Leefgebied
Vleermuizen leven zowel in de stad als op het platteland.
Voedsel
Al onze inheemse vleermuizen zijn insecteneters:
ze eten muggen, kevers en ook nachtvlinders.
Nest
Vleermuizen maken geen nest: ze ‘hangen’ te slapen in allerlei bestaande holten en kieren, zowel in
bomen als in gebouwen.
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Vleermuizen

Buitengewone soorten, buitengewone buren

Beschrijving
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt
kunnen vliegen.Om te kunnen vliegen hebben ze
vleermuis-vleugels. Die bestaan niet uit veren
maar uit huid: de vlieghuid. De vlieghuid zit tussen
de hele lange vingers en tussen de bovenarmen
en de achterpoten. Ook tussen de achterpoten en
de staart. Alleen de duimen en de voeten steken
buiten de vlieghuid uit. De meeste vleermuizen
klappen hun vleugels helemaal in als ze niet vliegen. Sommige vleermuizen vouwen hun vleugels
zelfs om zich heen.

Bedreigingen
De vleermuizen hebben weinig natuurlijke vijanden. De belangrijkste bedreiging vormt de mens:
o.a. het gebruik van insecticiden om de gewassen
te beschermen, het gebruik van toxische bestrijdingsmiddelen bij houtworm of zwammenbestrijding en het vernielen van zomer- en winterverblijfplaatsen.

Wat hebben vleermuizen nodig?
Insecten als voedsel

Landschapselementen

Toegankelijke slaapplaatsen

Een vleermuis is een insecteneter. Om hun jong (één per jaar)
groot te brengen, vangen de
vleermuizen per dag tot drie maal
hun lichaamsgewicht aan insecten. En in het najaar leggen ze
een vetreserve aan, om de winter
door te komen.

Om zich te verplaatsen tussen
hun slaapplaats en hun jachtgebied, maken ze gebruik van
lijnvormige landschapselementen
zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, beken enz. Enkel zo kunnen
ze zich met hun sonargeluiden
orienteren.

Vleermuizen slapen in allerlei
holten: oude, niet meer gebruikte
spechtenholen, spouwmuren en
ze overwinteren in allerlei objecten waar het niet vriest, niet tocht
en vochtig is (bv. bunkertjes).

PRIORITEITEN

Wat kan ik doen voor de vleermuis?
IN JE WONING

IN JE TUIN – OP DE AKKERS

> Soms zit een kolonie(dwerg)vleermuizen in een
spouw of andere holte. Heb geen schrik, hun
uitwerpselen zijn droog en korrelig en ruiken
niet.

> Plant veel bloeiende planten aan in je tuin: die
verleiden insecten om je tuin te bezoeken, en
geven de vleermuizen een mooi gedekte tafel
(bv. kamperfoelie).

> Vleermuizen veroorzaken geen schade en
zorgen ook niet voor (veel) overlast.
Laat bestaande verblijfplaatsen ongemoeid, en
maak ze zeker niet zomaar dicht.

> Gebruik geen insecticiden: de vleermuizen
zullen met plezier de lekkere, onbespoten
insecten voor je vangen.
> Hak dode bomen met loshangende schors en/
of holten niet zomaar om. Als je kunt, check
dan of er geen vleermuizen inzitten

> Heb je (over)last van vleermuizen: neem
contact op met de milieudienst van je stad of
gemeente. Zij zullen helpen om een oplossing
te vinden.

> Plant of verzorg hagen en dreven als verplaatsings-netwerk.
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> Hang eventueel speciale ‘vleermuiskasten’ op
tegen je woning of in een boom: de vleermuizen zullen je er dankbaar voor zijn, en zullen je
als wederdienst verlossen van al die vervelende muggen, die je BBQ zo kunnen verstoren.
Laat je buitenverlichting niet langer dan nodig
branden: vleermuizen houden van duisternis!

Mogelijke plekjes

Renoveer
vleermuisvriendelijk
Respecteer bestaande
overwinterings- plaatsen
Gebruik geen insecticiden

