KHÁM PHÁ NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ

VỀ LOÀI DƠI
Dơi là một trong những động vật đặc biệt nhất trên thế giới.

1.Là động vật có vú duy nhất biết bay
Dơi có bộ khung xương phát triển đặc biệt: Chi trước biến đổi từ một ngón tay dài có màng
da mỏng trở thành một cánh tay và được nối liền với chi sau, đuôi và cơ bùng bằng một lớp
da mỏng trở thành một đôi cánh lớn giúp chúng có thể bay xa hơn so với trước đây.

2. Có khả năng phát ra sóng siêu âm
Do đặc tính hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên dơi có khả năng phát ra siêu âm với tần suất
lớn từ 50.000-70.000Hz. Và đồng thời chúng có thể tiếp nhận siêu âm để nhận biết được
khoảng cách của chướng ngại vật

3. Về sinh sản
Loài dơi sinh khá nhiều con và dơi con sau khi sinh sẽ bám lấy mẹ trong một khoảng thời
gian đầu khi chúng còn yếu ớt.
Đây đươc xem là lý do mà mỗi năm dơi cái chỉ sinh con một lần do dơi con thường phải bám
vào mẹ để cùng đi kiếm ăn. Dơi sẽ phải mang rất nhiều con khiến cho việc di chuyển trở nên
khó khăn hơn.
4. Tuổi
Một con dơi trưởng thành khi được 2 năm tuổi .

5. Ngủ đông
Dơi thường hay ngủ đông và thời gian ngủ của dơi kéo dài hàng tháng, có thể dài hơn so với
thời gian ngủ đông của loài khác như loài gấu.

6. Hô hấp:
Hơi thở của loài dơi trong lúc ngủ sẽ chậm dần và lúc đó nhịp tim sẽ giảm xuống còn 25 nhịp
mỗi phút ( nhịp tim trung bình sẽ là 400 nhịp mỗi phút). Nhiệt độ cơ thể sẽ tự động hạ xuống
để sao cho cơ thể phù hợp với nhiệt độ xung quanh.

7. Là động vật có ích
Trong đời sống của con người thì dơi cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ
mùa màng bằng việc diệt sâu bọ, giúp cho hoa thụ phấn và phát tán hạt cây giúp cây được
nhân giống một cách rộng rãi.

8. Là động vật được ví như ma cà rồng - hút máu
Được biết, hầu hết các loài dơi đều ăn trái cây và sinh vật nhỏ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 3 thành
viên của bộ Dơi có khả năng hút máu, có lẽ đây cũng chính là lý do mà loài động vật này bị
gắn với hình tượng ma cà rồng.

9. - Phân dơi có thể dùng để chế tạo thuốc nổ
Theo kết quả phân tích của các nhà khoa học, trong phân của loài dơi có chứa rất nhiều muối
kali nitrate hay còn được gọi là diêm tiêu. Hóa chất này là thành phần chính trong nhiều loại
phân bón. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để làm thuốc nổ và ngòi nổ. Trong quá khứ, đặc
biệt là cuộc nội chiến Mỹ, phân dơi được coi là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với cả
hai phe. Bởi vì từ thứ chất thải này, người ta có thể chiết xuất ra diêm tiêu (hợp chất vốn khá
khan hiếm) để cung cấp cho quân đội.

10. Không phải tấc cả các loài dơi đều treo ngược khi ngủ
Khi nhắc đến dơi, có lẽ hầu hết chúng ta đều liên tưởng tới loài động vật có cách ngủ treo
ngược “độc nhất vô nhị”. Theo các nhà khoa học, tư thế ngủ không giống ai này của những
chú dơi thực ra có mục đích riêng của nó. Cụ thể, khác với chim hay côn trùng, đôi cánh da
của dơi không đủ lực để có thể dễ dàng nâng chúng từ mặt đất lên không trung. Do đó, lúc
nghỉ ngơi, dơi luôn chọn một ví trí ở trên cao để khi cần bay lượn, chúng chỉ việc thả mình
xuống, lợi dụng lực cản không khí hỗ trợ cho việc cất cánh. Tuy nhiên, theo thống kê, có đến
6 loài dơi không hề treo ngược mình lúc ngủ. Hầu hết trong số đó đều có giác mút ở các chi,
giúp chúng có thể bám vào lá cây hay các bề mặt phẳng khác để ngủ nghỉ.

