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Streszczenie 

 

OwadoŜerne nietoperze klimatu umiarkowanego – a do takich zaliczają się wszystkie 

spotykane w Polsce gatunki – mają co roku do rozwiązania nie lada problem: muszą jakoś przeŜyć 

kilka zimowych miesięcy, podczas których znacznie gorszy od chłodu jest dla nich całkowity brak 

pokarmu. Sposobem na przetrwanie tego trudnego okresu jest bardzo głęboki sen zimowy, zwany 

hibernacją.  

        

 Zimujące nietoperze – po lewej nocek rudy, po prawej grupa mopków. 

  

Z kolei w ciepłej części roku musi wystarczyć czasu na to, by odkarmić się po zimie, donosić  

ciąŜę, wykarmić młode (z reguły tylko jedno rocznie) i wychować je do całkowitej samodzielności – 

i to wystarczająco wcześnie, by zdąŜyło ono przed zimą zgromadzić wystarczający do jej przeŜycia 

zapas tłuszczu. Sen zimowy moŜliwy jest przy tym w miejscach zimnych, ale nie przemarzających, 

zaś wychowanie młodych w środkowej Europie wymaga znacznie cieplejszych warunków.  Jasne 

jest zatem, Ŝe nietoperze muszą w ciągu roku wykorzystywać przynajmniej dwa rodzaje schronień: 

zimowe i letnie. Po co schronienia latem? Trzeba pamiętać, Ŝe zwierzęta te przesypiają dzień, kiedy 

jest jasno i kiedy bez trudu znalazłoby je wiele drapieŜników, gdyby się dobrze nie ukryły (nielotne 

młode zostałyby zresztą z łatwością zjedzone czy to w dzień, czy w nocy).  

 

 

 



Przed pojawieniem się człowieka na obszarach obecnej Europy odpowiednie warunki  

do zimowania zapewniały nietoperzom jaskinie, zaś letnie schronienia – dziuple, pęknięcia pni 

drzew czy przestrzenie pod odstającą korą.  

       

Kiedy jednak ludzie zaczęli budować swoje siedziby okazało się, Ŝe piwnice, studnie i inne 

podziemia zapewniają równie dobre warunki hibernacji, co jaskinie. 

          

Podziemny tunel jednego z carskich umocnień w Warszawie. Takie obiekty z powodzeniem 

zastępują nietoperzom jaskinie. Po prawej – nocek Natterera zimujący w szczelinie między cegłami.  

 

Strych z okienkiem lub bodaj szczeliną pod krawędzią dachu z powodzeniem moŜe pełnić 

rolę przestronnej dziupli, szczeliny między deskami znakomicie zastępują odstającą korę i tak samo 

daje się wykorzystać m.in. przestrzeń między poszyciem dachu a podbitką czy szczeliny dylatacyjne 

w mostach.  



   

Podkowce małe na strychu kościoła.  

 

 

Szczeliny w konstrukcji mostów i wiaduktów równieŜ bywają kryjówkami letnich kolonii 

nietoperzy.  

Właściwie kaŜdy zakamarek, gdzie panuje odpowiednia temperatura, ludzie nie zaglądają,  

a drapieŜniki (czy to czworonoŜne, czy skrzydlate) nie mają dostępu, moŜe się stać kryjówką 

nietoperzy – niekiedy bardzo wielu nietoperzy, gdyŜ liczne gatunki tworzą latem kolonie.  



 

Letnia kolonia nocków duŜych. 

Stosunkowo niedawno odkryty został jeszcze jeden niezwykły element historii Ŝyciowej 

naszych nietoperzy – tak zwane jesienne rojenie. Okazuje się, Ŝe późnym latem i jesienią (czyli  

w okresie, kiedy juŜ naleŜałoby nabierać ciała przed zimowym snem!) nietoperze z wielu gatunków 

zlatują się gromadnie nocą w miejsca stanowiące później ich zimowe kryjówki i całymi godzinami 

latają w tę i z powrotem wewnątrz i wokół nich. Nie znamy jeszcze zapewne do końca znaczenia 

tego zjawiska, ale coś, na co zuŜywa się tyle energii w czasie, kiedy naleŜałoby ją przede wszystkim 

gromadzić, musi odgrywać w Ŝyciu latających ssaków bardzo waŜną rolę. Naturalnie rojenie 

odbywa się zarówno w kryjówkach naturalnych, jak i tych będących dziełem człowieka.  

         

Nietoperze rojące się w podziemnym korytarzu.  

 



Zamieszkiwanie pod jednym dachem z nietoperzami nie musi się wiązać z Ŝadnymi 

uciąŜliwościami i niekiedy nawet dość liczne kolonie latami pozostają niezauwaŜone.  Nietoperze 

nie gryzą drewna ani nie budują gniazd. Jeśli zaś sąsiedztwo okazuje się trudne, dzieje się to zwykle 

z następujących powodów: 

- Ŝyjące w kolonii nietoperze potrafią być niekiedy dość hałaśliwe (w paśmie słyszalnym  

dla człowieka), szczególnie wieczorem przed wylotem i rankiem po powrocie sporo jest 

przepychania i towarzyskich sprzeczek; jeśli kryjówka kolonii znajduje się np. w drewnianej ścianie 

sypialni, piski i skrzeczenie mogą się okazać uciąŜliwe dla osób o wraŜliwym słuchu; 

- pod miejscem przebywania kolonii gromadzą się odchody, a w przypadku gatunków 

spędzających dzień na ścianach czy w ich szczelinach w drewno moŜe wsiąkać mocz zwierząt 

(dotyczy to oczywiście tylko schronień letnich, w zimowiskach nietoperze nie jedzą, więc nie ma 

mowy o odchodach);  

 
 

w przypadku cienkich ścian zapach moŜe przedostawać się do pomieszczeń uŜytkowanych przez 

ludzi, zaś jeśli kolonia jest bardzo liczna, odchodów moŜe się z czasem nagromadzić pokaźna 

pryzma (w warunkach naszego kraju odchody nietoperzy nie stanowią zagroŜenia dla zdrowia); 

- większość krajowych gatunków dostaje się do swoich kryjówek w ten sposób, Ŝe zwierzęta lądują 

na ścianie czy gzymsie i przeciskają przez ciasne otwory – na ścianie wokół takiego otworu moŜe  

z czasem powstać brązowawa plama tłuszczu; 

-  niekiedy jedynym problemem jest strach mieszkańców przed nietoperzami (albo przekonanie,  

Ŝe „trzeba coś z nimi zrobić”, bo sąsiadka tak mówiła); irracjonalny strach w rodzaju fobii jest 

zapewne nie do pokonania bez pomocy psychologa, natomiast jeśli chodzi o rzeczywiste obawy, 

to o ile nietoperze nie są uciąŜliwe, moŜna się ich sąsiedztwem zupełnie nie przejmować, 

pamiętając o jednej zasadzie dotyczącej naturalnie wszystkich dzikich zwierząt, czy  

to zamieszkujących nasze domy, czy leśne uroczyska: jeśli znajdujemy jakieś zwierzę w nietypowym 

dla niego miejscu, np. na chodniku, to  nie jest wykluczone, Ŝe jest to zwierzę chore, a niektóre 

zwierzęta (zwłaszcza ssaki), mogą być chore na choroby, na które i my, ludzie, moŜemy zapaść – 

zatem nie bierzemy w gołe ręce ani nie dotykamy zwierząt, o których nie wiemy na pewno  

(bo byliśmy z nimi u lekarza), Ŝe nie są chore; w warunkach naszego kraju jedyną groźną dla ludzi 

chorobą występującą u nietoperzy jest wścieklizna, która zdarza się u nich bardzo rzadko i bardzo 

trudno przenosi się na inne gatunki (nie jest to dokładnie ten sam wirus, co przypadku psów czy 

lisów), ale ciągle jest nieuleczalna i choć prawdopodobieństwo zaraŜenia jest znikome, naleŜy 

oczywiście zachować ostroŜność. 


