BOER ZOEKT
						
					Vleermuis
Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht. Zo heeft het vee minder last van vliegen, is de kans op
verspreiden van ziektes bij het vee kleiner en worden gewassen minder snel aangetast door insecten.
Mogelijk kan een teler een gewasbespuiting of stalbehandeling met een chemisch bestrijdingsmiddel
overslaan. Wat is er afgelopen twee jaar bereikt?

Houten en open rundveestal is de ideale plek voor ingekorven vleermuis.

Akkerbouwgewassen zijn gewilde voedselplanten voor insecten.

Vleermuisvoorzieningen plaatsen
In 2013 heeft een vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging de bedrijven bezocht. Daarnaast
maakte een Batlogger vier nachten opnamen op elk bedrijf. Dit apparaat neemt de geluiden op van
voorbij vliegende vleermuizen. Na analyse is duidelijk welke soorten voorkomen. De analyse is aangevuld met waarnemingen van vrijwilligers van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Op basis van al
deze gegevens zijn ruim 65 specifieke vleermuisvoorzieningen geplaatst.
Een voorziening kan een vleermuiskastje zijn, een grotere kast, een voor dit project ontworpen paalkast
of het toegankelijk maken van gevelbetimmering. Ook is vleermuisvriendelijke verlichting opgehangen
(Clear Light). Daardoor kunnen meer vleermuizen jagen in de stal en op het boerenerf.

Vleermuishotel (paalkast) op
fruitbedrijf.

Twee invliegopeningen in dakrandbetimmering.

Deelnemer met vleermuiskast
van hout.

Deelnemer met vleermuiskast van
houtbeton.

Resultaten
In onderstaande tabel zijn per bedrijf de in 2013 en 2014 waargenomen vleermuissoorten weergegeven.
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Ruige dwergvleermuis

X
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Kleine dwergvleermuis

X

Laatvlieger

X
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Rosse vleermuis

X

X

X
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Gewone grootoorvleermuis

X

X

X

X

Ingekorven vleermuis

X

X

Watervleermuis

X

Bosvleermuis

X

Waargenomen vleermuizen in 2013 en/of 2014 op de vijf agrarische bedrijven. Rood ‘X’ betekent een bijzondere waarneming in Noord-Brabant.

Praktijknetwerk Boer zoekt Vleermuis
Het praktijknetwerk ‘Boer zoekt vleermuis’ is uitgevoerd
door CLM en Bureau van de Zoogdiervereniging. Het
is een initiatief vijf Brabantse agrariërs uit het Groene
Woud. De Vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant heeft
ook haar medewerking verleend.
Vragen of meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen
met Joost Lommen (CLM), via 0345-470758 of
jlommen@clm.nl
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