Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun natuurlijke omgeving in Vlaanderen. Zodat
we nu én in de toekomst van de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we méér
natuur beschermen! Schrijf je lidgeld (€ 24 per jaar voor het hele gezin) over op BE17 2300
0442 3321 – Natuurpunt – Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen met vermelding ‘Nieuw lid vleermuis in de kou’.
Als lid ontvang je:
•
Een welkomstpakket met onze fraaie Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen
en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België.
•
Vier keer per jaar ons ledenmagazine Natuur.blad boordevol informatie over de natuur.
•
Informatie van je lokale afdeling over de natuur en activiteiten in je buurt.
•
Een lidkaart die je recht geeft op 10% korting in de Natuur.winkel (op verrekijkers,
boeken, nestkasten …) .
•
Korting bij onze partners: 5% bij A.S. Adventure en 10% bij Torfs Schoenen.
Voorwaarden en meer voordelen op www.natuurpunt.be/korting.
•
Meer informatie vind je op www.natuurpunt.be/lidworden of
Gratis!
via 015-29 72 11.

Goede slaapplaatsen
Holle bomen zijn zowel in de zomer als in de
winter een goede slaapplaats voor vleermuizen. Helaas worden die bomen vaak gekapt
terwijl ze nog jaren kunnen blijven staan of
met aangepaste verzorging als vleermuizenwoonplaats kunnen dienen. Laat een holle
boom dus gerust nog even staan.
Bunkers, forten, (ijs)kelders en groeven zijn
ook gegeerd bij vleermuizen, maar moeten
aan een aantal kenmerken voldoen. Zo moet
er een constante temperatuur heersen tus-

sen 2 en 10°C. En moet de vochtigheidsgraad
minstens 90% zijn, zodat de vleermuizen niet
uitdrogen tijdens hun slaap. Daarnaast moet
absolute rust gegarandeerd zijn. Tijdens hun
winterslaap worden vitale lichaamsfuncties,
zoals ademhaling, tot een minimum herleid.
Bij verstoring komen ze weer op gang, wat een
- vaak dodelijke - aanslag is op de vetreserves
van het dier.

www.natuurpunt.be/vleermuis

Baardvleermuis

Grootoorvleermuis

Deze vleermuizen hebben
een donker snuitje en zijn
moeilijk te onderscheiden
van elkaar. Ze jagen graag
in vochtige bossen.

Je herkent deze vleermuis
aan zijn uitzonderlijk grote
oren. In de winter plooit zij
ze onder haar vleugels.

Jouw geschenk
als nieuw lid.
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Hoewel er wereldwijd meer dan 1000
soorten vleermuizen bestaan, komen
er in Vlaanderen slechts 17 voor. Hun
grootste probleem is om een geschikte
plaats te vinden voor hun winterslaap.
Dat doen ze op een verborgen plekje;
in huizen, holle bomen en grotachtige
plaatsen. Omdat er in Vlaanderen geen
echte grotten zijn, maken onze vleermuizen voor hun lange slaap graag gebruik
van alternatieven zoals (ijs)kelders, bunkers,
forten en mergelgroeven.
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn
wettelijk beschermd, maar toch blijft
overleven moeilijk. Speciale maatregelen, zoals het inrichten van winterverblijfplaatsen en het behoud van holle
bomen, kunnen de aantallen langzaam
opkrikken. Ook jij kan helpen!

Inrichting vleermuisvriendelijk slaapplaatsen

Waarom houden vleermuizen een winterslaap?
Onze vleermuizen leven van klein dierlijk voedsel zoals muggen, motten en spinnen. Wanneer de winter nadert, slinkt die voedselbron.
Op dat moment leggen vleermuizen nog snel
een vetreserve aan en gaan ze naar een winterschuilplaats waar ze van oktober tot april
onderduiken. Elke soort geeft de voorkeur aan
een andere soort schuilplaats; de dwergvleer-

muis verblijft in huizen, terwijl de rosse vleermuis enkel in boomholten slaapt. De meeste
soorten, zoals de ingekorven vleermuis, overwinteren in grotachtige plaatsen. Het is vooral
voor dit soort schuilplaatsen dat we vleermuizen
kunnen helpen.

Om een vleermuizenslaapplaats zoals een
bunker of ijskelder in te richten, is het meestal
voldoende om de tochtgaten af te dichten.
Daardoor daalt de temperatuur binnen niet
onder nul en blijft die stabiel. Een luchtsluis,
door de installatie van een tweede deur, kan
voor een betere buffering zorgen. In de deuren
voorzie je een horizontale invliegopening van
ongeveer 7 op 40 cm. Overwinterende vleermuizen kruipen diep weg in gaatjes en spleetjes. Zo
zijn ze beter beschermd tegen temperatuur-

schommelingen. Om spleten te maken kan je
holle (snelbouw) bakstenen ophangen.
Belangrijk is dat de nieuwe overwinterplaats
bereikbaar is voor vleermuizen. De dieren
maken gebruik van lijnvormige elementen
in het landschap, zoals bomenrijen, heggen,
opgeschoten struweel, dreven en begroeide
oevers om zich te verplaatsen. Ingerichte
plaatsen in een bos of vlak naast beschutte
waterpartijen zullen meer succes oogsten dan
die in een open landschap.

Meervleermuis

Franjestaart

Watervleermuis

Ingekorven vleermuis

Eén van onze grootste
vleermuizen: 6 à 7 cm lang,
en zeldzaam. Ze jaagt
boven open waterplassen.

Deze zeldzame soort heeft
heel lange, bijna doorschijnende oren. Ze verkiest een
niet te koude, constante
temperatuur.

Je herkent de watervleermuis aan haar roze snuitje.
Ze jaagt in de zomer laag
boven waterplassen.

Deze soort met de ‘ingekerfde’ oortjes is de enige
die ‘vrij’ aan het plafond
hangt en daardoor extra
verstoringsgevoelig is.

