
~~ 
~~ 

/~
 
\ A-r;::-:~ 

/P.. ~............... ~
:.....,....
r~'r 

. 

C¥v (he0vvv.)t -~ 

vleer 

Tekst en teken ingen: Fieke Bas 

Nog twernien mu ggen in de scheme r.
 
No g vliegen motten ill de nacht.
 
De vleermuis haJJI ilj n speklaag dikket :
 
Vaar hem de lange winter wacht.
 

vriesvrij , maar koel, ell i onder storing
 
Zoekt liij een ruimte in ons huis.
 
De kelder ge eft hem IVaI hij ioekt , ell
 
Rustig over- vleert daa r on;e muis.
 

Nog te veel me usen vinden het een 
dooden g idee: een (overwinterende) 
vleermuis in huis. Waarschij nlijk om 
dar vleennuizen 's nachts, en voor 
ons onhoorbaar, actief zijn, associe
ren veeI men sen onze enige vliegen
de zoogdieren nog met dui vels en 
varnpiers, en denken ze dat v leerrn ui 

zen in je haren vliegen. "Onb ekend 
maak t onbem ind" heeft zek er heel 
lang voor de vleer muizen in gego l
den. Pas met de komst van de zg. 
"bat-detector" is in de laatste decen 
nia van de vorige eeuw vee l ontdekt 
over het leven van de vleermuizen in 
ons land. 
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Hand van een vleermuis en 'vl eer ' 

Grote handen en kleine voeten 
De vleugel , of eige nlijk "v leer", van 

een vleermuis bestaat uit een dunne, 
elas tische vlieghuid. die gespannen is 
over de handen, waarvan de midden
handsbee ntjes en vinge rs erg lang 
zijn. De latijnse naam voor vleermui
zen is dan ook: chiroptera, oftewe l 
handvleugeligen. De goeddoorbloede 
huid is verde r gespannen tussen de 
voor- en achterpoten en de staart. 
Met hun kleine voete n kunnen vleer
muizen goed klimme n (met behulp 
van de korte , uitstekende duimen), 
lopen en springen. So mmige soo rren 

kun nen zelfs goed zwern rnen met een 
soon vlinde rslag. Vleer muize n vlie

g en trouwens ook met een soort vlin 
derslag: ze bewegen hun vleugel van 
achter-boven naar voor-onder, (zie de 
tekening in de titel). Hoe kleiner de 
vleermuis is. hoe sneller de vleugel
slag. De meesre soorten vliegen on
gevee r 15 a 16 km per uur, maar de 
rosse vleermuis kan wei 50 krn per 
uur halen. De vleugel, die niet be
haard is. kan opgevouwen worden als 
een paraplu. 
Vleermui zen kunnen niet zweten op 
dezelfde manier als wij , maa r als ze 
het te warm krijgen , sturen ze hun 
bloed sneller door de vlieghuid, die 
in contact met de koude avond lucht 
voor verkoeling zorgt . 
Het lichaarn van een vleerrnuis is 
dicht behaard, war hem, van dichtbi j 
gezien, best wei een "aaibaar" aan
zien geeft. 

Zw erm in de schoorst een ?
 
Jaren geleden werd ik in de voorzo 

mer opge beld door de zoon van een 
bevriende imker. Hij zei dar zijn va
der niet thuis was en er een bijen 
zwe rm in de schoorsteen was ge trok
ken. Of ik die er uit wilde halen. 
Toen ik met de schepkorf het dak 
opgeklommen was, maar er niets uit 
de schoorsteenpijp kwam, dac ht ik 
dar de zwerm missc hien in de ruimte 
tussen de pijp en de gemetselde bui 
tenkant was gekropen. Daaro m blies 
ik wat rook door een open voeg tus
sen de stenen. Tot mijn verbazing 
kwame n er geen bijen uit, maar 
vleerrnuizen l Telkens vlogen er een 
paar uit, maar als ik dichtbij keek, zat 
er een op zijn kant in de open ing, 
ontb lootte zijn tanden en dreigde met 
"che. che, che, che, che". Trok ik me 
weer terug, dan vlogen er weer vijf 
tot tien vleermuizen uit. In totaal wei 
zon veertig. 
Ik voelde me weI schuldig dat ik de 
vleerrnuizen, onbedoeld, had ver
jaagd . Maar toen ik de volgende dag 
de imker opbelde zei hij dar de vleer
muizen al lang weer terug waren. 
Een dag later liet hij me een kraa rn
kamer zien op de zolder van een 
schuur. In deze kraamkamers brengen 
de vro uwtjes hun jo ng (soms twee 
jongen) ter wereld . Ze haugen tijdens 
her baren aan hun duimen en gebrui
ken hun vlieghuid tussen achterpo ten 
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en staart als een soort vangne t, Het 
opgevangen jo ng klimt naar boven en 
klemt zich met zijn melkgebit (met 
weerhaakjes) aan de tepel van de 
moeder om melk te drinken . 

Zomerverblijf 
Gema kkelijker dan het antwoor d op 
de vraag van een kind :"Waar blij ft 
de wind als die wegva lt T", is het ant
woord op de vraag :"Waar blij ft een 
vleermuis als die niet vliegr?" In de 
zomer zoek t een vleerrnuis overdag 
een plek op die warm, droog, donker 
en tochtvrij is. Dit kan een holle 
boom zijn en orndat vleerrnuizen niet 
houden van allerlei ongedierte, zoals 
luizen, mijten en vloo ien, verhuizen 

Ischnopsyll a octactenus - vleermui svlo 

(of eigenlijk verbornen) ze nogal 
eens. Ook als er reveel mesr in de 
boomholte kom t te liggen zoeken ze 
een andere plek op. Kleine vleerrnui
zen houden zich overdag ook schuil 
achter loshangend schors van (dikke) 
bomen. 
Kerkzolders en andere , landelijk ge 
legen zo lde rs. toega nkelijke spouw
muren , vleerrnuiskasten en andere 
holle ruimten aan huizen worde n 
eveneens door vleerm uizen gebruikt. 
Zo deed ik eens - wat ik anders nooit 
deed - op een hete dag in de zorner 
de luiken van de balkondeuren dicht 
om het iets koeler in de slaapkamer 
te krijgen. Een versufte vleermuis die 
zich erachter verstopr had viel voor 
mijn voeten. Ik pakre hem met een 
loepbu sje en ee n kartonnetje op. 
Hoewel heel wei nig vleermuizen, en 
aileen laatvliegers en meervleerrnui
zen, besmet kunnen zijn met het 
hondsdolheidsvirus, is het toch niet 
versrandig om een vleermuis met 
blote hand op te pakken . Nog nooit 
had ik een levende vleerrnuis van zo 
dichtbij en zo goed kunnen bekijken. 

Grootoorvleermuis
 

Het verbaasde me dar hij eige nlijk zo
 
klein was. lk determ ineerde hem als
 
rosse vleerm uis en zetre hem op een
 
beschut plekje. 's Avo nds is hij ge

woon weggevlogen. Na deze gebeur

tenis loerde ik altijd eers t in de spleet
 
tussen de muur en de luiken voor ik
 
een luik opendee d.
 

Eten
 
Waarschijnlijk heeft deze rosse vleer

muis, net als de andere vleermuizen
 
die ik 's avonds bij her huis zag vlie 

gen, heel vee l nachtvl inders opgege 

ten. Ook ik ving in die tijd vee l
 
nacht vlinders, maar het verschil tus

sen de vleenn uizen en mij was, dat ik
 
de nacht vlinders determi neerde en ze
 
daarn a weer losliet. Iedere nacht eten
 
vleermuizen wel een derde van hun 
lichaamsgewicht aan insecten. 
Hierm ee helpen ze ons eigenlij k met 
het in de hand houden van plaagin
sec ten. Zodoe nde zijn ze onze 
natuurl ijke bondgeno ten en het is 
gewe ldig goed on ze re helpen . Dit 
kan door her creeren van allerlei 
plekken waar ze kunnen verblijve n, 
maar natuurlijk ook doo r te zorgen 
dat ze voldoende te eten hebben . 
Vooral groo toorvleerrnuizen. rosse 
vleermuize n en laatvliegers houden 
van erg veel versc hillende nachtvlin
ders. Daar kunnen wij voor zorgen 
door veel verschillende, vooral in
heem se, planten in de (heem)tuin te 

zetten. Vooral planten die waardplant 
zij n voor de rupsen van nacht vlin
ders, en plan ten die 's avo nds bloeien 
en nectar geve n zij n heel gesc hikt. 
Voorbeelden hiervan zijn: avo nd- en 
nachtkoekoeksbloern, blaas-, nacht-, 
en oorsilene , cipreswo lfsmelk, echt 
walstro, hondsroos. ege lantier, Gel
derse roos, grore centaurie, klirnop, 
knoopkruid , koningskaars. meidoorn , 
Sint Janskruid , sleedoorn, stalkaars, 
vlier, wilde kamperfoelie, wilde mar

jolein , wilgenroosje, zeepkruid. Ook 
de niet-inheemse phlox, buddleia, 
mattiol a-soorten, da mastbloem, sier
tabak, heliotroop en teuni sbloem, en 
de keukenkruiden komkornmerkruid, 
citro enmeJisse en muntsoorten zijn 
heel gesc hikt om vlinders en muggen 
aan te trekken en daar rnee ook vleer 
mu izen. Juist heel vee l soorten in 
heemtu inen zijn indirect vleermuis
bloernen . Eigen lijk wisten we dat al 
lang, maar het belang van deze plan
ten voor vleermuizen wordt niet zo 
vaak genoemd . 

Avondrood 

Winter slaap 
Vleermuizen paren mees tal in de 
herfst. Hierbij lokken de mannetjes 
de vrouwtjes naar speciale paarver 
blijven, die fanatiek tegen rivalen 
verded igd worden. Het vleerm uis
vrouwtje slaat het sperma op in haar 
baarmoederhals tot na de winterslaap. 
Hiermee vermijden vleermuizen dat 
de paring, die veel energie kost, in 
het voorjaar p laats moet vinden , als 
de vleerm uizen sterk vermagerd uit 
de winterslaap komen. 
In de herfst eten vleerrnuizen ook 
zoveel mogelijk insec ten om een 
spek laag aan te leggen . In oktober of 
november zoeken ze dan een ge
schik t plekje om in winterslaap te 
kunnen gaa n. Dit moet een koele. 
donkere ruimte zijn met een heel ho
ge luchtvochtighe id, weinig toch t en 
zo min moge lijk kans om verstoord 
te worden . De ternperatuur in de 
ruimte mag varieren, maar moet tus
sen de 0 en 8°Celsius blijven. 
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Ingang vleermuistunnel in de heem

tuin in Papendrecht
 

Als vleermuizen overwinteren in
 
holle bornen, blijkt dat vaak pas als
 
de boom - helaas - omgehakt wordt.
 
In vleermuiskasten zitten vleerrnui

zen zelden in de winter. maar in grot

ten, kelders, forten, bunkers en brug

gen vinden ze vaak wat ze zoeken.
 

De meest algemene soort, de dwerg

vleermuis, wordt vooral in spouwmu


ren aangetroffen.
 
Kunstmatige winterverblijven moeten
 
een ruwe wand hebben (met spleten)
 
om weg te kunnen kruipen, en vanda


lisme-proof zijn, zodat er ook geen
 
rook, vuurwerk of schadeJijke gassen
 
naar binnen kunnen dringen.
 

Nog een paar nuttige tips:
 
" Een vleermuiskelder moer mini

maal 40 ms inhoud hebben.
 
" Yoor de bouw moet een bouwver

gunning aangevraagd worden.
 

Succes 
Aangepaste bunkers, omgebouwde 
ijskelders, nieuwgebouwde vleer
muiskelders e.d. zijn aileen succesvol 
als ze in (zeer) grote (heem)tuinen of 

parken liggen, die zich naast (loof)
bosgebied met grote waterpartijen 
bevinden. Daar zitten nameJijk de 
vleermuissoorten die gebruik maken 
van deze winterverbJijven, vooral de 

watervleermuis en de gewone groot
oorvleermuis. Als men veel geluk 

heeft kan men ook so orten als de 
gewone baardvleermuis, de franje
staart en de meervleermuis in derge

Jijke vertrekken aantreffen. De rosse 
vleermuis, laatvJieger en ruige 
dwergvleermuis zitten niet in kunst

matige winterverblijven. 
Heemtuinen waarvan bekend is dat er 
een vleermuiskelder o.i.d. is, zijn er 

in: StadskanaaL Heeg, Papendrecht, 
Asten, Bergeijk, Breda, Oosterhout, 
Eindhoven en Handel, In de nieuwe 

natuurtuin van Alterra en bij de 
Kleine Aarde in Boxtel heeft men 
ook winterverblijven voor vleermui
zen gebouwd. In Coevorden heeft de 
familie Stoffels-Boersema een voor

malige aardappelkelder orngevorrnd 
tot bloemrijke vlinderheuvel en win
terverblijf voor vleermuizen (en met 
succes). Daar snijdt het mes aan twee 
kanten: eerst goed eten en dan lekker 
slapenl In Oss heeft men een niet 
meer gebruikte fietstunnel omge
bouwd tot vleerrnuis-. reptielen-, en 
amfibieenverblijf, In Antwerpen 

bouwt men een he Ie hotelketen voor 

Ingang vleermuisbunker in het heempark in Stadskanaal 

vleerrnuizen in een reeks militaire 
bastions die rond de stad liggen. 

Vooruitgang 
Sinds 1973 zijn aile inheemse vleer
muissoorten in ons land bij de wet 
beschermd. AI in 1880 hadden vleer
muizen in Nederland een beschermde 
status (ingevolge de Wet tot bescher
ming van diersoorten, nuttig voor de 
landbouw en houtteelt), maar die 
bescherming verloren ze toen in 1914 
deze wet werd ingetrokken. Door 
vernietiging van biotopen en het 
gebruik van insectenbestrijdingsmid
delen gingen de vleermuizen in de 
vorige eeuw steeds meer achteruit. 
Gelukkig keerde aan het eind van de 
eeuw her tij, en zijn de aantallen 
sinds 1990 verdubbeld. 

Hoe meer je weet over vleerrnuizen, 
des te meer ga je ze waarderen. De 

wonderlijkste zaken korn je tegen als 
je over vleermuizen gaat lezen. Ik 
kan het dan ook ieder van harte aan
raden om zich te verdiepen in de 
levenswijze van deze boeiende dier
soort. Straks kunnen we weer op een 
mooie zorneravond in de (heem)tuin 
zitten en genieten van deze vliegende 
juwelen. 
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van Wim Niemantsverdriet. 
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