Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)

Vanginstructie voor vleermuizen in en om het huis
In deze instructie vindt u tips hoe een vleermuis te vangen zonder risico te lopen om gebeten te worden. Als u
één of meerdere vleermuizen in huis hebt is het volgende belangrijk te weten:
1. vleermuizen zijn wettelijk beschermde dieren;
2. vleermuizen vliegen u niet in de haren;
3. vleermuizen vallen niet aan (maar kunnen bijten wanneer u ze vast pakt).
Alleen in uitzonderingsgevallen (zoals de zorg voor een zieke vleermuis of het vrijlaten van een binnen
vliegende vleermuis) mogen vleermuizen gevangen worden. In alle andere gevallen is het volgende de Wet
Natuurbescherming verboden vleermuizen te vangen te verstoren en te doden.
Vleermuis vangen
Als u een vleermuis in bovenstaande situaties een vleermuis wilt vangen, is één stelregel van het grootste
belang: raak de vleermuis nooit met uw blote handen aan.
Een veilige manier om een verzwakte of gewonde vleermuis te vangen is de volgende:
Benodigdheden:
 Een doorzichtige kom, (groot) glas, Tupperware bakje of iets dergelijks, zolang het maar geen scherpe
randen heeft;
 Een stukje plat karton dat de opening van het bakje kan afdekken;
 Een telefoon.
Aanpak:
1. Probeer de vleermuis niet te vangen wanneer deze vliegt, maar wacht tot hij ergens gaat zitten.
2. Benader de zittende vleermuis langzaam om hem niet te laten schrikken;
3. Plaats voorzichtig het bakje over de vleermuis;
4. Schuif langzaam het kartonnetje achter of onder het bakje
De vleermuis is nu gevangen. Neem direct telefonisch contact op met de dierenambulance of een
opvangcentrum in de buurt.
Laat de vleermuis in het bakje zitten tot de medewerkers van de dierenambulance arriveren. Zij zullen de
vleermuis op de juiste en veilige wijze uitnemen.
Voorzie de medewerkers van de dierenambulance van alle relevantie informatie
Een alternatieve vangmethode:
Gebruik een oude handdoek en een goed sluitende doos.
1.
2.

Bedek de vleermuis met de handdoek, let erop dat de vleermuis met zijn nageltjes in de handdoek
haakt.
Plaats de handdoek met vleermuis en al in de doos en sluit deze direct. Vleermuizen hebben aan een
opening van 1 centimeter doorsnede genoeg om te ontsnappen. Dus controleer de doos goed.

Augustus 2017
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
informatie@vleermuis.net
www.vleermuis.net

Vogelklas Karel Schot
info@vogelklas.nl
www.vogelklas.nl

