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Защо прилепите се нуждаят от 
повече храна, за да издават 

по-силни звуци?
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Прилепчето на Натузий 
е много разпространен 

вид прилеп в Европа. Той 
е относително малък, с 

размах на крилете около 
20 см. Тежи колкото 

молив!
Снимка:

Шанън Кюри

Били ли сте на шумно място, където ви се е налагало да 
викате, за да бъдете чути? Представете си, че трябва да 
говорите толкова високо цял ден. Кога ще се чувствате 
по-уморени - ако сте крещели през цялото време или ако 
сте говорили с нормална височина на гласа? 
Прилепите са необикновени животни, защото използват 
звук, за да виждат през нощта. Те прибягват до много 
силна ехолокация, за да чуват малки насекоми, които 
се намират далеч. Звуците на прилепите обаче са 
на честота, която не можем да чуем. Истината е, че 
прилепите са едни от най-гласовитите животни на 

планетата. Това, че са по-шумни, означава, че намират 
по-лесно насекоми в тъмното, но повечето прилепи не 
надвишават определена височина на звуците, които 
издават.
Искахме да разберем дали това е така, защото прилепите 
се нуждаят от повече енергия, когато извършват по-
звучна ехолокация. За да си отговорим на този въпрос, 
записахме и анализирахме писъците на прилепите, 
докато летят. След това изследвахме колко енергия са 
използвали. 

Прилепчето на Натузий (Pipistrellus nathusii) е вид, 
който е разпространен в почти цяла Европа. Всяка нощ 
той напуска своето убежище, за да си търси храна. 
Въпреки тъмнината, прилепът „вижда“ чрез ехолокация. 
За да постигне това, той издава ултразвук, който се 
отразява в различни тела/предмети и достига обратно 
до неговия слух. Прилепите използват получената по 
този начин информация, за да си изградят картина на 
обкръжаващата ги среда. 
Прилепите издават писъците си на толкова високи 
честоти, че хората не могат да ги чуят. Ако можехме 
да доловим нормалния зов на прилеп, то той би бил с 
височината на електрически трион. Но прилепите са 
способни да достигат висотите на свръхзвуков самолет! 
В природата прилепите понякога издават писъци в 
отговор на зова на други прилепи. 
Ехолокацията и летенето зависят от една и съща група 
мускули. Според учените прилепите спестяват енергия, 
като координират издаването на звуци с размаха 
на крилете си. Заради това учените заключават, че 
ехолокацията при полет не използва много повече 
енергия от самото летене. Но никой не е проверявал тази 
теория при прилепи, които издават звуци с различна 
височина. 

Направихме опит, за да проверим дали:
1.  ехолокацията изисква повече енергия при летящите 

прилепи;
2. по-силните звуци изискват повече енергия от по-

тихите.
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Методи
Хванахме девет диви прилепа от убежищата им и 
ги обучихме да летят във въздушен тунел в нашата 
лаборатория (Фиг. 1). Скоростта на вятъра бе постоянна, 
за да е по-лесно на прилепите да летят. 
Изложихме прилепите на два звукови сигнала в тунела. 
Контролният сигнал беше шумът, генериран от самия 
тунел. За експеримента създадохме звуков сигнал 
под формата на фонов шум с определена сила, пускан 
от високоговорители в тунела. Използвахме фоновия 
шум като стимул прилепите да издават по-силни звуци 
във въздушния тунел. Идеята е, че, когато се намират в 
затворени помещения (като стая или тунел), прилепите 

издават по-тихи звуци, отколкото, когато са на открито, 
сред природата. 
Записахме и анализирахме писъците на прилепите и при 
двете звукови условия. Фокусирахме се върху височината 
на звуците, които издават, внимавахме колко често го 
правят и колко дълъг е всеки зов. 
Сравнихме количеството въглероден диоксид в дъха им 
преди и след всеки полет. Въз основа на това изчислихме 
скоростта на метаболизъм (колко енергия използва 
прилепът), докато използва ехолокация и лети. 

Резултати
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Фигура 2:
Колкото по-силни писъци издават прилепите, толкова повече енергия 

използват при полет. 

Фигура 1:
Обучение на прилепче на Натузий да лети във 

въздушен тунел. 
Снимка:
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Наричаме това увеличение „линейно нарастване“. 
Сещате ли се за други примери за линейно 
нарастване от собствения ви живот? Какви други 
видове увеличение може да има? 

При експерименталното звуково условие писъците 
на прилепите бяха значително по-силни. В този 
случай прилепите също така имаха по-висока скорост 
на метаболизъм. Установихме силна връзка между 
височината на издавания звук и скоростта на метаболизъм 
(Фиг. 2). Открихме, че ехолокацията по време на полет 
изисква допълнителна енергия. При по-ниска височина 
на издаваните писъци прилепите използват почти 3% 
повече енергия в сравнение със случаите, когато само 
летят. Но, когато издават силни звуци, използват 22% 
повече енергия. 
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Дискусия

Речник на термините

Ехолокация – способността да се установява местоположението на обекти с помощта на звукови вълни.

Скорост на метаболизъм – скоростта, с която енергията се изразходва в тялото. 

Популация – броят хора или животни, които населяват определено място.

Убежище – мястото, където прилепите си почиват през деня. 

Ултразвук –  звук с честота по-висока от горната граница на човешкия слух (около 20 kHz).

Честота (на звука) – броят звукови вълни, които се излъчват в секунда. Звуците с високи честоти имат повече 
вълни в секунда от тези с ниски. 

Резултатите ни показаха, че ехолокацията при полет 
изисква допълнителна енергия. Също така открихме, 
че увеличаването на силата на звуците увеличава и 
количеството енергия, което прилепите използват. При 
по-ниски тонове нуждата от допълнителна енергия 
(надвишаваща метаболитния разход на самото летене) 
също не е висока. Но се увеличава, когато писъците 
на прилепите стават по-силни. Това повишаване на 
скоростта на метаболизъм вероятно е следствие от това, 
че коремните мускули на прилепите трябва да работят 
повече, за да им помагат да издават по-силен звук. 
Предишни изследвания са показали, че този вид прилепи 
могат да търсят храна в продължение на седем часа през 

нощта. Ако издаваха силни звуци през цялото време, 
щяха да имат нужда от още един час, за да възстановят 
допълнителното количество използвана енергия. Това 
означава, че през извънредния час, в който летят, те 
би трябвало да се опитат да уловят почти една десета 
от цялата си телесна маса в насекоми! (Една десета от 
средното тегло на едно развито човешко тяло се равнява 
на 40 ябълки!)
Градовете са едновременно шумни и с по-малки 
популации от насекоми. Затова прилепите, живеещи 
близо до градове, вероятно се борят да си намерят 
достатъчно храна, за да компенсират допълнителната 
енергия, която изразходват, надвиквайки градския шум. 

Има много начини да се помогне на прилепите. Най-
добрият е да се увеличи броят на насекомите, които те 
могат да изядат. Ако имате градина или балкон вкъщи, 
можете да си направите „хотел за насекоми“ или дори 
да убедите училището ви да създаде такъв! Активността 

на насекомите е засилена и около диви поляни, езерца 
и цветя. Прилепите не са единствените животни, 
които пируват с тях. Увеличаването на популациите от 
насекоми помага и на птиците, и на таралежите!

https://www.nature.com/articles/s41559-020-1249-8
https://greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=41
https://greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=104
https://bit.ly/3jvFCH2
https://bnr.bg/horizont/post/101259474
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Може ли човек да чуе прилеп, докато той извършва ехолокация?

Защо учените смятат, че издаването на по-силни звуци изисква повече енергия от 
произвеждането на по-слаби? 

Защо на прилепите им се налага да търсят храна един час допълнително, ако издават 
силни звуци цяла нощ?

От колко допълнителна храна се нуждае един прилеп, ако издава силни звуци цяла нощ? 

Популациите от насекоми по света намаляват. Досещате ли се за причини защо това е 
така? 
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Проверка на знанията

Преведено от английски на български език с
подкрепата на Американското посолство в София.


