De rosse vleermuis, een
typische boombewoner
Dit is een vervolg op het artikel dat in
DIERPLAGEN Informatie 1 2004 heeft gestaan,
waarin het uiterlijk en de leefwijze van de rosse

In onze streken is de rosse
vleermuis een typische
bewoner van holle bomen.
Vrijwel altijd worden holten gebruikt die door houtrot of door activiteiten van spechten zijn ontstaan. Een enkele maal zijn rosse vleermuizen
in gebouwen gevonden, zoals achter daklijsten
en in de spouwen van schoorstenen. De verblijfsholten kunnen zich op ooghoogte, maar
ook heel hoog in zowel dode als levende
bomen bevinden. Een vrije uitvliegmogelijkheid is belangrijk. Takken en gebladerte onder
en rond het uitvlieggat belemmeren een vrije
val bij het begin van het uitvliegen. Worden
zulke belemmeringen te groot, dan wordt de
holte niet meer gebruikt. Soms gaan onderko-

••
•

•
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Papier- en ovenvisjes: ••

mens verloren omdat de invlieggaten door aangroei van het omringend hout worden afgesloten. Een
enkele maal worden rosse vleermuizen in vogelnestkasten en vleermuizenkasten aangetroffen.

hoe houd je ze uit elkaar? :
In de vorige editie van DIERPLAGEN Informatie hebben we aandacht besteed aan de stapsgewijze aanpak
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van papiervisjes. Vooral de behandeling van alle schuilplaatsen bleek belangrijk. Deze keer gaan we dieper
in op de verschillen tussen papier- en ovenvisjes. Qua uiterlijk kunnen ze makkelijk verward worden.
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HET OVENVISJE

Ctenolepisma longicaudatum (Escherich)

Thermobia domestica Packard

Lichtschuw, gedwongen blootstelling aan
1 uur zon is dodelijk.

Lichtschuw.

Eitjes kunnen bij luchtvochtigheid van 35% uitkomen,
en overleven slechts tot 2 vervellingsstadia.

Idem.

Bij 20°c houden ze zich rustig; ontwikkelen zich
het snelst bij 24°C.

Optimum temperatuur is 37°C, zelfs 42°( wordt nog
goed verdragen. Bij een temperatuur onder 22°C
komen de eitjes niet uit.

Hogere temperatuur dan 38°C wordt slechts
15 uur overleefd.

Voorkeurtemperatuur is 32 tot 38°C.

Moeilijk om klimaat in onze moderne huizen zodanig
te beheersen, dat papiervisjes het leven onmogelijk
wordt gemaakt.

Door aanpassing binnenklimaat kan in de bestrijding al
veel gewonnen worden.

Totale ontwikkeling vindt plaats bij minimaal
55% relatieve luchtvochtigheid.

Voorkeur voor relatieve luchtvochtigheid van 50% en
hoger. Totale ontwikkeling vindt plaats bij minimaal
33% relatieve luchtvochtigheid.

Zeer beweeglijke soort, legt na 2e vervellingsstadium
grote afstanden af (groot actieradius).

Eenmaal volwassen, legt het ovenvisje weliswaar grote
afstanden af doch alleen via transport, en gebonden
aan de hoge temperatuur in de ruimte waarin ze
voorkomen.

Lijkt hierdoor het beste aangepast aan betrekkelijk
droge, centraal verwarmde huizen.

Verschilt van het papiervisje vooral door het vermogen
zich aan te passen aan extreem warme en droge
omstarl(ligheden.

Gespecialiseerd in het verteren van cellulosen
(koolhydraten), veelvuldig schade aan papier.

Niet gespecialiseerd in het verteren van cellulosen, kan
soms ook lijm van boekbanden aanknagen (schade aan
papier komt nauwelijks voor).

Veelvoorkomende plaag in goed geïsoleerde
woningen en kantoorgebouwen.

Is vooral bekend vanwege plaag in bakkerijen.

Kan wel 7 tot 8 jaar oud worden .

Wordt gemiddeld 2,5 tot 3 jaar oud.
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Sterkste exemplaren kunnen wel 300 dagen
zonder voedsel.

Niet bekend.
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Kunnen niet tegen gladde oppervlakken klimmen
(glazen pot als val, met aan de buitenzijde papier
rondom geplakt).

Idem.

Zeer beperkt reukvermogen. Een val voorzien van lokaas
heeft geen effect.

Idem.
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Een van de meest extreme aspecten is de langzame
ontwikkeling van de nymfen. Dit betekent dat als
ergens af en toe individuen worden waargenomen,
er al geruime t ijd een populatie bestaat en ook dat een
uitgeroeid gewaande populatie na een lang verborgen
bestaan weer kan opleven.

Ontwikkeling verloopt in het algemeen veel sneller.
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d,~ is mgeént tegen hondsdol•
he,d, heeft paniek veroorzaakt.

(advertentie)
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Vrijwel alle rosse vleermuizen overwinteren in ons land in boomholten.
De winterverblijfplaatsen, die zich
bijna altijd in zware loofbomen, zoals eik en beuk, bevinden worden gebruikt vanaf het moment dat het echt koud wordt, dus bij het
invallen van de vorst. Als het in de loop van de winter zo nu en dan
wat warmer wordt, verlaten dieren het verblijf weer om, soms zelfs
overdag, op jacht te gaan. In de winterverblijven geven de dieren,
die uit de wijde omgeving bijeen zijn gekomen,
geen enkel geluid. Het is dan vrijwel onmogelijk
BRAZIUt
om vast te stellen of een boom door rosse vleerVleermuizen
muizen wordt gebruikt. Als zo'n onderkomen
inde aanval
verloren gaat doordat een boom omwaait of
Aanvalfen van vleermuizen hebwordt gekapt, lopen de rosse vleermuizen uit
ben de afgelopen drie weken in
h~t noorden van Braziliêaan ten
een groot gebied ernstig gevaar. Beheerders van
minste 13 mensen het leven gepercelen of lanen met oude bomen dienen derkost. Volgens de krant 'Estadode
Sao
Paulo' brachten de vleermuihalve voorzichtig te zijn bij het beheer van die
zen hondsdolheid over op bewc,.
bomen. Zulke bomen zijn niet alleen belangrijk
ners van hetgehuèht Portel op
een eiland in de Amazone. Er zouvoor sommige vleermuizensoorten, maar ook
den 300 mensen zijn gebeten. De
bijvoorbeeld voor vogels en eekhoorns.
~e,:ft~ onder de lokale bevolking,

vleermuis, Nycta/us noctula, gesproken is.
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