Halsbandparkieten,
Carolien van derGraaf een bedreiging
voor
Rosse vleermuizen?

Anne-JifkeHaarsma&

In de Randstad worden
steeds meer Halsbandparkieten (Psittacula krameri)
waargenomen.

Net als vleer-

muizen maken Halsbandparkieten zelf geen holtes,
maar maken ze gebruik van
bestaande boomholtes.
Deze exoot zou daarom een
nieuwe concurrent van de
boombewonende

vleermuizen

zoals de Rosse vleermuis

(Nyctalus noctula) kunnen zijn.
Aanleiding voor dit vermoeden is een aantal

Overwinterende Rosse vleermuizen (foto: Vildaj Rollin Verlinde).

anekdotische waarnemingen van dode of

1).

de groep en worden meerdere holtes tegelij-

verzwakte vleermuizen nabij een boom

wachten tot een holte gesch ikt is (kader

gebruikt door Halsbandparkieten

Vrouwtjes leven in de zomer, van april tot

kertijd gebruikt. In de zomer verhu ist een

oktober, in kolonieverband

groep om de 3 tot 14 dagen

waarneming.nl

(bron:

2009, Dierenasiel Den Haag

in groepen van

en mondel inge mededel ing A. Lefevre).

5 tot 200 dieren. Gedurende een zornersei-

Ook inheemse holenbroedende

van

boomholte.

zoen gebruikt een groep tussen de 10 en

In de aanloop naar de wi nter (van eind september tot 15 december) clusteren Rosse

ondervinden mogelijk hinder door concur-

25 boomholtes

vleermuizen in een beperkt aantal holtes en

rentie om holtes. Onderzoek naar deze

Schmidt, 1988). Soms woont de heIe groep

verhuizen minder frequent. Tot het einde van

relatie leverde dubbelzinnige resultaten op:
sommige onderzoekers menen dat vogels

gezamenlijk in een holte, maar vaak splitst

het koudste deel van de winter (rond half

geen hinder ondervinden

vogels

(van Stratmann, 1978; van

Kader 1. De successie van een boomholte en het ontstaan van gladde koepels

(Butler, 2003;

Pieterse & Tamis 2005), terwijl andere een

Primaire holte: een boomholte ontstaat door inrotting of een specht maakt een holte in de

verlaagd broedsucces waarnamen (Keijl,

boom. Zo'n boomholte is voor vleermuizen nog weinig geschikt, omdat er weinig geschikte

2001; Strubbe

&

Matthysen, 2009).

hangplekken zijn.
Secundaire holte: door een proces van schimmels, houtetende evertebraten en schimmeletende

Rosse vleermuizen in Nederland

evertebraten ontstaat een vergrote primaire holte.

De Rosse vleermuis is een van de grootste
vleermuissoorten van Nederland. Het is

Tertiaire holte: naarmate het rottingsproces vordert, wordt de holte minder geschikt voor de

tevens een van de meest algemene boom-

wordt nu des te geschikter voor vleermuizen, omdat er bovenin een grillige structuur ontstaat,

bewonende vleermuissoorten

in Nederland,

specht (en andere vogels), omdat de onderkant dichtslibt met rottingsmateriaal. De holte
waarin ze kunnen hangen.

met een totale geschatte populatie van
6.000 tot 12.000 dieren (Zoogdiervereniging,

Aangepaste holte: een Halsbandparkiet maakt de ingang van de holtegroter en verwijdert de

2006). De verspreiding

en de vergrote opening is deze holte voor vleermuizen minder geschikt.

is sterk gekoppeld

grillige structuur. Ook de houtresten op de bodem worden opgeruimd. Door het gladde plafond

aan bossen en landgoederen, in Zuid- en
Noord Holland met name de binnenduinrandbossen (Haarsma, 2001).
In tegenstelling tot de meeste vleermuizen
maakt de Rosse vleermuis jaarrond gebruik
van bestaande boomholtes (Boonman, 2000).
Vleermuizen kunnen niet zelf een holte
maken of aanpassen en moeten vaak jaren
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Foto 1. De inhoud van een boomholte
(Zomereik (Quercus robur)) die door een
Halsbandparkiet naar buiten is gewerkt. Deze
stapel hout is 60 centimeter breed, 10 centimeter hoog en bestaat uit brokken hout tot
4 centimeter groat (foro: A..J. Haarsma).
februari; Kugelschafter, 1994) maakt het
merendeel van de groep voor een langere
periode achtereen gebruik van dezelfde
holte. Boomholtes die worden gebruikt door
dergelijke groepen (in Europa tot 400 dieren;
Trappmann & Ropling, 1996) moeten groot
genoeg zijn om aile dieren te herbergen.
Daarnaast moeten ze een stabiel microklimaat hebben waar de temperatuur ook
nog eens boven het vries punt blijft. De hele
winter brengt de Rosse vleermuis door in
winterslaap, waarbij zijn lichaamstemperatuur wordt verlaagd tot de temperatuur van
de omgeving. Dit mechanisme noemt men
torpor. Vleermuizen besparen zo energie,
doordat hun basale metabolisme dan sterk
verlaagd is. Het basale metabolisme is de
stofwisseling, die nodig is om het lichaam
draaiende te houden, zoals het rondpompen
van bloed, de werking van zintuigen en op
temperatuur houden van het lichaam.

broedt de Halsbandparkiet

in bestaande

winterverblijven

gernventa-

van vleermuizen

Door in torpor te gaan kunnen vleermuizen

boomholtes. Met hun sterke snavel zijn ze
in staat zelf hun nestholtes (de ingang en

de koude wintermaanden zonder voedsel
overleven, terend op hun vetreserve. Over

het interieur) aan te passen. In tegenstelling
tot de meeste Nederlandse broedvogels

het algemeen hebben vleermuizen genoeg
energie om per winter negen tot veertien

vertoont de Halsbandparkiet

keer te ontwaken (Daan, 1972). Het kost een
vleermuis ruim een half uur om uit torpor te
ontwaken, waarbij hij zijn lichaamstempera-

ging van een holte en de inrichting ervan.
Na het broedseizoen concentreren ze zich

viel op dat de Halsbandparkieten

op gemeenschappelijke slaapplaatsen; hier
kun nen tot wel 6000 dieren geteld worden.

inwendig hadden schoongemaakt. Aile ongeregeldheden waren weggewerkt. Wat van

tuur opvoert tot een operationeel niveau. In

al in de winter

(vanaf januari) nestgedrag, zoals verdedi-

deze ontwaaktijd hebben de vleermuizen
een lage reactiesnelheid, waardoor ze erg
kwetsbaar zijn. Selectie van holtes met een
ingang die te klein is voor predatoren, zeals
eekhoorn (Sciurus spec.) en Boommarter

hout en rottingsmateriaal

die duidelijk uit de

bovenliggende boomholte afkomstig waren
(foto 1). De boomholtes werden door Halsbandparkieten gebruikt (foto 2). Bij een
inspectie van de holte met de boomcamera
de holte

de boomholte overblijft, is een van boven
Concurrentie om boomholten
Tijdens een onderzoek naar boombewonende vleermuizen op landgoederen in de
binnenduinrand

van

afgeronde, gladde koepel met een lege
bin nenru imte (kader 1). Dit soort holtes
worden later in de tekst 'aangepaste holtes'

van Holland (Meems, 2007;

genoemd.

der Kuil, 2008; Haarsma,

De concurrentie tussen Halsbandparkieten en
Rosse vleermuizen zou zich op twee man ie-

(Manes manes), is daarom zeker in de win-

Haarsma &

termaanden zeer belangrijk.

2012) waar met een boom camera potentiele

Halsbandparkieten

riseerd werden, vonden we onderaan boomholtes en oude spechtengaten bergen met

in Nederland

De Halsbandparkiet heeft zijn oorsprong in
Afrika en Azie en komt sinds 1968 in Nederland in het wild voor, nadat ze als huisdieren
ontsnapt zijn of moedwillig zijn uitgezet
(Teixeira, 1979). Ze concentreren zich voornamelijk rond de grote steden in de Randstad en vestigen zich in de parken en bossen

zijn vaak ook al
sporen te-vin-

in de nabije omgeving. Tijdens een simultaantelling in vier grote steden in 2004

den, zoals
deze 'rode
ring' om een

werden er 5.400 dieren geteld (Klaassen &

~a.rH

Hustings, 2010). Dit aantal is sindsdien
sterk gegroeid, aangezien er in januari 2012
landelijk 11.657 Halsbandparkieten

holte in een eik
(zie ook inzet).

zijn

geteld (Sovon & Cityparrots, 2012). Het
merendeel van de populatie bevindt zich in
Den Haag en omgeving (Klaassen, 2011).
Net als in haar oorspronkelijke

leefgebied
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Fate 3. Een boomcamerabeeld van een helte
met daarin een Halsbandparkiet (De Voordes, januari 2009). De parkiet zit op de
bodem van de holte die geheel is opgevuld
ren kunnen voordoen, namelijk enerzijds

met houtsnippers (foto: A.-J. Haarsma). Een

door directe verstoring en anderzijds door
verdringing door aanpassing van holtes:

boomcamera is een kleine camera in cornbinatie met infrarood ledjes op een beweegbare

VERSTORING

deze in een boomholte worden gestopt.

lange stok van ca.

10

meter. Daardoor kan

Een groep vleermuizen in winterslaap zal
hoogst waarschijnlijk

naar buiten worden

gewerkt, wanneer een Halsbandparkiet

hebben voor min of meer dezelfde holtes als

hun

wi nterverblijf uitkiest als nestplaats. Om de
winter te overleven hebben vleermuizen

vleermuizen, zowel qua grootte als kwaliteit
de in de zomermaanden

door vleermuizen

gebruikte holtes had een opening met een

(d roog, stevig hout). De i ngang van de
gebruikte holtes is gemiddeld iets groter,

slechts een beperkte vetreserve. Verjaagde

diameter kleiner dan 5 centimeter. Verder

rond de 5 centimeter. Het is onbekend of dit

vleermuizen moeten plotseling en onder

hadden 32 vleermuisholtes

de oorspronkelijke

ongunstige omstandigheden (overdag of bij
koud winterweer) een nieuwe holte zoeken.

spleten in de koepel en waren 36 holtes van
binnen droog, tochtvrij en niet zacht gewor-

veel kieren en

ingangmaat was, of de

aangepaste maat. Het interieur van meer
dan 70% van de holtes bleek te zijn aange-

Een andere holte is hoogstwaarschijnlijk

den door aantasting van schimmels.

past door de Halsbandparkiet,

minder geschikt. Als de groep zich moet

In de zomermaanden

holtes groter dan 10 liter.

splitsen in kleinere groepen zijn ze kwetsbaarder voor extreme temperaturen, zodat

grote (>50 liter) holtes. Vaak bleek de afme-

de overlevingskansen

ting van de holte gekoppeld aan de groeps-

is van concurrentie tussen de Halsbandpar-

grootte. In de wi ntermaanden werden groe-

kiet en vleermuizen in de zomermaanden.

zijn vleermuizen

gevonden in zowel kleine (vanaf 1 Iiter) als

afnemen. In de zomer

zijn vleermuizen weliswaar minder kwets-

15 vleermuizen

met name

Op basis van onze onderzoeksresultaten
hebben we geen aanwijzingen dat er sprake

baar, maar een gedwongen vertrek kan jonge

pen vanaf

vleermuizen fataal worden. Het is niet

de wat grotere holtes (vanaf 25 liter) met een

om beurten door vleermuizen, een Boom-

ondenkbaar dat vleermuizen gewond raken

kleine ingang (kleiner dan 3,5 centimeter). In
de winterperiode 2011-2012 hebben we ook

klever (Sitta europaea) en Halsbandparkieten
werd gebruikt. De Rosse vleermuis kan door

veldwerk gedaan tijdens strenge vorst en

het splitsen en samenvoegen van een groep

wanneer een Halsbandparkiet ze met zijn
sterke en scherpe snavel uit de boomholte
werkt.

alleen gevonden in

sneeuw. H ierbij viel op dat slechts 3% van de
in die periode onderzochte holtes vorstvrij

VERDRINGING

Een Halsbandparkiet

past zowel de ingang

Wel hebben we waargenomen hoe een holte

in de zomer allerlei soorten boomholtes

waren. In de overige holtes stonden ijskristal-

gebruiken. Het aanbod geschikte zornerverblijven lijkt voor beide soorten hoog

len en soms een bevroren plas water.

genoeg, waardoor er geen sprake is van

als het interieur van een boomholte aan.

In dezelfde landgoederen zijn ook de Hals-

concu rrentie in de zomer.

Hierdoor kunnen geschikte vleerrnuisslaap-

bandparkieten gemventariseerd. In totaal

De selectiecriteria voor bomen geschikt als

plaatsen ongeschikt worden, omdat:

zijn 53 nestbomen van Halsbandparkieten

winterverblijf

gevonden (foto 3). De broedparen gebruiken

hoog; dit soort bomen is dan ook schaars.

wegkru ipmogelij kheden verdwij nen.

steeds secundaire en tertiaire holtes en lijken

Doordat Halsbandparkieten

2. een aangepaste holte een minder gunstig

een lichte voorkeur te hebben voor holtes

maanden starten met broeden, waarbij ze

microklimaat

met een afmeting tussen de 10 en 50 liter.

vrijwel altijd hun holte aanpassen, kunnen

De Halsbandparkiet

ze in deze periode directe concurrenten zijn
van Rosse vleermuizen. Er zijn geen aan-

1.

de wanden geegaliseerd zijn, waardoor

heeft. De opening en de holte

zijn vergroot en warme nissen met stil-

lijkt een voorkeur te

staande lucht zijn verdwenen.

door Rosse vleermuizen zijn
in de winter-

wijzingen dat aangepaste holtes door vleer-

3- de ingang vergroot wordt, waardoor de
kans op predatie toeneemt.

muizen als winterverblijfplek

in gebruik

waren. Tijdens dit onderzoek zijn geen dode
of gewonde vleermuizen aangetroffen.

Aanbod en gebruik van boomholten
Tijdens het onderzoek naar boombewo-

Geef waarnemingen door!

nende vleermuizen op landgoederen
in de binnenduinrand
(Meems,

2007;

van Holland

Wij maken ons zorgen over de toename
van het aantal Halsbandparkieten in

Haarsma & van der

de binnenduinrandbossen

Kuil, 2008; Haarsma, 2012) is onderzocht hoe groot de beschikbaarheid

en Zuid-Holland.

van Noord-

Ook de uitbreiding

van geschikte holtes was en wel k per-

van de Halsbandparkietpopulatie

centage daarvan daadwerkelijk bezet
was door vleermu izen en Halsband-

het oosten van- Nederland stemt ons

naar

ongerust. Deze boss en zijn een belang-

parkieten.

rijk leefgebied voor boombewonende
vleermuizen. lowel vleermuizen als Hals-

Op de 125 ha onderzochte landgoedbossen stonden ongeveer 3500 bomen van

bandparkieten gebruiken secundaire en tertiaire holtes. Van beide typen holten is het

80 jaar en ouder; 310 daarvan bevatten

secundaire en tertiaire holtes. In totaal heb-

aanbod relatief schaars. Door zijn nestel-

ben we daari n slechts 38 zomerverblijven

gedrag gedurende de winter vormt de Hals-

10

winterverblijven

en

van Rosse vleermuizen

gevonden, ongeveer 100 holtes zijn uberhaupt niet geschikt voor vleermuizen. 35 van
121
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Rosse vleermuis (foto: Bart Noort).

bandparkiet een potentiele bedreiging voor
de Rosse vleermuis. lowel in Nederland als
Belgie zijn er sterke aanwijzingen voor een

1

afnemende
vleermuizen

populatietrend

Vleermuizenwerkgroep
2012).

broedvogels.Natuurmonumenten, 's-Crave-

van Rosse

(Zoogdiervereniging,

land.

2006;

Oost Vlaanderen,

Trappmann, C. & S. Ropling, 1996. Bemerkenswerte Winterquartierfunde des Abendseglers,
Nvctaiu: noctula, in Westfalen. Nyctalus (N.F.) 6:

Helaas is nog te weinig bekend over

deze, nu nog algemene, vleermuissoort

en

de oorzaak van deze afname. Het lijkt ons

114-120.

daarom van essentieel belang om de populatie Rosse vleermuizen beter in de gaten te

Vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen, 2012_
Rossevleermuis project. Chiropcontact: 16-1.
Zoogdiervereniging, 2006. Basisrapport voor de

houden. We roepen daarom de lezers van
dit artikel op om bevindingen met Rosse
vleermuizen, boomholtes en Halsband-

Rode Lijst Zoogdieren volgens Nederlandse en
IUCN'criteria, Arnhem.

parkieten, aan ens door te geven.
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