Vleermuizen
Vleermuizen zijn mysterieuze nachtdieren waarover veel verhalen de ronde
doen. Kent u de mythen & fabels en de waarheid over vleermuizen?
Mythen & fabels (onzin of de halve waarheid)
 Vleermuizen zijn vooral in Zuid-Limburg te vinden.
 Vleermuizen leven alleen in dode bomen, grotten, ruïnes, (graf)kelders,
kerken en andere oude gebouwen.
 Vleermuizen zijn blind en vliegen in uw haren.
 Vleermuizen vallen aan als ze hondsdolheid hebben of in het nauw
gedreven worden.
 Vleermuizen brengen vaak ziekten en parasieten over.
 Vleermuizen in Nederland (Europa) kunnen zich als vampiers gedragen.
 Vleermuizen vliegen vaak bij onweer, regen, storm en ander guur weer.
 Vleermuiskolonies kunnen zich snel uitbreiden.
 Vleermuizen kunnen door het plaatsen van vleermuiskasten beschermd
worden.
 Vleermuizen overwinteren altijd in grotten, ijskelders, bunkers en andere
onderaardse ruimten.

Op de volgende bladzijde vindt u een aantal waarheden over vleermuizen.
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de internetpagina:

www.vleermuis.net
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De waarheid
 Vleermuizen komen in heel Nederland voor (Limburg heeft wél een deel van de
bekendste winterverblijven).
 De meest algemene vleermuis van de 19 vleermuissoorten in Nederland - de
Gewone Dwergvleermuis - heeft een sterke voorkeur voor spouwmuren van
moderne woningen. Rosse Vleermuizen verblijven het hele jaar in boomholten
in vaak nog (vrij) vitale bomen (bijvoorbeeld in spechtengaten).
 Vleermuizen zijn niet blind, maar gebruiken vooral hun echolocatie (of: sonar)
systeem waarmee ze in het donker een zeer goed beeld van de omgeving
kunnen vormen. Ze kunnen zich er mee oriënteren en er zelfs kleine insecten als
muggen mee vangen.
 Vleermuizen die niet goed opletten en een te hoge snelheid hebben, kunnen,
net als mensen, ergens tegen botsen. Dit komt echter zeer zelden voor! We
kennen geen voorvallen van vleermuizen die in het haar van een mens verstrikt
zijn geraakt.
 Vleermuizen zijn zachtaardig en vallen NOOIT aan (ook niet als ze hondsdolheid
hebben!). Ze bijten alleen uit zelfverdediging als ze vastgepakt worden.
Vleermuizen met hondsdolheid (rabiës) maken juist vaak een zielige, verzwakte
indruk.
 Hondsdolheid is in Europa vrij regelmatig gevonden bij twee (“grote”)
vleermuissoorten. De Laatvlieger en de Meervleermuis. In Europa zijn echter
minder dan 5 gevallen bekend van overdracht van het rabiësvirus van
vleermuizen op mensen.
 Vleermuizen kunnen alleen ziekten als rabiës en tetanus overdragen als u bij het
vastpakken geen stevige handschoenen draagt en u zich zo door besmette
dieren laat bijten (of theoretisch: als hun verse urine in open wondjes loopt).
 De parasieten die vleermuizen kunnen hebben, worden niet overgedragen op
mensen of huisdieren.
 Vampiervleermuizen komen alleen voor in Zuid- en Midden-Amerika. Ze leven
vooral van het bloed van (pluim)vee. In Nederland (West-Europa) eten
vleermuizen alleen insecten en andere ongewervelde dieren (o.a.
spinachtigen). Een gemiddelde kolonie Dwergvleermuizen eet per jaar meer
dan 10 kilo muggen.
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 Bij koud weer en harde regen vliegen er (bijna) geen insecten. Vliegen kost erg
veel energie. Het zou een enorme energieverspilling zijn als een vleermuis bij
koud weer en regen op insectenjacht zou gaan. Vleermuizen moeten juist
zuinig met hun energiereserves omgaan. Het zijn meesters in energiebesparing.
 Vleermuizen krijgen meestal maar 1 jong per volwassen vrouwtje per jaar (dat
zelfs niet altijd overleeft!). Het kan vele jaren duren voordat een kolonie hoge
sterfte (bijv. door vergiftiging) te boven is.
 Vleermuiskasten worden gebruikt als zomerslaapplaats voor de boomwonende
soorten. Vleermuiskasten zijn meestal NIET geschikt voor kraamkolonies,
overwinterende vleermuizen en gebouwbewonende vleermuizen.
 Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse Vleermuizen overwinteren zeer zelden
in grotten, ijskelders, bunkers en andere onderaardse verblijven. Ze zijn in de
winter te vinden in spouwmuren en andere ruimten van huizen en gebouwen
(o.a. Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers) of holle bomen (o.a. Rosse
vleermuizen).

3

