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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 neemt een aantal soorten weer
toe.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Ontwikkeling tot 1986
Halverwege de vorige eeuw zijn in Nederland veel vleermuizen achteruitgegaan en enkele soorten
zijn zelfs verdwenen uit Nederland. Oorzaken zijn onder meer verstoring en verdwijning van
verblijfplaatsen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en
houtverduurzamingsmiddelen op kerkzolders. Ook de vermindering van het aantal houtwallen en
andere veranderingen in het agrarische landschap worden vaak als oorzaken genoemd van de
achteruitgang.

Bescherming en Rode Lijst
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Alle 17 soorten vleermuizen zijn al sinds lange tijd beschermd via nationale wetgeving, waaronder de
Flora en faunawet. Sinds 1992 zijn alle soorten ook opgenomen in bijlagen van de Europese
Habitatrichtlijn. Van de acht soorten die hier genoemd zijn, staan ingekorven vleermuis, vale
vleermuis en grijze grootoorvleermuis op de Rode Lijst van zoogdieren.
Er zijn allerlei maatregelen genomen om vleermuizen te beschermen, waaronder het opknappen en
beschermen van winterverblijven. Schadelijke houtverduurzamingsmiddelen zijn tegenwoordig
verboden en bij bouwprojecten moeten mogelijke schadelijke effecten vóóraf in kaart worden
gebracht.

Ontwikkeling na 1986
De aantalsontwikkeling van vleermuizen wordt onderzocht via tellingen van vleermuizen in
overwinteringsverblijven als groeven, kelders en bunkers (7 soorten) en zomerkolonies in kerk- en
kloosterzolders (2 soorten). De ingekorven vleermuis wordt zowel in de zomer als in de winter
gevolgd.
Bij alle acht onderzochte soorten is er sinds 1986 sprake van een toename in aantallen. De sterkste
stijging vinden we bij de ingekorven vleermuis, franjestaart en grijze grootoorvleermuis. De
geringste stijging vinden we bij de watervleermuis en meervleermuis. De laatste 5 jaar is het aantal
watervleermuizen zelfs iets afgenomen.
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Relevante informatie

Netwerk Ecologische Monitoring [4]
Methode indexcijfers (TRIM) [5]
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Vleermuizen in overwinteringplaatsen

Omschrijving
Ontwikkeling van populaties van vleermuizen in overwinteringplaatsen (7 soorten) en in
zomerverblijven (1 soort)

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (waarde 2000 = 100) van acht soorten
vleermuizen: baardvleermuis samen met Brandt's vleermuis (deze twee soorten zijn in de praktijk
niet uit elkaar te houden), franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis,
ingekorven vleermuis, meervleermuis, vale vleermuis en watervleermuis.
Doelsoorten zijn franjestaart, baardvleermuis, meervleermuis en gewone en grijze
grootoorvleermuis.
De cijfers zijn gebaseerd op wintertellingen van zeven soorten in kelders, groeven, forten en bunkers
en zomertellingen op kerk- en kloosterzolders (Netwerk Ecologische Monitoring).
Van de zomertellingen zijn alleen de gegevens van de grijze grootoorvleermuis meegenomen. De
soorten die overwinteren in spouwmuren en boomholten worden niet gemonitord en zijn daarom niet
beschouwd.

Basistabel
De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke soorten in
Download figuurdata.

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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Opmerkingen
De Rode lijst van zoogdieren is gebaseerd op soorten die zich in Nederland voortplanten. De
populatie-ontwikkelingen in deze indicator zijn gebaseerd op het aantal overwinterende dieren.
De Vale vleermuis staat bijvoorbeeld als Verdwenen uit Nederland op de Rode lijst, maar heeft
indeze indicator een matig toenemende trend als overwinteraar.
In 2010 is de soort grijze grootoorvleermuis aan de graadmeter toegevoegd. De wintertelling van de
gewone grootoorvleermuis bevat verwaarloosbare aantallen van de grijze grootoorvleermuis.

Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van
de gegevens vrijwel volledig is.
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