
Nietoperze

Nietoperze to jedyne ssaki, które z powodzeniem opanowa³y zdolnoœæ lotu aktywnego. Ich koñczyny 
przednie przekszta³ci³y siê w drodze ewolucji w skrzyd³a, dlatego nazywane s¹ rêkoskrzyd³ymi. B³ona lotna 
rozpiêta jest miêdzy palcami r¹k oraz ³¹czy je z koñczynami dolnymi i ogonem. S¹ to stworzenia nocne. Zim¹ 
hibernuj¹, czyli zapadaj¹ w stan odrêtwienia. Na miejsca hibernacji nietoperze wybieraj¹ ch³odne, wilgotne
i zaciszne miejsca np. jaskinie, szczeliny skalne, dziuple grubych drzew i nory zwierz¹t. Niektóre gatunki s¹ 
w du¿ym stopniu uzale¿nione od schronieñ antropogenicznych: sztolni, piwnic, strychów, studni, fortyfikacji, 
tuneli i kana³ów. 
Wszystkie krajowe nietoperze ¿ywi¹ siê owadami chwytanymi w locie. Do ich lokalizacji u¿ywaj¹ echolokacji: 
wysy³aj¹ ultradŸwiêki dziêki którym orientuj¹ siê w terenie. Zmys³ ten jest tak precyzyjny, ¿e pozwala im na 
polowania w ca³kowitej ciemnoœci. Najliczniej wystêpuj¹ w miejscach na styku dwóch ekosystemów np. lasu 
i pola, lasu i ³¹ki, czy lasu i zbiornika wodnego.
Potrafi¹ lataæ z prêdkoœci¹ do 55 kilometrów na godzinê a tak¿e p³ywaæ, gdy wpadn¹ do wody. Wszystkie 
podlegaj¹ œcis³ej ochronie gatunkowej, co znaczy, ¿e nie wolno ich chwytaæ, p³oszyæ, zabijaæ a tak¿e niszczyæ 
ich schronieñ. Zwierzêta te nale¿¹ do najbardziej zagro¿onych wyginiêciem ssaków na Ziemi. Do naturalnych 
czynników ograniczaj¹cych populacje nietoperzy mo¿na zaliczyæ: drapie¿niki, paso¿yty, czynniki 
klimatyczne, redukcja bazy pokarmowej oraz brak odpowiednich schronieñ. 
Spoœród ponad 20 stwierdzonych w Polsce gatunków nietoperzy w rejonie œcie¿ki przyrodniczej stwierdzono 
wystêpowanie 8 gatunków: nocka du¿ego, nocka rudego, mroczka póŸnego, karlika malutkiego, karlika 
wiêkszego, mopka, borowca wielkiego i gacka brunatnego. Najliczniej reprezentowane by³y nocek rudy, 
karlik wiêkszy i gacek brunatny.  
Dlaczego chronimy nietoperze? 
1. wszystkie zamieszkuj¹ce Polskê nietoperze objête s¹ ochron¹ gatunkow¹, 
2. nietoperze s¹ naszymi sprzymierzeñcami w walce z uci¹¿liwymi owadami, 
3. s¹ interesuj¹c¹ grup¹ zwierz¹t, zwiêkszaj¹c¹ bioró¿norodnoœæ.
Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy objête s¹ ochron¹ œcis³¹. Nauka o nietoperzach to chiropterologia.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007 - 2013. 

Beneficjentem jest Gmina Miejska Lubin.


	Page 1

