Az év emlőse 2017-ben a
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)
Hazánkban három pelefaj fordul elő: a nagy pele, az erdei pele és a
mogyorós pele. Írjátok nevűket a fotók alá!

________________________________________________________

A mogyorós pele jellemzői:
 A legelterjedtebb pelefajunk, de rejtőzködő életmódja miatt
ritkábban látható, mint a nagypele. Testhossza: 7-9 cm,
farokhossza: 6-7 cm, súlya: 23-40 g
 Hegyes-dombos vidékek erdőszéli cserjéseiben, az alföldi
területeken az ártéri puhafa ligeterdőkben és nádasok szélén találja
meg létfeltételeit. A tövisekkel, tüskékkel borított bokrok a
ragadozók ellen menedéket adnak számára.
 Bundája vöröses-szürkés sárga, hasi része világosabb. Mancsa
párnázott, hogy az ágakon futva jól meg tudjon kapaszkodni.
 Feltűnően nagy fekete szeme az állat éjszakai életmódjára utal,
nappal jórészt a fészkében pihen.
 Fűszálakból font alvófészke gömb alakú, kívülről falevelekkel
borított, és 1-2 méterre a föld felett, az ágak villájában található. A
kicsik nagyobb és béleltebb másik fészekben (költőfészek) jönnek a
világra.
 Téli álomra újabb fészket épít, akár 1,5 méteres mélységben a
föld, zsombék, vagy kőtörmelék alá és szeptembertől májusig alszik
valódi téli álmot. A téli álom alatt a testhőmérséklete 2-5ºC-ra
zuhan (a normális testhőmérséklet 34-36ºC között van) és szíve
óránként egyet ver.
 Tápláléka magvak, rügyek, bogyók és fák gyümölcsei;
tavasszal rovarokat és azok lárváit is elfogyasztja.
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Védelme:

Bár rejtett, éjszakai életmódja miatt ritkán kerül szem elé, hazánkban
viszonylag gyakori pelefajnak mondható, de például az erdőszéli
cserjések, a hétvégi kerteket, gyümölcsösöket elválasztó természetes
sövények megszüntetése az adott mogyoróspele-populációk eltűnését
eredményezhetik. Védett, eszmei értéke 50 000 Ft

Érdekesség:

 A mogyorós pele veszély esetén képes elhagyni a farkát borító bőrt
és szőrzetet, hogy egérutat nyerjen, melyen újra nem nő szőr.
 Ha nyáron nagy a hőség, az állat nyári álomba is merülhet. Ilyenkor
az alvó állat csak minden 5-10 percben vesz lélegzetet,
szívverésének üteme a tizedére csökken.

A keresztrejtvény megfejtése a mogyorós pele őszi csemegéjének
nevét adja.
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A mogyorós pele aktív napszaka:
Életmódja:
Fűszálakból font gömb alakú fészke:
A mogyorós pele téli időtöltése:
Tüskékkel borított bokrok nyújtják a mogyorós pelének:
Ellenségei:

Megfejtés: _________________________
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