
	   سالم

 ھستم! فالمینگو فریدا من

 ھستید. جستجو  در ھم شما کھ خوب وچقدر

 بھ: دارید نیاز شما

 قوه چراغ

 تحمل و شھامت

  دوست را بارانی ھوای ھاخفاش
  بارانی ھوای در حشرات کھ ندارند.چرا
 نیستند.

ھاخفاش دیدن برای را ابر بدون عصر زمان
 کنید.! انتخاب 

 

	

 اید؟ شده خفاش متوجھ حاال تا

 ھیچ بدون شب در و ھستند فعال غروب ھنگام در ابتدا ھاخفاش
 کنند. می شکار را حشرات صدایی

  آنھا کنند. می مخفی دیگران از را خود و خوابند می روز در
میکنند. ویزانآ درخت سوراخھای یا و دیوار بر خود ی ھا سر

 دقت کمی با و گردند می بر زمستانی خواب از بھار در خفاشھا
  سکونت درحوالی و عصر ھنگام در را پرنده این توان می

 کنید. جستجو

  بوده سکونت محل حوالی در حیوان این شاھد غروب در شاید
 اید.

  خفاش: جستجوگران

  شما بھ کمک برای پیشنھاداتی

 کنید. ارهنظ را آسمان  غروب ھنگام •
، کرده خاموش را قوه چراغ ھستند. منور بزرگ ھایخفاش •

 . دارند عادت میش گرگ ھوای بھ ھاچشم 
 توان می بھتر توان می ھاھستند طعمھ و حشرات کھ جایی •

 کرد. نظاره را ھا خفاش

  زار بیشھ کنار ، ھا جوی نزدیکی  ھاخفاش برای مناسب ھای محل •
 چمنزارھا و طوب مر ھای 
 یا و شکافھااز ھای ناحیھ ودر ھاابانخی نور پر جاھای در  ھمینطور و •

 کنند. می کمین حیوانات ھای طویلھ
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	ھاخفاش طوالنی شبھای
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 خفاش بدنی ساختمان

	

	

 کنید. وصل کش خط کمک با شده داده شکل بھ را زیر کلمات

           گوش پوشش           گوش           بازو باالی            بازو زیر         انگشت

	

	

	

	

	

	

	

	

 بال پشت قسمت                   دم                   بال                  پا

	

 ھستند...... جالبی حیوانات ھاخفاش

  ھستندو ھاییبال دارای .....آنھا
 کنند. می پرواز فعال بسیار کھ ھستند پستاندارانی تنھا

 کنند. می شکار را حشرات ھستندو فعال شب ......در

مشخص را خود مسیر ھا صدا این با و دھندمی بروز را ھایی صدا آنھا .......  
کنند. می   

 ھر شنوند. می را ھا صدا این  کند یا اصال ھاانسان دارندکھ باالیی انعکاس آنھا
 دھند.   می شانن خود از خاص صدای خفاش 

 کنند. می مشخص و واضح ھاانسان برای را اصوات این خفاشردیابی 

	
Habt	ihr	Fragen?	
Schreibt	Flamingo	Frida	an:	
flamingo-frida@bszwillbrock.de	
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Habt	ihr	Fragen?	
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 ھا خفاش صدای پژواک

	

اصوات طریق از را خود ردیابی ھا خفاش  
کنند می مشخص  		

 فریاد ای وفقھ ھیچ بدون شکار ھنگام آنھا
  بسختی را انعکاس و اصوات این ما زنند. می 
 . شنویم می

در شود. می صدا حرکت باعث میانی امواج این
  صدای بزنید ای ضربھ شء ی رو بر اتاقی 
 برگشت باعث شده اردو

 شود. می انعکاس) ( صدا

را ھا صدا توانند می ھایش گوش کمک با خفاش
 ببیند. را اطراف و بشنود 

	

  و خود مسیر کردن مشخص برای ھاخفاش	

 فرستند. می را خود انعکاس شکار ھنگام

 نیست. شنیدن قابل ھاانسان برای کھ صدایی

را کمی فرکانس و زنند می حرف ھم با آنھا 
    ھم با   طریق این از و کنند می استفاده 
 میکنند. قرار  بر ابطھ ر 

 

  را آنھا صدای“ خفاش ردیاب ”مثل وسایل
  تر عمیق را صدا ھا خفاش و کند می میسر
 کند. می

	

(c) pixabay.com (CCO) 
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 ذیل اینترنتی آدرس بھ موضوع این بھ تمایل صورت در •
 کنید. مراجعھ

• https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/	
tiere/saeugetiere/fledermaeuse.htm	

• https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/saeugetiere/fledermaeuse 

	
	

 دھیم؟ انجام ھا خفاش برای توانیم می کاری چھ

	

 خانھ: در مھربان ھای خفاش برای موقعیت کردن مھیا �

 دارند سکونت حشرات کھ ھایی باغ  �

  باغ در آبی ھای جا �

 پاشی سم بدون ھای باغ �

 خانھ ھای سقف در ھایی شکاف و  درز �

 ھا سقف در شده پنھان ھایی النھ  �

  ھاخفاش ھای جعبھ : دیگر ھا راه  �

 باغ در و خانھ در  نور کم ھای جا �

 خانھ در ھا گربھ ماندن �

Habt	ihr	Fragen?	
Schreibt	Flamingo	Frida	an:	
flamingo-frida@bszwillbrock.de	

	  دارد. وجود خفاش نوع ١٠٠٠ تقریبا دنیا در

 ھستند لمانا در نوع ٢۵ تعداد این از

 برند. می رسب امنیت در ھا خفاش تمام

 یابند. می رھایی مرگ از آنھا و

 : دارند نیاز ھاخفاش

 زندگی محل برای  زیستی محیط

 غذا برای .حشرات

  بدون و مطمئن تابستانی و .زمستان

 مزاحمت

 

 .کنید مزین کاردستی خفاش با را خانھ

		

	   حیوانات رایب ،بلکھ ھا خفاش برای تنھا نھ ھا باغ این
 باشد. می مناسب ھا پرنده و حشرات مثل دیگر

ھای چیز توان اید،می می بم و زیر ھایی صدا کھ اونجایی
 ! آب ھمچنین و  سم بدون باغی و !کرد کشف 

	



	

Habt	ihr	Fragen?	
Schreibt	Flamingo	Frida	an:	
flamingo-frida@bszwillbrock.de	

000	Fax:	02564/986029 

	

	

www.bszwillbrock.de/familie-
forscht/ 
Bildungswerk	der		
Biologischen	Station	Zwillbrock		

E-Mail:	info@stiftung-nlw.de	
Tel.	02564/906000		
Fax:	02564/986029 

	

Tipp:	Beachtet	beim	Experimentieren	auch	die	allg.	Sicherheitshinweise! 
	

	   ماسک برای خفاش الگوی
 کنید. درست ساده اربسی توانید می

 مقوایی کارتن بھ نیاز الگو این و
 داریم! محکم 

	


