Gevlederde Vrienden
Vleermuizen in en om het huis

Nu de zomer in aantocht is en het terrasjesweer begint, zal je op mooie zomeravonden tegen
valavond thuis de acrobatische toeren kunnen bewonderen van jagende vleermuizen.
Maar nu wat te doen met een gewonde, verzwakte vleermuis? Als het over een volwassen
vleermuis gaat, kunt u ze als volgt vangen. Wacht tot hij rustig tegen de muur zit. Benader de
vleermuis langzaam om hem niet angstig weg te laten vliegen. Zet voorzichtig een doos of pot
over de vleermuis heen en schuif er langzaam een kartonnetje achter, zodat de vleermuis in de
doos  of  pot  terecht  komt.    Laat  het  dier  ’s  avonds  buiten  los.    Opgelet: als u katten in huis heeft
gelieve deze binnen te houden totdat de vleermuis is gaan vliegen.

Bij een jongen of niet-vlugge vleermuis hang je in de avond, vlak voor de vleermuizen
uitvliegen, hoog aan de buitenmuur nabij de uitvliegopening. Als u niet weet waar de kolonie zit
of als deze zojuist verplaatst is, plaatst u dan een boomstronk in een emmer. Zet de jonge
vleermuis  ’s  avonds  op  de  boomstronk.    In  beide  gevallen  vindt  de  moeder  het  diertje  vaak  weer  
terug op het gehoor, doordat de jonge vleermuis om zijn moeder roept. Is de volgende dag het
diertje nog steeds op de plek aanwezig, neem dan contact op met de dichtbijzijnde VOC
(vogelopvangcentra) of met vleermuizenopvang De Laatvlieger op het volgend telefoonnummer
014 59 26 26

Foto: baby’s gewone dwergvleermuis (Kris Boeckx)

Leuk weetje: Sommige mensen denken dat de vleermuis duikvluchten maakt en hen aanvalt.
Vleermuizen zijn eerder in paniek en op zoek naar een veilige plek en vliegen hooguit van de ene
muur naar de andere. Ze proberen altijd hoog aan de muur te hangen, liefst in een donker
hoekje. Als ze wegvliegen, laten ze zich eerst vallen. Dan is het net alsof hij met een duikvlucht
in de aanval gaat. Dit lijk vooral zo als je in de vliegbaan van de vleermuis staat! Het naar
beneden  ‘duiken’  is  echter  alleen  bedoeld  om  vliegsnelheid  te  krijgen.    Paniek  is  dus  nergens  
voor nodig.    En  u  kunt  nog  zo’n  hoog  kapsel  dragen;;  de  vleermuis  zal  keurig  om  u  heen  vliegen.    
Daar zorgt zijn goede sonar wel voor!

Hier een lijstje van de meest voorkomende soorten vleermuizen in huizen:

Gewone dwergvleermuis:
De gewone dwergvleermuis is een
klein, bruine
vleermuis met zwarte oren en snuit.
Hij weegt
tussen de 5 en 8 gram. Gewone
dwergvleermuizen kan
men  ’s  zomers  vaak  in  tuinen  en  bij  
lataarnpalen
zien jagen. Dit is ook de
algemeenste  soort  ’s  zomers  in
steden en dorpen.

Foto: gewone dwergvleermuis (Guido Meulenijzer)

Gewone bruine grootoorvleermuis:
De grootoorvleermuis is een
middelgrote soort, met relatief zeer
grote oren (3-4 cm lang) en grotere
ogen. De rugvacht is geelbruin tot
bruin en de buikvacht is grijs- tot
geelwit. De spanwijdte bedraagt 24
tot 28 cm. De gewone bruine
grootoorvleermuis komt voor in
Vlaanderen, maar niet in groten
aantallen en komt voor in besloten,
kleinschalig landschap. In huizen
zitten zemeestal op zolders.

Laatvlieger:
De laagvlieger is een grote robuuste
vleermuis met een
bruine vacht en donkere kop en oren.
De onderarmlengte
meet 48 tot 57mm, de spanwijdte
bedraagt meer dan 30 cm.
De laatvlieger komt vrij algemeen
voor. In de zomer meer
in dorpten aangetroffen en in de
winter in de steden.

Foto: Gewone bruine grootoorvleermuis (Wout Willems)

Foto: Laatvlieger (Dirk Swaenen)

Algemeen: pak geen vleermuis met de blote handen op!
Het wordt sterk afgeraden om vleermuizen met de blote handen te pakken. Vooral als u een zieke
vleermuis op straat vind. Ieder dier zal bij een ondeskundige benadering bijten uit
zelfverdediging, zo ook een vleermuis.
U dient altijd handschoenen aan te doen. Het is in uw eigen belang om direct contact met
vleermuizen te vermijden. Onder Laatvliegers komt namelijk het hondsdolheidvirus voor, zij het
schaars. Zieke of gewonde Laatvliegers die niet vliegen, hebben een reële kans besmet te zijn.
De virusziekte kán overgebracht worden op mensen als de vleermuis bijt of als zijn urine in een
open huidwondje komt. Om de vleermuis op te pakken, schuift u uw hand onder het lijf en moet
u voorzichtig zijn dat u niet de vleugels vasthoudt, deze beschadigen snel. Wanneer u geen
handschoenen bij u heeft kan het ook met een doek voorzichtig worden opgepakt. Leg hem met
doek en al in een donkere doos en breng hem vervolgens zo snel mogelijk naar de opvang.
Vleermuizen eten en drinken niet in gevangenschap, dus ga niet experimenteren.

Vleermuizen zijn beschermd.
Inheemse vleermuizen zijn in 1973 wettelijk tot beschermde dieren verklaard. Ze mogen daarom
niet worden gevangen of gedood. Verder is het verboden vleermuizen in het bezit te hebben of te
koop aan te bieden. Ook mogen ze niet worden verontrust, wat wil zeggen, dat men ze niet in
hun schuilplaats mag storen.
Tenslotte is het niet toegestaan dode of geprepareerde vleermuizen of onderdelen ervan te
bezitten of te koop aan te bieden.

Bronnen: website: www.vleermuizeninfo.be ; www.vleermuis.net en www.vzz.nl

