• Vleermuizen zijn geen vogels en het zijn ook geen vliegende muizen . Ze vormen een aparte groep zoogdieren, de enige zoogdieren
die echt kunnen vliegen. Dat vliegen doen ze met hun handen . Ze
hebben hele lange vingers met een dunne [vlieg]huid ertussen, die
bij de meeste soorten via hun achterpoten doorloopt tot aan het
puntje van de staart. Deze vleugel kan als een paraplu in- en uitgevouwen worden . Alleen de duimen en voeten steken buiten de vlieghuid uit.

1.000 muggen, motjes en kevers uit de lucht plukken . Een groep
vleermuizen eet in de zomer dus tientallen kilo·s insecten op.
Sommige soorten vleermuizen geven de voorkeur aan nachtvlin-

• Een andere unieke eigenschap van veel vleermuizen is het gebruik van echolocatie : vleermuizen zenden in de vlucht hele hoge,
voor ons onhoorbare tonen uit. Aan de hand van de echo·s daarvan
weten ze insecten op te sporen en te vangen en obstakels te ontwijken .

Vleermuizen hebben ogen waarmee ze in het schemerdonker heel
goed kunnen zien. Maar om in het donker voedsel te kunnen vinden,
maken de meeste vleermuizen gebruik van hun stem en oren
[sonar of echolocatiel. Een vleermuis zendt hiervoor voortdurend
korte geluidjes uit. Met haar zeer gevoelige oren kan zij aan de echo
horen hoe haar omgeving eruit ziet. Deze geluiden zijn zo hoog, dat
de meeste mensen ze niet kunnen horen. Met name kinderen en
jongeren kunnen sommige hoge tonen van vleermuizen wel horen .
Sommige nachtvlinders kunnen de geluidjes van vleermuizen ook
goed horen en proberen te vluchten . Om ze toch te verrassen en op
te eten vliegt de grootoorvleermuis fluisterend rond . En om dan nog
echo·s te horen heb je hele grote oren nodig . Die van de grootoorvleermuis zijn bijna zo lang als zijn lichaam .

Vteet:'muJ smenu
Alle vleermuizen in Nederland [en in Europa] leven van insecten.
Sommige soorten eten ook relatief veel spinnen en de meervleermuis soms zelfs een vislarve . Om in leven te blijven moeten vleermuizen voor een kwart tot de helft van hun lichaamsgewicht aan
insecten vangen . Op een warme avond kan een vleermuis wel

Hieronder kun je zien wat alle vleermuizen over de hele wereld
eten . Vleermuizen die fruit, nectar of vlees eten vind je vooral in
tropische gebieden.
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In augustus breekt voor veel vleermuizen
de paartijd aan . Mannetjes proberen met
luid geroep vrouwtjes naar hun verblijfplaats te lokken en met ze te paren .
In plaats van dat na de paring de eicel
wordt bevrucht slaat het vrouwtje het
zaad op in een speciale klier. Het vrouwtje is dan nog niet meteen zwanger.
Ze bevrucht zichzelf pas in het voorjaar.
Niet zo gek, want tijdens de winterslaap
zwanger zijn of een pasgeboren jong
hebben is niet handig .

) ) Met het lichaam "op een waakvlammetje " kunnen zij met hun opgedane vetreserve net de winter doorkomen,
totdat in het voorjaar de eerste insecten
weer tevoorschijn komen . De lengte van
de winterslaap verschilt per soort en
kan vijf tot zeven maanden duren .
zo·n winterslaap is geen lange aaneengesloten slaap. Af en toe wordt een

In de herfst proberen vleermuizen hun
vetreserve weer op te bouwen. Tegen de
winter zoeken zij hun winterverblijfplaatsen op. Hiervoor leggen de meeste vleermuizen zo 'n dertig tot honderd kilometer
af. Een enkele soort vliegt wel meer dan
vijfhonderd kilometer of zelfs meer dan
duizend kilometer.

~jrtfe{
Zodra de avondtemperatuur buiten vaak
onder de 10 °C komt gaan ze in winterslaap. Om ongestoord te kunnen overwinteren hangen vleermuizen, of kruipen ze
weg, in ruimten met een constante lage
temperatuur van 5-10 °C. Daar laten ze
om energie te besparen hun lichaamstemperatuur dalen tot 5-10 ° C. Sommige
soorten overwinteren "ondergronds" in
kelders, forten, bunkers en mergelgroeven, maar er zijn ook soorten die in
bomen of spouwmuren de winter doorbrengen .

Foto Paul va n Hoof

vleermuis wakker om te drinken of buiten op de schaarse winterinsecten te
jagen . Doordat dat wakker worden ook
energie kost, kan een vleermuis dat
niet te vaak doen. Verstoringen van de
winterslaap kan tot gevolg hebben dat
een vleermuis het einde van de winter
niet haalt.

Lertte
In maart of april loopt de winterslaap ten
einde. Dan kunnen op warme dagen ·s
avonds vaak al jagende vleermuizen gezien worden. Meestal in de buurt van de
plek waar ze de winterslaap hebben doorgebracht.
In april en mei gaan de meeste vleermuizen weer terug naar de gebieden waar ze
de zomer doorbrengen . Daar verblijven ze
dan in bijvoorbeeld spouwmuren, op zolders of in boom holten .

rome,:Pas als de vrouwtjes in de lente weer voldoende hebben kunnen eten en een vetreserve hebben opgebouwd, wordt een
eicel bevrucht met het in het najaar opgeslagen zaad. Vanaf half mei kruipen de
vrouwtjes bij elkaar in "kraamkolonies ...
Ze zitten dan met vijftien tot soms meer
dan vijfhonderd van dezelfde soort bij elkaar. Mannetjes zitten alleen of in kleine
groepjes elders. Deze verblijfplaatsen

bevinden zich in bijvoorbeeld spouwmuren, op zolders of in boom holten .
Op de plekken waar de vrouwtjes bijeen komen, worden meestal in juni de
jongen geboren. Vleermuizen krijgen

doorgaans één jong per jaar. Dat alle
jongen dicht bij elkaar op één plek zitten, heeft het voordeel dat zij elkaar
warm kunnen houden . Maar het maakt
vleermuizen ook kwetsbaar voor verstoringen .
De jongen worden zo 'n vier weken lang
zowel overdag als ·s nachts gezoogd .
Het is voor de vrouwtjes 's avonds hard
werken. Nadat ze een half uur tot een
uur op jacht gaan, zogen ze hun jong,
waarna ze weer uitvliegen op insectenjacht.
Na vier tot vijf weken [ongeveer half
juli] zijn de eerste [nog wat onbeholpen] vluchten van de jongen te zien.
Eind juli/ begin augustus valt de
kraamkolonie van vrouwtjes met
jongen uit elkaar en zie je in de
omgeving alleen nog kleinere groepjes
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Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden (roofvogels, uilen, katten, marters]. Ze zitten op warme,
droge, donkere plekken. Bijvoorbeeld in een spouwmuur, onder
dakpannen van een modern gebouw of in een boom holte. Slechts
een enkele soort hangt op zolders van oude gebouwen . Vleermuizen verhuizen regelmatig van plek .
Elke avond in de schemering worden vleermuizen wakker en vliegen ze uit. Eerst even in de buurt drinken en dan op weg naar de
plek waar ze op insecten jagen . Hiervoor gebruiken ze vaak lanen

iachtl"o ute I l { ~
llegl"Oei (Je oe11er~

en begroeide oevers . Ze hebben die nodig om van A naar B te
kunnen vliegen. Ze jagen in parken en half open bosgebieden
met vooral veel water. Ook straten, plantsoenen en tuinen met
veel inheemse planten en bomen zijn belangrijke jachtgebieden
voor vleermuizen.
Aan het einde van de nacht, rond zonsopkomst, zoeken vleermuizen hun verblijfplaats weer op om daar de dag door te
brengen. Voordat ze naar binnen gaan vliegen ze een tijdje vlak
voor de ingang rond. Dat 'zwermen· is heel mooi om te zien . Dus
als je een keer vroeg op bent...

Bomen en struiken

llloeienc!e planfon
Geen gi'f gebruiken!

Tips voor een vleermuisvriendelijke tuin
Kj es
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Vleermuizen zijn insecteneters, dus een tuin met veel insecten is
een tuin met vleermuizen. Maak een ruime keuze van planten om

insecten te lokken, door een mengeling van bloeiende planten,
groenten, bomen en struiken aan te planten. Hierdoor nodig je
een grote verscheidenheid aan insecten uit, die komen en gaan
van de vroege lente tot de late herfst.
Gebruik zoveel mogelijk inheemse planten omdat deze veel aantrekkelijker zijn voor de meeste soorten insecten .
Op de volgende pagina vind je verschillende bloemen en planten
die veel insecten aantrekken .

1,:-ek-rtafaoo:tJjk-e beta,e(s vart ètaa,Jrtseétert aart
In een natuurlijkvriendelijke tuin zijn vleermuizen samen met o.a.
vogels, sluipwespen en spinnen de natuurlijke bestrijders van
plaaginsecten. Zorg voor een natuurlijk evenwicht in de tuin :
• Laat sommige kruiden groeien als beschutting voor natuurlijke
vijanden.
• Laat op sommige plaatsen in je tuin dorre bladeren, stengels en
uitgebloeide planten staan en laat snoeihout eens liggen. Ze
dienen ook als overwinteringsplaats voor bijvoorbeeld egels en
lieveheersbeestjes.
• Lokvogels met voer en water, zij zijn ook efficiënte
insectenjagers.

Btèt(k- Vt(tjéhfjrt'
Vleermuizen houden niet van licht. Doe je tuinverlichting uit of let
erop dat die alleen daar schijnt waar het echt nodig is. En als je in
de natuur of aan het water woont, voorkom dan ook dat je tuinverlichting ook de omgeving verlicht. Gebruik eventueel ook
bomen en struiken om lichtuitstraling te beperken.

Ge wo 11 e

gro (} to(} r\/ 1•:? e ll11LI i s vliegt uit een Sc hwegle r kast , éé n van de

modellen die vee l word t gebrui kt om de vleermuize n aan r ust plaa tsen te helpe n.
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van onderen gefotog rafeerd in een

zogenaamde platte kast , hier aan een boom bevestigd. Foto Erik Korsten

Ve(btj jfètaatsert
Zorg voor verblijfplaatsen voor vleermuizen. Vleermuizen kunnen
namelijk zelf geen nest maken en zijn afhankelijk van al bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen.Overdag zoeken
vleermuizen een rustige en doorgaans warme verblijfplaats om
te slapen . Sommige soorten geven de voorkeur aan boomholtes,
terwijl andere soorten zolders verkiezen. De gewone dwergvleermuis, een typische huisbewoner, verblijft onder meer in spouwmuren, rolluiken, onder dakpannen en achter houten planken.
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Oh ja en dan nog dit... katten weten vaak heel goed de verblijfplaatsen van vleermuizen te vinden en proberen de uit- en invliegende vleermuizen te vangen. Kattenbezitters kunnen in de
zomer levens van vleermuizen redden door hun kat een uur voor
zonsondergang binnenshuis te laten. Dit is vooral van belang van
half mei tot eind augustus, de periode waarin vleermuizen grote
groepen kunnen vormen.

MaterJaat
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Ruw gezaagde massieve
ken. Multiplex kan ook,

Hang de kast op minimaal er
meter hoogte aan een boom f
gevel. Bij een gevel is dichter ij
de dakrand beter, maar dan is
de kast minder bereikbaar voo
onderhoud.
Vermijd obstakels [takken etc.)
en lichtbronnen vlakbij de kast.

maken en twee schroefogen om
hem afsluitbaar te maken .

etje warmte houden mag een

l rmuiskast in de zon hangen .

Houvast

kasten: wie meer dan
ngt geeft vleerom naar gep~~e

Geef de vleermuizen houvast op
de achterplan k. Een ruw gezaagde plank kan al voldoende
zijn, maar aanbevolen wordt om
ondiepe [1 mm) horizontale
zaagsneden in de achterplank te
maken. Onderlinge afstand 11,5 cm . Maak wel de ontstane
gaatjes in de zijkant van de kast
dicht met een extra zij lat.

dan zowel op z
duwrijke plekken
Als u de kast aan de muur
hangt, monteer hem dan op latten op de muur. Zo creëert u
eenvoudig een extra vleermuiskast [zie tekening).
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·c011trote ert 011gerhoug

Gebruik milieuvriendelijke verf
voor het verven van de kast aan
de buitenkant. Verf de binnenkant niet.
Kleur: u kunt de kast iedere gewenste kleur geven. Als de kast
veel in de zon komt te hangen
kan het best een middentoon
worden gekozen [niet te licht/
niet te donker).
Wind en waterdicht: zet de kast
zorgvuldig in elkaar. De kast
mag niet kieren. Werk de bovenkant af met een schuin dakje of
dakleer tegen binnenkomende
regenwater

U wilt natuurlijk weten of de
Door met een zaklamp door de
invliegspleet in de kast te kijken
kunt u zien of hij bewoond is.
Doe dit niet te vaak en alleen
overdag. Maak de kast niet open
als er vleermuizen in zitten!
Er is een kans dat de kast door
een ander dier gekraakt wordt.
Ruime kasten worden soms
door vogels gebruikt. Verstoor
die vogel niet en wacht tot na
het broedseizoen voor het verwijderen van een nest.
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Mee( weten ovet:" vtee(ntL(J ~en?
Kijk dan op de de website:
www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen
De Zo ogdi ervereniging heeft ook ee n Vleermui swerkgro ep
[VLEN) met een eigen Website:
www. vleermuis. net
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Maa~ van uw tuJn een vteet:'muJ stuJn!
Mijn Vogeltuin is een website van Vogelbescherming Nederland
en geeft tips om uw tuin of uw balkon vogelvriendelijk in te richten . De Zoogdiervereniging heeft deze handige tool uitgebreid
met tuintips voor de vleermuizen die in uw buurt voorkomen.
Op basis van uw postcode en de keuze voor balkon, kleine tuin
of grote tuin krijgt u daarop afgestemde tuintips voor een aantal
door u gekozen vogels en vleermuizen .
Via een inspirerend stappenplan wordt uw tuin of balkon een
echt natuurparadijs! Daarnaast krijgt u van vogel- en vleermuisdeskundigen interessante weetjes en tips om voor bijzondere soorten speciale maatregelen te nemen. Zo krijgt u niet
alleen tips om met planten meer vleermuizen naar uw tuin te
lokken, maar ook voor het creëren van een drinkplaats of een
observatiepunt om de vleermuizen beter te kunnen zien.
Voor meer tuintips voor vleermuizen:
www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin

Draagt u vleermuizen en andere zoogdieren
een warm hart toe?
Word dan lid van de Zoogdiervereniging
en ontvang vier keer per jaar het
tijdschrift Zoogdier.
Ga naar www.zoogdiervereniging.nl
en geef u op als lid

