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1. Wst p
Nietoperze spotykane w ró nych schronieniach, zarówno latem (strychy), jak i zim
(wszelkiego typu podziemia) w naszym kraju, cz sto daj si zaobserwowa b d wisz ce
swobodnie na wierzchu, b d wci ni te w szczeliny. Do ich rozpoznawania mo na si
posługiwa wieloma podziałami. Stosunkowo łatwa do okre lenia jest wielko . Wielko
przede wszystkim ciała nietoperzy jest adekwatna do długo ci przedramienia – im dłu sze,
tym zwierz wi ksze. Jednak stwierdzenie jego długo ci wi e si z chwytaniem nietoperzy w
r ce, a to wymaga specjalnego zezwolenia i poza tym powoduje u nich stres, dlatego te
kontroluj c potencjalne kryjówki tych zwierz t, staramy si je jak najmniej niepokoi ,
zwłaszcza osobniki hibernuj ce tak obserwowa , by nie przyczyni si do ich wybudzenia.
Wi kszo gatunków z cał pewno ci da si oznaczy do gatunku bez ich chwytania. W
naszej szeroko ci geograficznej nietoperze zapadaj w hibernacj mniej wi cej pod koniec
pa dziernika, a podczas chłodniejszych jesieni nawet wcze niej. W letargu tym zostaj do
kwietnia, a niektóre gatunki, np. nocek du y, nawet do maja. W tym okresie ka de
wybudzenie ich z hibernacji, poci ga za sob utrat zapasów tłuszczu, niezb dnego do
kolejnych wybudze , na które w trakcie całej zimy dany nietoperz, w zale no ci od gatunku i
miejsca hibernacji, musi przewidzie okre lon ilo razy. Dlatego podczas kontrolowania ich
potencjalnych kryjówek, nale y szczególna uwag zwróci na to, by wpatruj c si w danego
nietoperza, nie chucha na niego, zwi kszaj c tym samym znacznie temperatur jego
otoczenia. Tak e hałas powoduje wybudzanie si tych ssaków, wi c nie nale y zbyt gło no
mówi oraz szele ci opakowaniami foliowymi, zwłaszcza opakowania po chipsach i butelki
plastikowe bardzo gło no szeleszcz , a cz sto za miecaj nieu ytkowan piwnice czy
fortyfikacje.
Obserwuj c nietoperze w kryjówkach, niezale nie od pory roku, cz sto mamy
mo liwo okre lenia ich wielko ci, porównuj c je do ich najbli szego otoczenia, czyli mog
to by nietoperze z innych gatunków, tudzie do elementów na jakich si znajduj , np.:
długo cegłówki, czy belki. Czasem te mo emy je porówna do s siaduj cych z nimi inne
zwierz ta, najcz ciej s to paj ki, owady czy limaki, które wykorzystuj te same kryjówki
co nietoperze, cz sto w tym samym celu co i one – przetrwania zimy.
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2. Opis
Najwi ksze nietoperze najcz ciej widziane na zimowiskach nale
do dwóch
gatunków: nocek du y i mroczek pó ny. Borowiec wielki tylko wyj tkowo zimuje w
typowych podziemiach, jak do tej pory został raz stwierdzony zimuj cy osobnik w jaskini.
Ostatnio na zimowiska wykorzystuj ró ne szczeliny w budynkach zarówno w centrach
miast, jak i w nowszych blokach mieszkaniowych. To nowe zjawisko synantropizacji
borowców obserwuje si w zachodniej cz ci kraju.

Podstawowymi cechami rozpoznawczymi, poza wielko ci , s :
• Futerko – kontrast w ubarwieniu grzbietowej i brzusznej cz ci ciała, kolor włosów.
• Pysk – wielko , kształt i kolor.
• Uszy – wielko , kształt i ubarwienie.

Nocek du y Myotis myotis
• Futerko: grzbiet br zowy, wyra nie ciemniejszy od kontrastuj cego z nim brzuszka, który
jest jasny, białawy z ółtym lub br zowawym nalotem.
• Pysk: krótki i bardzo szeroki, barwy cielistej - ró owej
• Uszy: du e i szerokie, do jasne, cieliste. Koziołek cielisty, no owaty, si gaj cy do
połowy długo ci ucha. Patrz c z przodu (portret) uszy odchodz łukowato na boki,
pot guj c dodatkowo ich szeroko .
• Dodatkowe cechy: du e przedramiona, zwłaszcza nadgarstki – masywne z długim
kciukiem, zako czonym konkretnym pazurem. Zwykle wisi na wierzchu, rzadziej
chowa si i wciska w szczeliny. Cz sto zimuje w wysokich za lepionych kominach w
obr bie kryjówek, gdzie gromadzi si cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze ni w
pozostałych elementach schronie .
Mroczek pó ny Eptesicus serotinus
• Futerko: grzbiet ciemnobr zowy z ółtawym odcieniem, brzuch lekko ja niejszy,
stalowoszary, odcinaj cy si od grzbietu, jednak nie tak wyra nie jak u nocków.
• Pysk: szeroki, ciemny, wyra nie ciemniejszy od futra.
• Uszy: ciemne, zdecydowanie krótkie z rogalikowatym koziołkiem.
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Borowiec wielki Nyctalus noctula
• Futerko: grzbiet i brzuch br zowe, bez wyra nej ró nicy w ubarwieniu.
• Pysk: bardzo krótki i szeroki, ciemny.
• Uszy: krótkie i szerokie, kolorem zbli one do otaczaj cego je futra; nie s tak ciemne jak u
mroczków. Koziołek grzybkowaty.

Nietoperze redniej wielko ci. Mo na tutaj zaliczy jeden gatunek, który jest wyra nie
wi kszy od pozostałych mniejszych nietoperzy. Wyst puje na terenie całego kraju, jednak
nierównomiernie.
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
• Futerko: grzbiet wyra nie ciemniejszy od brzusznej strony ciała; ubarwienie grzbietu
szarobr zowe, brunatne, czasem te ja niejsze – płowobr zowe, z połyskiem. Włosy
do długie, u nasady czarne, ko cówki brunatne. Brzuszna strona ciała jasna,
wyra nie odcinaj ca si od ciemniejszego grzbietu i pyska. Włosy na brzuszku
białawe, czasem z ółtym odcieniem.
• Pysk: krótki, szeroki i masywny; owłosiony. Barwy ciemnej, podobnej do grzbietu.
• Uszy: do długie, szerokie i ciemne. Koziołek no owaty, si gaj cy do połowy długo ci
ucha, ko cówka lekko wygi ta do przodu, zako czony t po.
• Dodatkowe cechy: stopa du a; ostroga si ga do 2/3 długo ci kraw dzi błony ogonowej,
podobnie jak u nocka rudego. Błona skrzydłowa przyczepiona do stopy u jej nasady,
w okolicy pi ty.

Mniejsze gatunki, których jest najwi cej, ci ko podzieli według zmierzalnego
podziału, gdy wi kszo ich pomiarów pokrywa si , nie tworz c wyra nych ró nic.
W nizinnej cz ci kraju najcz ciej hibernuj , a tak e korzystaj z tych samych kryjówek w
okresie jesienno – wiosennym, chocia by w celu odbycia godów takie gatunki jak: nocki
rude, Natterera, w satki, Brandta, a tak e gacki brunatne i mopki. Wszystkie te gatunki
obejmuj swym zasi giem obszar całego kraju, podobnie mroczek posrebrzany, jednak
nierównomiernie. Rzadko zimuje w typowych kryjówkach kontrolowanych zim takich jak
fortyfikacje czy piwnice, natomiast ostatnio coraz cz ciej na zimowiska wykorzystuje ró ne
szczeliny w budynkach. Natomiast takie gatunki jak nocek Bechsteina i gacek szary zasi g
zwartego wyst powania maj ograniczony do zachodniej, centralnej i południowej Polski,
natomiast zupełny ich brak na północy kraju. Gacek szary jest do cz sto spotykany na
zimowiskach, lecz niezbyt licznie, z kolei nocek Bechsteina jest na zimowiskach bardzo
rzadki. Mroczek pozłocisty jest obserwowany na terenie całego kraju, lecz bardzo
nierównomiernie, zwarta granica zasi gu przebiega na wschód od Wisły. Zim najcz ciej
stwierdzany w Polsce północno-wschodniej oraz w górach, ale nie brak stwierdze z
zachodniej i rodkowej cz ci kraju pojedynczych osobników zimuj cych głównie w
pozostało ciach fortyfikacji.
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Nocek rudy Myotis daubentonii
• Futerko: wyra na ró nica w ubarwieniu grzbietu i brzuszka. Grzbiet br zowy,
ciemnobrunatny, brzuch szarobiały.
• Pysk: Krótki, zw aj cy si , płaski, lekko wysuni ty do przodu. Kolor ciemnoró owy,
cielisty, czasem ciemny, zwłaszcza u osobników młodocianych, u których podczas
pierwszej zimy zaznacza si czarna plamka na podbródku, która z wiekiem zanika.
• Uszy: krótkie, ciemne, tylko po wewn trznej stronie u nasady wida ja niejsze, ró owe
rozja nienie. Kształt trójk tny. Koziołek krótki, si gaj cy połowy długo ci ucha,
no owaty, z ko cówk delikatnie, ale wyra nie zaokr glon i zwrócon ku przodowi.
Obserwowany z wi kszej odległo ci, widoczne jako ciemne trójk tne i krótkie. U
osobników aktywnych jest bardziej wysuni te do przodu i przez to wydłu one, jednak
krótki koziołek jest wtedy wyra nie widoczny. Zwierz ta zimuj ce stosunkowo cz sto
chowaj po sobie uszy.
Nocek Natterera Myotis nattereri
• Futerko: wyra na ró nica w ubarwieniu grzbietu i brzuszka. Grzbiet barwy szarobr zowej,
płowej. Brzuch najbardziej biały z wszystkich nietoperzy: nie nobiały, z tym, e u
nasady włosy s ciemniejsze, szare.
• Pysk: wydłu ony z wyra nie zaznaczonym nosem, koloru ró owego, rzucaj cy si w oczy,
gdy wyra nie si odcina od otaczaj cego go futerka. Z profilu wygl da
charakterystycznie: wydłu ony, w ski, ze szpiczastym noskiem. Z przodu równie
wida e jest w ski, z nieco szerszymi samymi nozdrzami.
• Uszy: do długie, z koziołkiem si gaj cym 2/3 ich długo ci. Koloru ró owego, jasnego.
Ko cówki wywini te łódeczkowato od wewn trz ku górze. Wisz ce na wi kszej
wysoko ci, zwracaj uwag uszami skierowanymi na boki, oraz „nosem clowna” –
cały ró owy z kuleczk na rodku.
• Dodatkowe cechy: za uszami widoczne wyra ne rozja nienia w postaci białych
półksi yców, nawet z wi kszych odległo ci. osobniki u których wida tylko stopy ,
tudzie błon ogonow , mo na rozpozna . Stopy małe, bez włosów z delikatnymi
pazurkami. Brzeg błony ogonowej pokryty równomiernie dwoma rz dami
haczykowatych włosów rosn cymi niezbyt g sto.
Nocek w satek / nocek Brandta Myotis mystacinus / brandtii
Gatunki bli niacze, nie rozró niane na zimowiskach.
• Futerko: g ste, jedwabiste; grzbiet ciemniejszy od brzuszka, ró nica w ubarwieniu
widoczna, ale niezbyt wyra nie, ubarwienie łagodnie przechodzi z barwy
ciemnobr zowego grzbietu w jasnoszary – brudnobiały brzuch. Na grzbiecie włosy w
ró nych odcieniach br zu, czasem ze złotym nalotem.
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• Pysk: ciemny, od czarnego do jasnobr zowego, nigdy nie jest ró owy. Skóra wokół
nozdrzy i oczu owłosiona, bez rozja nie . U nocka w satka na samym pysku znajduj
si do długie włosy czuciowe.
• Uszy: niezbyt długie, ciemne, z wyra nie zaznaczonym płytkim wci ciem na zewn trznym
brzegu. U nasady ja niejsze, ró owawe lub br zowe, reszta ciemnobr zowa lub
czarna. Koziołek no owaty, ciemny, szeroki u nasady, zw aj cy si ku
wierzchołkowi; dochodzi powy ej wci cia, a połowy długo ci ucha, lekko pochylony
do przodu, tylna kraw d lekko wkl sła.
Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii
• Futerko: widoczna wyra na ró nica w ubarwieniu grzbietowej i brzusznej strony ciała; na
grzbiecie br zowe, z odcieniami od jasno- do ciemno-br zowego, na brzuchu białawe.
Włosy długie i g ste.
• Pysk: wydłu ony, szpiczasty. Barwa cielista, ró owa, wyra nie widoczny na tle
ciemniejszego grzbietu i ja niejszego brzuszka. Brak owłosienia wokół oczu.
• Uszy: bardzo szeroki i długie, najdłu sze ze wszystkich nocków o zbli onych wymiarach
ciała – jedynie nocki du e maj porównywalnej długo ci lub wi ksze. Kształt
eliptyczny, gładkie, bez wci . U nasady barwa ró owa, ciemniaj ce si ku
wierzchołkowi do koloru br zowego. Koziołek no owaty, przednia kraw d nieco
wypukła, długo ci do połowy ucha.
• Dodatkowe cechy: gatunek mo e by mylony z gackami, od których ró ni si krótszymi
uszami: nocek Bechsteina ma je do 1/3 długo ci ciała, a gacki 3 / 4 długo ci ciała.
Poza tym u gacków uszy stykaj si u nasady, nad czołem; w odró nieniu od gacków,
nocek ten nie chowa uszu za przedramiona. Nocek Natterera ma zdecydowanie krótsze
uszy oraz mniejszy i w szy pysk.
Mroczek posrzebrzany Vespertilio murinus
• Futerko: krótkie i g ste, włosy na grzbiecie dwubarwne: u nasady ciemne, ko ce srebrzyste.
Ró nica w ubarwieniu grzbietowej i brzusznej strony ciała jest wyra na: grzbiet
pomimo srebrzystego połysku jest wyra nie ciemniejszy od białawego lub
ółtoszarego brzucha.
• Pysk: ciemny, czarny; szeroki i niezbyt długi.
• Uszy: szerokie i zaokr glone, krótkie z wyra nym szerokim płatkiem w dolnej cz ci,
poni ej koziołka, który ma kształt grzybkowaty. Całe barwy czarnej.
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii
• Futerko: g ste; włosy długie, dwubarwne, u nasady ciemnobr zowe, ko ce ółte, nadaj ce
mu charakterystyczny połysk i złocist barw . Kontrast w ubarwieniu grzbietowej i
brzusznej strony ciała zaznacza si , ale nie tak wyra nie jak u mroczka posrebrzanego,
czy nocków. Złociste ko ce włosów s najlepiej widoczne na grzbiecie, włosy na
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brzuchu równie maj ółte ko ce, ale bez złocistego połysku, podobnie włosy za
uszami które ogl dane od przodu, z portretu s widoczne jako ółte rozja nienia.
• Pysk: ciemny, czarniawy, krótki, do

szeroki.

• Uszy: czarne, szerokie i krótkie. Koziołek rogalikowaty, krótki, si gaj cy 1/3 długo ci
ucha; najszerszy w rodkowej cz ci, koniec zaokr glony.

Gacek brunatny Plecotus auritus
• Futerko: długie i niezbyt g ste. Grzbiet br zowy, czasem płowy; brzuch ja niejszy,
ółtawobr zowy, białawy. Włosy dwukolorowe: nasada ciemna, szarawa, od połowy
długo ci i ko ce br zowo-kremowe. Ró nica w ubarwieniu grzbietowej i brzusznej
strony ciała jest widoczna, ale nie tak wyra na jak u gacka szarego. Na piersi, w
okolicy obojczyków widoczne obszary ółtobr zowych włosów, tworz ce wyra ne
plamki z ółtym odcieniem.
• Pysk: szeroki, w przeciwie stwie do gacka szarego jest krótki, t po zako czony i jasny,
ró owawy, cielisty. Nozdrza zgrubiałe, z charakterystycznymi fałdami skórnymi;
otwory nosowe skierowane ku górze. Nad oczami widoczne wyra nie zaznaczone
brodawki, wielko ci rednicy oczu, du e, sprawiaj wra enie nabrzmiałych.
• Uszy: charakterystyczne, bardzo długie, si gaj 3 / 4 długo ci ciała; zro ni te u nasady, nad
czołem, szerokie. Osobniki podczas spoczynku i hibernacji chowaj je za
przedramiona, eksponuj c koziołki. U nasady ucho jasne, ró owe, cieliste, słabo
ciemniaj ce si ku wierzchołkowi, jasno-br zowawe, ale nie ciemne. Koziołek
no owaty, długi, si gaj cy połowy długo ci uszu. Ubarwiony jednolicie,
jasnobr zowy, cielisty, czasem przyciemniony ku ko com. W szy ni u gacka
szarego, poni ej 5,5 mm szeroko ci, ale bez porównania trudny do jednoznacznej
oceny.
• Dodatkowe cechy: kciuk w ski i długi (ponad 6 mm) z sierpowato wygi tym i długim
pazurkiem. Stopa masywna, du a, pokryta włosami; poł czona z błon skrzydłow u
nasady palców.

Gacek szary Plecotus austriacus
• Futerko: puszyste, do rzadkie. Włosy długie, dwubarwne, u nasady ciemniejsze; na
grzbiecie br zowawo-szarawe, br zowo-oliwkowe, rzadko z br zowym odcieniem.
Brzuch ja niejszy, biało-szary, bez ółtego odcienia na piersi. Kontrast w
ubarwieniu grzbietowej i brzusznej strony ciała wyra niejszy ni u gacka
brunatnego.
• Pysk: w ski i długi, zdecydowanie wysuni ty do przodu; barwy ciemnej, wyra nie
kontrastuj cy z białawym futerkiem na brzuchu. Nozdrza pozbawione fałd skórnych.
Brodawki nad oczami małe, słabo zaznaczone.
• Uszy: charakterystyczne, bardzo długie, si gaj 3 / 4 długo ci ciała; zro ni te u nasady, nad
czołem, szerokie. Osobniki podczas hibernacji i spoczynku chowaj je za
przedramiona, eksponuj c koziołki. U nasady ucho jasnobr zowe, cieliste,
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ciemniejsze ni u gacka brunatnego, ciemniaj ce si ku wierzchołkowi. Koziołek
no owaty, długi, si gaj cy połowy długo ci ucha, szeroki; barwy szarobr zowej,
matowy, ko ce przydymione; szerszy ni u gacka brunatnego, powy ej 5,5 mm
szeroko ci, ale bez porównania trudny do jednoznacznej oceny. Ucho i koziołek
sztywniejsze ni u gacka brunatnego.
• Dodatkowe cechy: kciuk drobny, krótszy ni u gacka brunatnego, poni ej 6 mm, z krótszym
i słabo wygi tym pazurkiem. Stopa mała, słabo owłosiona. Błona skrzydłowa
przyczepiona u nasady palców stopy, podobnie jak u gacka brunatnego.

Mopek Barbastella barbastellus
• Futerko: g ste; włosy długie, jedwabiste. Grzbiet nieco ciemniejszy od brzusznej strony
ciała, kontrast w ubarwieniu słabo zaznaczony. Grzbietowa cz
ciała czarniawa, ze
srebrzystymi lub złocisto-br zowymi ko cówkami włosów. Brzuch ciemnoszary.
• Pysk: krótki, z charakterystycznymi fałdami wokół nozdrzy. Generalnie barwy cielistej, ale
te ró owej, zwłaszcza poni ej nosa.
• Uszy: szerokie, krótkie, posadowione na rodku głowy, zro ni te u nasady, zdaj si
wyrasta znad samego nosa, dodatkowo gł boko posadowione oczy sprawiaj wra enie
wro ni tych w uszy. Ciemne, czarne, wewn trz u nasady cieliste. Koziołek no owaty, niezbyt
długi, szeroki u nasady, wyra nie zw aj cy si ku wierzchołkowi, t po zako czony.
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