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Nietoperze są małymi zwierzętami, ciężar ich mieści się w granicach 1,7 g do 1,35
kg. rozpiętość skrzydeł tych największych dochodzi do 170 cm. 

Ciężar większości krajowych gatunków mieści się w granicach 5-10 g, podczas gdy
mysz waży 10-23 g, a wróbel 30 g.

Nasłuchiwanie nietoperzy wcale nie jest takie proste. Ludzkie ucho, chociaż słyszy
dobrze szczekanie psa, czy śpiew słowika, będzie miało problem w usłyszeniu
nietoperza. 

Nietoperze wydają bowiem dźwięki na częstotliwości w granicach 16-120 kHz,
natomiast ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć dźwięki do 20 kHz. Oznacza to, że te
niższe odgłosy jesteśmy w stanie usłyszeć, jednak jest to tylko niewielki fragment
całego repertuaru dźwięków, jakie wydają z siebie nietoperze. 

Nietoperze hibernują, czyli zapadają w sen zimowy aż do końca
marca – dzięki temu mogą przetrwać czas, kiedy brakuje owadów,
stanowiących ich wyłączny pokarm.

W tym czasie temperatura ciała nietoperzy obniża się mocno i
często wynosi zaledwie 1 -2 stopnie więcej niż temperatura
otoczenia.

Serce nietoperza, które bije przeciętnie 250 razy na minutę w
okresie aktywności, w trakcie hibernacji zmniejsza swoją
aktywność do kilku razy na minutę.

Budowa ciała nietoperza

Zastanawialiście się kiedyś, kiedy i gdzie możecie spotkać
nietoperza w mieście? Praktycznie każdego wieczoru, pomijając

okres zimowy, możecie wyjść na dwór, żeby poszukać tych
zwierząt. W ciemności będziecie się musieli zdać na Wasz słuch. 
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Jak usłyszeć nietoperza?

Sen Nietoperza

INFOGRAFIKA STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU "DWA SKRZYDŁA I CZTERY ŁAPY " 
- AKCJA EDUKACYJNA O KOTACH WOLNO ŻYJĄCYCH , PTAKACH 

I NIETOPERZACH

Projekt finansuje m. st. Warszawa
Jaskinie, dziuple starych drzew, piwnice, sztolnie i schrony od połowy
listopada stają miejscem zimowego „snu” nietoperzy.

Zimą nietoperze budzą się co jakiś czas same z siebie, żeby napić się wody,
załatwić potrzeby fizjologiczne, czy też zmienić miejsce pobytu.

A TO CIEKAWE...

Jaskinia Bracken jest letnim domem największej kolonii nietoperzy na
świecie. Od marca do października w jaskini gnieździ się około 20
milionów meksykańskich nietoperzy ogoniastych.


