Vleermuis
Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren die er bestaan. Op onze eilanden komen
verschillende soorten vleermuizen voor die je in vier groepen kunt verdelen:
insecteneters, nectarzuigers, vruchteneters en viseters. Alle vleermuizen zijn nachtdieren,
overdag slapen ze ondersteboven.
Latijnse naam:
Gewicht:
Kleur:
Voortplanting:

Chiroptera
Bruin, zwart, grijs, wit.
Vleermuizen planten zich traag voort. Sommige soorten zijn pas na
enige jaren geslachtsrijp en krijgen vaak alleen één jong tegelijk.
In grotten of in verlaten huizen, oude mijnschachten.

Woonomgeving:
Verdedigingsmethoden:
Voedsel:
Er zijn: insecteneters, nectarzuigers, vruchteneters en viseters.
Vijanden:
De grootste bedreiging voor de vleermuizen zijn de mensen. Maar
ook hebben ze andere natuurlijke vijanden zoals: grote vogels,
uilen, af en toe zelfs jonge en onervaren katten. Vleermuizen
hebben vaak last van vlooien, mijten en teken.








Vleermuizen zijn zeer nuttig:
o Insecteneters eten allerlei schadelijke insecten.
o Nectarzuigers halen nectar uit planten die ‘s nachts bloeien en spelen een
grote rol bij het bestuiven van cactussen (een groot deel van de cactussen
zijn nacht bloeier).
o Vruchteneters zijn belangrijk voor de zaadverspreiding van de cactussen.
Door de vruchten van de cactussen die ze eten krijgen ze ook de zaden
binnen. Die worden ergens anders gepoept en daar kan weer een cactus
groeien.
Een bijzonderheid is de visetende vleermuis. Deze vleermuis zoekt met zijn
sonarsysteem visjes die vlak onder het oppervlak zwemmen. Met zijn lange
klauwen haalt hij ze dan uit het water.
Vleermuizen vliegen op gehoor af, maar ze kunnen best goed zien. Als het
pikdonker is en ze kunnen niet goed zien, gebruiken ze hun unieke systeem van
echolocatie (De vleermuis stoot zeer hoge geluiden uit die terugkaatsen tegen
objecten in de omgeving. Uit de teruggekaatste tonen vormen de vleermuizen
zich een beeld van de omgeving). Op die manier weten insecteneters zelfs de
kleinste mug te vangen.
Meer informatie:
o Boer de, B., (2001) “Nos bestianan”, Stichting Dierenbescherming,
Curaçao.
o www.vleermuizen.be

