Jak pomóc nietoperzowi?

Nietoperze są zwierzętami nocnymi, które nie lądują na ziemi, jeśli nie muszą. Dlatego
napotkanie nietoperza w ciągu dnia, pełzającego po trawie czy leżącego nieruchomo na
chodniku, powinno nas zaniepokoić. W okresie poza zimowym pełzającego po ziemi
nietoperza można ująć przez grube rękawice lub rękawy kurtki i odwiesić na ścianie
budynku koło rynny, lub jakieś szczeliny, aby mógł się wdrapać wyżej i schować,
wieczorem sam odleci. Nigdy nie dotykaj nietoperzy gołą dłonią! Jeśli w okresie poza
zimowym nietoperz wleci nocą do pokoju, otwórz okno, rozsuń zasłony i firanki, zgaś
światło i zabierając psa/kota wyjdź z pokoju, zamykając za sobą drzwi. Po ok. pół godzinie
możesz wrócić do pokoju sprawdzić, czy nietoperz wyleciał, jeśli nie – to daj mu więcej
czasu, aż do skutku.
Zimą nietoperze popadają w hibernację, gromadząc wcześniej duże zapasy
tłuszczu, aby móc ją przetrwać. Czasami słabe lub młode i niedoświadczone osobniki nie
zgromadzą wystarczających zapasów tłuszczu. Takie nietoperze nie są w stanie dotrwać
do wiosny, wybudzają się wcześniej i poszukują pokarmu. Niestety nie ma jeszcze
owadów, na które polują nietoperze, albo jest ich zbyt mało. Wtedy wychudzony osobnik
głoduje, gdyż trudno mu zapaść ponownie w głęboki sen zimowy. W efekcie, kiedy już
pojawiają się wiosenne owady w większej liczbie, wychudzony skrajnie nietoperz nie ma
już siły latać i polować na nie. Takie chude i osłabione nietoperze powinny zwrócić naszą
uwagę, należy powiadomić odpowiednie służby i nie dotykać zwierzęcia.
Nietoperze a wścieklizna. W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy,
spośród których tylko kilka gatunków może przenosić wściekliznę. Dlatego twierdzenie,
że wszystkie nietoperze są wściekłe, wynika ze zwykłej niewiedzy, a niewiedza rodzi lęk.
Najczęstszym nosicielem wścieklizny, zamieszkującym siedziby ludzkie jest mroczek późny
i może być on spotykany w miastach i na terenach podmiejskich. Czy jednak należy bać
się wszystkich mroczków późnych zamieszkujących ludzkie siedziby? Nie, ponieważ tylko
niektóre osobniki przenoszą wirusa wścieklizny, a nie każdy osobnik w całej populacji tego
gatunku w naszym kraju. Najlepiej jednak zawsze zachować ostrożność. A tym bardziej
bezwzględnie zgłosić się do lekarza, jeśli ugryzie nas jakikolwiek nietoperz. Lekarz
zdecyduje czy konieczne jest szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Postępowanie w przypadku ugryzienia. Przede wszystkim nie panikuj. Wścieklizna
jest chorobą śmiertelną, ale rozwijającą się bardzo powoli. Najpierw odkaź ranę. Woda
utleniona i alkohol (np. spirytus salicylowy) zabijają wirusa. Nie uciskaj rany ani nie wysysaj
krwi, nie ma to sensu. Udaj się do szpitala na oddział zakaźny. Szczepionka przeciwko
wściekliźnie jest bezbolesna, zastrzyki podawane są w ramię, w odstępach czasowych,
tj. w 3-5 dawkach w przeciągu ponad miesiąca. W tym czasie żyjesz normalnie, chodzisz
do pracy czy do szkoły, możesz jechać na delegacje czy wakacje, ale zabierając ze sobą
skierowanie na podanie kolejnych dawek w miejscu pobytu. Ponieważ wścieklizna
występuje tak rzadko wśród nietoperzy, bardziej można zarazić się od nietoperza
tężcem niż wścieklizną, więc również otrzymuje się szczepienie przeciwko tężcowi. Oba



szczepienia są ważne kilka lat. Jeśli Twój pies czy kot przyniósł do domu nietoperza,
udaj się z nim do lekarza weterynarii. Jeśli Twój zwierzak nie był szczepiony regularnie
przeciwko wściekliźnie, wtedy lekarz najpewniej tylko go zaszczepi.

Artykuł powstał w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów
zurbanizowanych – platforma edukacyjna – I edycja wirtualna”
współfinansowanego
z e ś ro d kó w Wo j e w ó d z k i e g o Fu n d u s z u O c h ro n y Ś ro d o w i s k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Krakowie.



