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Communication  
DNE-Cellule Nature 

Brussel, 18 november 2017 
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Rhinolophus hipposideros II FV U2 U2 U2

Rhinolophus ferrumequinum II FV U2 U1 U2

Barbastelle d'Europe II U2 U2 U2 U2

Pipistrelle commune IV FV FV FV FV

Pipistrelle de Nathusius IV FV X X X

Noctule commune IV FV X X X

Noctule de Leisler IV FV X X X

Oreillard roux IV FV FV FV FV

Oreillard gris IV FV U1 X U1

Sérotine commune IV FV FV FV FV

Murin de Daubenton IV FV U1 X U1

Murin des marais II FV U2 U1 U2

Murin de Brandt IV X X X X

Murin à oreilles échancrées II FV U1 U1 U1

Murin de Natterer IV FV FV FV FV

Murin de Bechstein II FV X X X

Grand murin II FV U1 U1 U1

Murin à moustaches IV FV FV FV FV

Natura 2000 - Monitoring Art 17  

Gebrek aan kennis, vooral over 

zogenaamd «algemene » soorten en 

niet grotbewonende soorten 
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 Protocol ‘luisteren op vaste punten’  
 

Materiaal en methode 
 
Begin 2015, kcoht het DNF 8 toestellen  

      (+ DEMNA 2 toestellen) 

 75 luisterpunten vastgelegd 
 1 nacht per locatie tussen 
mei en september  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi96c_hiKrXAhVB2BQKHfyaCKAQjRwIBw&url=https://www.nhbs.com/song-meter-sm3bat-bat-detector&psig=AOvVaw1GJrvF0x_tlHSe83PWzOXW&ust=1510061807919389
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkxrqGiarXAhWJ6xQKHQc2CZAQjRwIBw&url=http://www.wildlifeservices.co.uk/SM4-hire.html&psig=AOvVaw1IQoKWNg8ZCtXmMBlbOccM&ust=1510061868233754
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Inventarisatie plot = Plot voor permanente bos inventarisatie  

1km 

500 m 

100 m 
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De conditie en gegevens van de observaties worden bijgehouden  
In te vullen voor alle nachten (binnen of buiten protocol) 
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2016 

41 % 88 % 

Stand van zaken 

2015 
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184  382  ?  

      (x 2) 

2015 2016 2017 

De verantwoordelijken worden aangeraden om meer punten te doen 
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Id software 
Sonochiro® - 
(Biotope) 

Transformatie met Kaleidoscope© - Wildlifeacoustics 

Opname door SMx bat©  
Wildlifeacoustics 

«Tchip» 

Werkwijze 
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Ruwe data : .CSV  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 RE sterk RE 
gemiddeld 

RE zwak RE zeer 
zwak 

Index voor zekerheid ~ fout kans 

Toegevoegde 

kolomen  
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"Handmatige" validatie vereist 
1. Zoeken naar Valse positieven (mops, hoefijzerneuzen…) 

2. Opnieuw zoeken naar slecht geklasseerde (laatvlieger/nyctalus en 

myoten)  

Bronnen: 
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Resultaten 

230.000 contacten tijdens 382 nachten  
(gemiddeld 610 opnames per nacht – 570 en 2015) 

 
• 158.000 contacts émis par des pipistrelles communes (69 % - 67 % en 2015) 

2016 
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Gevonden tijdens 96 % nachten 

Gewone dwergvleermuis 

(bijna) Overal 

Densiteit zeer variabel 
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36 % des nuits 

Ruige dwerg 

31 % van de nachten 

Répartition mensuelle  
des données  

Duidelijk meer aanwezig 

dan verwacht! 

(tot 2014 slechts enkele 

tientallen waarnemingen)  
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Rosse vleermuis en bosvleermuis 

15 % van de 
nachten 

5 % van de nachten 

Rosse is erg zeldzaam ten 

zuiden van de maas!?! 

 

Bos is wijder verspreid 

Lage densiteiten  
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Laatvlieger en Noordse vleermuis 

28 % van de  
nachten 

Laatvlieger is wijdverspreid, 

MAAR densiteit is moeilijk 

in te schatten omdat 

automatische id niet goed 

lukt 
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19 % des nuits 

15 % van de nachten 

8 % van de 
nachten 

Myoten 

Franje = vrij algemeen in het 

zuiden, meer lokaal in het 

noorden… 

Vale = soort in het zuiden 

Moeilijke groep om automatisch te herkennen  2 vb. 
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Grootooren en Mopsvleermuis 

10 % van de nachten 

 
Mops : 1 opname 

10 % van de nachten 

Grootoren : acoustische determinatie 

vermoedelijk ingewikkelder dan aangegeven… 
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1 % des nuits 

Kleine en grote hoefijzerneus 

5 % van de nachten 

6 % van de nachten 

Han, Lessive, Resteigne, Nettine 
, Latour… 

Han, Lessive, Hour, Resteigne, Falminioul, Nettine,  
Spa, Floreffe et Sainte Marie 

Hoefjes : weinig opnames, maar zeer interessante gegevens over 

zomerhabitat 
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Er zijn nog te weinig bruikbare steekproeven -  de analyse 

bepekrt zicht tot 22 sites van de 75  die in beide jaren 

gedaan zijn 

 
In 2016, lijkt  het totaal aantal opnames en het 

gemiddeld aantal opnames per site afgenomen te zijn met 

13 en 16 %.   

Sterk bepaald door extreme waarden 

 

De analyse van medianen toont een stijging van + 46 % aan 

in 2016  

 

 

Hoe zit het met het berekenen van trends 

Eerste trend na het seizoen 2017  
 

Nog te vroeg ! 
 

Waarschijnlijk is niet mogelijk een 

trend te berekenen voor de gewone 

dwergvleermuis… 
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o eind 2017 eerste analyse van populatie trends van algemene soorten – 
evaluatie protocol 

o Verkenning van mogelijkheid om habitatvoorkeuren te onderzoeken 
  Kaarten maken voor densiteiten en habitat van soorten … 

  

o Verdere verbetering van kennis van de verspreiding van soorten 
 

Toekomstige samenwerking met Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech  

 

o Data van aanwezigheid van soorten waarover we weinig andere 
informatie hebben 

o  Verbetering van de betrokkenheid en bewustwording van de Waalse 
administratie (DNF) bij vleermuisbescherming 
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tchip !!!* 

* Merci voor jullie aandacht !!!  


