Tabel 3

Meervleermuis Myotis dasycneme
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

-

Kenmerkend voor Myotis-soorten: contrast

Schonen

-

tussen lichte buik en donkere rug. Oren

Baggeren

-

altijd langer dan breed, maar bij de Meer-

Begrazen

-

vleermuis relatief kort. Vrij grote soort

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode

(kopromp: 6-7 cm). Rugzijde middel tot

Onderhoud waterkeringen

-

donkerbruin, buikzijde grijswit. Gezicht

Onderhoud verhardingen

-

donker grijsbruin met twee duidelijke
neusknobbels. Polsen dik. Verwarring

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

mogelijk met de kleinere watervleermuis.

Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode

Foto: Fleur van Vliet

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

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

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

Zie gedragscode, aanvullend: Bij verwijderen/
aantasten van wateren die van belang zijn als
vliegroute of foerageergebied ontheffing aanvragen.

Leefgebied

Waterrijke gebieden.

Gebruik van het leefgebied

Zomerverblijven: gebouwen (in spouwmuren, op
(kerk)zolders, onder dakpannen). Er wordt een
netwerk van verblijfplaatsen bewoond.

soort niet waargenomen

Winterverblijven: ondergronds in groeven, grotten,

soort (recent) waargenomen

kelders, forten, vestingwerken, steenfabrieken.
Incidenteel in gebouwen.
Foerageergebied: kanalen, vaarten, plassen en meren,
maar soms ook boven weilanden.
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Vliegroutes: lijnvormige landschapselementen
(o.a. kanalen, brede vaarten, houtwallen, bomenrijen).
Paarplaatsen: zie zomer- en winterverblijven.
Jachtgebied in regel binnen straal van 10 km rondom
kolonieplaats. De afstand tussen winter - en
zomerverblijven kan meer dan 300 km bedragen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Meervleermuis Myotis dasycneme
Voornaamste voedselbronnen

Muggen, vliegen en motten.

Leefwijze door het jaar heen

Leven jaarrond in Nederland in kolonies. Nachtactief.
In de zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies
(60-400 dieren). Mannetjes leven zomers apart van
de vrouwtjes. Kraamtijd: mei-juli. Paartijd: najaar/
winter. Winterslaap: november-maart.

Aanbevelingen

- Vliegroutes in tact laten door het veiligstellen van
opgaande elementen in een gesloten landschap en
het (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en/of
singels.
- Herplant van singels, bomenrijen. Fragmentatie
opheffen.
- Verlichting langs vliegroutes en geschikt foerageergebied verwijderen.

Belang waterschapspopulaties

Groot internationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Vrij algemeen. Zwaartepunt van de verspreiding ligt
in Noord- en West Nederland.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlagen II en IV

FF-wet
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Bronnen

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