
Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Mopek

ssaki, nietoperze, 
mroczkowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

D∏ugoÊç cia∏a: 45–58 mm, d∏ugoÊç przedramienia:
36,1–43,7 mm, rozpi´toÊç skrzyde∏: 245–280 mm. Ci´˝ar
cia∏a: 7,5–15,2 g.
Ubarwienie: grzbiet ciemnoszary, prawie czarny, koƒcówki
w∏osów bia∏awe, cz´Êç brzuszna szarawa, nieco jaÊniejsza
od grzbietu, b∏ony lotne niemal czarne.
Czarne uszy o zarysie trójkàta, stykajà si´ u nasady. Pysz-
czek mocno sp∏aszczony.
Za ostrogà na b∏onie ogonowej wyst´puje wàski fragment
b∏ony – p∏atek.
Mopek u˝ywa sygna∏ów echolokacyjnych o zmiennej cz´-
stotliwoÊci (FM), najlepiej s∏yszalnych na 32 kHz. Lata sto-
sunkowo wolno na wysokoÊci kilku metrów nad ziemià.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Charakterystyczny czarny kolor dominujàcy w ubarwieniu
futerka oraz stykajàce si´ na g∏owie uszy pozwalajà na sto-
sunkowo ∏atwe odró˝nienie tego gatunku od pozosta∏ych
krajowych gatunków nietoperzy.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Samica mopka rodzi raz w ciàgu roku (czerwiec) 1 lub 2 m∏ode.
W podziemiach, w których odbywa hibernacj´, pojawia si´
ju˝ pod koniec lata. Prawdopodobnie ma to zwiàzek z okre-
sem godowym, który przypada jesienià i jest s∏abo zbadany.

Wra˝liwoÊç
Jak wszystkie nietoperze, w okresie hibernacji jest wra˝liwy na
niepokojenie. Zbyt cz´ste budzenie powoduje wyczerpywanie
si´ zapasów pokarmu zgromadzonych w postaci t∏uszczu.

AktywnoÊç
Prowadzi nocny tryb ˝ycia, wylatujàc na ˝er ze swych dzien-
nych schronieƒ niezbyt póêno po zachodzie s∏oƒca.
Hibernujàce osobniki mo˝na w podziemiach odnaleêç po-
czàwszy od koƒca paêdziernika. Po odbyciu hibernacji wy-
latujà z nich ju˝ w marcu. Ocenia si´, ˝e w Êrodkowej Pol-
sce hibernacja mopka trwa oko∏o 140 dni, a w zachodniej
Polsce 120–140 dni.
Jest gatunkiem stosunkowo osiad∏ym, wykonujàcym tylko
niewielkie w´drówki do zimowisk. W naszym kraju stopieƒ
migracyjnoÊci jego populacji jest s∏abo zbadany.
W okresie hibernacji wykazuje doÊç Êcis∏y zwiàzek z kon-
kretnymi zimowiskami, a nawet mikroukryciami wewnàtrz
nich. Obràczkowanie prowadzone w kompleksie 6 zimo-
wisk (forty modliƒskie) wykaza∏o cz´ste coroczne powroty
do tych samych podziemi, a bardzo nieliczne przeloty po-
mi´dzy podziemiami. Najd∏u˝szy z przelotów wyniós∏ zale-
dwie 6 km.

Sposób od˝ywiania
Mopek jest gatunkiem owado˝ernym, chwytajàcym zdo-
bycz w locie. W diecie stwierdzono g∏ównie nocne motyle
i muchówki.
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Charakterystyka ekologiczna

Jest to gatunek w znacznym stopniu leÊny, ˝erujàcy g∏ównie
w lasach i zadrzewieniach. W naszym kraju nie prowadzo-
no szczegó∏owych badaƒ nad wybiórczoÊcià miejsc ̋ erowa-
nia mopka. Dane pochodzàce z od∏owów w sieci rozstawia-
ne na drogach leÊnych wskazujà, ˝e jest to g∏ówne ˝erowi-
sko tego gatunku, przy czym mo˝e on penetrowaç ∏owiec-
ko nawet wàskie, leÊne przecinki. W Szwajcarii jego Êrodo-
wiskiem by∏y doÊç ˝yzne lasy sosnowe z dobrze rozwini´tym
podszytem, a w pó∏nocnych W´grzech – lasy liÊciaste.
Z Polski znane sà tylko nieliczne letnie schronienia mopka:
szczeliny za drewnianymi okiennicami, gdzie przebywa∏y ko-
lonie rozrodcze liczàce od kilkunastu do 30 doros∏ych osob-
ników, oraz szczeliny na strychu i w betonowym wiadukcie.
Poza Polskà wykazano ponadto, ˝e letnimi schronieniami
mopka mogà byç Êciany drewnianych budynków, dziuple,
szczeliny za odstajàcà korà i skrzynki dla nietoperzy.
Zimà mopek wyst´puje w ró˝nych podziemiach, wybiera-
jàc miejsca stosunkowo ch∏odne, najcz´Êciej o temperatu-
rze powietrza od 0 do +5ºC, toleruje te˝ stosunkowo ni-
skà wilgotnoÊç powietrza i miejsca przewiewne. Spotyka
si´ go tak˝e doÊç cz´sto hibernujàcego w miejscach, do
których w dzieƒ dociera rozproszone Êwiat∏o. Martwe
osobniki tego gatunku sà znajdowane w zimowiskach sto-
sunkowo rzadko.
Najlepsze warunki dla odbycia hibernacji odnajduje w ko-
rytarzach dawnych fortów i militarnych schronów, a tak˝e
w ch∏odnych jaskiniach. Rzadko zimuje w ma∏ych, przydo-
mowych piwnicach. Znany jest te˝ przypadek z Puszczy Bia-
∏owieskiej odnalezienia mopka zimà w dziupli.
Jako wrogów naturalnych mopka wykazano w Polsce sowy:
puszczyka Strix aluco i p∏omykówk´ Tyto alba, kun´ domo-
wà Martes foina i sikory: bogatk´ Parus major i modraszk´
P. caeruleus. ˚erowanie sikor na hibernujàcych mopkach
zaobserwowano m.in. w jaskini Szachownica.
Maksymalny wiek stwierdzony u mopka w Polsce to 13 lat
i 10 miesi´cy.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania

Zimowiska:
8310 – jaskinie niedost´pne do zwiedzania

˚erowiska:
9110 – kwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 – ˝yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,

Galio odorati-Fagenion)
9150 – ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthe-

ro-Fagenion)
9160 – gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170-1 – gràd Êrodkowoeuropejski (Galio-Carpinetum)
9190 – pomorski kwaÊny las brzozowo-d´bowy (Betulo-

Quercetum)

91D0* – bory i lasy bagienne
91F0 – ∏´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum)
91I0-1* – Êwietlista dàbrowa Potentillo albae-Quercetum
91P0 – jod∏owy bór Êwi´tokrzyski (Abietetum polonicum)
9410-3 – dolnoreglowy bór mieszany

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Mopek jest gatunkiem palearktycznym i jego rozmieszcze-
nie obejmuje skrawek pó∏nocnej Afryki oraz Europ´ (od
P∏w. Iberyjskiego po Kaukaz). Na pó∏nocy si´ga po Irlan-
di´, Angli´, po∏udniowà Skandynawi´ i ¸otw´.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
Mopek zasiedla ca∏à Polsk´, ale wyraênie mniej sta-
nowisk stwierdzono w Karpatach i na Pomorzu Za-
chodnim.
Ró˝nice w obecnie znanym przebiegu granicy zasi´gu,
w porównaniu z poczàtkiem lat 80., wynikajà z nasilenia
badaƒ chiropterologicznych w ostatnich latach, co do-
prowadzi∏o do uzupe∏nienia wiedzy na temat rozmiesz-
czenia mopka na obszarach, gdzie go nie wykazano ok.
30 lat temu – mi´dzy innymi na Pomorzu Zachodnim, Po-
morzu Gdaƒskim, Warmii i Mazurach oraz w pó∏nocno-
wschodniej Polsce.
Na mapie zaznaczono 10 najwi´kszych zimowisk,
w których maksymalnie stwierdzono przynajmniej 200
zimujàcych mopków: Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony
(prawie 1400 osobników), Mamerki (prawie 600 osob-
ników), jaskinia Szachownica (ponad 400 osobników),
Strubiny (ponad 350 osobników), Twierdza Osowiec
(ponad 300 osobników) oraz Fort I w Poznaniu, piwnice
Zamku w Âwieciu, schron kolejowy w Konewce,
ch∏odnia w Cieszkowie i schron bojowy w Anusinie (ka˝-
de w przedzialne 200–250 osobników).

Wspó∏czesne wyst´powanie mopka w Polsce
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Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
Mopek wyst´puje prawdopodobnie na terenie wi´kszo-
Êci wielkopowierzchniowych obszarów chronionych
(parki narodowe i krajobrazowe) bogatych w lasy. Mniej
liczny jest w parkach po∏o˝onych w wy˝szych górach,
zw∏aszcza w Karpatach. Stwierdzano go tak˝e na licz-
nych innych obszarach chronionych obejmujàcych w∏a-
Êciwe dla niego siedliska (np. w rezerwatach, u˝ytkach
ekologicznych).

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Konwencja Boƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV
EUROBATS – Za∏àcznik I

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a
ochrona strefowa – zimowiska, w których
w ciàgu 3 kolejnych lat choç raz stwier-
dzono ponad 200 nietoperzy (niezale˝nie od gatun-
ku): strefa ochrony ca∏orocznej – pomieszczenia i kry-
jówki zajmowane przez nietoperze

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – VU
Polska czerwona lista – DD
Lista dla Karpat – VU (w PL – VU)

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Tak jak u innych krajowych gatunków nietoperzy w latach
60. i 70. XX wieku nastàpi∏ wyraêny spadek liczebnoÊci po-
pulacji spowodowany nadmiernym stosowaniem w leÊnic-
twie i rolnictwie silnie toksycznych Êrodków ochrony roÊlin.
W ostatnich latach w niektórych zimowiskach odnotowuje
si´ przyrost liczebnoÊci, np. w jaskini Szachownica, fortach
modliƒskich i fortach Poznania.
Prawdopodobnie w ostatnim czasie nie mia∏y miejsca
wi´ksze zmiany jego zasi´gu.

Potencjalne zagro˝enia
Najwa˝niejszym zagro˝eniem dla mopka mo˝e byç znisz-
czenie jego zimowisk, zw∏aszcza du˝ych, gromadzàcych zi-
mà ponad 100 osobników. Polega to na zmianach struktu-
ry Êcian korytarzy, paleniu ognisk w korytarzach lub sk∏ado-
waniu w nich trujàcych odpadów. W skrajnych przypadkach
podziemia bywajà wysadzane ∏adunkami wybuchowymi.
Ma∏e schrony militarne sà dewastowane, a nawet mogà
byç zasypane Êmieciami.
Zagro˝enie stanowi te˝ p∏oszenie, a czasem nawet zabija-
nie osobników w czasie hibernacji. Nara˝one na p∏oszenie

sà te˝ kolonie rozrodcze osiedlajàce si´ w budynkach.
Niekorzystne dla osiedlania si´ mopka w lasach sà prace go-
spodarcze polegajàce na usuwaniu obumierajàcych drzew.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Czynnà ochronà powinny byç otoczone du˝e zimowiska
mopka, w pierwszej kolejnoÊci najwi´ksze, gromadzàce
powy˝ej 100 osobników. Polega ona na zamkni´ciu pod-
ziemi kratami lub wyraênym ograniczeniu penetracji ludz-
kiej w okresie od listopada do marca. Dzia∏ania inwesty-
cyjne, majàce na celu zabezpieczenie zimowisk, powinny
byç poprzedzone sporzàdzeniem planów ochrony.
Ochrona schronieƒ mopka w budynkach, np. kolonii roz-
rodczych wyst´pujàcych za okiennicami, powinna byç re-
alizowana w porozumieniu z u˝ytkownikami obiektu. Na-
le˝y uzgodniç pozostawienie okiennicy zamkni´tej lub
otwartej (w zale˝noÊci od sytuacji, w jakiej ukrywajà si´
tam nietoperze). W przypadku koniecznoÊci u˝ywania
okiennicy nale˝y rozwa˝yç zainstalowanie (Êciana obok)
p∏askiej skrzynki naÊciennej o wymiarach zbli˝onych do
okiennicy, posiadajàcej podobnie wàskà jak za okiennicà
wewn´trznà szczelin´.
W lasach nale˝y stosowaç przede wszystkim skrzynki imitu-
jàce odstajàcà kor´ drzew (zamkni´te od góry obejmy in-
stalowane wokó∏ pni, z pozostawieniem wàskich szczelin
o szerokoÊci 2–4 cm, z wlotem u do∏u).
W lasach nale˝y dà˝yç do ograniczenia lub zaniechania che-
micznego zwalczania owadów (szkodników w leÊnictwie).
W drzewostanach nale˝y pozostawiaç cz´Êç obumierajà-
cych, dziuplastych drzew – zw∏aszcza te, które posiadajà
odstajàcà kor´.

Przyk∏ady dzia∏aƒ ochronnych
W niektórych zimowiskach podejmuje si´ starania ogra-
niczenia ich penetracji przez ludzi w okresie hibernacji.
Polega to przede wszystkim na kratowaniu wejÊç (np.
Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony – rezerwat „Nietoperek ”
i „Nietoperek II”, forty Poznania) lub ograniczeniu zorga-
nizowanej turystyki (np. Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony,
Twierdza Osowiec).

Konsekwencje ochrony dla innych 
gatunków
Ochrona najwi´kszych zimowisk mopka mo˝e s∏u˝yç 11
innym gatunkom nietoperzy (nocek du˝y Myotis myotis,
nocek Bechsteina M. bechsteinii, nocek Natterera M. nat-
tereri, nocek wàsatek M. mystacinus, nocek Brandta M.
brandtii, nocek ∏ydkow∏osy M. dasycneme, nocek rudy M.
daubentonii, mroczek poz∏ocisty Eptesicus nilssonii, mro-
czek póêny E. serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus,
gacek szary P. austriacus).
Zabezpieczenie schronieƒ letnich (okiennice) i instalowanie
skrzynek w lasach mo˝e sprzyjaç takim gatunkom nietope-
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rzy, jak: nocek wàsatek, nocek Brandta, mroczek posre-
brzany Vespertilio murinus, mroczek póêny, karlik wi´kszy
Pipistrellus nathusii, karlik malutki P. pipistrellus, karlik
drobny P. pygmaeus, gacek brunatny.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Najwa˝niejszym zadaniem jest uzupe∏nienie wiedzy na
temat ekologii mopka w okresie rozrodu. Prace powinny
byç skoncentrowane na ustaleniu typu schronieƒ wybie-
ranych w tym okresie przez ten gatunek, zw∏aszcza przez
jego kolonie rozrodcze, a tak˝e okreÊleniu wielkoÊci tych
kolonii. Zbadania wymagajà te˝ miejsca ˝erowania, co
pozwoli na ustalenie wybiórczoÊci penetrowanych ∏owiec-
ko zbiorowisk roÊlinnych.

Monitoring

Stan populacji mopka mo˝emy oceniaç, prowadzàc wielo-
letnie liczenia w du˝ych zimowiskach. Nale˝y przyjàç stan-
dardowà metod´ stosowanà w polskiej chiropterologii, od
1988 roku, wykonujàc jedno liczenie w pierwszej po∏owie
lutego, przy czym nietoperze nie powinny byç dotykane.
W przypadku mopka dok∏adne policzenie zimujàcych
osobników jest niekiedy doÊç trudne, poniewa˝ bywajà
wciÊni´te w g∏´bokie szczeliny. W takiej sytuacji oceniamy
liczebnoÊç minimalnà, bioràc pod uwag´ jedynie widocz-
ne osobniki. PorównywalnoÊç wyników zapewnia przyj´cie
sta∏ej metody liczenia.
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