
Krzysztof Piksa  
Dominik Wróbel 



Województwo Liczba obszarów 

podkarpackie 10 (7 – budynki sakralne) 

małopolskie 15 (10 – budynki sakralne) 





Rok z życia nietoperza (strefa umiarkowana) 



Hibernacja (listopad-kwiecień) 



Rok z życia nietoperza (strefa umiarkowana) 



Kolonie rozrodcze V-IX 







• duże kubatury strychów; 

• odpowiednie warunki świetlne; 

• odpowiedni klimat; 

• trwałość schronienia; 

• znikoma penetracja przez człowieka; 

 

 

 





1324 nocek duży Myotis myotis 



 

 198,01 ha.  



1324 nocek duży 



Kilkaset (2008-380 osobników) 

Fot. Łukasz Płoskoń 
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Cel działań ochronnych 
Zapewnienie warunków umożliwiających 
rekolonizację strychu 



  

 

 

ZAGROŻENIA  DLA OBSZARU NATURA  2000 

Identyfikacja i ocena istniejących 

oraz potencjalnych zagrożeń 

Sposoby eliminacji lub ograniczania 

zagrożeń i ich skutków 

„Zanieczyszczenie światłem”  

Modyfikacja  tak by miejsca wlotu i wylotu 

nietoperzy i trasy przelotu pozostały  

w cieniu 

Likwidacja zadrzewień, w najbliższym 

otoczeniu kolonii rozrodczej („cięcia 

pielęgnacyjne”, „ogławianie drzew”) 

Pielęgnacja drzew ograniczenie wycinania 

drzew, nasadzenia kompensacyjne 

„Uszczelnianie strychów” 
Udrożnienie, utrzymanie i oznakowanie 

wlotów 

Stosowanie toksycznych dla ssaków 

środków ochrony drewna 

Do konserwacji drewna wykorzystywać tylko 

środki bezpieczne dla ssaków 

Grupa zagrożeń dotycząca kolonii rozrodczych i ich najbliższego otoczenia 
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Nie należy stosować środków na  

bazie chlorowanych węglowodorów:  

(np. Lindan, PCP, Hylotox) 

„przepalonego oleju silnikowego” 

Nietoksyczne dla ssaków: 

m.in. Basilit, Antox B, Intox U,  

Fobos M.-2, Dulux. 
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