
GEWONE DWERGVLEERMUIS
Pipistrellus Pipistrellus

Wetenschappelijke naam: 
Pipistrellus pipistrellus

Klasse: Zoogdieren

Voeding: Insecten

Grootte: 3 tot 5 cm

Gewicht: 4 tot 8 gram

• De gewone dwergvleermuis is zo klein dat hij in een 
luciferdoosje past.

• Een dwergvleermuis eet wel 300 muggen per nacht.

• Een vleermuis is het enige zoogdier dat echt kan vlie-
gen.

WEETJES

De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuis-
soort in België. In bijna elke straat kan je hem vinden. Ook bij 
jou! De dwergvleermuis is heel klein en is een echte acrobaat 
in de lucht. Hij heeft een bruine vacht en driehoekige oortjes 
met afgeronde punten. Is hij niet schattig?
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Waar woont de dwergleermuis?

De dwergvleermuis is een nachtdier die in de buurt van 
dorpen en steden woont. Je vindt hem meestal onder dak-
pannen van huizen, in een klein spleetje in de muur of in een 
boomholte. Als de zon ondergaat, komt de dwergvleermuis 
tevoorschijn. Hij jaagt in tuinen, boven vijvers of beekjes of 
rond een lantaarnpaal en gaat op zoek naar lekkere in-
secten. Een dwergvleermuis is een echte muggenvanger, hij 
kan tot 3000 insecten per nacht eten!
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Winterslaapje!
Tijdens de winter zijn er maar weinig in-
secten. Om geen honger te hebben, gaat 
de vleermuis in winterslaap. Hij hangt met 
zijn kop omlaag en gaat in een heel diepe 
slaap. Zijn lichaamstemperatuur wordt 
lager en zijn hart klopt minder snel. Zo ver-
liest hij geen energie. Dwergvleermuizen 
overwinteren het liefst in gebouwen, zoals 
onder dakpannen. Grotten vinden ze maar 
niets. In tunnels en in spleten onder een 
brug kan je in de winter soms grote groep-
en slapende dwergvleermuizen vinden. 

Je mag een vleermuis tijdens zijn winter-
slaap niet storen! Wakker worden en vlie-
gen vraagt veel energie. Omdat er in de 
winter maar weinig eten is, wordt de vleer-
muis elke keer hij wakker wordt zwakker… 

Vleermuizen zijn ongevaarlijk en heel nuttig! Ze eten alle vervelende muggen voor je op. Boven-
dien is het heel leuk om naar hun acrobatentoeren te kijken. Wil je graag meer vleermuizen in je 
tuin? Zorg dan voor dat insecten welkom zijn in je tuin. Hoe? Zorg voor bloemen met nectar, laat 
het gras wat langer groeien, plaats een insectenhotel of zorg voor een ‘wild hoekje’ met dode tak-
ken en blaadjes… en heel belangrijk: gebruik geen pesticiden! Dwergvleermuizen hebben ook een 
goede woonplaats nodig. Je kan helpen door een vleermuizenkast te plaatsen of de weg onder de 
dakpannen toegankelijk te houden.

Word ook een vleermuisvriend!
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De vleugel van een vleermuis bestaat uit “levend materiaal” met pezen en 
bloedvaten. Als er een klein scheurtje in komt, kan het terug groeien.
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