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De bittervoorn

Identiteitskaart

Klasse:

Straalvinnigen

Actinopterygii

Orde:

karperachtigen

Cypriniformes

Familie:

eigenlijke karpers

Cyprinidae

Soort:

bittervoorn

Rhodeus sericeus

Maten:

gemiddelde lengte: 7,5 cm – maximum lengte: 10 cm

Biotoop:

- in langzaam stromend en stilstaand water met goed begroeide
oeverzone, waar zoetwatermosselen aanwezig zijn.
- in sloten, meren, plassen, beken, kleine poeltjes.

Voedsel:

- vooral plantaardig: algen, zachte delen van waterplanten.
- dierlijk: kleine waterdiertjes.

Voortplanting: - paaitijd van april tot juni/ geslachtsrijp na 2 jaar.
- eitjes worden bevrucht ter hoogte van de kieuwen van een
zwanen- of schildersmossel.
- de larven komen vrij snel uit en voeden zich met de dooierzak,
maximaal 100 eitjes verdeeld over twee tot drie mossels.
- de larven komen na 4 tot 5 weken vrij in het water.
Bedreigingen: voor de bittervoorn:
industriële vervuiling, concurrentie met de Aziatische
bittervoorn, eutrofiëring, migratieknelpunten.
voor de zoetwatermossel:
baggerwerken, verzuring van het water, migratieknelpunten.
Koestersoort in Vlaams-Brabant: Galmaarden, Herne, Hoeilaart en Overijse.
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1.

Algemene kenmerken

Uiterlijk
De bittervoorn is één van de kleinste
karperachtigen.
Hij heeft een hoogruggig lichaam met vrij
grote schubben.
De zijlijn is onvolledig en strekt zich slechts
uit over vijf of zes schubben.

Het lichaam is zijdelings afgeplat met
zilverkleurige flanken en een blauwgroene
lengtestreep richting staartwortel.
De rug- en aarsvin zijn vrij groot.
De bittervoorn heeft een kleine kop met een
smalle, eindstandige bek (boven- en onderkaak zijn
even lang).
De rug is grijsgroen, de buik glanzend zilverachtig, de rugvin is zwart en de
andere vinnen rood- of geelachtig.
Het mannetje heeft boven elk oog een oranje vlekje.
In de paaitijd verandert het mannetje van kleur.
De gemiddelde lengte van een bittervoorn bedraagt 7,5 cm. De maximumlengte is
10 cm.

2.

Leefmilieu
Deze vis voelt zich goed
in water dat rijk is aan
planten en waarvan de
bodem niet te modderig
is om de
leefomstandigheden van

de zwanenmossel (l) of schildersmossel (r) te optimaliseren.
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Zowel stilstaand als langzaam stromend (0,1 m/s) water behoren tot het
leefgebied van de bittervoorn. De bittervoorn is meestal te vinden in wateren
met een diepte van 50 cm of meer. De bodem mag bestaan uit zand, grind, klei,
veen of een dunne laag modder, die tevens geschikt is voor zoetwatermosselen.
Zoetwatermosselen komen niet voor op harde klei of zeer zacht slib. Als er geen
mosselen zijn, kan de bittervoorn zich niet voortplanten.
Zolang er geen andere beperkende factoren optreden, bepaalt de aanwezigheid
van zoetwatermosselen het verspreidingsgebied van de bittervoorn.
Bittervoorns verkiezen water met een gevarieerde plantengroei of plantenrijke
oevers.
Ze kunnen tijdelijk lage zuurstofconcentraties verdragen.
Ze komen niet voor in verzuurd water, omdat de zoetwatermosselen, die nodig
zijn voor de voortplanting, geen verzuurd water verdragen.

3.

Voorkomen

De bittervoorn komt voor in Oost-Europa. Rond de Middellandse Zee komt hij
alléén voor in Turkije en Griekenland.
Ook in het westen vinden we hem in Engeland, Wales, Nederland, België en een
gedeelte van Noord-Frankrijk.
Hij komt NIET voor in Scandinavië en de Baltische Staten.
In Vlaanderen treffen we de bittervoorn aan in de IJzer, Leie, Boven- en
Zeeschelde, Demer, Dijle en Grote Nete, in zijbeken van de Grensmaas en de
Noord-Limburgse vloeiweiden.
Ook in de kanalen Nieuwpoort-Duinkerke, Ieper-IJzer, Roeselare-Leie,
Ringvaart, Willebroekse vaart en Leuven-Dijle.
In de wateringen van Mol en Lommel en in een aantal polderwaterlopen.
In Wallonië komt hij voornamelijk voor in vijvers en afgesloten rivierarmen.

4.

Voedsel

De bittervoorn eet voornamelijk plantaardig voedsel zoals algen die hij van
stenen of andere voorwerpen schraapt. Ook de zachte delen van waterplanten.
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Dierlijk voedsel staat ook op zijn menu: kleine ongewervelde dieren zoals
kreeftachtige, insecten, wormen, larven, …
De jonge visjes leven vooral van zoöplankton.
Het plankton is de verzamelnaam voor organismen die voornamelijk zwevend in het water leven en zodoende voor hun
(passieve) verplaatsing vooral afhankelijk zijn van de heersende stromingen in het water.
Het zoöplankton is het dierlijke deel hiervan. Enkele voorbeelden van zoetwaterzoöplankton zijn watervlooien,
mosselkreeftjes, eenoogkreeftjes en raderdiertjes.

5.

Voortplanting

De voortplanting van de bittervoorn wordt door sommige auteurs beschouwd als
een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen twee verschillende soorten
organismen (mutualisme), een vorm van geven en nemen – waarbij beide winnen en
geen van beide erge schade ondervinden.
In andere artikels echter is men ervan overtuigd dat de mossel geen gebruik
maakt van de bittervoorn maar wel parasiteert op andere vissen zoals de baars
en de driedoornige stekelbaars.
De paaitijd loopt meestal van april tot juni.
De mannetjes gaan op zoek naar een zoetwatermossel
(zwanenmossel of een schildersmossel), worden stralend
mooi (bruiloftskleed) met de rug en flanken glanzend
groen, blauw of lila en de buik oranje tot rood en
smaragdgroene lengtestrepen. Zo zijn ze klaar om een
vrouwtje te versieren.

De fel gekleurde bittervoornmannetjes hebben een
zoetwatermossel uitgekozen die ze verdedigen. Hoe
feller de kleur van het mannetje hoe feller hij zijn
zoetwatermossel verdedigt. De minder dominante
mannetjes voegen zich bij de scholen met
vrouwtjes. Bittervoornvrouwtjes zijn kieskeurig.
Bij de keuze is de kleur, grootte en dominantie van
het mannetje niet altijd het belangrijkst.
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Uit onderzoek blijkt dat als vrouwtjes de keuze hebben, ze in staat zijn een
partner te selecteren waarmee het aantal
nakomelingen groot zal zijn. Daarnaast
wordt niet alleen het mannetje
beoordeeld, maar ook de
zoetwatermossel.
Als een vrouwtje een mannetje heeft
gekozen, blijft ze in zijn buurt. Haar
anaalpapil (2-3mm) groeit uit tot een
lange gele legbuis van 3 tot 5 cm (door
water op te nemen). Deze anaalpapil
zal niet groeien als er geen
gastheer (mossel) in de omgeving is.
Het mannetje verdedigt zijn
territorium (mossel) tegen andere
geïnteresseerde mannetjes en na
een tijdje aanvaarden de andere
mannetjes de overmacht van het
eerste mannetje en gaan ze op zoek
naar een eigen plek.
Het koppel bittervoorns waaiert permanent fris water naar de mossel en raakt
hem regelmatig aan om ervoor te zorgen dat hij dit gewoon wordt en niet plots
dichtklapt als de legbuis in de uitstroomopening wordt gestoken.
Dit doet het vrouwtje als deze legbuis de definitieve
lengte heeft bereikt. Zij legt dan een viertal eitjes in de
mantelholte. Het mannetje sproeit zijn homvocht in het
ademwater van de mossel ter hoogte van de
instroomopening. De eitjes worden bevrucht ter hoogte van
de kieuwen. Dit proces wordt verschillende keren herhaald:
het waaieren rond de mossel, het leggen van een viertal
eitjes en het lozen van de zaadcellen en de bevruchting.
instroomopening ( r )

In totaal worden er een veertigtal cilindervormige eitjes gelegd per mossel.
Het koppeltje zoekt dan een tweede en een derde mossel tot het vrouwtje in
totaal een 100-tal eitjes heeft gelegd.
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De larven komen snel uit de bevruchte eitjes en
hechten zich vast met hoornachtige uitstekels van
de dooierzak aan de kieuwbladen van de mossel om
te verhinderen dat ze via de uitstroomopening zouden
worden uitgestoten. De dooierzak bevat het voedsel
van de larven.
Deze larven krijgen ter hoogte van de kieuwen permanent vers water en na 4 tot
5 weken, wanneer ze in staat zijn om te zwemmen, komen ze los. Dit prikkelt de
mossel en als reactie gaan de kleppen van de mossel open en verlaten de larven
hun gastheer.
Deze samenwerking zorgt ervoor dat de larven meer overlevingskansen
hebben in hun eerste levensweken (vandaar dat een vrouwtje maar een 100
eitjes legt), ze zitten veilig in de mossel, hebben eten en krijgen permanent
fris zuurstofrijk water.
Na 2 jaar is de bittervoorn geslachtsrijp.
Het voordeel voor de zwanenmossel (?!)
Uit de bevruchte eitjes (herfst) van de zwanenmossel
(schildersmossel) komen vrij snel tweekleppige larven
(0,3 mm) die zich eerst vasthechten aan de kieuwen
van de mossel en in de lente met honderdduizenden
de mossel verlaten en zich vasthechten aan de
huid/vinnen van een ‘passerende’ vis met
hechtdraden of uitsteeksels.
glochidiën op de vinnen van de gastheer
Ze worden ook soms door een vis via de bek opgenomen en dan hechten ze zich vast aan
de kieuwen van deze vis .
De aangetaste huid reageert door een soort cyste te vormen rond dit ‘vreemd iets’.
Dit betekent een bescherming voor deze larven en na enkele weken zijn de kleine
mosseltjes gevormd, barst de ‘woekering’ open en vallen de mosseltjes op de bodem.
Deze larven noemt men glochidiënlarven.
De larve parasiteert op een vis. Hij gebruikt de lichaamssappen van de vis. De larven zijn
volgroeid na ongeveer 3 maanden.
Dus in deze situatie is de vis naast kweekbodem ook transportmiddel, voedselbron en
bescherming voor de larven van de zwanenmossel/ schildersmossel. Er is slechts een
zeer klein percentage van de larven van de mossel die een gastheer vinden.
Aangezien er dikwijls bittervoorns op het ogenblik van het vrijkomen van de larve van
deze mossel in de buurt voorkomen kunnen zij hiervoor in aanmerking komen. Of dit in
werkelijkheid ook gebeurt, wordt erg in twijfel getrokken.
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Omdat deze mossel ter hoogte van de kieuwen zowel de larven van de
bittervoorn als haar eigen larven herbergt, bestaat de kans dat dit toch
problemen oplevert voor de goede werking van deze kieuwen.

6.

Levenswijze

Wanneer de larven vrij kunnen zwemmen, verlaten ze de mossel en gaan ze actief
op zoek naar voedsel.
In het juveniele stadium leven de bittervoorns vaak samen met andere
karperachtigen in scholen.
De volwassen bittervoorn leeft in schooltjes van enkele tientallen visjes samen,
in stilstaand of zacht stromend water van ongeveer 50 cm diep.

7.

Bedreiging en bescherming

Deze vissoort behoort op dit ogenblik niet meer tot een kwetsbare vissoort.


Baggerwerken
Omdat bittervoorns afhankelijk zijn van grote zoetwatermosselen, vormen
het uitbaggeren en mechanisch schonen van waterlopen ook een bedreiging.
De mosselen kunnen dan op de oever belanden (de Lange & van Emmerik,
2006).
Oplossing: manueel baggeren en de zoetwatermossel terugplaatsen.



Verzuring van het water maakt het leven van de zoetwatermossel onmogelijk.
Industriële vervuiling met een overmaat aan anorganische stoffen bedreigt
het overleven van de bittervoorn.
Verzuring van het water is een gevolg van de uitstoot van stikstofoxiden (NO x), ammoniak
(NH3) en zwaveldioxide (SO2). Deze stoffen reageren in de atmosfeer met elkaar en worden
omgezet in onder andere salpeterzuur (HNO3) en zwavelzuur (H2SO4), en verder in
ammoniumsulfaten en ammoniumnitraten. Deze laatstgenoemde stoffen komen in het water
terecht waardoor de neutrale zuurtegraad van pH 7 vermindert.
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Oplossing: lozingen en emissie van gassen in inlandse wateren vermijden of
beter controleren.


Concurrentie bij het uitzetten van de Aziatische bittervoorn.



Eutrofiëring als er teveel plantengroei in het water voorkomt. Troebel water
door eutrofiëring kan ervoor zorgen dat er geen ondergedoken waterplanten
kunnen groeien. Waterplanten vormen het voornaamste voedsel van
bittervoorns en doen tevens dienst als schuilplaats.
Eutrofiëring: ongewenste overmaat aan voedingsstoffen (door onder andere meststoffen
rijk aan fosfaten en nitraten) leidt tot een explosieve algengroei.

Oplossing: controle op het overmatig gebruik van meststoffen in de
omgevende landbouwgronden.


Migratieknelpunten
De bittervoorn verplaatst zich slechts 1 tot 3 km. Toch is het zinvol om
migratieknelpunten weg te nemen voor deze weinig mobiele soort, want een
lokale populatie kan relatief gemakkelijk uitsterven door inteelt, een grote
vervuilingspiek of extreme omstandigheid zoals een besmettelijke ziekte.
Bovendien hangen bittervoorns voor hun voortplanting af van grote
zoetwatermosselen behorende tot de familie Unionidae (de Lange & van
Emmerik, 2006). Deze mosselen zijn voor hun verspreiding afhankelijk van
vissen. Hun larven leven namelijk korte tijd parasitair op vissen en worden op
die manier verspreid doorheen de waterloop. Wanneer een mosselpopulatie
uitsterft, sterft ook de bittervoornpopulatie uit, tenzij de locatie snel
opnieuw gekoloniseerd kan worden.

Bernadette Crab en Lydia Dewispelaere

10

Bronnen
Zoetwatervissen van Europa ,Roland Gerstmeier, Thomas Romig
Dierenencyclopedie, Dick Hillenius (1986)
Natuurleven in België, Reader Digest
Het leven der dieren, Grzimek
Reptielen – Amfibieën – Vissen - Onderzoek - Nederland, RAVON (2012)
www.koidream.nl/bittervoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bittervoorn
www.neerslag-magazine.nl/magazine/artikel/424/
dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/120770-vissoorten-de-bittervoorn.html
www.natuur-wereld.be/vissen/bittervoorn
www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Vissen/Bittervoorn/tabid/1405/Default.aspx
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=zoetwatervissen&id...
www.modderkruiper.nl/index.php/vissen/bittervoorn-detail
Advies betreffende de habitatvereisten van de doelsoorten van de IHD Zeeschelde in
de vallei van de Grote Nete
https://data.inbo.be/purews/files/2223925/INBO.A.2011.37.pdf
de Lange M.C. & van Emmerik W.A.M. (2006). Kennisdocument bittervoorn Rhodeus
amarus (Bloch, 1782). Kennisdocument 15. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
www.blikonderwater.nl/sites/.../files/.../11548_Visionair_27_Snorkelen.p...
De staat van instandhouding van de soorten van de ...
www.inbo.be/.../de-staat-van-instandhouding-van-de-soorten-vanwww.sportvisserijnederland.nl/.../Kennisdocument_bittervoorn
www.leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de bittervoorn
www.natura2000.vlaanderen.be/soort/bittervoorn
https:data.info.be/purews/355955/16.pdf
Spectrum Dierenencyclopedie,Redactie dr. Hillenius , Band 1
Aal/Diepzeepaling, Uitgeverij het Spectrum N.V. Utrecht/Antwerpen
Het grote mosselartikel uit Natuurstudie 2003 Natuurpunt Gent
Coevolutionary dynamics in a host-parasite relationship (Wordle),
Doc. RHDr. Martin Reichard, Ph.D.,Institute of Vertebrate Biology ,
Academy of Sciences ofthe Czech Republic

11

De ijsvogel

Identiteitskaart
Klasse: Vogels

Aves

Orde:

Coraciiformes

Scharrelvogels

Familie: IJsvogels
Soort:
Maten:

Alcedinidae

Europese ijsvogel Alcedo atthis
- lengte

16-17,5 cm

- spanwijdte 23-24 cm
- gewicht

35-45 g

Biotoop: - stromend en stilstaand zoet water met voldoende vis.
- begroeiing en een steile wand of boomkluit om een nest te graven.
Voedsel: - vissen, kleine ongewervelden en amfibieën in een duikvlucht van
zitplaats of na ‘biddende vlucht’ vlak boven het water.
Voortplanting:

- nestelt in een pijp in een steile oeverkant (holenbroeder).
- 4 tot 8 eieren; 2 à 3 legsels, het eerste legsel vanaf half
maart.

Bijzonderheden: - transparant vlies schuift voor het oog bij het duiken.
- iriserend blauw door lichtinval en verenstructuur.
- gedeeltelijke vergroeiing van voortenen (syndactiel).
Bedreigingen:

- rovende zoogdieren o.a. wezel, bunzing.
- strenge winters.
- watervervuiling veroorzaakt sterfte van prooidieren.
- verdwijnen van geschikte broedplaatsen.
- normalisering van beken en beschoeiing van oevers.

Bescherming:

- verbetering van de waterkwaliteit & -kwantiteit.
- aanleg kunstmatige nestwand.
- vermindering recreatiedruk.

Koestersoort van 21 gemeenten in Vlaams-Brabant o.a. Bertem, Herent,
Holsbeek, Kortenberg, Oud-Heverlee, Tervuren.
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1.

Algemene kenmerken

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden,
is de ijsvogel gevoelig voor strenge winters. Zijn
Nederlandse naam heeft waarschijnlijk geen
relatie met ijs, maar is een verbastering van de
Germaanse naam Eisenvogel wat ‘ijzervogel’
betekent. Die naam slaat op de metaalachtige
glans van het blauwe verenkleed. Een andere
verklaring is dat de ijsvogel ’s winters bij het ijs
werd gezien om uit een wak vissen te vangen.
De Engelse naam voor deze kleurrijke vogel is overigens wel vorstelijker nl. ‘the
Kingfisher’.
De ijsvogel is een opvallende verschijning in het waterlandschap.
De vogel is redelijk schuw, maar kan dicht in de buurt van mensen worden
waargenomen tijdens de jacht en het baltsen of het baltsgedrag.
Zijn aanwezigheid wordt vaak verraden door zijn kenmerkende roep (te
beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=iWPTgkw_Z4E, geraadpleegd
6 maart 2016). Een flits van het verenkleed is meestal het enige dat men van
deze prachtvogel ziet.
De ijsvogel heeft echter een karakteristiek silhouet, dat gemakkelijk te
herkennen is. Het is een kleine (16-17,5cm), compacte en kleurrijke vogel met
een relatief grote kop.
Dat de soort aangepast is aan een visdieet, blijkt uit de vorm van de stevige,
dolkvormige snavel (3,5 tot 4.cm lang), die uitstekend geschikt is om de prooi te
grijpen en vast te houden.
De mannetjes zijn enkel van de
vrouwtjes te onderscheiden
door de kleur van de basis van
de ondersnavel, die bij het
vrouwtje oranjerood is en bij
het mannetje zwart als de
bovensnavel.
Kop, nek, staart en bovendelen
zijn glanzend kobaltblauw (kop
met fijne donkerblauwe
dwarsstreep), zwart rond oog, oorstreek roodbruin, nekzijden en keel wit,
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onderdelen oranjeroodbruin en poten rood. Het bruinrood is te danken aan de
aanwezigheid van organische pigmenten. Daarentegen komen de blauwe tinten
voort uit de structuur van de veren zelf.
Bepaalde onderdeeltjes hiervan, de
baardjes, zijn afgeplat, waardoor ze het
zonlicht weerkaatsen en dit zodanig
scheiden dat alleen blauw zichtbaar
wordt. De weerschijn wordt verkregen
door de invalshoek van het licht. De
metaalkeuren van de vogel variëren,
afhankelijk van de hoeveelheid invallend
natuurlijk licht en de gezichtshoek.
Het verenkleed dient altijd in topconditie te zijn. Het wordt dan ook meerdere
malen per dag gereinigd en ingesmeerd met vet uit de stuitklier om het
waterafstotend te houden.
Ondanks zijn korte vleugeltjes is de ijsvogel toch een uiterst behendige en
snelle vlieger (80km/uur). De poten zijn syndactiel, d.w.z. de voortenen zijn
gedeeltelijk aan de basis met elkaar vergroeid. Hierdoor vergroot de voetzool,
waardoor de graaffunctie bij het maken van het broedhol wordt verbeterd.
Zoals vrijwel alle vogels heeft de ijsvogel geen reukvermogen. Hij gebruikt
vooral zijn gehoor en gezichtsvermogen, die zeer scherp zijn. Bij het duiken
wordt het oog beschermd door een speciale ‘duikbril’. Een transparant vlies
schuift voor het oog en beschermt tegen onwillige prooivissen en waterplanten.
De ijsvogel zwemt niet.
Juvenielen onderscheiden zich van volwassen exemplaren door het valere
verenkleed met donkergrijs gerande borstveren, gevlekte kruin en lichtere
snavelpunt. Hun pootjes zijn
donkerbruin.
Ze veranderen na enkele maanden
langzaam naar oranjerood. De snavel
van jonge ijsvogels heeft een lengte
van ongeveer 2,5 cm en heeft aan het
uiteinde een wit puntje.
syndactiele poot van juveniel
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2.

Leefmilieu

De ijsvogel is strikt gebonden aan open en zuiver water. Dit vindt hij zowel in
grote plassen en vijvers, als in rivieren en beken. ’s Winters worden ijsvogels ook
bij meer open en brakke of zoute wateren gezien omdat deze doorgaans langer
ijsvrij en open blijven. Gedurende strenge winters is niet alleen de aanwezigheid
van voldoende voedsel maar ook een ijsvrij wateroppervlak noodzakelijk om de
prooien te kunnen bemachtigen. De aanwezigheid van zandige of lemige
oeverranden is een vereiste, omdat daarin de nesttunnel wordt uitgegraven. De
vogel kan ook een nest graven in de wortelkluit van een omgevallen boom.

3.

Voorkomen

In Vlaanderen zijn de aantallen sterk afhankelijk van regen en gemiddelde
temperatuur en onderhevig aan sterke schommelingen ten gevolge van zijn
wintergevoeligheid.
Tijdens harde winters zijn er hoge sterftecijfers en populatiedalingen. De
Vlaamse populatie is goed hersteld (650-850 paren), dankzij
reproductiecapaciteit met 2-3 legsels per jaar.
Ze zijn overal aanwezig in geschikte biotopen.
De ijsvogel is bij ons voornamelijk standvogel met enkele trekbewegingen tijdens
vorstperiodes. De soort komt in Vlaanderen algemeen verspreid voor.
Inventarisatieonderzoeken
Verspreidingsonderzoek door het bijhouden van waarnemingen via de website
www.waarnemingen.be.
IJsvogels broeden in heel Europa, behalve in het noorden. IJsvogels kunnen
migreren over langere afstanden, zeker tijdens strenge winters, wanneer ze op
zoek zijn naar geschikte voedselplaatsen.
De aanwezigheid van zuivere en visrijke wateren is noodzakelijk voor de
mogelijke aanwezigheid van de soort. Hoewel de meeste ijsvogels bij ons
’s winters niet wegtrekken, komen vogels uit koudere streken (o.a. Finse en
Russische populaties) in België overwinteren.
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4.

Voedsel

De ijsvogel is een carnivoor, meer specifiek een piscivoor, die voornamelijk jaagt
op kleine vissen. De gemiddelde lengte van de gevangen visjes varieert van 3 tot
5 cm, zelden groter dan 7 cm. Afhankelijk van de soort worden de volwassen
vissen of de jongen verschalkt. De ijsvogel heeft een voorkeur voor
modderkruipers, voorntjes, barbelen, vlagzalmen en tiendoornige stekelbaarsjes.
Ook vangt hij o.a. forellen, rivierbaarsjes, snoekjes, karpers, alvertjes. Bij
overwintering aan zee vangt hij o.a. gambusia’s, zeebaarsjes, driedoornige
stekelbaarsjes en kwabalen. Vissen vormen de hoofdmoot van zijn menu. Ze
beslaan zo’n 78% van zijn dieet.
Maar ook kleine zoetwaterkreeftjes, insecten (libellen en kevers) en amfibieën
(kikkers, kikkervisjes en salamanders) lust hij wel.
De ijsvogel is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost nabij het water. De
uitkijkpost bestaat meestal uit een tak, een paal of een overhellende wilg, of
soms uit een heuveltje van aarde of modder.
Aan zee zet de vogel zich op een rots, een baken, een pier of een paal van een
oesterbank.
Vanaf deze plek speurt hij het water af naar zijn prooi. Vaak zit hij met
gedeeltelijk uitgespreide vleugels en half opengesperde snavel klaar om
onmiddellijk in het water te duiken als hij iets ziet. Meestal bevindt deze
uitkijkplaats zich zo’n één tot drie meter boven het water . Is de hoogte minder
dan 1 meter dan zal de ijsvogel vaak eerst wat omhoog vliegen, voordat hij in het
water duikt
Een tweede vismethode bestaat uit een korte,
‘biddende vlucht’ vlak boven het water. De
snelheid die tijdens zijn jachtvlucht wordt
verkregen, is bepalend voor het jachtsucces.
Deze snelheid wordt vergroot door snelle
vleugelslagen. De ijsvogel kan een maximale diepte
van 1 meter bereiken, maar gewoonlijk komt hij
niet dieper dan enkele centimeters.
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De prooi wordt bij
verrassing gegrepen. De
ijsvogel komt dan vanzelf
weer boven en verlaat direct
na de vangst het water en
vliegt naar zijn rustplaats.
Nadat de prooi is doodgeslagen wordt
deze in zijn geheel ingeslikt. Met de
kop naar voren verdwijnt deze in het
wijd geopende keelgat. De kop eerst,
om te voorkomen dat stekels en
schubben zich vastzetten in de keel.
Soms moet hij de vis eerst in de lucht
gooien om hem in de goede positie te
krijgen.
Reeds als jonge vogel produceert de ijsvogel
na zijn maaltijden een braakbal. Deze is klein
en ovaal van vorm. Hij bestaat uit een
opeenhoping van graten en schubben die het
dier niet heeft kunnen verteren, soms nog
aangevuld met chitineresten van insecten, zoals
libellen en kevers.

5.

Voortplanting

Aan het begin van de paartijd, in februari, zoekt het mannetje een vrouwtje,
meestal hetzelfde vrouwtje als het voorgaande jaar.
De paarvorming begint met een achtervolging in de lucht, vlak bij de toekomstige
locatie van het nest. Tijdens deze achtervolging slaakt het mannetje scherpe
kreten. Hiermee wordt de agressie van de ijsvogels geneutraliseerd. Vervolgens
strijken de vogels naast elkaar neer en richten ze zich verticaal op, met de
snavel licht omhoog. Dit lijkt veel op de dreighouding, maar nu blijft de snavel
gesloten en worden de veren op de rug en de kruin niet opgericht.
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Na de paarvorming begint het mannetje met de bouw van het nest. Als het
mannetje een oud nest wil betrekken, toont hij dit
door er geregeld in en uit te vliegen.
IJsvogels maken holen in een steile oeverkant of
soms in de kluit van een omgevallen boom om er
te broeden. Het mannetje klemt zich vast aan de
oeverwand en graaft met de snavel de grond weg.
Met de poten veegt hij de uitgegraven aarde uit het hol. Ook het vrouwtje helpt
mee aan de bouw van het nest. In het begin houdt ze zich echter bezig met het
verdedigen van het territorium.
Het hol bestaat
uit een licht
oplopende gang,
met een
doorsnede van 5
tot 5,5 cm en een
lengte die kan variëren van 50 tot 100 cm. Aan het einde van deze gang bevindt
zich de nestkamer. Deze is ongeveer 10 cm op 15 cm en uitgehold, zodat de
eieren niet naar buiten kunnen rollen. Het nestkamertje wordt verder niet
bekleed. De eieren worden op de kale bodem gelegd en er ontstaat na verloop van
tijd wel een bedje van braakballetjes van de jongen. De opening van het hol
bevindt zich meestal zo’n 90 tot 180 cm van de bodem, zelden lager dan 60 cm.
Na de bouw van het nest volgt de balts,
waarbij het mannetje een visje aanbiedt aan
het vrouwtje. Zodra het vrouwtje de vis
heeft geaccepteerd en opgegeten volgt de
paring.
Door een horizontale houding aan te nemen,
geeft het vrouwtje aan dat ze bereid is om te
paren. Nadat hij kort boven haar in de lucht heeft
gezweefd, landt het mannetje op de rug van het
vrouwtje, waarbij hij zich met vleugelslagen in
evenwicht houdt. Soms grijpt hij zich, voor extra
stabiliteit, met zijn snavel aan de nekveren van het
vrouwtje vast.
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Een ijsvogelpaar brengt gewoonlijk 2 broedsels per jaar groot. Als de
omstandigheden zeer gunstig zijn of er een broedsel verloren gaat, kunnen dat
zelfs 3 of 4 broedsels zijn. In West-Europa wordt het eerste legsel al
waargenomen vanaf half maart. 4 tot 8 (soms 10) witte ronde eieren worden om
de dag gelegd. Ze hebben een diameter van 2 cm en een gewicht van 3,6 tot 4,7
gram. Het broeden begint nadat het laatste ei gelegd is, waardoor de eieren
ongeveer gelijktijdig uitkomen. Het paar wisselt om de twee à vijf uur af bij het
broeden.
Na een broedtijd van 18 tot 21 dagen
komen de kuikens uit. Bij het uitkomen zijn
ze blind en naakt. De eerste week worden ze
warm gehouden door de ouders.
Na een week zijn de kuikens bedekt met
stoppels en korte veren.
Zowel het mannetje als het vrouwtje voedt de
kuikens met visjes, insecten en kleine
kreeftachtigen. De prooidieren worden aan de
jongen aangeboden met de kop naar voren.
Door de braakballen van de jongen wordt de bodem van het nest snel bedekt.
Deze bevatten visschubben, graten en andere voedselresten, wat een erg
onaangename geur verspreidt .
Tijdens het voeren zitten de jongen in een stervorm met de snavels naar
buiten gericht. Het kuiken dat voor de ingang zit, krijgt als enige voedsel.
Na het ontvangen van een vis schuift de jonge ijsvogel op en gaat het volgende
jong voor de nestgang zitten (ze draaien als het ware in een cirkel rond). Zo
komen de jongen niets tekort en krijgen ze allemaal ongeveer evenveel voedsel.
Als een jong probeert voor te dringen, wordt hij door de andere jongen met
harde pikken gestraft. (solidariteitsverbond)
Een legsel grootbrengen is geen sinecure. Concreet houdt dit in dat er zeven
vissen moeten worden gevangen per jong en per dag (wat een rantsoen van 20 gr
betekent). Aangezien een nest 4 tot 8 jongen kan bevatten, is de broedzorg een
flinke karwei.
Na 23 tot 27 dagen verlaten de jongen het nest.
De jonge ijsvogels zoeken een tak op en worden nog 2-4 dagen door hun ouders
gevoed.
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Dikwijls zijn deze laatste alweer aan een tweede broedsel begonnen en houdt
alleen het mannetje zich nog bezig met het voeden van de jongen. Nadien worden
de jongen verjaagd of ze verlaten uit zichzelf het territorium van de ouders.
De ijsvogel bereikt in de natuur een gemiddelde leeftijd van 7 jaar.

6.

Levenswijze

De ijsvogel leeft bij voorkeur bij langzaam stromend en helder water van
rivieren en beken.
Omdat hij nestelt in holen, zoekt hij naar
plekken met steile oevers of kluiten van
ontwortelde bomen.
De ijsvogel leeft meestal solitair, in het
broedseizoen leeft hij in paarverband.
Het paartje is zeer territoriaal in de
broedtijd en tolereert geen andere
ijsvogels.
Een indringer wordt over het water
achtervolgd, waarbij de ijsvogel luide kreten slaat. Soms mondt dit uit in een
gevecht dat meestal van korte duur is en waarbij ze elkaar beetpakken bij de
snavel.
De ijsvogel vliegt zeer snel met snorrende vleugelslagen laag en rechtlijnig over
het wateroppervlak, soms met plotselinge wendingen.
Bij deze vliegwijze kan ‘de blauwe schicht’ snelheden bereiken tot 80km/uur.
Het waterdichte en isolerende verenkleed bestaat uit korte dichte veren die tot
zes keer per dag gepoetst en gekamd worden. Dit kan 15 tot 20 minuten duren.
De ijsvogel maakt een unieke poetsbeweging, die bij geen enkele andere soort is
waargenomen: met de binnenkant van de open vleugel wrijft hij over zijn kruin.
In strikte zin kan men een ijsvogel geen watervogel noemen, aangezien hij niet
zwemt.
Hij baadt dikwijls (2 tot 20 keer achter elkaar), vooral als het nest erg bevuild
is door braakballen.
Zijn duiken in het water is altijd kort, zodat zijn korte dichte veren, die
volkomen waterafstotend zijn, geen spatje water vasthouden.
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7.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging


Natuurlijke vijanden
De belangrijkste natuurlijke vijanden van de ijsvogels zijn rovende
zoogdieren zoals de wezel en de bunzing. Deze predatoren bezoeken soms de
nestholen om de jongen te eten. De holen zijn echter lastig te bereiken en
ijsvogels worden daardoor zelden bejaagd, aangezien ze meestal snel en laag
over het water vliegen. Ook roofvogels vangen af en toe een ijsvogel.
De ijsvogel kan slecht tegen koude en strenge winters. Dat kan hun aantal
sterk uitdunnen. Meestal sterven de dieren door voedselgebrek omdat ze
door het ijs geen vis kunnen vangen. Sommige verongelukken doordat ze bij
een duik een harde klap maken op het ijs.



Verstoring
IJsvogels mogen niet verstoord worden in de broedtijd. Als er in de directe
omgeving van een nestgang te veel verstoring is door recreanten
(bijvoorbeeld toeristen, kajakvaarders en sportvissers) gebeurt het vaak dat
het broedpaartje het nest verlaat. Ook kan het zijn dat nestgangen per
ongeluk door recreanten worden ingetrapt.



Vervuiling van jachtwateren
De ijsvogel is afhankelijk van helder water om te kunnen jagen. Als
jachtwateren te veel vervuilen (o.a. door bemesting van omliggend land) zal
het water zodanig vertroebelen dat de ijsvogel geen eten meer vangt.



Verdwijnen van nestgelegenheid
Kale steile oeverwanden worden bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak
opgeruimd, afgevlakt of/en beplant. Zo verdwijnen de nestgelegenheden.
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Bescherming


Verbetering van de waterkwaliteit & -kwantiteit
Een verbetering van de waterkwaliteit garandeert het aantal prooidieren.
Geschikte viswateren moeten niet alleen vissen herbergen, maar ook
voldoende water houden om het duiken mogelijk te maken

Nestwanden

Het aanleggen of behouden van steile zandige nestwanden, levert
nestgelegenheid.


Rust
Als er broedgevallen geconstateerd worden, het publiek weghouden van de
nestgangen.



Wakken
Door bij vorst in vijvers wakken open te houden, maakt de ijsvogel een
grotere kans om de funeste winters te overleven.

Hopelijk volstaan deze maatregelen om het aantal broedparen in onze regio te
bewaren of te verbeteren.
Kris Wellekens
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De weidebeekjuffer

Identiteitskaart
Klasse:
Orde:
Onderorde:
Familie:
Soort:

Insecten
Libellen
Juffers
Beekjuffers
Weidebeekjuffer

Insecta
Odonata
Zygoptera
Calopterygidae
Caleopteryx splendens

Maten:

- lengte:
- spanwijdte:

45-48 mm
60-70 mm

Biotoop:

- langzaam stromende beken, rivieren, kanalen met water van een
redelijke en zuurstofrijke kwaliteit.
- vaak een hoge, structuurrijke kruidenvegetatie aan de oever.

Voedsel:

- de larven van de weidebeekjuffer eten waterbeestjes kleiner
dan zichzelf zoals watervlooien, larven en kikkervisjes.
- de weidebeekjuffer eet vooral vliegende insecten zoals muggen,
vliegen en motten.

Voortplanting:

het vrouwtje zet na de paring de eitjes met haar legbuis af
in waterplanten, daalt langs de stengel omlaag tot haar
vleugels het wateroppervlak raken en draait ze zich dan om
en gaat geheel onder water.

Bijzonderheden: - libellen kunnen niet steken want ze hebben geen angel.
- libellen bijten niet, ze gebruiken enkel hun kaken om
gevangen insecten fijn te kauwen.
Bedreigingen:

- watervervuiling.
- het verdwijnen van oevervegetatie en waterplanten die
belangrijk zijn voor de ei-afzetting.

Koestersoort in Leuven en Bierbeek.
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1.

Algemene kenmerken

Een elf boven het water
De libel is een insect. Ze bestaat uit drie delen: kop, borststuk en achterlijf.
De poten: zoals alle insecten hebben libellen 3 x2 poten. Elke poot is bedekt
met grote, stekelige borstels. Ze kunnen er goed mee neerstrijken, maar er niet
mee lopen. Als de libel ze al vliegend bij elkaar houdt, vormen ze een dodelijke
val. Ze werken als een vlindernet: zo kan ze andere kleine insecten tijdens de
vlucht opscheppen en vangen.
De vleugels: libellen zijn als groep gemakkelijk
te herkennen aan het slanke achterlijf en de
lange vleugels. Dit inspireerde de eerste
helikopterbouwers. In landen zoals Armenië en
Turkije worden deze insecten in de volksmond
‘helikopters’ genoemd. Libellen zijn meesterlijke
vliegers. Ze kunnen ter plaatse blijven stilhangen,
zeilen zonder vleugelslag, pijlsnel wegvliegen en
ingewikkelde manoeuvres uitvoeren.
De weidebeekjuffer valt vooral op door haar vlinderachtige vlucht.
Er zijn twee onderordes: Zygoptera, gelijkvleugeligen en Anisoptera,
ongelijkvleugeligen.
De eerste worden juffers, de tweede ‘echte libellen’ genoemd.
Alle juffers zijn gelijkvleugelig: de achter- en voorvleugels zijn gelijk van vorm.
De vleugels hebben een dicht netwerk van vleugeladers. In rust worden de
vleugels tegen het achterlijf of recht omhoog gehouden.
De ‘ echte libellen’ zijn ongelijkvleugelig: de achtervleugels zijn breder dan de
voorvleugels. In rust worden
de vleugels horizontaal
gehouden. Het achterlijf is
breder dan bij juffers.
De weidebeekjuffer is een
vrij forse juffer met brede
vleugels. De mannetjes hebben een blauw metaalglanzend lichaam, ook de
vleugeladers hebben een blauwe glans.
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Opvallend is een donkerblauw
gekleurde band die de basis en de top
vrijlaat. De onderkant van het
achterlijfspunt is vuilwit gekleurd.
De vrouwtjes hebben een groen
metaalglanzend lichaam.
De vleugels zijn egaal van kleur, groen
tot groenbruin getint.
De ogen: Libellen hebben de grootste ogen van alle insecten. Hun grote en bolle
facetogen, ook wel samengesteld oog
genoemd, beslaan het grootste deel
van hun kop. Een libel kan
tienduizenden facetten hebben.
Libellen zijn hierdoor in staat om een
scherp beeld van de omgeving te
vormen en bewegingen goed te
registreren. Voor de libel die op
muggen jaagt is dit een groot voordeel.
Het achterlijf (10 segmenten) bevat het spijsverteringskanaal,
ademhalingssysteem en de voortplantingsorganen.

2.

Leefmilieu

De voorkeur van de weidebeekjuffer gaat vooral uit naar beken of rivieren met
een natuurlijk verloop, waardoor snel en langzaam stromende delen aanwezig zijn.
Het water moet voor een deel in de zon liggen en in het water moeten voldoende
drijvende of in het water hangende planten aanwezig zijn voor de ei-afzetting en
voor het stadium dat de libel leeft als larve in het water.
Een ruige, overhangende oevervegetatie is belangrijk als zitplaats voor de
mannetjes.
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3.

Voorkomen

De weidebeekjuffer komt voor in vrijwel heel Europa langs rustig stromende
rivieren en beken met een goede waterkwaliteit. In Vlaams-Brabant werden de
laatste tientallen jaren kleinere populaties gevonden in de valleien van de Dijle
(ten zuiden van Leuven), Laan, IJse en Velpe.
De speurneuzen onder ons kunnen de weidebeekjuffer spotten tijdens de
vliegperiode die begint vanaf mei bij het uitsluipen van de libellenlarven tot begin
september met een piek tussen half juni tot eind juli.
De weidebeekjuffer vertoont zwerfgedrag waardoor je ze soms ook kan
aantreffen bij visvijvers en waterputten.

4.

Voedsel

De jacht naar voedsel verloopt systematisch. Sommige vliegen heen en weer
over het water, andere vliegen voor- en achterwaarts door bosrijk gebied en
over de toppen van laaggroeiende planten.
Weer andere zitten op een hoog plekje en vallen onverwacht insecten aan.
De libel vangt haar prooien, vooral vliegen en muggen, in de vlucht met haar twee
voorste poten, tot 100 per dag.
Soms vangen ze ook grotere insecten zoals vlinders of soortgenoten. De vangst
wordt meestal tijdens het vliegen opgegeten.
Libellenlarven eten onder water allerlei kleine waterbeestjes: watervlooien,
larven en kikkervisjes. Libellenlarven hebben onder de kop een opmerkelijk
vangmasker. Met een snelle beweging wordt dit uitgeklapt, de prooi gevangen,
naar de mond gebracht en opgegeten.

5.

Voortplanting

Vanaf een zitplaats op de oevervegetatie verdedigt het mannetje zijn
territorium. Hij laat indringers de binnenkant van zijn vleugels zien en wint
meestal het daaropvolgend (schijn)gevecht.
Voor de balts laat het mannetje de witte stip aan de onderkant van zijn
achterlijf, ook wel lantaarntje genoemd, aan een passerend vrouwtje zien.
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De voortplantingsorganen bevinden zich bij beide achteraan het achterlijf.
Het mannetje brengt zijn sperma vlak voor de paring van de punt van zijn
achterlijf in een speciale buidel (spermablaas) aan de onderkant van het tweede
segment van zijn achterlijf.
Het vrouwtje reikt dan met haar achterlijf naar de
spermablaas om het sperma er uit te halen.
Het mannetje en het vrouwtje van libellen vormen zo
tijdens de paring het zogenaamde paringswiel dat de
vorm van een hartje heeft.
Het is leuk om te weten dat daar ons symbool voor de
liefde vandaan komt.
Verschillende soorten hebben verschillende legtechnieken.
Het opvallendste leggedrag is het ‘dippen’. De duikende beweging van het
achterlijf van het vrouwtje spoelt de eieren eraf, die langzaam onder de
oppervlakte zakken. Eieren worden ook afgezet in het weefsel van waterplanten
door een klein sneetje in de plant te maken en elk eitje er apart in te stoppen.
Je ziet dan de libel op de plant zitten en met de punt van haar achterlijf
rondporren. Ook bewaakt het mannetje het ei-leggend vrouwtje door haar vast
te houden bij het leggen van de eitjes of er boven te blijven vliegen. Zo is het
mannetje er zeker van dat de eieren enkel met zijn genetisch materiaal bevrucht
worden.
Bij sommige soorten komen de eitjes nog hetzelfde jaar uit, bij andere soorten
overwinteren de eitjes en komen ze het volgende kalenderjaar uit.

6.

Levenswijze

Een libel wordt als het ware tweemaal geboren: een eerste keer als de larve uit
het ei komt en een tweede keer als de larve transformeert tot volwassen insect.
Libellenlarven leven onder water tussen de waterplanten of tussen wortels van
struiken en bomen. Afhankelijk van de watertemperatuur overwinteren de
larven, één of twee keer.
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Het larvestadium is het groeistadium. De
larven ademen door kieuwen. Als er drie
veren (kieuwen) uit het achterwerk van
de larve steken is het vrijwel zeker een
waterjuffer.
’Echte libellen’ hebben kieuwen in een holte
in hun achterlijf.
De ontwikkeling van larven wordt sterk
bepaald door de aanwezigheid van predators.
In water met vis zijn deze de toppredators. Als een larve bij haar poten of
staartlamellen wordt gegrepen dan kan ze deze loslaten om te ontsnappen. Deze
lichaamsdelen kunnen bovendien opnieuw aangroeien. Bij een mislukte aanval
rollen libellenlarven zich vaak op hun rug, trekken de poten in en veinzen dood te
zijn. De predator verliest hierbij vaak de interesse voor zo’n bewegingsloze
prooi. De larven zijn ’s nachts actief waardoor ze minder gevoelig zijn voor
predatie van vissen.
In tegenstelling tot bij vlinders ontwikkelen de vleugels zich al tijdens de laatste
larvestadia. Ook de libellenlarven hebben te kampen met te krappe huidjes en
vervellen verschillende keren, ongeveer zeven tot twaalf keer in hun leven.
Als de larve groot genoeg is, kruipt hij uit het water om uit te sluipen.
Meestal kiest hij daarvoor een zonnige dag. De larve gaat op zoek naar een
stevige plantenstengel, drukt zichzelf uit de laatste larvehuid en begint met het
oppompen van de vleugels.
Hierbij wordt vloeistof in de
vleugels geperst om het geheel
meer stevigheid te geven.
Vervolgens laat hij zich goed
opdrogen en is klaar om weg te
vliegen. Het uitsluipen duurt
ongeveer drie uur.
Uitsluipen gebeurt vanaf begin mei tot half augustus en zo breekt dan de
vliegperiode van het volwassen dier (het imago) aan.
Na het uitsluipen trekken de imago’s weg van het water. Ze brengen een
rijpingsperiode door bij struiken en weilanden in de omgeving. Vooral de rijpe
mannetjes overnachten in groep in struiken in de oevervegetatie in de omgeving
van water. ’s Morgensvroeg keren ze terug naar hun territorium dat ze sterk
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verdedigen tegen andere mannetjes. Vanaf een zitplaats overzien ze hun enkele
vierkante meters grote territorium.
De imago’s worden afhankelijk van de soort slechts enkele weken tot enkele
maanden oud. Juffers leven gemiddeld korter dan ‘echte libellen’.
In de korte tijd dat de libel leeft als imago moet zij jagen, geslachtsrijp worden,
een partner vinden en eitjes afzetten. De meeste libellen sterven enkele dagen
na de ei-afzetting.

7.

Bedreigingen en bescherming

Bedreiging


vogels, vissen, kikkers, salamanders, hagedissen, muizen, wespen, mieren,
andere libellen en spinnen.



sommige vogels zoals de boomvalk en kwikstaart zijn zelfs gespecialiseerd in
het vangen van libellen.



libellenlarven worden vooral gegeten door vissen en fuutachtigen.

Alle inheemse libellensoorten zijn beschermd in Vlaanderen. Dit betekent dat
het verboden is ze te vangen of te doden.
Bescherming
Libellen zijn keurmeesters van natte natuur. Het voorkomen van veel
verschillende libellensoorten duidt op een variatie in water en oevervegetatie,
een goede waterkwaliteit en goed beheer.
maatregelen die het leven van libellen kunnen ondersteunen:


Verhinderen dat meststoffen en biociden inspoelen.



Aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs waterlopen.



Achterwege laten van het ruimen van beken en grachten zodat er zich
waterplanten kunnen vestigen.



Behoud van waterrijke plaatsen.

Marleen Sels
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Bronnen
De libellen van België, Libellenwerkgroep Gomphus
Waarneming.nl
Vlinderstichting.nl
Libellennet.nl
Natuurgids cursus CVN
Dieren in de tuin, Annemarie Görts
Beestjes Nick Baker
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De watervleermuis

Identiteitskaart
Klasse:
Orde:
Familie:
Soort:

Zoogdieren
Vleermuizen
Gladneuzen
Watervleermuis

Maten:

- grootte:
4,5 tot 5,5 cm
- onderarm: 3,3 tot 4,2 cm lang
- spanwijdte: 23 tot 27,5 cm
- gewicht:
7 tot 17 gram

Biotoop:

Mammalia
Chiroptera
Vespertilionidae
Myotis daubentonii

- beboste streken, boomgaarden, plattelandsparken.
- in de buurt van langzaam stromend water, plassen en vijvers.

Voedsel:

schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers.

Voortplanting:

-

ze paren in de herfst, vaak in winterverblijfplaatsen.
vanaf mei komen de vrouwtjes samen in kraamkolonies.
in juni – juli wordt 1 jong geboren.
de jongen vliegen de tweede helft van juli uit.

Bedreigingen:

- verdwijnen van kleinschalige landschapselementen.
- eutrofiëring, verruiging en dichtgroei van plassen en
waterlopen.

Koestersoort van Oud-Heverlee en Diest.
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1.

Algemene kenmerken

Alle vleermuizen zijn beschermd door de wet.
Beschrijving
Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren.
De vleugels bestaan uit een dun vel, gespannen
tussen de vingers, de arm, het lichaam, de
achterpoten en de staart. De staartvlieghuid
dient als vangnet voor insecten.
De duim met een sterke nagel is zeer belangrijk
bij het zich voortbewegen in de slaapplaatsen.
Het skelet laat zien dat de vleermuis optimaal
aangepast is aan het vliegen.
De vleugels bestaan duidelijk uit sterk vergrote
handen.
De bouw van dit deel van het skelet is sterk
gelijkend op dat van de mens.
Echolocatie
’s Nachts kunnen vleermuizen rondfladderen zonder ergens tegenaan te vliegen.
Meer nog, ze kunnen al vliegend de kleinste insecten uit de lucht plukken. Ze zien
met “geluid”. Als een vleermuis rustig vliegt, brengt hij ongeveer 10 geluidklikjes
per seconde voort. Bij het waarnemen van een prooi of het ontwijken van een
hindernis neemt het aantal klikjes toe tot ongeveer 200 per seconde. Elk geluid
weerkaatst op voorwerpen in de buurt. Dit noemen we echolocatie.
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Met behulp van de echolocatie kan de vleermuis ook de richting en snelheid van
zijn prooi bepalen.
Het geluid dat vleermuizen maken voor de echolocatie is zo hoog dat wij het niet
kunnen horen (ultrasoon, boven 20kHz ). Deze ultrasone geluidsgolven ontstaan in
de keelholte en in het strottenhoofd van de vleermuis en worden via de mond
uitgezonden. Gladneusvleermuizen vliegen dan ook met geopende bek.
Met een batdetector kunnen we deze geluiden voor ons hoorbaar maken.
Is de vleermuis dan een perfecte jager?
Neen, er zijn immers insecten die de vleermuis te slim af zijn. Enkele
nachtvlindersoorten beschikken over een ultrasoondetectiesysteem waardoor ze
de vleermuis horen aankomen. Als reactie laten ze zich op de grond vallen, maken
plotse duikvluchten of stoten een stoorgetsjilp uit.
Het ultrasoondetectiesysteem van de nachtvlinder
Een aantal nachtvlinders beschikken over zenuwcellen die via de gehoorgangen in staat zijn om
geluiden rond de frequentie van 40 kHz te detecteren. Deze frequentie is niet toevallig. Het
sonarsysteem van vleermuizen werkt namelijk op dezelfde frequentie en het is voor de vlinder
van levensbelang om te weten wanneer er een aankomt.
Vaak laten ze zich pardoes uit de lucht vallen als ze de ultrasone geluiden van een vleermuis
horen. Een klein aantal nachtvlinders zijn zelf ook in staat om geluiden als sjirpen, trommelen of
fluiten te produceren en dat komt ze goed van pas. Ze kunnen hiermee aan de vleermuis kenbaar
maken dat ze vlinder zijn en voor hen dus niet eetbaar.

Naast ultrasone geluiden beschikken vleermuizen ook over
hoorbare geluiden o.a. het “piepen” waaraan ze ongetwijfeld
de naam vleermuis te danken hebben. Dit piepen is vooral van
belang bij de onderlinge communicatie.
Veel vleermuizen hebben ook nog een speciaal oorklepje
(tragus) om te vermijden dat de wind in hun oren suist.
Aan de vorm van dit klepje kan men de soort vleermuis herkennen.
De watervleermuis is één van de meest
algemene vleermuissoorten in
Vlaanderen.
Het is een kleine tot middelgrote
vleermuissoort met een grootte van 4,5
tot 5,5 cm.
De onderarm is tussen 3,3 en 4,2 cm
lang.
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De spanwijdte van de vleugels
schommelt tussen 23 en 27,5
cm.
Hun gewicht varieert van 7 tot
17 gram.
Watervleermuizen hebben
korte oren en een korte,
brede, rozebruine snuit.
Ze hebben grote voeten met
uitgespreide tenen en lange borstelharen. Ze worden gebruikt om prooien van
het wateroppervlak te “harken”.
De vacht vertoont een scherp afgelijnd kleurverschil tussen buik en rug.
De rugvacht is bruingrijs tot donker bronskleurig. De buikvacht is zilvergrijs.
Watervleermuizen kunnen meer dan 20 jaar oud worden… gemiddeld worden
ze slechts 4 tot 4,5 jaar.

2.

Leefmilieu

De voorkeur gaat uit naar beboste streken, boomgaarden, plattelandsparken in
de buurt van water.
Vleermuizen hebben zomer- en winterverblijven.
Tijdens de zomermaanden leven ze in (loof)bomen in een half open tot gesloten
waterrijk en bosrijk gebied.
Dikwijls kiezen ze voor oude holen van de grote bonte specht. Incidenteel
verblijven ze ook op kerkzolders, grotten, bunkers of oude forten.
Tijdens de wintermaanden verblijven ze ondergronds in groeven, grotten,
kelders, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken,…
Ze foerageren boven langzaam stromende rivieren en beken, plassen, vijvers en
smalle vaarten. Ze vliegen ook boven land: bospaden, beschutte open plekken in
het bos en rond bomen tot op 5 m hoogte.
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3.

Voorkomen

Watervleermuizen komen voor in bijna heel Europa behalve in het Noorden en in
de zuidelijke Balkan. In het oosten strekt het leefgebied zich uit tot
Kazachstan. Buiten Europa komen ze ook voor in Noord- en Oost-Azië tot Japan.

4.

Voedsel

Watervleermuizen jagen voornamelijk op een hoogte van 20 tot 50 cm boven het
water maar ook tot op een hoogte van 5 m rondom bomen. Ze vliegen meestal vrij
traag in cirkels of 8-vormen.
Hun voedsel bestaat vooral uit schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en
kevers.

5.

Voortplanting

De paring gebeurt vaak in de winterverblijven, tijdens de herfst of de winter.
De vrouwtjes bewaren gedurende de winterslaap de mannelijke zaadcellen tot in
het begin van de lente. Pas dan treedt er ovulatie en bevruchting op.
Vanaf mei komen de vrouwtjes samen in grote kraamkolonies. Die kraamkamers
bevinden zich in boomholten of op zolders.
Eind juni begin juli (afhankelijk van de weersomstandigheden) wordt 1 jong
(uitzonderlijk 2) geboren. In het begin is het jong volledig hulpeloos, kaal en
blind. Als de vrouwtjes ’s nachts op jacht gaan, blijven de jongen achter. Slechts
enkele oudere dieren (vrouwtjes) blijven achter bij de jongen.
Overdag blijven de jongen wel aan hun moeder geklemd. Als die bij gevaar moet
wegvliegen is meteen ook het jong gered.
Bij de gladneusvleermuizen bezitten de pasgeboren jongen een melkgebit. De
voorste tanden zijn zeer spits en naar achteren gericht zodat de jonge dieren
zich gemakkelijk aan de tepels van hun moeder kunnen vasthouden.
De derde week na de geboorte breken de blijvende tanden door.
In de tweede helft van juli vliegen de jongen voor het eerst uit.
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6.

Levenswijze

Pas een half uur na zonsondergang vliegen watervleermuizen uit. Ze zijn erg
lichtschuw. Ze zijn nachtactief. Dus voor zonsopgang zoeken ze hun rustplaatsen
op.
Tijdens de zomermaanden hebben ze een netwerk van verblijfplaatsen, liefst in
holle bomen. De kolonie verhuist regelmatig. De vrouwtjes blijven wel met hun
jong in de kraamkolonie.
De kraamtijd situeert zich van april tot juli, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Watervleermuizen eten en drinken al vliegend. Ze kunnen een snelheid van 23 km
per uur halen.
Ze gebruiken vaste vliegroutes tussen de kolonieplaats en de foerageergebieden.
Deze routes lopen meestal langs de beschutting van bosranden, houtwallen en
andere lijnvormige elementen. Doorgaans trekken ze over korte afstanden (< 100
km).
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Van september tot maart houden ze hun winterslaap.
Dan verblijven ze op vorstvrije plaatsen met een temperatuur tussen 0° C en 7°
C en met een hoge relatieve luchtvochtigheid (85 % of meer).
Tijdens deze winterslaap daalt de hartslag tot amper 30 slagen per minuut. De
ademhaling daalt van 300 keer per minuut naar 1 maal om de enkele minuten en
de lichaamstemperatuur daalt tot de omgevingstemperatuur.

7.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging


Het verdwijnen van kleinschalige landschapsstructuren die samenhangen
met de aanwezigheid van houtige, vooral hoog opgaande lijnelementen in
het landschap, beperkt de landschapsgebruiksmogelijkheden en zorgt voor
een habitatinkrimping.



Eutrofiëring, verruiging en dichtgroei van veel plassen en waterlopen
vormen ook een bedreiging.



Slapende vleermuizen vormen soms een prooi voor de steenmarter, de
hermelijn of de uil.



De grootste vijand is de mens die de leefomgeving vernielt. Hij spuit gif
met als gevolg dat er minder insecten zijn.

Bescherming


Het behoud van oude, eventueel dode en aftakelende bomen met veel
schuilmogelijkheden, verspreid over het bos.



De aanleg van een houtkant, heg of
haag.



Het inrichten van winterverblijven.



Bij gebrek aan holle bomen kunnen we
nestkasten hangen.

Maria Renders
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Koestersoorten Provincie Vlaams Brabant
www.waarnemingen.be/soort/info/430
www.natuur-wereld.be/dieren/vleermuizen/watervleermuis
www.vleermuis.be
www.vleermuizenindestad.nl/watervleermuis
www.vleermuizen.be/watervleermuis.html
www.wikipedia.org/wiki/watervleermuis.nl
www.natuurpunt.be/watervleermuis
www.watervleermuissitevoorkids.nl/html/watervleermuis.htm
www.natura2000.vlaanderen.be/soort/watervleermuis
www.biesbosch.nu/natuurpagina
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