פעילות 15

מהו העטלף?

מה אתם יודעים על עטלפים בישראל?
בחנו את עצמכם על החיה המסתורית והמרתקת ששמה עטלף.
 .1מהו העטלף?
א .סוג של עוף חסר נוצות
ב .סוג של זוחל מכוסה בפרווה
ג .סוג של יונק מעופף
 . 2כמה מיני עטלפים חיים בישראל?
א  14 .מינים
ב  .מין אחד
ג  33 .מינים
 . 3מהו המזון העיקרי של העטלפים בישראל?
א .כל העטלפים בישראל ניזונים מפירות.
ב .מרבית מיני העטלפים בישראל ניזונים מחרקים,
ומין אחד מפירות.
ג .העטלפים בישראל ניזונים מזרעים ,נבטים
ואגוזים.
 . 4האם העטלפים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה?
א .מה פתאום ,כל אוכלוסיות העטלפים בישראל
גדולות ויציבות.
ב .חלק קטן ממיני העטלפים בישראל נמצאים
בסכנת הכחדה.
ג .מרבית מיני העטלפים בישראל נמצאים בסכנת
הכחדה.
 . 5עטלף הפירות הוא מין העטלפים הגדול ביותר
בישראל .מה משקלו?
א .כ 120-גר'
ב .כ 3-ק"ג
ג .כ 800-גר'
 . 6פרסף גמדי הוא אחד המינים הקטנים של עטלפי
החרקים בישראל .מה משקלו?
א .כ 20-גר'
ב .כ 3-גר'
ג .כ 100-גר'

 .7העטלפים מוצאים דרכם בחושך בעזרת חוש
מיוחד הנקרא "אקולוקציה" .מהי אקולוקציה?
א .אקולוקציה היא "תמונה" המתקבלת בעזרת
ב .השמיעה ,ע"י פענוח ההדים החוזרים מהעצמים.
אקולוקציה היא ראיית לילה בעזרת עיניים
גדולות במיוחד.
ג .אקולוקציה היא התמצאות בעזרת חוש ריח
מפותח מאוד.
 . 8באיזו תנוחה נחים מרבית העטלפים?
א .עומדים על כפות רגליהם.
ב .נתלים על אצבעות רגליהם כשראשם כלפי מטה.
ג .שוכבים על גבם.
 . 9איזה מהמשפטים הבאים נכון?
א .עטלפים מסתבכים בשערות של בני אדם בחושך.
ב .עטלפים מוצצים דם של בני אדם.
ג .משפטים א’ וב’ אינם נכונים.
 . 10מהן שעות הפעילות העיקריות של העטלפים?
א .שעות הצהריים.
ב .שעות הלילה.
ג .כל שעות האור.
 . 11מדוע אנחנו לא שומעים את מרבית העטלפים?
א .מפני שמרבית העטלפים אינם מסוגלים להשמיע
צלילים.
ב .מפני שמרבית העטלפים מפיקים צלילים בתדר
גבוה שאיננו מסוגלים לשמוע.
ג .מפני שהעטלפים שותקים כשבני אדם מתקרבים
אליהם.
 . 12מהי תוחלת החיים של העטלפים?
א .לעטלפים תוחלת חיים ארוכה יחסית לגודלם,
יכולה להגיע ל 20-15-שנה.
ב .לעטלפים תוחלת חיים קצרה של שנה אחת.
ג .תוחלת החיים של מרבית העטלפים היא
כשנתיים-שלוש.
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