
1. Var är de flesta fladdermössen på vintern? 

1 De flyttar till Afrika 
X De dör allihop 
2 De går i dvala i en grotta eller på en vind  

Dvalan är ett förvandlingsnummer som bara ett fåtal däggdjur 
behärskar, ett sätt att minska energiåtgången maximalt under 
perioder utan mat. Alla svenska arter lever på insekter och 
småkryp och skulle aldrig klara vintern annars. De stänger av 
värmeproduktionen, kroppen blir lika kall som omgivningen, 
och kan då leva på ett enda gram fett i sex månader. Fettet blir 
både mat och vatten. 

2. Hur kan en fladdermus hålla sig fast upp och ner utan att 
ramla ner? 

1 Den klistrar sig fast med spott 
X Den kan låsa sina tår och fingrar i ett läge 
2 Den binder fast sig i ett snöre 

3. Vad tycker en svensk fladdermus om att äta? 
  
1 Blod   
X Frukt  
2 Mygg 

Alla Svenska arter lever på insekter och småkryp. 

4. Hur gammal kan en fladdermus bli?  

1 1 år   
X 20 år   
2 100 år 



5. Hur många olika sorters (arter) fladdermöss finns det i 
Sverige? 

1 145 
X 19 
2 4 

Det finns flest olika sorters fladdermöss i Skåne och ju längre 
norrut i Sverige man kommer desto färre arter. 

6. Varför får man inte fånga och döda fladdermöss eller 
förstöra deras boplatser? 

1 De kan vara giftiga 
X De är fridlysta   
2 De är heliga 

Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. Det innebär 
att man varken får fånga, döda eller ens störa dem utan särskilt 
tillstånd.  

7. Varför ska man ha handskar på sig om man behöver flytta en 
fladdermus? 

1 Fladdermöss kan bära på sjukdomar 
X Fladdermöss tycker om att kissa på dig 
2 Fladdermössen färgar av sig 

Det är ovanligt men fladdermöss kan bära på rabies och därför 
ska man vara försiktig. 

8. Fladdermöss kallas med ett finare ord Chiroptera. CHIRO 
betyder ”hand”, men vad betyder PTERA? 

1 Blod 
X Vinge 
2 Sol 



9. När en fladdermus jagar skriker den ut ljud som studsar mot 
insekterna. Fladdermusen kan genom att lyssna höra vad 
insekterna är. Vad kallas detta speciella jaktsättet? 

1 Skrikjakt 
X Ekopejlar 
2 Dubbelstudsjakt 

10. En nyfödd fladdermusunge håller mamman med sina 
vingar genom att forma vingarna till en vagga. Vad äter en 
fladdermusunge? 

1 Gräshoppor   
X Bröstmjölk   
2 Larver 

Fladdermöss är Sveriges minsta däggdjur. 


