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.
Olika fladdermusarter har olika ljud med väldigt hög frekvens som
människor inte kan höra. Men vi kan känna igen de olika arterna med en
fladdermusdetektor som omvandlar deras ljudfrekvenser till ljud som vi kan
höra. Det finns både för- och nackdelar med de höga frekvenserna; fördel för
att det ger ett bättre eko från mindre föremål som insekter, men nackdel för att
dessa ljud bara kan täcka korta avstånd.
Det är en myt att fladdermöss är blinda. Men det är också stora skillnader

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.

mellan olika arters synförmåga. Synförmågan är viktigast när fladdernusen ska
navigera över större avstånd där ekopejlingen inte fungerar

Bästa fladdermusflygningen?

Fladdermöss med kromatografi

Luftens innehåll av atomer och molekyler är precis det som gör att sådant

När pappret blöts upp av vattnet drar det med sig färgen som

som flyger kan röra sig i luften utan att ramla ner. För att en sådan här

du har ritat på fladdermusvingen (vattenlöslig). De olika

fladdermus ska kunna flyga måste den först få fart ifrån den som blåser i

färgmolekylerna kommer att röra sig olika långt genom pappret

sugröret, då påverkas det av en kraft som skjuter iväg den. När fladdermusen

på grund av att de är olika stora. Var de stannar beror också på

är i luften påverkas den av luftmotståndet från luftens molekyler som

hur bra de binder till pappret. Många vattenlösliga tuschpennor

bromsar upp, gravitationen som drar den nedåt och av mängden atomer och

är blandningar av många olika färgmolekyler och dessa delas

molekyler i luften som påverkar nedifrån eller ovanifrån.

upp och blir synliga var för sig på filterpappret. Detta är speciellt
tydligt i svarta tuschpennor.

Hur bra det går med flygningen påverkas av:
- hur stora dina fladdermusvingar är - eftersom det har betydelse i
förhållande till luftmotståndet.
- hur stabil din fladdermus är – gemets placering påverkar rörelsen framåt.
- hur hårt du blåser i sugröret – det är inte alltid bäst att blåsa jättehårt.

Nästa gång handlar det om ljud

