
När vi människor blir sjuka kan vi besöka 

en läkare, men hur gör vilda djur som 

inte mår bra? Jo, har de tur så kanske de 

kommer till en viltrehabiliterare. Det 

är en person som hjälper skadade vilda 

djur. Museosaurien har besökt Catarina 

som framförallt hjälper fladdermöss.
Fladdermössens stuga
Viltrehabiliteraren Catarina har en speciell 
stuga på sin tomt, som inte många andra 
har. Det är en stuga för sjuka fladdermöss. 
Fast ibland får en och annan ekorre också 
bo där.

I sin stuga tar Catarina emot fladdermöss 
som behöver hjälp. De kan vara skadade, 
undernärda eller nedkylda. Hon tar hand 
om dem tills hon är säker på att de klarar 
sig på egen hand. Ibland kan de få bo hos 
henne en hel vinter. 

Larver är gott
Det är just på vintern Catarina tar emot flest 
fladdermöss. Det är ofta ”tonåringar” som 
inte hunnit bli så bra jägare än, det gör att 
de inte fångar tillräckligt med mat. Fast man 
får se till att de inte går upp för mycket i vikt 
under vintern när de bor hos mig. För de 
gillar verkligen mat, säger Catarina. 

För att ge fladdermössen bra mat har 
hon en egen uppfödning av mjölmaskar 
som fladdermössen tycker om.

Många på en gång
Som mest har Catarina haft hand om 32 
fladdermöss på samma gång. För fladder
mössen är det bara bra. De är sociala, gillar 
att vara tillsammans och alla sitter tätt ihop,  
förutom långörad fladdermus, tillägger Cata
rina. De vill helst vara för sig själva.

 
Söta och smarta
Catarina har jobbat med fladdermöss i näs
tan 17 år. Hon har både gått på kurser och 
jobbat på viltsjukhus utomlands. Hon bryr 
sig om alla djur, men blev tidigt extra intres
serad av fladdermöss. 

Catarina tycker att fladdermöss är fasci
nerande, intelligenta och väldigt söta djur. 
Gråskimlig fladdermus och nordfladdermus 
tycker hon är extra roliga att jobba med. 

Eftersom fladdermössen är smarta för
står de snabbt att Catarina vill hjälpa dem. 
Och när de sedan blir utsläppta är det inga 
problem för dem att vara vilda djur igen. 

Catarina verkar trivas väldigt bra med att 
ta hand om sina gäster. Men en stor dröm 
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är att få besöka Brackengrottan i Texas. Där 
finns världens största fladdermuskoloni. 
Catarina berättar att hon skulle vilja stå i 
grottmynningen där fladdermössen flyger 
ut och in. Det är som en stor svärm av 
gräshoppor. Och trots att det i grottan finns 
50 000 fladdermöss så håller mammorna 
koll på just sina ungar. Så visst är fladder
möss smarta djur!  

Sjukstuga för 
fladdermöss

VISSTE DU ATT…?
• Fladdermössungarna kallas för valpar

• Fladdermössen flyger med händerna,    

  som vingarna är fästa vid.

• En fladdermus kan bli upp till 30 år gammal.

FILMTAJM!

Vill du träffa denna  

fladdermus och se hur det 

ser ut inne i sjukstugan?

Gå in här:

 https://youtu.be/hLKudKV1SRk


