Fladdermöss
med Navet
F

laddermusen brukar vara en vanlig figur i Halloweenfirandet och de dyker ofta upp i sammanhang
där de ser lite skrämmande ut. Det är lite synd att de framställs så, med tanke på alla andra
intressanta egenskaper fladdermusen faktiskt har. På dagens sida får du träffa Navets egen fladdermus
Tunda i några olika inte-så- skrämmande aktiviteter inför Halloween och du får samtidigt reda på lite
mer om fladdermöss i världen.

Testa ekopejling

Fladdermusen skickar ut ljud (oftast kan vi människor inte ens
höra det) som studsar mot föremål i omgivningen. När ljudet
träffar något och studsar tillbaka kan fladdermusen avgöra hur
långt bort föremålet är, i vilken riktning det finns och ibland
t o m vad det är.
Du behöver: scarf eller halsduk, en medhjälpare, gem (eller
ngt annat litet), papper.
Gör så här:
1. Sätt scarfen/halsduken över ögonen på den som ska
vara fladdermus. Ställ denna person så att det finns gott
om plats omkring, så att det får plats minst 3 stora steg från
medhjälparen i alla riktningar.
2. Fladdermusen skickar ut ljud genom att klappa tyst i
händerna. När medhjälparen hör ljudet skickar hon/han ett
ljud tillbaka (variera mellan att riva en bit från ett papper,
släppa ett gem mot golvet eller klappa tyst i händerna).
3. Fladdermusen gissar från vilket håll ljudet kom genom att
peka.
4. Efter att medhjälparen gjort ett ljud flyttar hon/han till en ny
plats (så tyst att inte fladdermusen hör).
5. Gör om från punkt 2 till 4 några gånger.
6. Byt roller och prova igen.

Mer om fladdermöss
- är det enda däggdjuret som kan flyga.
- de flesta äter insekter, men en del äter hellre frukt, grodor,
fisk eller skorpioner.
- de är kvälls- och nattaktiva (flyger och jagar i mörker).
- det finns mer än 1000 kända fladdermusarter
- använder ekopejling (ekolokalisation/sonar) för att hitta
rätt väg och jaga effektivt.
- har ett skelett som liknar människans, men deras
fingerben är MYCKET längre.
- flyghuden är utspänd över skelettet så att så stora delar av
kroppen som möjligt fungerar som vingar.
- ungarna kallas valpar.
- de är väldigt känsliga för konstgjort ljus och kan ha
mycket svårt att anpassa sig till nya ljusförhållanden som vi
människor orsakar.

Fladdermöss med kromatografi
Du behöver: vita kaffefilter, svarta och mörkblå vattenlösliga tuschpennor, tallrik,
sax, linjal, sugrör, glas med vatten (H2O), vitt papper, lim
Gör så här:
A. Klipp ut två fladdermusvingar ifrån kaffefiltret, ca 6 cm höga och ca 25 cm
breda. De ska sitta ihop med varandra. Lägg dem på tallriken.
B. Måla med svart penna runt kanterna och ner mot vingarnas flikar.

Bästa fladdermusflygningen?
Du behöver: ritpapper, små gem, penna, sax, linjal, överbliven kork till tuschpenna, sugrör, tejp
Gör så här:
1. Vik pappret på mitten. Rita en halv fladdermus på ena sidan, ca 15-20 cm mellan
vingspetsarna. Klipp ut fladdermusen dubbelvikt. Rita klart andra sidan.
2. Vik fladdermusen ytterligare två gånger ungefär som på bilden.
3. Tejpa fast korken från en tuschpenna på baksidan av fladdermusen.
4. Sätt sugröret i korken och rikta fladdermusen åt ett säkert håll. Blås i
sugröret.
5. Sätt fast ett gem längst fram på
fladdermusen och blås igen.
Vad behöver du göra för
att fladdermusen ska
flyga så långt som möjligt?
Fler än ett gem? Ändra
vinkeln på utblåsningen? Ngt
annat?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

A.
B.

C. Sänk ned sugröret i vattnet (H2O). Håll ett finger för öppningen och lyft upp
sugröret. Droppa ut vatten över dina svarta streck genom att lätta på fingrets
tryck mot sugröret.
D. Låt färgen sprida sig i pappret åt alla håll. Låt torka.
E. Rita av eller klipp ut Tundas kropp här på sidan. Limma ihop
med vingarna. Vilka färger fick dina fladdermusvingar?
Hur kunde det bli så här?
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Nästa gång handlar det om ljud

