Az „év emlősei” 2016-ban a denevérek
A denevérek (Chiroptera) rendje a nagydenevérek
(Macrochiroptera) és a kisdenevérek (Mikrochiroptera)
alrendjére oszlik. A repülőkutyák családját tekintjük nagydenevéreknek,
az összes többit pedig kisdenevéreknek.
Elterjedés:
Európában a
denevérek 52
faja fordul elő,
ebből 28
Magyarországon
is megtalálható.
A denevérek
társas állatok,
barlangokban,
faodúkban,
templomok
tornyában,
panel házak
réseiben
csapatokban
tanyáznak.
Bihari Zoltán rajza, amelyen bemutatja a különböző helyen tanyázó denevérfajokat

Leírás:
• Az egyetlen ma élő emlőscsoport, amely képes aktív repülésre.
• Első végtagjaik megnyúltak, bőrlebeny feszül köztük és a hátsó
végtagjaik között. A hátulsó láb a függeszkedéshez, illetve a
megkapaszkodáshoz alkalmazkodott, a térd előre is hajlik.
• A testet szőr borítja.
• A fülek a tájékozódást szolgálják, amelynek eszköze az ultrahang.
Az adott fajra jellemző frekvencián, időtartamon és mintázattal
kiáltoznak, de szemüket is használják és a szaglásuk is jó.
• Magyarországon jellemzően rovarevők a denevérek.
• Gyors az anyagcseréjük, nagy a táplálékigényük (25-40 testtömeg
%/nap)
• Szürkületben aktivizálódnak, este és éjszaka folyamán köztes
pihenőket tartanak, hajnalban rejtekhelyre húzódnak.
• Augusztus és október között zajlik a párzás.
• Novembertől
márciusig,
a
téli
nyugalmi
időszakban
testhőmérsékletük lecsökken, 6-8 alkalommal ébrednek fel.
• A június táján születő kölyköket kezdetben a nőstények magukon
cipelik, majd visszajárnak szoptatni, 6-8 hét alatt repképesek.
• Mindkét nem és a kölykök is egész éven át együtt élnek.

Védelme:
• A denevérek száma Európa-szerte erősen
megfogyatkozott
a
szálláshelyeik
és
vadászterületeik (öreg erdők) eltűnése miatt.
• Szállás készíthetünk számukra: a parkban,
erdőben kihelyezett mesterséges odú alkalmas
egyes denevérfajok megtelepítésére.
• A denevérek természetes ellenségei: hideg,
esős éjszakák sorozata, erős szél, a
menyétfélék, a baglyok, kígyók, élősködők –
atkák, kullancsok, poloskák, tetvek, bolhák.
• Magyarországon a denevérek minden faja védett, nyolc
fokozottan védett.
• Kirándulás során gondoljunk a denevérekre is, soha ne érintsünk, ne
fogjunk meg denevért! A lakásba repült denevér esetén a villany
lekapcsolása után ki kell tárni az ablakot, a denevér magától kirepül.
Írjátok a denevérszárny részeihez a megfelelő számokat!

___ Felkar
___ Alkar
___ Kézközépcsont
___ Ujjperc
___ Hüvelykujj (1.ujj)
___ Lábszárcsont
___ Szélfogó
___ Kézvitorla
___ Öregvitorla
___ Farokvitorla

Légy Te is VADONLESŐ!
A VADONLESŐ Program (www.vadonleso.hu) hirdette meg az „év
emlőse” rendezvénysorozatot, mely minden évben más és más őshonos
emlősállatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok jobb megismerését.
Forrás:
Bihari Zoltán: Denevérhatározó és denevérvédelem
www.hunbat.hu
Természetbúvár 2016/1. szám

Megfejtés: 1 Felkar, 2 Alkar, 3 Kézközépcsont, 4 Ujjperc, 5 Hüvelykujj (1. ujj), 6 Lábszárcsont, 7 Szélfogó, 8 Kézvitorla,
9 Öregvitorla, 10 Farokvitorla

