Tabel 3

Grootoorvleermuis Plecotus auritus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik van gedragscode)
Maaien

-

Vrijwel onmiskenbaar door grote oren

Schonen

-

(verwarring met grijze grootoorvleermuis

Baggeren

-

mogelijk). Rug geelbruin, buik grijs- tot

Begrazen

-

geelwit. Snuit roze tot bruin. Vleugels kort

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-

en breed.

zaamheden dienen plaats te vinden: september-
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maart. Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met
werkzaamheden.
Vliegroutes/lijnvormige landschapselementen in tact
laten; niet alle bomen verwijderen. Bij verwijderen
van lijnvormige landschapselementen die van belang
zijn als vliegroute ontheffing aanvragen.
Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Pas nadat is vastgesteld
dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden
gestart met werkzaamheden.
Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te
vinden:
- In geval van zomerverblijfplaats: september-maart
- In geval van winterverblijfplaats: mei-september
- Indien bomen jaarrond in gebruik zijn, dienen
werkzaamheden plaats te vinden in april (nog geen

soort niet waargenomen

jongen aanwezig) of oktober (tussen paartijd en

soort (recent) waargenomen

winterrust in).
Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

3

Zie gedragscode, aanvullend: Bij verwijderen/
aantasten van wateren die een belangrijk onderdeel
vormen van een vliegroute of foerageergebied
ontheffing aanvragen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grootoorvleermuis Plecotus auritus
Leefgebied

Bossen en boomrijke terreinen.

Gebruik van het leefgebied

Zomerverblijven: (kerk)zolders, holle bomen en
vleermuiskasten. Er wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond.
Winterverblijven: (ijs)kelders, bunkers, forten, etc.
Foerageergebied: bos- en parkachtige gebieden,
plantsoenen
Vliegroutes: lijnvormige landschapselementen
Paarplaatsen: zie winterverblijven

Voornaamste voedselbronnen

Insecten, waaronder nachtvlinders, langpootmuggen
en spinnen.

Leefwijze door het jaar heen

Leven jaarrond in Nederland in kolonies. Nachtactief.
Jachtgebied in de regel binnen een straal van 4 km
rondom de kolonieplaats. In de zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (gem. 5-30 dieren). Mannetjes
verblijven in kleine groepjes in de omgeving van de
kraamkolonie. Kraamtijd: half juni-half augustus.
Paartijd: najaar/winter. In de periode oktober-april
houden de dieren in groepjes van 2-15 dieren een
winterslaap. Afstand tussen winter- en zomerverblijven doorgaans beperkt tot enkele kilometers.

Aanbevelingen

- De gewone grootvleermuis is door zijn beperkte
actieradius en de bijzondere eisen die hij stelt aan
zijn leefomgeving het gehele jaar door kwetsbaar.
Binnen de actieradius van de soort dienen dan ook
geschikte verblijfplaatsen te worden behouden.
- Plant houtsingels, bosschages en/of houdt ze in
stand.
- Vergroot het oppervlak foerageergebied.
- Voorkom verstoring (licht).
- Gebruik geen pesticiden.
- Behoud oude bomen.

Belang waterschapspopulaties

Groot nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Komt verspreid over Nederland voor;
binding met bosgebied op zandgronden. Zwaartepunt
van de verspreiding ligt in de duinstreek en het
midden en oosten van het land. Het aantal wordt
geschat op 5.000 tot 7.500 dieren.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
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Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet
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