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 מבוא ורקע  
  חיות הם (Rousettus aegyptiacus) המצריים הפירות עטלפי

 ,במערות המתגוררות גדולות בלהקות ונמצאות בלילה הפעילות

 את מבלים העטלפים .וחניונים בבניינים ואף בבארות ,בחורבות

 כלפי וראשם הפוך תלויים כשהם במושבה ופעילותם זמנם רוב

 .לעמידה שישמשו חזקות ברגליים הצורך  על לוותר כדי ,מטה

 הם כלל ובדרך כנפיהם בעזרת גופם את עוטפים הם שינה בזמן

  על לשמור קל יותר להם שיהיה כדי היתר בין ,בקבוצות ישנים

 לבין בינם מתקשרים העטלפים .להישרדותם החיוני הגוף חום

  לשמוע וניתן מגרונם מפיקים שהם קולות באמצעות עצמם

 מחוז אל לנווט להם מאפשרת זו מערכת .(אקולוקציה) אותם

 .חפצם

 התנהגות חברתית
 הפרטים לבין הבודד הפרט בין קשרים של רחב מגוון קיים החיים בעלי בממלכת

 החיים בעלי בין הדדיות התנהגויות של רחב מגוון כוללים אלו קשרים .שבסביבתו

 .לשרוד הבודד הפרט של הסיכוי את שמעלות

  :כוללות בקבוצה להיות החיים בעלי של הנטייה את שמסבירות מקובלות סיבות כמה יש

  היא לסביבה החום פליטת ,בקבוצה מאוגדים הפרטים כל כאשר :גוף חום על שמירה .1

 .גוף חום ביצירת אנרגיה פחות להשקיע צריך פרט כל ולכן מינימלית

 יותר יעיל מחיפוש נהנים הם ,מזון מחפשים בקבוצה הפרטים כל כאשר :מזון חיפוש .2

 כמות בהגדלת המסייעת משמעותית יכולת נוצרת וביחד יכולתו את תורם פרט שכל כיוון

 .הנמצא המזון

 הם כאשר קבוצתית התנהגות החיים בעלי מראים ,לעיתים :טורף ידי על איום .3

 השני על אחד בהגנה יותר טוב להתמודד יכולים מאוגדים פרטים של רב מספר .מאוימים

 טובה בחישה או הקבוצה של פיזית בהגנה להתבטא יכול הקבוצתי היתרון .טורפים מפני

 .יותר מהירה לבריחה שמובילה הטורף של (גילוי) יותר

 המחקרתוצאות 

 
 8) מהעטלפים ששליש גילינו

  אותו ליד ישנו (פרטים 24 מתוך

 .הלילות שני במהלך קרוב שכן

 מהסיכוי בהרבה גבוה זה מספר

 לא .כזו להתנהגות האקראי

  זכרים בין הבדלים מצאנו

 שכן ליד לישון בנטייה לנקבות

  שבמרבית מצאנו בנוסף .קרוב

  זכרים (מהזוגות 66%) המקרים

   .נקבות ליד לישון העדיפו

 מייצגים בטבלה המוצגים הקשרים ,משמאל - עטלפים במושבת שינה קשרי

 .כרשת מוצגים הקשרים - מימין .השינה בזמן הפרטים בין הקרבה מידת את


