pesquisa, monitoramento, e acompanhamento de animais selvagens

Se um Morcego Estiver em Sua Casa
De abril a metade de novembro – se nenhuma
pessoa ou animal de estimação entrou em contato
com o morcego

Tire crianças e animais de estimação do cômodo.
Feche todas as portas que conduzam a outros
cômodos.
Coloque um par de luvas de couro.
Abra todas as janelas e saídas para o exterior.
Deixe as luzes acesas e deixe o morcego
encontrar a saída.
Não manuseie, tente guiar ou bata no morcego.
Fique em pé ou sente-se em silêncio, observando
até que o morcego vôe para fora. Então, feche a
saída.
No Inverno…
Chame BiodiversityWorks pelo número (800) 690-0993.
Nós viremos e ajudaremos. Nunca coloque um morcego
para fora no inverno; ele vai morrer.
Grande Morcego
Marrom
Eptesicus fuscus

Uma espécie abundante
de morcegos que
geralmente aloja-se nos
sótãos
As fêmeas têm dois
filhotes por ano

Se qualquer pessoa entrar em contato com um morcego
dentro de sua casa, contate um profissional do controle de
pestes e animais local para capturá-lo e testá-lo para raiva.
Apesar de incomum, raiva é uma doença grave.

Para evitar que morcegos entrem em sua casa

Mantenha telas nas janelas e cheque sua
chaminé por fendas pelas quais os morcegos
possam entrar.
Mantenha as portas do porão fechadas à noite
na primavera, verão e outono.

Por que nós Devemos Proteger
os Morcegos?

Morcegos Orelhudo do Norte | Myotis septentrionalis

Insetos que atacam humanos são alimento de
morcegos! Morcegos controlam insetos que
são pestes da primavera ao outono,
alimentando-se de mihares de besouros,
mariposas, e mosquitos todas as noites.
Os morcegos “Orelhudo do Norte” e “Pequeno
Marrom”, antes abundantes na ilha, estão
ameaçados de extinção devido a um fungo
que pode matá-los durante a hibernação de
inverno.
Esses pequenos morcegos podem viver por
20 anos e têm apenas um filhote por ano.
A Síndrome do Nariz Branco, causada por um fungo
não-nativo que se prolifera durante o inverno, em
lugares úmidos, tem matado milhões de morcegos em
New England. Aprenda mais em
www.whitenosesyndrome.org

Morcegos infectados com a Síndrome do Nariz Branco | www.fws.gov

Para mais informações sobre morcegos....
visite www.biodiversityworksmv.org
Ou escaneie o Código QR abaixo

