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Nahkhiir „näeb“
kõrvadega

Näljane nahkhiir

Pane kätte nahkhiire kinnas ning püüa üles leida ruumis olev „putukas“.
Milliseks muutub helisignaal, kui lähed sellele lähemale?

Kuidas nahkhiir saagi tabab?

Kuula näitusel oleva nahkhiire „kõrvaga“ ümbritsevaid helisid.
Mida märkad?

Nahkhiired on väga suure isuga. Pargi-nahkhiir võib ühe tunni
jooksul ära süüa kuni 300 sääske. Tee üks lihtne uurimus, milles
võrdled enda ja nahkhiire südame tööd. Selle tulemusena saad
teada, miks nahkhiir nii palju süüa armastab.
Lase paarilisel aega võtta ning mõõda oma pulsi sagedus
1 minuti jooksul.
Seejärel tee 1 minuti jooksul kiireid kükke või hüple kohapeal.
Mõõda peale seda uuesti pulssi.
Katsu näitusel oleva eksponaadi juures nahkhiire pulssi.

RAHULIK
PULSS

Pruun-suurkõrval on oma suuruse
kohta pikemad kõrvad kui jänesel.
Miks?
KIIRE
PULSS

PROOVI JÄRGI!
Pane käed kõrvade juurde.
Kuidas pead peopesasid ja sõrmi hoidma,
et kuulda ruumis olevaid helisid paremini?

Nahkhiired võivad päevas süüa toidukoguse, mis võrdub poolega
nende kehakaalust. Miks nad nii palju sööma peavad?
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