Werkblad ‘Leefwijze’
Wat doet een vleermuis allemaal in een jaar? Dat ligt aan de temperatuur en
aan het seizoen. Lees de tekst hieronder maar eens.
November tot maart:
De vleermuizen houden een winterslaap. Tijdens de winterslaap hangen ze
op hun kop. Hun lichaamstemperatuur wordt lager. Ze slapen niet de hele
tijd. Ze hangen stil wat voor zich uit te kijken. Soms bewegen ze een beetje.
Als ze moe worden gaan ze een tijdje bijslapen.
Vleermuizen houden hun winterslaap op een plaats waar het koud is, maar
niet vriest (0 tot 8 graden Celsius). Ook moet het er vochtig, donker en rustig
zijn, zoals bijvoorbeeld in kelders, bunkers, grotten en holle muren van
gebouwen.
Maart:
Als het ´s nachts niet meer vriest, komen insecten weer te voorschijn. Ook de
eerste vleermuizen verlaten dan hun winterverblijf.
April, mei:
Alle vleermuizen hebben de winterslaap achter de rug. Ze vertrekken naar
hun zomerverblijf in huizen, torens of holle bomen.
Half mei:
De vrouwtjes die zwanger zijn, gaan samen in een kraamkolonie of
kraamkamer. Bijvoorbeeld in een holle boom. Hier is het warm en droog en er
mogen geen mannetjes in de buurt komen.
Half juni, half juli:
De jonge vleermuizen worden geboren in de kraamkolonie. Elke
vleermuismoeder krijgt één baby. Tijdens de geboorte hangt de
vleermuismoeder niet ondersteboven. Ze vangt het jong op in een stukje huid
tussen de achterpoten. Een soort vangnetje. Na de geboorte krijgt de baby
meteen moedermelk te drinken.
Als de moedervleermuis op zoek gaat naar eten, dan blijft de babyvleermuis
in de kolonie achter. Moeder en kind vinden elkaar weer terug, omdat ze
elkaars geluid en geur herkennen.
Half juli, half augustus:
De jonge vleermuizen vliegen uit. Ook de moedervleermuizen verlaten de
kraamkolonie.
Half augustus, september:
De paartijd begint. De mannetjes lokken de vrouwtjes door te roepen vanuit
boomholten of rond gebouwen.
In deze periode eten vleermuizen extra veel insecten, zodat ze een dikke
vetlaag als reservevoedsel opbouwen.
Oktober, half november:
Het wordt kouder en er zijn minder insecten. De vleermuizen gaan weer op
zoek naar hun winterverblijf.

