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Nocek duży
nocny łowca  
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Mapa obszaru Natura 2000 - lokalizacja żerowisk i kolonii rozrodczej.
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Nietoperz nocek duży (Myotis myotis)

W Puławach, pięknie położonym mieście z ogromną ilością zieleni zamieszkuje naj-
większa kolonia nietoperzy na Lubelszczyźnie. Nocek duży, bo o nim tu mowa, to 
jeden z największych nietoperzy w naszym kraju. Można go spotkać na jednym z 
poddaszy puławskich budynków. 

Nocek duży (Myotis myotis) jest objęty ścisłą ochroną gatunkową na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie dziko wy-
stępujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). W Puławach dla 
tego gatunku utworzono obszar Natura 2000 pod nazwą „Puławy” – PLH060055 
obejmujący teren leśny w północnej części Puław o pow. 1156,97 ha. Celem ochrony 
jest zapewnienie warunków bytowania dla największej na Lubelszczyźnie kolonii 
rozrodczej nocków dużych (około 350 samic), która znajduje się na strychu budyn-
ku Domu Dziecka w Puławach.

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów 
objętych ochrona przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa ptasia 
i Dyrektywa siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunkowych, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. 

Czy wiesz, że nietoperze 
są naszymi sprzymie-
rzeńcami? Nocki zjadają 
m.in. turkucie podjad-
ki, które są szkodnikami 
upraw rolnych.  
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Czy wiesz, że nietoperze jako jedyne ssaki mają umiejętność aktywnego lotu?

Systematyka: nocek duży, ro-
dzina mroczkowate Vespertilionidae. 

Dawno, dawno temu nocek duży zamieszkiwał jaskinie, ale dzięki zamieszkaniu na stry-
chach mógł rozprzestrzenić się na nizinne obszary Europy.

Opis gatunku
Futro na grzbiecie ma szaro-brązowe, a końcówki jasno-brązowe, natomiast na brzuchu 
białawe, wpadające w kolor popielaty. Błony lotne (jego skrzydła) są ciemne i szerokie się-
gające do nasady palców stopy, ucho i pyszczek jaśniejsze. Uszy nietoperza to jego chluba 
i potężne narzędzie do polowań, dlatego ucho jest duże i czułe na dźwięki. Oto kilka cyfr, 
które pozwolą nam ocenić jego wielkość: długość przedramienia od 54 – 68 mm, długość 
ucha 24,4 – 27,8 mm, długość ciała około 70 – 80 mm, rozpiętość skrzydeł to około 400 mm, 
dzięki temu jest tak wyśmienitym lotnikiem i myśliwym. 

Czy wiesz, że nocek duży 
jest najbardziej wyspe-
cjalizowanym pokarmo-
wo nietoperzem? Jego 
pokarmem są nielotne 
chrząszcze z rodziny 
biegaczowatych. 
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Nocek duży lata stosunkowo wolni i nisko, około 10 m nad ziemią. Na żerowisko wyla-
tuje po zachodzie słońca. Najaktywniej żeruje w najciemniejszym okresie nocy. Nocki 
z reguły nie żerują w pobliżu swoich kryjówek dziennych. W poszukiwaniu pokarmu 
potrafią polecieć od 1,5 do 25 km od swojego schronienia. Nocek najchętniej żeruje 
w luźnych drzewostanach sosnowych i mieszanych, jak też na obrzeżach lasów, nad 
skoszonymi łąkami i brzegami pól uprawnych. Żerując w pobliżu pół, wspomaga rol-
nika w walce ze szkodnikami jak np. turkuciem podjadkiem (Gryllotalpa gryllotalpa). 
Technikę żerowania nietoperzy dokładniej badano w Szwajcarii. Nocek duży polując 
na chrząszcze lata powoli, na wysokość około 30–70 cm nad ziemią. Ofiary wykrywa, 
nasłuchując biegające chrząszcze, echolokacja jest w tym wypadku nieużywana. Gdy 
znajdzie owada zawisa nad swą ofiarą na kilka sekund, po czym spada na nią z roz-
postartymi skrzydłami, chwyta, odlatuje i zjada. Większe ofiary muszą być zjadane 
na drzewie lub innym miejscu, w którym nietoperz odpoczywa. Reprezentuje w tym 
wypadku odmienny od innych nietoperzy sposób odżywiania. Jego łupem padają 
głównie biegające po ziemi (duże nielatające owady) z rodziny biegaczowatych, które 
„pobiera” z powierzchni ziemi.

*Echolokacja – wysyłanie ultradźwięków, które od-
bite od przeszkód czy zdobyczy wracają jako echo do 
ucha nietoperza, informując o świecie zewnętrznym.  

Czy wiesz, że opryski stosowane w 
rolnictwie i leśnictwie zmniejszają 
bazę pokarmową nocków?      
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Są to chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Cara-
bidae), ale nie tylko nimi odżywia się nocek duży. 
Zjada też szykonie (Pterostichus) nie pogardzi gą-
sienicami mo-

tyli czy świerszczami i wspomnianymi już tur-
kuciami. Żywi się również i mniejszymi owadami, 
ale są one tylko „przekąską”, jak np. muchówki 
czy pasikoniki, które nie są podstawowym skład-
nikiem diety nietoperza. 

Oto niektóre z chrząszczy, którymi 
żywi się nasz nocek: 

Carabus convexus, 
czyli biegacz zwężony 

Carabus granulatus, czyli 
biegacz granulowany

Carabus marginalis, czyli 
biegacz obrzeżony
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Zachowanie godowe

Gdy kolonia rozrodcza nietoperzy ulega rozproszeniu (od końca sierpnia do październi-
ka) rozpoczynają się gody. Kryjówkami godowymi są strychy, poddasza, często te same, 
które wcześniej były koloniami rozrodczymi. 

Gody mogą odbywać się też w budkach dla nietoperzy lub 
niezamieszkałych czy opuszczonych budkach dla ptaków. 
W tym czasie samce wracają około trzy godziny wcze-
śniej z żerowiska niż samice. Samce zajmują dogodne 

miejsce i czekają. 
Samice po przylo-
cie, siadają obok partnera i wsuwają się pod nie-
go w celu odbycia kopulacji. Samice przylatują 
na gody z rejonów oddalonych nawet o kilkana-
ście kilometrów. Przebywają z samcem 15, a na-
wet 20 godzin. Jednego samca może odwiedzić 
7 samic lub więcej. Samice w ciągu godów mogą 
przebywać z kilkoma samcami, z każdym spę-
dzając kilka dni. Nietoperze bardzo przywiązują 
się do swoich kryjówek godowych. 

Czy wiesz, że nietoperze lubią ciepło, na 
strychach gdzie przebywają w koloniach 
temperatura może sięgać 40 *C.  
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Czy wiesz, że na wiosnę  - w kwietniu i maju 
– samice tworzą duże kolonie na strychach i 
poddaszach oraz w jaskiniach. Samce - w tym 
czasie na ogół żyją samotnie. 

Samice z młodymi. Młode mają ciem-
niejsze ubarwienie niż rodzice.
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Biologia

Najważniejsza dla naszych nocków jest temperatura, która panuje w kolonii roz-
rodczej. Ciepło pomaga młodym nockom dużym na szybszy rozwój. Temperatura 
na strychach może się wahać nawet o 20°C między nocą a dniem. W jaskiniach 
temperatura jest stabilna, ale znacznie niższa. 

Ciąża u nocków trwa 45 -70 dni. W maju lub 
czerwcu samica rodzi jedno lub (rzadko) dwa 
nietoperzątka.
Młode nocki są maleńkie i ważą 6 g. Po upły-
wie 4 lub 7 dni małe nietoperze otwierają 
oczy, by po 20 – 24 dniach pierwszy raz wzbić 
się w ciemność nocy, lub polatać po strychu, 
czy też jaskini. Samodzielność nocki uzyskują 
po około 40 dniach. Opiekują się nimi tylko sa-
mice. Matki nocków wylatując na polowanie, 
zostawiają je w kryjówce pod opieką innych samic – „mamek”. Samce nocka dużego osią-
gają dojrzałość płciową w 15 miesiącu życia, zaś samice w 3 miesiącu życia. Śmiertelność 
młodych jest wysoka i wynosi około 59% (badania wykonano w Niemczech). 

Czy wiesz, że najstarszy po-
twierdzony wiek nocka dużego 
wynosi 37 lat. 
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Nocek duży emituje sygnały echolokacyjne typu FM, najlepiej je słychać na czę-
stotliwości 27 – 35 kHz. Dźwięki te najlepiej słyszalne są z odległości do 20 m 
– jako suche kliknięcia. Klikanie to jest wyraźnie głośniejsze u nocka dużego niż 
innych nietoperzy rodzaju Myotis, tempo kliknięć jest wolne. Długości tych sygna-
łów sięgają od 2 do 3 ms. Odstępy między dźwiękami trwają 50 – 90 ms. 

Czy wiesz, że ucho nie-
toperza jest bardzo czułe 
i pomaga mu w wykrywa-
niu chrząszczy, a ta dziw-
na narośl w kształcie noża 
to koziołek (funkcja nie-
zbadana). 

Koziołek
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*Hibernacja – fizjologiczny stan organi-
zmu o charakterze przystosowawczym 
charakteryzujący się: wyłączeniem ter-
moregulacji, obniżeniem temperatury 
ciała, ze znacznym spowolnieniem pra-
cy serca i innych czynności  życiowych. 

To, co nas dziwi u tych ssaków to zdolność do zwisania głową w dół. W takiej pozycji spę-
dzają czas w swoich kryjówkach, w takiej pozycji przesypiają wiele miesięcy - hibernują* od 
września/października do kwietnia. 

Tak zaopatrzony nietoperz nie tylko wisi pionowo, ale też potrafi 
poruszać się po pionowej ścianie czy po suficie strychu, betono-
wym stropie lub jaskini. 

Powiększenie pokazuje stopę nie-
toperza z jego nadzwyczaj chwyt-
nymi palcami zakończonymi pa-
zurkami.

Tu widzimy kciuk zaopatrzony w pazur.
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Nocek duży poszukuje na miejsce hibernowania jaskiń, podziemi, opuszczonych 
fortyfikacji. Miejsca te muszą spełniać kilka warunków – „sypialnia nocków” musi 
mieć odpowiednią wilgotność 85% nawet 100%, ale co najmniej 68%. Nietoperze 
te lubią ciepło. W zimie temperatura 7 czy 12°C jest wystarczająca, by nocek zde-
cydował się zimować w danym miejscu, ale bywały przypadki hibernacji w tempe-
raturze minus 4°C. 

Na zimowisko najpierw przylatują sami-
ce, następnie samce. Samice zajmują cie-
plejsze miejsca na przezimowanie. Nocki 
duże nie lubią przeciągów, gdy zaczyna 
wiać, szukają miejsca bezwietrznego. 
Hibernacja dla nietoperzy to wielki trud 
przetrwania. W tym czasie nietoperze 
tracą do 36% masy swojego ciała. Wybu-
dzanie ze snu u nocków dużych trwa dość 
długo. Na początku zimy nocki spędza-
ją zimę w cieplejszych rejonach jaskiń, 
potem przemieszczają się bliżej wylotu 
w chłodniejsze miejsca. 

Czy wiesz, że nocek duży pod-
czas hibernacji nie okrywa się 
skrzydłami, jak jego kuzyni. 
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Czasami zdarza się, choć rzadko, że nietope-
rze zmieniają swe zimowe schronienia i prze-
latują do najbliższej jaskini. Nocek duży jako 
ssak z aktywną zdolnością do lotu potrafi po-
konywać duże dystanse. Jego przeloty mię-
dzy kryjówkami letnimi a zimowymi mogą 
mieć zasięg średnio między 50 a 200 kilo-
metrów. Najdłuższy stwierdzony przelot wy-
niósł 390 kilometrów, a następny stwierdzo-
ny to 355 kilometrów. Powierzchnia nośna 
nocka jest bardzo duża w stosunku do jego 
ciała (fotografia str.4). Ta właściwość po-
maga mu polować w ciasnych „korytarzach 
drzew”. Na fotografii wyżej widzimy szeroką 
drogę śródleśną, gdzie po zapadnięciu ciem-

ności odbywają się 
łowy nocków i innych 
nietoperzy. Na tej dro-
dze nocni łowcy spo-
tkają swoje przyszłe 
ofiary – chrząszcze 
z rodziny biegaczowatych. A za lasem na polach uprawnych, 
które są siedliskiem różnych owadów m.in. turkucia podjadka 
(na fotografii obok), mimo że nie jest podstawowym składni-
kiem menu nocka dużego, jest on chętnie chwytany przez nie-
go ku zadowoleniu rolników. 

Źródło: Internet
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Nasza cywilizacja, pęd by wznoszone budynki (betonowe) przetrwały jak najdłu-
żej, nie sprzyjają bytowi nietoperzy, a omawianemu tu nockowi dużemu w szcze-
gólności. Na fotografii powyżej widzimy kolonię nocków dużych w „starym” bu-
downictwie. To, co zwraca uwagę to deski i belki, które nie są niczym toksycznym 
konserwowane. Stare budowle miały wiele zakamarków, a drzewo było selekcjo-
nowane za życia, aby jak najdłużej służyło człowiekowi. To sprzyjało zasiedleniom 
przez nietoperze. W dobie rozwoju turystyki – kościoły, cerkwie, czy inne budowle 
zostały wyposażone w oświetlenie zewnętrzne podkreślające wyjątkowość obiek-
tów. Działania takie powodują, że nietoperze mają zakłócony tryb życia i w końcu 
opuszczają kryjówkę. 

Czy wiesz, że nietoperze pojawiły 
się na ziemi 55 milinów lat temu.
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Współczesne budownictwo nie sprzyja bytowi nietoperzy. Zabudowane poddasza, 
brak dostępu na strychy nie dają nietoperzom możliwości zasiedlania. Belki stro-
powe nasączane substancjami ochrony drewna mogą doprowadzić do śmierci całej 
kolonii. Uciążliwość, jaką jest guano, można rozwiązać w prosty sposób montując 
platformy, z których uprzątamy to, co nietoperze pozostawiły i użyć tego jako zna-
komity nawóz. W leśnictwie i rolnictwie używane są środki owadobójcze, które po-
ważnie ograniczają jego bazę pokarmową, czasami doprowadzając do śmierci nieto-
perza z powodu zatrucia lub śmierci z braku pokarmu.
Gdy trujemy owady, często doznają szkód nie tylko nietoperze, ale i inne stworzenia; 
na przykład lisy (na fotografii), które nie gardzą też dużymi chrząszczami. 
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Biorąc pod uwagę samego nocka, nie da się naprawić niektórych szkód. Nocek duży 
ma tak specyficzną biologię, że nie pomoże mu budowanie budek jako kryjówek za-
stępczych, nie interesują go małe strychy. Nocek, choć jest niezbyt wielkim stworze-
niem, uwielbia przestrzeń życiową i rozległe tereny łowieckie. Na poniższej fotografii 
widoczne są drzewa z gatunku brzoza. W okresie rójki chrabąszczy majowych, nocek 

duży poluje na postacie dorosłe (imago) tego gatunku, zmieniając przy tej okazji 
sposób polowania, chwytając je w powietrzu lub zgarniając z liści. Dbając o nieto-
perze, dbamy też o równowagę w przyrodzie. Wtedy nie miałyby miejsca lub byłyby 
rzadkością gradacje chrabąszczy niszczące młode pędy drzew i krzewów. 
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Nocek duży w ręku badacza chiropterologa. Rękawica chroni rękę badacza przed 
ugryzieniem przez nietoperza. Widoczne uzębienie wskazuje, że nocek poradzi 
sobie z dużymi chrząszczami. Badania mają na celu: zważenie ssaka, zmierzenie 
ramienia i przedramienia oraz długości i szerokości ucha. Najbliższym krewnym 
naszego nocka dużego jest nocek ostrouszny (Myotis blythii), który występuje 
w północnej Słowacji i Czechach, blisko granicy z Polską. Po podstawowych bada-
niach naukowiec usuwa insekty z ciała nietoperza i zwraca mu wolność. Chroniąc 
nietoperze, pośrednio dbamy też o ochronę nas samych. Podejmujmy więc działa-
nia zmierzające do ich ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. 

Czy wiesz, że nietoperze potrze-
bują przyjaciół?A może właśnie 
Ty zostaniesz jednym z nich?
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Na koniec kilka rzeczy, o których warto wiedzieć o nietoperzach:

1. Nietoperze nie są naszymi wrogami, są naszymi sprzymierzeńcami. 
2. Chroniąc nietoperze, dbamy o bioróżnorodność. 
3. Nietoperze nie mają wcale ochoty wplątywać się we włosy. 
4. Nietoperze mogą przenosić wściekliznę i inne choroby. Gdy znajdzie się nocka należy 
przenieść go w ustronne miejsce w ręczniku lub grubych rękawiczkach. Najlepiej jednak 
powiadomić odpowiednie służby. 
5. Gdy przez przypadek odnajdziemy kolonie nietoperzy, nocków dużych, czy innych ga-
tunków nietoperzy nie rozgłaszajmy wszystkim o naszym odkryciu, nie wchodźmy i nie 
płoszmy ich. 
6. Kilka numerów, które koniecznie trzeba znać, by w razie nietoperzowej konieczności 
zadzwonić. 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
tel. 81 537-59-28 

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
81 880-45-29, 81  880-45-50 
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Mapa występowania nocka dużego w Polsce i w Europie - kolor zielony 

Źródło: Internet
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