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Proszę Państwa, no cóż. Na temat nietoperzy krąży bardzo dużo legend, zacznijmy może od 
takiej najbardziej powszechnej, ja może przeczytam. Na pierwszym rysunku kotek mówi: nudzi mi 
się. Na drugim biegnie przerażony człowiek i mówi: mam nietoperza we włosach. Kotek znów 
mówi: niektórzy to mają wesoło. 
Proszę Państwa, miejmy więc troszeczkę wesoło. 
Będziemy mówili o bardzo interesującej grupie zwierząt, grupie ssaków która liczy ponad tysiąc 
gatunków na całym świecie, to jest mniej więcej jedna czwarta wszystkich gatunków ssaków. 
Nietoperze są przede wszystkim zwierzętami tropikalnymi, są to jedyne ssaki zdolne do 
aktywnego lotu. I myślę że dlatego cieszą się bardzo wielkim zainteresowaniem. Proszę Państwa 
wszyscy z Państwa zapewne widzieli nietoperza , ale widzieli śpiącego nietoperza, czasem 
latającego. Na planszy widzą Państwo jak jest zbudowany nietoperz. Ma przednie kończyny 
przekształcone w skrzydła, to jest taki podwójny fałd skórny oplatający bardzo wydłużone kości 
palców i śródręcza. Śródręcze u człowieka składa się z wielu bardzo drobnych kosteczek, u 
nietoperzy one są bardzo wydłużone i to właśnie tworzy tą powierzchnię lotną. Proszę zwrócić 
uwagę, ze przednie kończyny są pięciopalczaste, tak samo jak u człowieka. 
Proszę Państwa, nietoperze pod względem ekologicznym przedstawiają niebywałą różnorodność, 
jest to najbardziej zróżnicowana grupa ssaków.  Ja Tutaj muszę troszeczkę powiedzieć o biologii 
nietoperzy, żeby Państwa wprowadzić w temat, a za chwilę dojdziemy do jaskiń, czyli do tego co 
Państwa najbardziej interesuje. 
Proszę Państwa, jeśli chodzi o zdobywanie pokarmu jest to najbardziej zróżnicowana grupa 
ssaków. Proszę zwrócić uwagę, są nietoperze owocożerne, są nietoperze pyłkożerne, są 
owadożerne które łowią owady w powietrzu i inne które zbierają owady z powierzchni ziemi, 
wreszcie są nietoperze wampiry, no i są oczywiście nietoperze mięsożerne i rybożerne. 
Proszę Państwa, jeśli chodzi o występowanie na świecie nietoperzy , to jest to bardzo, bardzo 
zróżnicowane. Otóż nietoperze dzielą się na dwie wyraźne grupy, na tak zwane, [nie ma dobrej 
polskiej nazwy] nietoperze owocożerne, czyli nietoperze Starego Świata, zasiedlają one tropikalne 
rejony Afryki, Azji i północ Australii,  jest  to około 250 gatunków , oraz pozostałe gatunki 
nietoperzy należące do Microchiroptera. Są one bardzo rozprzestrzenione na całym świecie, z 
wyjątkiem rejonów arktycznych występują właściwie na wszystkich kontynentach. 
Przeciwieństwem tego są na przykład gatunki które znane są tylko z niewielkich obszarów 
Tajlandii. 
Gdybyśmy chcieli zobaczyć  czym się różnią nietoperze duże [Megachiroptera] od małych 
[Microchiroptera] to można powiedzieć, że nietoperze duże mają duże oczy i małe uszy, natomiast 
Microchiroptera mają duże uszy i małe oczy.  Oczywiście jest to wszystko względne. Skąd się to 
bierze?  Otóż tylko Microchiroptera posługują się echolokacją w orientacji przestrzennej, to znaczy 
emitują ultradźwięki za pomocą których rozpoznają przestrzeń w całkowitej ciemności oraz 
oczywiście rozpoznają zdobycz. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu mogą penetrować jaskinie i 
różne podziemia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o straszenie to tutaj mam taki portrecik wampira. 
Od razu chciałem państwu powiedzieć że wampiry nie żyją w naszej strefie klimatycznej, są 
natomiast  hodowane w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Z Ministerstwa Środowiska kiedyś 
zapytano mnie, co się stanie, jeśli wampiry uciekną z hodowli. Otóż nic się nie stanie. Ponieważ 
wampiry odżywiają się bardzo niskokalorycznym pokarmem czyli krwią, wobec tego nie są w 
stanie utrzymać w naszym klimacie termoregulacji i zginą bardzo szybko z zimna. Natomiast z 
wampirami związana jest inna ciekawa rzecz, proszę zwrócić uwagę, one mają tutaj takie bardzo 
silnie przekształcone ząbki którymi nacinają skórę. Wampiry nie wypijają krwi, one robią w skórze 
rowek i zlizują spływającą do tego rowka krew. Jako ciekawostkę powiem, że wampiry atakują 
ciemne miejsca na skórze. Człowieka atakują bardzo rzadko, ale kolejność ataku jest następująca: 
najpierw atakują ludzi o ciemnej karnacji, potem dzieci, następnie kobiety a na końcu mężczyzn. 
Po prostu biali mężczyźni mogą być stosunkowo bezpieczni jeśli chodzi o ataki wampirów.  Proszę 
Państwa, koniec z egzotami, przechodzimy do Polski, bo w końcu to nas interesuje najbardziej. 
Polska jest krajem położonym stosunkowo daleko na północy. Nietoperze są bardzo wrażliwe na 



zmiany klimatyczne, w związku z tym liczba gatunków gwałtownie maleje w miarę poruszania się 
w kierunku północnym czy w stronę bieguna południowego. Praktycznie limit występowania 
nietoperzy to jest krąg polarny. Proszę Państwa, jeśli na świecie jest ponad tysiąc gatunków, to w 
Polsce znamy w tej chwili 22 gatunki nietoperzy, dodatkowo  2 – 3 dalsze mogą występować w 
pobliżu granic Polski.  Jeśli popatrzymy na schemat pokazujący jaki procent fauny nietoperzy 
reprezentuje fauna Polski, to proszę zobaczyć, w świecie to jest ok. 2%, w Europie jest to 
kilkadziesiąt procent. W całej Polsce zaznacza się bardzo wyraźny trend w występowaniu 
nietoperzy. Proszę zwrócić uwagę, Polskę można podzielić na trzy obszary. Południowy, gdzie 
występuje najbogatsza fauna nietoperzy, są to Karpaty i część wyżyn południowej Polski, pas 
środkowy z dość bogatą fauną, ale jednak uboższą niż południe i ten północno – wschodni pas w 
którym występuje stosunkowo najuboższa fauna nietoperzy. Wiąże się z to kilkoma rzeczami, 
przede wszystkim z klimatem, dlatego że gradient klimatyczny w Polsce przebiega mniej więcej w 
ten sposób, a po drugie wiąże się także z ilością schronień dla nietoperzy. Otóż na terenie Polski 
południowej jest stosunkowo wiele jaskiń i naturalnych próżni skalnych które stanowią dogodne 
schronienie dla nietoperzy. Proszę Państwa, ten gradient klimatyczny doskonale widać na tych 
dwóch mapkach. Na pierwszej widzimy  dane podkowca małego, typowego mieszkańca jaskiń , 
występowanie jego jak widać ulega gwałtownemu zmniejszeniu w miarę posuwania się na północ. 
Wyżyna Częstochowska jest najdalej na północ wysuniętym obszarem jego występowania w 
ogóle w Europie. Dotychczas mówiliśmy tak ogólnie o nietoperzach, wobec tego przejdźmy do 
ekologii nietoperzy, konkretnie do podziemi. Otóż w sposób umowny dzielimy nietoperze na trzy 
grupy. To nie jest podział naukowy, powiedziałbym że jest to podział praktyczny. Otóż mamy 
nietoperze jaskiniowe, mamy nietoperze leśne i nietoperze związane z budynkami.  Umowność 
tego podziału polega na tym, że właściwie wszystkie nietoperze są leśne, to znaczy w okresie 
aktywności letniej przebywają zwykle w lasach lub na skraju lasu. W tym wypadku chodzi o 
miejsce hibernacji. O hibernacji za chwileczkę powiem kilka słów, natomiast tutaj tylko 
scharakteryzuję na czym to polega. Jaskiniowe nietoperze to są te, które państwo w swoich 
podziemiach możecie spotkać, to znaczy to są te nietoperze, które na miejsce swojej hibernacji 
wybierają jaskinie. To jest, nawiasem mówiąc większość gatunków krajowych. Natomiast 
nietoperze leśne to są te, które nigdy w jaskiniach w naszym klimacie nie hibernują, o tych 
nietoperzach właściwie wiemy bardzo niewiele. Ich miejsce hibernacji jest nam zupełnie nie 
znane, wiemy że w lesie są czasem spotykane przy ścince drzew, ale nie mamy żadnej dobrej 
metody badawczej, pozwalającej je badać. Jeśli idzie o nietoperze związane z domostwami, to są 
przeważnie nietoperze krajów ciepłych z rejonu basenu morza Śródziemnego które dzięki temu, 
że są budynki w których mogły znaleźć schronienie, mogły zasiedlić stosunkowo daleko na północ 
występujące rejony.  Proszę Państwa, dochodzimy teraz do zasadniczej sprawy, czyli do 
nietoperzy i do jaskiń. Otóż, jeśli patrzymy na nietoperze z punktu widzenia ich biologii, to 
właściwie mówimy tak, jak byśmy mieli do czynienia z dwoma zupełnie różnymi gatunkami czy 
grupami zwierząt [zima i lato]. Otóż w okresie aktywności letniej nietoperze praktycznie nie 
przebywają w jaskiniach , mniej więcej od końca kwietnia do końca listopada, a to dlatego, że z 
reguły kolonie rozrodcze tworzą w lasach lub budynkach. W jaskiniach, czy podziemiach, poza 
bardzo nielicznymi przypadkami kolonii rozrodczych nietoperzy nie ma. Nietoperze zaczynają 
interesować się jaskiniami i podziemiami dopiero jesienią, kiedy zbliża się czas hibernacji. Wiosną 
nietoperze opuszczają schronienia w których hibernowały, jest to tak zwany okres przejściowy 
wiosenny, kiedy zmieniają swoje kwatery, wtedy migrują. Są to stosunkowo niewielkie obszary, 
dlatego że mimo że są to zwierzęta posiadające skrzydła, odległości przelotu w porównaniu, na 
przykład do ptaków są niewielkie. Następnie, w okolicach maja tworzą kolonie rozrodcze, w tych 
koloniach oczywiście są tylko samice . Samce w tym czasie prowadzą samotniczy tryb życia. W 
koloniach tych, zwykle w połowie czerwca rodzą się młode. Bardzo szybko dorastają i mniej więcej 
pod koniec lipca młode są już samodzielne, kolonia rozprasza się w pierwszej połowie sierpnia. 
Wtedy nietoperze wchodzą w bardzo ważny dla siebie okres życia, mianowicie: po pierwsze 
zaczynają szukać kwater zimowych, po drugie zaczyna się ich okres rozrodczy. I tu jest, proszę 
Państwa bardzo interesująca ciekawostka przyrodnicza. Otóż ciąża u nietoperzy trwa około 2 
miesięcy, natomiast okres godowy następuje jesienią . Gdyby nastąpiło zapłodnienie, to młode 
rodziły by się gdzieś na początku grudnia i wtedy samice nie miałyby żadnych szans, żeby je 
wychować, no bo naturalnie nie ma pokarmu. W klimacie umiarkowanym nietoperze należą do 



zwierząt które doświadczają drastycznych zmian dostępności pokarmu w ciągu roku. I co się 
dzieje? Powstaje bardzo ciekawy mechanizm który powoduje, że plemniki są przechowywane w 
drogach rodnych samicy do wiosny i dopiero wtedy następuje zapłodnienie. Wtedy oczywiście 
samice są w stanie wychować młode. Co się dzieje ze zwierzętami które doświadczają takich 
kłopotów ze zdobyciem pokarmu jak nietoperze owadożerne. Chciałem dodać, że wszystkie nasze 
krajowe nietoperze są owadożerne. Otóż proszę Państwa, takie zwierzęta mają w zasadzie trzy 
możliwe rozwiązania: pierwsze, to umrzeć z głodu, [to wbrew pozorom, jest praktykowane w 
świecie zwierząt], oczywiście nie u ssaków, które są zwierzętami wieloletnimi, druga możliwość to 
migracja, tą metodę uniknięcia braku pokarmu w szerokim zakresie stosują ptaki, które migrują na 
dalekie odległości. Metodę tą można nazwać ucieczką w przestrzeń.  Trzecią natomiast 
możliwością jest metoda stosowana przez nietoperze którą można nazwać ucieczką w czas. One 
po prostu hibernują. Co to jest hibernacja? To jest naturalny stan zwierzęcia polegający na 
obniżaniu wszystkich procesów życiowych do minimalnego poziomu. Dzięki temu zużycie 
pokarmu znacznie spada, co pozwala im przeczekać ten niekorzystny dla siebie okres. Proszę 
zwrócić uwagę, że to jest w zasadzie wejście do tunelu. Jeśli nietoperz zacznie hibernować, to w 
zasadzie nie ma z tego wyjścia, musi przeżyć do wiosny. Nie ma innej możliwości. Nietoperze są 
w stanie zgromadzić zapas pokarmu na około 180 dni hibernacji, czyli w naszych warunkach 
klimatycznych są koło północnej granicy zasięgu, dlatego że zima trwa około 150 do 180 dni. 
Chodzi oczywiście o okres bez owadów. Tak że jest to rzeczywiście bardzo dramatyczny i trudny 
okres dla nietoperzy. No i tutaj jest oczywiście pewnego rodzaju impakt pomiędzy np. potrzebami 
turystyki w zakresie zwiedzania jaskiń a potrzebami nietoperzy. Proszę Państwa, to nie prawda, 
że każde obudzenie nietoperza jest dla niego niebezpieczne, to nie jest tak, dlatego że hibernacja 
nie polega na tym, że nietoperz zasypia sobie na początku listopada i śpi do wiosny. Nie, on się 
spontanicznie budzi co jakiś czas, co tydzień, co 10 dni. Pojedyncze zbudzenie nietoperza niczym 
mu nie grozi, ale jak on jest stale budzony to godzina aktywności równa się mniej więcej trzem 
dniom hibernacji jeśli chodzi o zużycie pokarmu, no i  naturalnie szanse przeżycia tego nietoperza 
znacznie maleją. I tu jest oczywiście problem związany z ochroną nietoperzy i z udostępnieniem 
zarazem podziemi w okresie zimowym. Dlaczego nietoperze wchodzą do jaskiń na hibernację? 
Mogły by sobie pójść gdzie indziej. Otóż, nie, dlatego że podziemia oferują nietoperzom warunki 
fizyczne w których mogą przeżyć okres zimy. Jakie to są warunki?  Po pierwsze jest  brak światła, 
po drugie w miarę ustalona temperatura, optimum klimatyczne dla hibernacji nietoperzy jest mniej 
więcej od 2 do 8 st. Celsjusza. I to jest temperatura większości podziemi w Polsce. Trzecią 
wreszcie, niebagatelną sprawą, może nawet najważniejszą sprawą jest to, że w podziemiach jest 
olbrzymia wilgotność, zbliżona do 100 %. Jaskinie suche, podziemia suche są praktycznie nie 
zamieszkałe przez nietoperze. Dlaczego?  Nietoperze mają olbrzymią powierzchnię ciała, skrzydła 
to jest podwójny fałd skóry, następuje parowanie, utrata wilgoci. Nietoperze zimą nie mogą pić. 
Muszą więc znaleźć takie miejsce żeby mogły zminimalizować straty wody podczas hibernacji. 
Sądziło się do niedawna, że jeszcze jednym czynnikiem niezbędnym dla hibernacji nietoperzy jest 
brak przepływu powietrza. To wynikało z pobieżnych obserwacji i pomiarów. Otóż, okazało się  to 
nie całkiem prawdą. I tutaj muszę powiedzieć, że  zostało udowodnione,  że przepływ powietrza, 
umiarkowany przepływ powietrza nie tylko nie jest szkodliwy dla nietoperza,  ale jest wręcz mu 
potrzebny. Zostało to odkryte bardzo niedawno i to  właśnie tutaj, na Śląsku. Mianowicie , mój 
doktorant, pan Grzegorz  Kłys badał nietoperze w podziemiach tarnogórskich [badał bardzo 
precyzyjnymi metodami] i okazało się że umiarkowany przepływ powietrza, który nie był 
wykrywany przez anemometry [stosowano bardziej precyzyjne metody – rurki dymne] ułatwia 
wejście nietoperzom w hibernację. Następuje wychładzanie biologiczne ciała i nietoperz szybciej 
zasypia. No, moim zdaniem jest to taka chiropterologiczna rewelacja i cieszę się bardzo, że to 
tutaj właśnie zostało zrobione. Proszę Państwa, co ja jeszcze mogę powiedzieć. Na temat 
nietoperzy napisano setki grubych książek, a tutaj już czas zaczyna gonić, wobec tego, przejdźmy 
do rzeczy może zasadniczej, o czym powinienem powiedzieć.   W Polsce wszystkie nietoperze są 
pod ochroną. W związku z tym, ponieważ spotykacie się państwo z nimi w podziemiach, przepisy 
prawa i zasady ochrony przyrody narzucają na użytkowników oraz na administratorów jak i 
turystów pewnego rodzaju obowiązki związane z ochroną nietoperzy. Jako ciekawostkę powiem, 
że Polska ma tutaj bardzo wielkie zasługi jeśli chodzi o ochronę nietoperzy. W Polsce, a właściwie 
w Galicji [bo to działo się jeszcze pod rozbiorami] podjęto drugą na świecie próbę objęcia ochroną 



nietoperzy. Mianowicie w Sejmie Galicyjskim przedstawiono projekt uchwały który miał objąć 
ochroną nietoperze [to już jest prawie 150 lat temu !!!] . Nawiasem mówiąc, w pierwszej wersji tej 
uchwały uznano nietoperze za ptaki [to taka ciekawostka].  Projekt ten, bardzo zresztą światły, jak 
na ówczesne czasy, nie uzyskał niestety sankcji cesarskiej w Wiedniu i nigdy nie wszedł w życie. 
No, ale historycznie stało się zadość. Nietoperze [wszystkie gatunki] są w Polsce chronione od 
roku 1952. Niezależnie od ustawodawstwa krajowego Polska przystąpiła do szeregu Konwencji i 
Porozumień które stawiają sobie za cel albo ochronę między innymi nietoperzy albo wyłącznie 
nietoperzy. Takim porozumieniem poświęconym wyłącznie nietoperzom jest Porozumienie 
Bońskie, czyli porozumienie o ochronie populacji nietoperzy europejskich. Polska przystąpiła do 
porozumienia w 1996 roku. Nasze prawodawstwo w zasadzie spełnia wszystkie warunki tego 
porozumienia. W związku z tym, proszę państwa, co możemy zrobić? W naszych warunkach w 
okresie letnim [od końca kwietnia do początku listopada] nie ma żadnych ograniczeń związanych 
ze zwiedzaniem podziemi, dlatego, że w tym czasie w podziemiach nie hibernują. Zaczyna się 
problem, kiedy mówimy o zwiedzaniu podziemi w okresie zimowym, w okresie hibernacji. Nie 
zawsze ten konflikt musi występować. Jeśli system podziemny jest odpowiednio duży, 
odpowiednio rozległy czy odpowiednio wielki, to zwiedzanie nie wpływa bezpośrednio na 
nietoperze. Natomiast, oczywiście, jeżeli to są małe pomieszczenia, używa się ostrego światła, są 
często odwiedzane, no to wtedy, naturalnie może wystąpić ten konflikt o którym poprzednio 
mówiłem, to znaczy nietoperze mogą być zbyt często budzone zarówno przypadkowo jak i 
celowo. Nie mówię tutaj o aktach wandalizmu np. w fortach poznańskich parę lat temu ktoś spalił 
setki nietoperzy. Nietoperze są łatwo dostępne, hibernujący jest całkiem bezradny dlatego, że 
okres budzenia trwa około 15 minut, nim dopiero będzie w stanie uciec. Pamiętam, przed laty 
napisał do mnie pewien pisarz, który pisał jakąś sensacyjną powieść i potrzebował  scenę 
atakowania zimą w podziemiach bohatera przez całe stada uciekających w panice nietoperzy. 
Rozczarowałem go trochę mówiąc, że zimą nie ma mowy o panicznej ucieczce nietoperzy, bo 
trzeba dość długo czekać, aż zaczną wylatywać. Inaczej jest oczywiście w tropikach. Wracając do 
tematu trzeba stwierdzić, że zwiedzanie w tym okresie podziemi powinni być mocno ograniczone 
ze względu na ochronę nietoperzy. Ja tutaj z panem Roszkiewiczem bardzo często dyskutowałem  
na ten temat na przykładzie Jaskini Wierzchowskiej Górnej. Jest jeszcze inny problem związany z 
nietoperzami. Możemy pomóc nietoperzom przetrwać . Jeśli idzie o jaskinie naturalne to nie ma 
problemu, bo rzeźba ścian jest na tyle bogata że nietoperze znajdują sobie dogodne miejsca. 
Zupełnie inaczej jest w podziemiach sztucznych, w tunelach, w których czasem nietoperze mogą 
mieć za mało schronień. Na to wymyślono sposób, prostymi metodami można zwiększyć 
„pojemność ekologiczną” podziemi. Proszę zobaczyć, wystarczy do stropu doczepić kilka 
pustaków, i tam już nietoperze w tych dziurkach mogą znaleźć sobie schronienie, wystarczy 
wymurować ściankę z cegły „dziurawki”. One oczywiście też tam znajdą schronienie. To są 
wszystko metody pozwalające powiększyć „pojemność ekologiczną” i zarazem zmniejszyć 
możliwość zbudzenia nietoperza przez zwiedzających podziemia. Innym problemem jest 
zamykanie podziemi. Jest sprawą oczywistą, że w miarę jak komercjalizują się nasze podziemia 
jest problem ich zabezpieczenia, ich zamykania. Zasadniczym problemem jest budowa krat. Krata 
nie może być dowolnie zbudowana dlatego że nietoperze nie będą w stanie wlecieć i wylecieć 
przez ta kratę. Ważne jest, żeby krata miała elementy poziome, jeśli nawet nie wszystkie, to 
przynajmniej w części. Przynajmniej jeden otwór powinien być o wymiarach 15 na 50 
centymetrów. Nietoperze potrafią wejść przez małą, bardzo małą dziurkę. Pamiętam, zwiedzałem 
kiedyś kościół w Henrykowie na Dolnym Śląsku i proszę Państwa, w głównej nawie kościoła były 
wielkie obrazy w masywnych ramach. U dołu w jednym obrazie była wygryziona malutka dziurka o 
średnicy mniej więcej paznokcia kciuka i tam sobie wlatywały nietoperze karliki i siedziały za 
płótnem obrazu. Jak mówię, mogą wlecieć przez bardzo małą dziurkę, jeśli mu się zmieści głowa, 
to wejdzie. Ale one tego nie lubią, wolą wlatywać „z marszu”. Mało tego, jeśli jest dużo nietoperzy 
w pomieszczeniu, a wejście jest ciasne, i one muszą siadać przed wejściem, to drapieżniki uczą 
się że tam nietoperze są i mogą je łapać.  Więc co tak naprawdę możemy dobrze zrobić dla 
nietoperzy? Mówiliśmy tutaj o różnych rzeczach, ale tak naprawdę to bardzo niewiele, jedyne co 
możemy,  to pozwolić im spokojnie zwisać. 

Z nagrania przeniósł na tekst Jerzy Roszkiewicz 

 


