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Hoi! Ze heet vleermuis… maar ze is geen
muis. Ze vliegt als de beste… maar ze is
geen vogel. Ze heeft ogen… maar ze kijkt
vooral met haar oren. Ze maakt
geluiden… maar vaak kunnen wij die niet
horen. Ze houdt van slapen… maar
meestal niet ’s nachts. Wat is dat voor gek
dier? Geen dier om bang voor te zijn.
Vleermuizen zijn geen vampiers die
mensenbloed zuigen. Ze vliegen ook niet
in je haren, zoals wordt verteld. In veel
landen worden vleermuizen juist vereerd.
Daar zeggen ze: vleermuizen brengen
geluk!

Kijk eens naar het skelet van de

vleermuis. Haar botjes zijn dun en
breekbaar. Niet bedoeld om te lopen en te
sjouwen. Je ziet een koppie en een
borstkas. Twee armen met vier
reuzenvingers en een korte duim. Twee
benen met voetjes en vijf tenen. Het lijkt
wel een soort mensje [maar dan met
staart]! Tussen al die botjes zit de
vlieghuid. Dat is stevig en soepel vel.
Alleen de voetjes en de duim steken uit.
Daarmee klemt een vleermuis zich vast als
ze uitrust.

2011 is uitgeroepen tot het jaar van de vleermuizen
[www.zoogdiervanhetjaar.nl].
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In de zomer heb je grote kans om
vleermuizen te zien. Bijvoorbeeld de
‘gewone dwergvleermuis’ [zo heet-ie voluit].
Deze dwergvleermuizen komen in ons
land het meest voor. Ze leven dicht bij de
mensen. Ze wonen in en bij de huizen. In
spleten en gaten. Als het donker wordt,
gaan ze op jacht. Dan zie je ze
rondfladderen. Boven tuinen, parken en
vijvers. Langs heggen en bosranden. Eerst
denk je misschien dat het vogels zijn.
Maar de meeste vogels vliegen ’s nachts
niet. De dwergvleermuis zigzagt door de
lucht. Met veel bochten en duikvluchten.
Soms hangt ze een seconde stil… en dan
schiet ze weer weg. Pijlsnel.

In het donker is weinig te zien. Toch

vangt de dwergvleermuis elke nacht
honderden insecten. Vooral muggen.
Tijdens het vliegen maakt ze piepgeluid.
Het geluid botst tegen een mug. Dat geeft
een echo. Aan de echo hoort ze precies
waar de mug vliegt. Hap, weg mug. Een
vleermuis kan kijken met haar oren. Wij
kunnen haar hoge pieptonen niet horen.
Dat lukt alleen met een speciaal
apparaatje. Met een batdetector [bat =
vleermuis in het Engels].
Kijk ’s avonds ook eens bij lantaarnpalen.
Insecten komen op het licht af. En
vleermuizen komen op de insecten af. Een
kant-en-klare maaltijd bij lantaarnlicht!

De dwergvleermuis
is van kop tot
staart hooguit 5 cm
lang. En met
uitgevouwen
vleugels 18-24 cm
breed.

4

5

Het vrouwtje krijgt één of twee jonkies, in
juni/juli. Die jonkies zijn niet veel groter
dan een dikke hommel. Ze drinken melk
bij hun moeder. Want vleermuizen zijn
zoogdieren: de enige zoogdieren die
kunnen vliegen. Na een week of zes zijn de
dwergvleermuisjes zelfstandig en gaan ze
op insectenjacht. Net als hun moeder.

Op 26 en 27 augustus [vrijdag + zaterdag]
kunnen jij en je hele familie meedoen met
de Nacht van de Vleermuis. OveraI zijn
dan vleermuiswandelingen. Met een
batdetector ga je vleermuizen zoeken. Hou
internet en kranten in de gaten voor zo’n
wandeling bij jou in de buurt.

Post Wij van Limburgs
Landschap kregen de
lentekriebels door jullie vrolijke
lentetekeningen [zoals die van Naomi,
Lotte, Luuc en Simone], verhalen en
gedichtjes. Bedankt allemaal! Zo ook
mw. Aerts [78] die de lentekriebels
kreeg toen ze ons lenteboekje las en
onderwijl een vogel prachtig hoorde fluiten.
de lente // het gras, de bloemen / het hoort er allemaal bij /
de bijtjes die zoemen / de lammetjes die mekkeren / de zon die schijnt /
wat is het leuk als het lente is // Isa, 7 jr.

Een dwergvleermuisjonkie.

Simone, 9 jr.
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Doe je mee? Heb

je wel eens iets
met een vleermuis
meegemaakt?
Schrijf het ons. We
zijn benieuwd. Een tekening, vouw- of
plakwerk over de vleermuis is ook leuk.
Stuur je inzending vóór 29 juli 2011 naar
Het Limburgs Landschap. Wie weet zie je
de volgende keer jouw inzending in dit
boekje.
Vleermuizen-weetje De grootste

vleermuizen leven in de tropen. Met hun
vleugels uitgespreid, zijn ze meer dan
anderhalve meter breed! Griezelig? Ze
eten gelukkig geen mensenvlees, maar
bananen en mango’s.
Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
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Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij Het
Limburgs Landschap.

