
Het zal duidelijk zijn dat de acties voor het
Jaar van de Vleermuizen verschillen tus-
sen landen en werelddelen: in sommige
landen hebben vleermuizen een slecht
imago, of staat de natuurbescherming in
het algemeen nog weinig in de belangstel-
ling. Dat vraagt om een heel andere cam-
pagne dan in landen waar het publiek al
redelijk pro-natuur is. 
De campagnes in Afrika zijn vooral gericht
op het wegnemen van vooroordelen over
vleermuizen. Zo gebruikt men in Egypte
nieuwe media om mensen in vleermuizen
te interesseren: een Facebook-pagina met
foto’s en nieuwtjes. Daarnaast wordt daar
via voorlichting op scholen geprobeerd
vooroordelen over vleermuizen bij de jonge
generatie weg te nemen. In Israel is een
webcam in een kolonie van Asela en Rhi-
nolophus clivosus geplaatst, om te laten
zien hoe het leven in een vleermuiskolonie
eruit ziet. Tijdens een ‘dag-van-de-
vleermuis’ vroegen meer dan 2000 deelne-
mers politici meer aan bescherming van
vleermuizen te doen.
In Azië zijn er veel publieksactiviteiten,
onder andere in dierentuinen, en in Aus-
tralië worden workshops gehouden waarin

vleermuiskasten worden gemaakt. Op het
zuidelijke halfrond was de internationale
Dag van de vleermuis niet in augustus,
maar in het begin van hun lente, op 31 ok-
tober.

Europa Ook veel Europese landen fo-
cussen zich op het publiek, door middel
van de ‘Nacht van de vleermuis’, het druk-
ken van stickers, posters of boekenleg-
gers, het organiseren van
kleurwedstrijden, enzovoort. In Albanië
zijn vleermuizen bij het grote publiek on-
bekend en onbemind. Om dit te verande-
ren is een onderwijsprogramma voor
scholen ontwikkeld. Ook in Moldavië richt
men zich op de jeugd: er is een kleur- en
gedichtenwedstrijd voor scholieren geor-
ganiseerd en vleermuizen worden belicht
in diverse specials op de televisie. In Tsje-
chië is een project gestart over vleermuis-
vriendelijke renovatie van huizen.
Luxemburg verzorgt een vleermuisten-
toonstelling in het Nationaal Museum voor
Natuurhistorie, en doet een oproep aan
het publiek om huiskolonies te melden. In
Polen werd zelfs een speciale vleermuis-
munt geslagen.

De Francofiel die komend jaar Frankrijk
bezoekt, kan het beste de website van de
Société Française pour l’ Etude et Protec-
tion des Mammifères raadplegen. Op
www.sfepm.org/anneechauvesouris.re-
gions.htm wordt een overzicht gegeven van
alle vleermuisactiviteiten die in Frankrijk
plaatsvinden. 

In Engeland wordt het Jaar van de Vleer-
muis aangegrepen om een aantal lopende
projecten extra in het zonnetje te zetten:
vleermuizen in gebouwen, vleermuizen in
bossen, vleermuizenhulp en –klachtenlijn
en de start van Batlife Europe. Daarnaast
maakt een interactieve online vleermuis-
route aan het publiek duidelijk waar in het
park in de buurt je welke vleermuissoor-
ten kunt vinden.
Andere landen grijpen het Jaar van de
Vleermuizen aan om onderzoek of be-
scherming verder te brengen. Zo organi-
seert Bosnië-Herzegovina een aantal
workshops over vleermuizen voor speleo-
logen.

Jasja Dekker is namens de Zoogdierver-
eniging vice-voorzitter van Batlife Europe.

Zelf ook meedoen aan het 
internationale Jaar van de 
Vleermuizen? 
Kijk dan op of www.yearofthebat.org 
of  www.facebook.com/yearofthebat
voor een overzicht van de internatio-
nale activiteiten. Internationaal loopt
het jaar immers nog tot eind 2012!

Eén van de leuke kanten van het Jaar van de Vleermuizen is, dat het in heel de wereld 

gevierd wordt. En dat nog wel in 2011 én 2012!  Het is namelijk een initiatief 

van de Verenigde Naties (UNEP) en Eurobats. Wat gebeurt er in de verschillende landen

en werelddelen? Een wereldreisje op papier.

Jasja Dekker
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