Tabel 3

Laatvlieger Eptesicus serotinus
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 gedragscode)
Maaien

-

Vrijwel onmiskenbaar door het grote

Schonen

-

formaat en het donkere uiterlijk. Rugvacht

Baggeren

-

donker- tot roodbruin. Snuit, oren en

Begrazen

-

vleugels zwartbruin. Brede vleugels.

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode
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Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werkzaamheden bij voorkeur plaats vinden:
- In geval van zomerverblijfplaats: september t/m
februari
- In geval van winterverblijfplaats: mei t/m september
Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn
verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Open en halfopen landschap;

Gebruik van het leefgebied

Zomerverblijven: gebouwen (huizen, kerken; onder
dakpannen, achter daklijsten, in spouwmuren). Er
wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond.
Winterverblijven: zie zomerverblijven
Foerageergebied: open gebied zoals vochtige

soort niet waargenomen

graslanden en akkers, randen van stedelijk gebied,

soort (recent) waargenomen

maar ook in de stad in onbebouwd gebied en in
parken.
Vliegroutes: lijnvormige landschapselementen
(o.a. bomenrijen, holle wegen).
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Paarplaatsen: zie zomerverblijven.
Voornaamste voedselbronnen

Nachtvlinders, kevers en muggen
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Laatvlieger Eptesicus serotinus
Leefwijze door het jaar heen

Leven jaarrond in Nederland in kolonies. Nachtactief.
Jachtgebied in regel binnen straal van 4 km rondom
kolonieplaats. In zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (tientallen dieren). Mannetjes leven zomers
apart van de vrouwtjes, solitair of in kleine groepjes
(1-10 dieren). Kraamtijd: half juni-augustus.
Paartijd: september-oktober. In de periode
november-maart houden de dieren een winterslaap.
Afstand tussen winter- en zomerverblijven enkele tot
max. 50 km.

Aanbevelingen

- Vliegroutes in tact laten door het veiligstellen van
opgaande elementen in een gesloten landschap en
het (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en/of
singels.
- Aanplant opgaande begroeiing (houtsingels,
bosschages).
- Vernatting

Belang waterschapspopulaties

Nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Komt verspreid over heel Nederland voor.
Ten zuiden van grote rivieren, uitgezonderd Limburg,
lijkt de laatvlieger minder voor te komen. De grootte
van de Nederlandse populatie wordt geschat op
30.000-50.000 dieren.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet
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Bronnen

Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Limpens et al. 1997;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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