
18.

Ingekorven
vteermuis in de
grotten te Heers

Charlie Claesen, Natuurpunt,

Natuurpunt afdeling de Herk Heers,

Dreefstraat r7 B-3870 Heers.

De groeve van Vechmaal is reeds
tange tijd een belangrijke overwinter-
i.ngsplaats voor vleermuizen. Drie ui-
terst zeldzame soorten werden hier
de afgelopen jaren waargenomen, nl.
de Ingekorven vleermuis (tot winter
2001), de Meervleermuis en de Bech-
steinst vleermuis. De Meervleermuis
komt tijdens de zomer ni.et voor in de
gemeente Heers. De Bechsteins' vleer-
muis is een bossoort. De Ingekorven
vleermuis werd gekozen omdat ze

foerageert in eerder open bossen en
langsheen kleine landschapselemen-
ten. Dit landschap is nog steeds aan-
wezig en de inspanningen om de In-
gekorven vleermuis weer jaarlijks te
zien is dus wel de moeite waard.

De Ingekorven vleermuis staat immers sym-

booI voor een kleinschalig agrarisch landschap

met vee[ lijnvormige landschapse[ementen.

Bovendien vormt ze zomerkolonies op zolders,

die je o.a. vindt in kastelen, grote hoeves en

kloosters. De soort kan dus ook gekoppe[d

worden aan het culturele erfgoed van de

streek.

Verwezentijkingen

Terreinacties
De terreinacties in de gemeente Heers spitsten

zich voornametijktoe op hetverbeteren van de

overwinteringsplaatsen in Vechmaa[. De no-

dige fondsen werden gevonden bij het Euro-

pese project SOLABIO (Soorten en Land-

schappen als dragers voor Biodiversiteit) en de

provincie Limburg, die een door Natuurpunt
Beheer, het Regionaal Landschap Haspen-
gouw en Voeren en de gemeente Heers inge-

Figuur r. Op het startbord van de wandeling in Heers wordt een Ingekorven vleermuis afgebeeld

(foto: RegionaaI Landschap Haspengouw en Voeren).
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diend project goedkeurde om de grotingan-
gen van de mergelgroeves af te sluiten en bij-

komend foerageergebied en lijnvormige ver-

bindingen te creëren in het door Natuurpunt
afdeling de Herk Heers beheerde natuurre-
servaat 'De Waterkui['. Dit project wordt in

zoro uitgevoerd.

Communicatie
De gemeente publiceerde een aantal artikels

over de Ingekorven vleermuis in het gemeen-

teblad. Tijdens de Nacht van de Vleermuis

wordt deze soort jaarlijks in de kijker gezet.

De Ingekorven vleermuis werd door het Regio-

naal Landschap Haspengouw en Voeren mee

opgenomen bij de uitwerking van de wande[-

kaarten. Op het startbord van de Greenspot

Heks in Vechmaalwordt deze soort afgebeeld

(zie figu ur r) . Daarnaast organ iseerde het Re-

gionaal Landschap Haspengouw en Voeren

een vleermuiscursus in zoo8. Tijdens d eze cur-

sus kregen de deelnemers uitleg over hoe deze

soort herkend en geïnventariseerd wordt.

Wandelaars worden via een informatiebord
over het leven van de Ingekorven vleermuis
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geïnformeerd. In het kader van het geptande

project in het natuurreservaat'De Waterkui['

waar bijkomend foerageergebied voor de In-
gekorven vleermuis zal worden gecreëerd,

worden in zoro a[[e inwoners van de gemeente

Heers uitgenodigd op een geleide wandeling,

Tijdens deze wandeling krijgen ze zowel in-

formatie over de soort aLs over de geplande ac-

tiviteiten en wordt het nodige draagvlak ge-

creëerd.

Monitoring
De fluctuaties in aantallen vleermuizen kun-

nen op twee manieren gevolgd worden. Ener-

zijds zijn e r de wi nterte [[i n gen i n de wi nte rver-

bIijfplaatsen, waar dieren overwinteren.
Anderzijds kan gezocht worden naar kraam ko-

[onies op zolders van kastelen, oude hoeves of

kIoosters.

Tijdens de winter worden alle vleermuizen in

de grotten van Vechmaaljaarlijks getetd door

de Vleermuiswerkgroep van Natuurpunt Stu-

die. In figuurzwordteen overzichtvan hetto-
taal aantal getelde dieren per onderzoeksloca-

tie in Heers gegeven. Hieruit btijkt dat het

totaal aantal dieren sinds de winter zoo6/zoo7

daalt.

In zooT maakte de Vleermuiswerkgroep in

Heers (Inge Nevelsteen, Ghis PaLmans, Char-

lie Claesen, Lydia Vanberghen, Leo Wouters)

een kaart met de mogelijke kraamkotonies in

de gemeenten (zie figuur 3). Een aantal van

deze locaties werd in zoo8 reeds bezocht,

maar er werden nergens Ingekorven vleer-

muizen gevonden.

I(ansen en knelpunten
Het creëren van een winterslaapverblijf waar

88/89 9ol9r gz/gs s+/gs 96/97 gg/gs oolol o2/o3 o4/o5 06/07 o8los
8g/9o g1/g2 g3/g4 gs/g6 g7lga ggloo o1/o2 o3/o4 os/os o7lo8 ogllo

Figuut 2. Het totaat aantal getelde vleermuizen tijdens de winter in de mergelgroeves van Heers (gege-

vens Vleermuizenwerkgroep, Natuurpunt Studie).
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absolute rust heerst is van levensbelang voor
a[[e soorten vleermuízen. Ingekorven vleer-

muizen zijn bovendien 'langslapers', díe tot
half mei in winterslaap kunnen blijven. Hier-

door ziln ze heeI wat kwetsbaarder dan andere

soorten omdat de kans op verstoring tijdens
hun winterslaap toeneemt.

Het afsluiten van de Waterkuilzou slechts de

aanzet moeten zijn om het hele complex van

de groeven van Henisdael te vrijwaren van

verstoring. Vottedig afsluiten met muren en

poorten is de enige garantie. Het knelpunt is
dat de groeven (en de ingangen) privé-eigen-

dom zijn. Het hangt dus vol[edigvan de good-

wiI van de eigenaar af of deze actie uitge-
voerd kan worden.

Een andere bedreiging is de bovengrond van

Henisdael r, een van de grotten waarvleermui-

zen overwinteren, die onderhevig is aan in-

tensieve akkerbouw. De zware landbouwma-
chines vormen een bedreiging voor de

stabiliteit van de groeve.

Conclusies
De gemeente nam samen met de plaatselijke

Natuurpunt-afdeling en het Regionale Land-

schap Haspengouw en Voeren de nodige stap-
pen om de overwinterende populatie in Heers

te beschermen. Natuurpunt nam ook a[ en-

kele maatrege[en om het omtiggende leefge-

bied te verbeteren. Inzake verbetering van het

foerageergebied moet echter nog heel wat
werk verricht worden. Het geplande Grote

Landschappelijke Eenheden/Leaderproject
van het Regionaal Landschap Haspengouw

en Voeren - waarin o.a. de provinciale natuur-
verbinding 4r opgenomen is - kan een eerste

aanzetziln.

De overtuiging om de Ingekorven vleermuis

opnieuw in Heers als wintergast te mogen

ontmoeten, bestaat nog steeds- Recent on-

derzoek met gezenderde vteermuizen wijst uit
dat dieren meer dan veertig kilometervan hun

zomerverblijfplaats op zoek gaan naar ge-

schikte jachtterreinen en slaapplaatsen (Re-

gelinck, zoo8). De dichtsbijzijnde gekende ko-

lonie bevindt zich momenteeI in de Voerstreek.

Een haalbare kaart dus.
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Summary
The municipality of Heers adopted the geof-

froy's bat (llyotis emqrginatus). These bats
overwinter in the local marl quarry at Vech-

maa[. In summer they form breeding colonies

in lofts of old farms, abbeys or castles. The

last couple of years no geoffroy's bats have

been found in Heers. To better protect this
species as we[[ as other bat species, the quar-
ries wi[[ be closed by gates, so bats can hiber-
nate without disturbance. In the reserve'De

Waterkuil'of Natuurpunt, new foraging areas

wi[[ be created. The species is also the narra-

tor on walking maps and bilLboards.
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Figuur 3. Plaatsen in Heers waar kraamkolonies van de Ingekorven vleermuis gevonden kunnen worden.

Een aantal van deze locaties werd in zooT gecontroleerd, maar er werden geen Ingekorven vleermuizen

gevonden (bron: Vleermuiswerkgroep Heers),
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