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Vond je een gewonde of verzwakte vleermuis?

Als je een vleermuis op de grond vindt, is ze waarschijnlijk 
gewond, verdwaasd, helemaal uitgeput of ziek. Het is immers 
absoluut geen normale situatie. Als ze niet vliegen, hangen ze 
wel ergens ondersteboven.

Een gewonde vleermuis is vaak het slachtoffer van een 
aanrijding of een aanval van een kat.

Raak de vleermuis zeker niet aan met je blote handen, wat 
ook geldt voor elk ander gewond of ziek wild dier. Je loopt 
immers het risico gebeten te worden (uit zelfverdediging). 

Als je ze oppakt, gebruik je best stevige handschoenen en bij 
voorkeur ook een doek. Je kan het diertje oppakken, zonder 
het aan te raken, door er voorzichtig een stuk karton onder te 
schuiven. Je kan het dan tijdelijk onderbrengen in bijvoorbeeld 
een schoendoos. Daarin leg je een doek, waarin het beestje 
zich kan verschuilen.
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Neem contact op met een Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren (VOC) in de buurt. Zij zorgen 
ervoor dat een specialist het beestje komt ophalen 
en zullen het dan ook verder verzorgen. Probeer het 
beestje zeker nooit zelf te houden, dat is namelijk bij 
wet verboden en daarenboven nog erg moeilijk ook!

Hangt er een vleermuis binnen of vliegt er 
één in je woning?

Ga zeker niet tekeer met een vliegenmepper of zwaai 
niet met een handdoek, dit zal enkel de stress bij 
het diertje doen toenemen. Wanneer je de vleermuis 
overdag terugvindt, kun je ze ofwel met rust laten of 
in een doos zetten. 

Indien ze aan het rondvliegen is, kan je best het 
licht uitdoen, de ramen open zetten en even uit de 
kamer gaan. Wanneer alles rustig is, zal het diertje 
hoogstwaarschijnlijk zelf zijn weg naar buiten vinden. 
Lukt dat alles niet of is de vleermuis te verzwakt, dan 
neem je contact op met een Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde dieren (VOC) in de buurt.
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Wereldwijd zijn tot op heden ongeveer 1100 soorten 
vleermuizen gekend, waarvan er 21 in Vlaanderen voorkomen 
of voorkwamen. De meeste soorten hebben het echter 
moeilijk zich in Vlaanderen kwalitatief te vestigen.

Alle Europese vleermuissoorten zijn ’s nachts actief en 
maken gebruik van echolocatie om zich te oriënteren en 
hun prooien te lokaliseren. Vlaamse vleermuizen zijn echte 
insectenjagers. Een vleermuis moet, om te overleven, per 
nacht een kwart tot een derde van zijn lichaamsgewicht 
aan insecten eten. Sommige soorten zoeken hun voedsel 
boven wateroppervlakten, andere soorten zoeken 
landbouwgebieden op, foerageren langs houtkanten en 
heggen of gaan op zoek naar voedsel in en langs bossen.

De winter is te arm aan insecten om op het normale 
ritme door te brengen. Vleermuizen verlagen daarom 
hun metabolische activiteit en gaan in winterslaap. De 
vetreserves, die gedurende het zomerseizoen werden 
opgebouwd, zorgen voor de vereiste energie om de winter 
door te komen. Om te overwinteren zoeken vleermuizen een 
rustige omgeving op met een hoge luchtvochtigheid en een 
constante omgevingstemperatuur tussen de 0° en 10° C. Op 
het einde van de winter, maart – april, ontwaken ze uit de 
winterslaap. 
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Vleermuizen in huis
In de lente verzamelen de vleermuizen zich in kolonies. Ze 
verkiezen hiervoor plekjes die droog, donker, warm en rustig 
zijn. Geschikte plekken zijn gebouwen (zolders, spouwmuren, 
achter houtwerk, onder daken, …) of bomen.

Het aantal dieren in zo’n kolonie kan variëren van enkele tot 
meer dan honderd individuen. Wanneer er veel vleermuizen 
in een woning samentroepen verwachten de meeste mensen 
natuurlijk problemen. Men denkt daarbij dikwijls aan een 
massale uitbreiding van de dieren, binnenbrengen van 
nestmateriaal, knagen aan houtgebinte, overbrengen van 
ziekten en stankhinder.

Vermits vleermuizen slechts éénmaal per jaar één jong 
krijgen, kan er geen sprake zijn van een plaag. Als de kolonie 
toch te groot wordt, splitst ze vanzelf op in kleinere groepen 
en verhuizen een aantal van de dieren.

Vleermuizen die gebruik maken van onze spouwmuur, 
zolder of rolluikkast nemen genoegen met de bestaande 
ruimte en veranderen daar dan ook niets aan: zij maken 
geen nest en verzamelen dus ook geen nestmateriaal. 

Doordat het insecteneters zijn gaan ze niet aan de isolatie 
of balken knagen en maken dus ook geen rotzooi.


