 
Amerika)

▪ Open source, uitwisseling van data door Birdstudies 
Canada
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Motus – 600+ ontvangstations wereldwijd
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Motus - locatiebepaling

▪ Locatie van de ontvanger

▪ Triangulatie 
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Bron: www.radiotracking.eu

Bron: Lagerveld et al 2016



Case studie: migratie Ruige Dwergvleermuis

▪ Trekken in grote aantallen door NL en migreren 
regelmatig over zee

▪ Er vallen relatief veel slachtoffers door windturbines
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Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)

▪ In opdracht van Rijkswaterstaat en EZ

▪ Omvat vleermuizen, vogels, zeezoogdieren en benthos

▪ Vier onderzoekslijnen om uiteindelijk een 
effectinschatting voor vleermuizen te maken:

● Populatieschatting

● Batdetectoronderzoek

● Telemetrieonderzoek

● Slachtofferonderzoek 
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Doelstellingen WOZEP telemetrie project

▪ Onderzoeken van de migratie ecologie

● Migratierichting(en)

● Proportie dat migreert over land en over zee

● Relatie met omgevingscondities

● Vlieg/ migratiesnelheid

▪ Gedrag bij offshore windparken

● Aantrekking

● Verblijftijd 
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Initiële onderzoeksopzet

▪ 500 vleermuizen

▪ 2018 - 2020
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Huidige ontvanger netwerk in NW Europa
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Ontvangers 
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Connectiviteit 
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• Data transfer

• Backup

• Realtime monitoring

• Alerting

• Control



Zenderen 
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Voorlopige resultaten
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Voorlopige resultaten
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Voorlopige resultaten
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Vervolgstappen 

▪ Vliegpadmodellering (kalibratie triangulatie-algoritmen)
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Vervolgstappen 

▪ Ontvangers in offshore windparken

▪ Zenderen 2019 – 2020

▪ Analyse van migratie ecologie en gedrag in/nabij 
offshore windparken 
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Ontwikkelingen Motus

▪ Steeds meer gebruikers en ontvangstations in andere 
landen

▪ Meer gebruikers vanaf volgende jaar in NL (RUG, NIOO, 
ringbanen), en hopelijk daarna nog veel meer andere 
organisaties

▪ Een vlakdekkend netwerk van ontvangers in NL?
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Conclusies

▪ Gebruik van het Motus systeem vereist een relatief dure 
infrastructuur van stationaire ontvangers, maar het 
volgen van dieren kan met veel minder menskracht 
worden uitgevoerd dan ‘traditioneel’ telemetrieonderzoek

▪ Naar verwachting zal het aantal gebruikers/ ontvangers 
in Europa sterk gaan toenemen

▪ De komende jaren zal veel nieuwe kennis worden 
vergaard over de migratie-ecologie en het habitatgebruik 
van vleermuizen (en vogels)
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Bedankt voor uw aandacht!
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