Nocek du y
Myotis myotis

Fot. 1. Zimuj cy nocek du y Myotis myotis  wida ró nice w ubarwieniu brzucha i grzbietu (© A. Kepel)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: nietoperze CHIROPTERA
Rodzina: mroczkowate VESPERTILIONIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznikI II i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik II
Konwencja Bo ska  Za cznik II
EUROBATS  Za cznik I
Prawo krajowe
ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony cis ej)
ochrona strefowa  zimowiska, w których w ci gu 3 kolejnych lat cho raz stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezale nie od gatunku): strefa ochrony ca orocznej  pomieszczenia
i kryjówki zajmowane przez nietoperze
Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (2008)  LC
Czerwona lista dla Karpat (2003)  VU (w Polsce  VU)
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3. Opis gatunku
Nocek du y Myotis myotis to najwi kszy przedstawiciel rodzaju Myotis i jednocze nie
najwi kszy nietoperz regularnie wyst puj cy w Polsce (d ugo przedramienia 5468 mm).
Futerko ma z wierzchu jasnobr zowe, od spodu niemal bia e (fot. 1). Du y, szeroki pyszczek jest cielisty, a szerokie i stosunkowo d ugie uszy zwykle nieco od pyszczka ciemniejsze. W spoczynku skrzyd a najcz ciej u o one wzd u cia a. Podobnie jak wi kszo
innych nietoperzy, ma wiele subtelnych cech, które odró niaj go jednoznacznie od innych wyst puj cych w Polsce gatunków (uk ad z bów, rozmiary i kszta t ucha i kozio ka, d ugo ostrogi itd.). W praktyce cech tych nikt nie sprawdza. Monitoring nietoperzy
powinien by wykonywany wy cznie przez osoby z do wiadczeniem w rozpoznawaniu
nietoperzy, a dla nich gatunek ten jest bardzo atwo rozpoznawalny po samych rozmiarach
oraz kszta cie pyszczka i uszu. Samca od samicy mo na rozró ni praktycznie wy cznie
po obecno ci lub braku pr cia. Osobniki m ode (do jednego roku ycia) maj zwykle nieco
ciemniejsze, szarawe futerko i pyszczek.
Jedyny gatunek, z którym mo e by ewentualnie w Polsce pomylony, to nieco mniejszy
od niego nocek ostrouszny Myotis oxygnathus, który do tej pory by raz zaobserwowany
w polskich Tatrach, ale wyst puje na S owacji. Gatunki te mo na rozró ni , bior c pod
uwag szeroko ucha oraz kombinacj cech: stosunek d ugo ci przedramienia do d ugo ci
ucha.
W terenie nocka du ego mo na te rozpoznawa na podstawie analizy g osów echolokacyjnych. Podczas erowania emituje d wi ki o d ugo ci 5090 ms i cz stotliwo ci 2535
kHz (ni sze na otwartej przestrzeni, a wy sze w zadrzewieniach). W okresie godowym wydaje tak e do z o one d wi ki socjalne. Rozpoznawanie nocków du ych na podstawie
d wi ków wymaga detektorów ultrasonicznych, odpowiedniego oprogramowania do analizy d wi ków oraz du ego do wiadczenia, a i tak nie zawsze jest mo liwe (wiele gatunków
nocków wydaje podobne d wi ki, a ich parametry cz sto zale od okoliczno ci).

4. Biologia gatunku
Gatunek ciep olubny, wyst puje zwykle w pobli u kompleksów le nych. Na owy wylatuje
po zmroku, rzadko obserwuje si te nietoperze lataj ce za dnia. Poluje przede wszystkim
na chrz szcze, w tym najcz ciej na przedstawicieli rodziny biegaczowatych Carabidae.
W trakcie polowania zwykle lata powoli, kilkadziesi t centymetrów nad ziemi , nas uchuj c szmerów wydawanych przed w druj ce po niej potencjalne ofiary. Po namierzeniu
owada spada na niego, chwyta w pyszczek i odlatuje z ofiar , by j zje w powietrzu lub
zawisn wszy na konarze. Potrafi tak e chwyta lataj ce chrz szcze w powietrzu lub zgarnia je z li ci. Nie obserwowano, by chodzi po ziemi w poszukiwaniu po ywienia.
Samce w okresie aktywno ci yj samotnie. Pod koniec lata rozpoczynaj gody, które
trwaj zasadniczo do pa dziernika. Wybieraj wówczas kryjówki godowe na strychach,
w skrzynkach dla ptaków, a tak e w ró nego rodzaju podziemiach. Przebywaj ce samotnie
w swoich kryjówkach samce odwiedzane s w sezonie przez kilka samic, które pozostaj
z nimi przez kilka dni, by nast pnie odlecie w poszukiwaniu innego partnera. Rzadko si
zdarza, by w jednym momencie w garsonierze samca przebywa a wi cej ni jedna samica.
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Fot. 2. Grupa nocków du ych zimuj cych w rezerwacie
Strzaliny ko o Tuczna (© A. Kepel)

Fot. 3. Fragment kolonii rozrodczej nocków du ych na
strychu szko y podstawowej w Kopankach (© A. Kepel)

Jesieni obserwuje si rojenie nocków du ych  aktywno du ych liczb osobników
w obszernych kryjówkach podziemnych. Cz sto jednej nocy w takim schronieniu mo e si
pojawi wielokrotnie wi cej nietoperzy, ni pó niej w nim zimuje. Funkcja tego zjawiska
w biologii nietoperzy nie jest jeszcze do ko ca poznana.
W Polsce nocki du e zimuj w jaskiniach i innego rodzaju podziemiach  np. w fortyfikacjach (fot. 2). Za okres hibernacji tego gatunku przyjmuje si w naszym kraju czas od
po owy wrze nia do po owy kwietnia, lecz poszczególne osobniki mog zapada w zimowe odr twienie pó niej lub budzi si wcze niej  zale y to od wieku, p ci oraz kondycji
samych nietoperzy, od warunków pogodowych, dost pno ci pokarmu i regionu kraju. Ich
strategia zimowania polega na wyborze miejsc cieplejszych, ale bardziej izolowanych od
zmian pogodowych i niepokojenia. Dzi ki temu, cho metabolizm podczas hibernacji jest
nieco szybszy ni w schronieniach ch odniejszych, gorzej izolowanych, nietoperze te mog
oszcz dza energi redukuj c liczb przebudze koniecznych do zmiany miejsca na bardziej dogodne. Podczas hibernacji wisz zwykle w miejscach widocznych, pojedynczo lub
w grupach licz cych od dwóch do kilkuset osobników (czasem w grupach mieszanych
z innymi gatunkami nietoperzy). W szczeliny i inne otwory wciskaj si rzadko. Cz ciej
spotyka si je na szczycie zamkni tych od góry, podziemnych kominów, wywietrzników
czy wn k w stropie jaski . Miejsca takie, w których gromadzi si l ejsze, ciep e powietrze, s
preferowane przez nocki du e.
Po opuszczeniu zimowisk samce rozpoczynaj samotnicze ycie, a samice formuj
kolonie rozrodcze licz ce zwykle od kilkudziesi ciu, do kilkuset (wyj tkowo  kilku tysi cy) osobników doros ych. Na schronienia tych kolonii wybieraj kryjówki mo liwie ciep e
(w takich miejscach m ode szybciej si rozwijaj ), przestronne i ciemne. W Polsce najcz ciej s to du e strychy, wyj tkowo podziemia. Gdy w okolicy (w promieniu ok. 16 km)
jest kilka kolonii rozrodczych, w poszczególnych latach samice mog wykorzystywa je
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zamiennie. St d cz sto spadkowi liczebno ci samic w jednej kolonii mo e towarzyszy
wzrost w innej. Ma to du e znaczenie przy ustalaniu metodyki i analizowaniu wyników
monitoringu.
Na prze omie maja i czerwca (data zale y od warunków pogodowych wiosn ) samice
rodz po jednym ysym i lepym m odym (bli niaki zdarzaj si rzadko). Rozwój potomstwa jest szybki i ju wieku 2024 dni uzyskuje ono zdolno lotu. Jednak m ode nocki
du e staj si samodzielne dopiero w wieku ok. 68 tygodni. Kolonie rozpadaj si w sierpniuwrze niu, gdy nietoperze przyst puj do godów i rojenia oraz zaczynaj poszukiwa zimowisk.
Odleg o mi dzy koloni rozrodcz a zimowiskiem mo e by znaczna  nawet do
ok. 400 km. Jednak najcz ciej nocki du e zimuj w promieniu od kilkudziesi ciu do stu
kilkudziesi ciu kilometrów od swoich schronie letnich (Hutterer i in. 2005). yj rednio
kilka lat, ale znajdowano tak e osobniki znacznie starsze (rekord  37 lat).

5. Wymagania siedliskowe
Omawiaj c wymagania siedliskowe nocka du ego, nale y bra pod uwag 4 rodzaje siedlisk: schronienia letnie, schronienia zimowe, miejsca rojenia oraz erowiska.

Schronienia letnie
Samce nocków du ych s raczej samotnikami. W okresie aktywno ci wybieraj sobie niewielkie schronienia  np. skrzynki dla ptaków lub nietoperzy, du e dziuple, ró ne zakamarki na strychach (czasem tych samych, na których zlokalizowane s kolonie rozrodcze
samic). Schronie tych broni przed innymi samcami. Jeden samiec mo e mie kilka ukry ,
które wykorzystuje naprzemiennie przez wiele lat. Niekiedy to samo schronienie mo e
by wykorzystywane na zmian przez kilka samców. W przypadku strychów schronieniem
samca nie jest ca e poddasze, lecz np. konkretna nisza za belk . Oznacza to, e na jednym
du ym strychu swoje kwatery mo e mie par samców. Kryjówki te jesieni mog s u y
jako stanowiska godowe.
Samice tworz kolonie rozrodcze w du ych, ciep ych, izolowanych od wiat a schronieniach. Na po udniu Europy s to przede wszystkim jaskinie. W Polsce aktualnie (2008 r.)
znane s jedynie cztery kolonie rozrodcze nocków du ych zlokalizowane w podziemiach
(jaskinia i ró ne fortyfikacje). Kolonie podziemne sk adaj si w naszym klimacie zwykle
z wi kszej liczby osobników  tylko wówczas nietoperze s bowiem w stanie same ogrza
powietrze w zajmowanej cz ci pomieszczenia. Wszystkie pozosta e znane kolonie rozrodcze znajduj si na obszernych strychach (np. ko cio ów), umo liwiaj cych nietoperzom swobodny lot (fot 3). Samice i m ode wisz zwykle w wy szych partiach strychu,
w miejscach widocznych, przyczepione do ró nych elementów, najcz ciej drewnianych.
Pod tymi miejscami gromadz si du e ilo ci guana. Je li do tego dodamy s yszalne dla
ludzi piski socjalne wydawane podczas interakcji miedzy wisz cymi nietoperzami, po wejciu na strych zajmowany przez koloni nocków du ych praktycznie nie mo na przeoczy
jej obecno ci. Je li strychy nagrzewaj si w s oneczne dni do temperatury 40 oC i wi cej,
korzystne jest, je li na danym poddaszu s te miejsca nieco ch odniejsze, w które nietoperze mog si przenie (np. klatka schodowa prowadz ca na ten strych).
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W przypadku schronie kolonii rozrodczych na strychach wa ne jest, by nietoperze
mog y z nich atwo wylatywa i wraca . Czasem takimi wylotami s np. otwory pod dachówkami na szczytach dachu, ale cz ciej s to ma e, niezabezpieczone lub otwarte
okienka, przez które nocki du e mog przelatywa bez zatrzymywania si . Wyloty powinny by w miejscach os oni tych od sztucznego o wietlenia. Nocki du e s szczególnie
wra liwe na o wietlenie otworów wylotowych i je li takie zostanie zamontowane, kolonia
mo e w krótkim czasie wynie si z danego budynku.
Samice nocków du ych wykorzystuj te dziuple i ró nego rodzaju skrzynki na obszarach erowiskowych. Nie dotyczy to wy cznie okresu godowego, ale ca ego sezonu.
Je li podczas nocy warunki pogodowe si pogorsz (np. zacznie silnie pada ), znaczna
samic mo e nie wróci do kolonii, lecz wyszuka sobie takie kryjówki zast pcze
cz
i przeczeka w nich do poprawy pogody. Oznacza to, e ochrona drzew dziuplastych czy
montowanie skrzynek dla nietoperzy mo e mie tak e du e znaczenie dla tego gatunku.
Ma to te swoje implikacje przy realizacji monitoringu kolonii.

Schronienia zimowe
Nocki du e zimuj niemal wy cznie w dobrze izolowanych od warunków zewn trznych
cz ciach du ych podziemi  jaski , obszernych piwnic, fortyfikacji (fot. 4). W Polsce najwy ej po o one znane zimowisko tego gatunku znajduje si na wysoko ci ponad 1900 m
n.p.m. Poza ciemno ci i spokojem, zimowisko nocków du ych musi tak e zapewnia
nietoperzom wysok wilgotno wzgl dn (85100%), stosunkowo wysok temperatur
(712oC) i brak przewiewów. W cz ci zajmowanej przez nocki du e warunki te powinny
by te stabilne przez ca y okres hibernacji. Wewn trz schronie wybieraj wi c cz sto
miejsca po o one wysoko, w kominach zamkni tych od góry, gdzie zbiera si i stagnuje
ciep e powietrze.
Dla nocków du ych optymalne jest, by
mog y swobodnie wlatywa do schronie
zimowych. Znane s jednak przypadki
(np. bunkier w Oliwie), gdzie nocki du e
musz przeciska si do zimowisk przez
niewielkie otwory. W takich miejscach ich
liczebno nie jest jednak du a. Zabezpieczenia wej kratami o zbyt g sto ustawionych szczeblach mo e powodowa
rozbijanie si o nie nietoperzy podczas
próby przelotu. Przyjmuje si , e szczeble poziome kraty powinny by od siebie
oddalone o 15 cm (chodzi o szeroko
prze witu, a nie odleg o mi dzy osiami
pr tów), a szczeble pionowe co najmniej
o 50 cm.
W zwi zku ze strategi hibernacji tego
Fot. 4. Optymalne zimowisko nocków du ych w rezerwacie
gatunku,
jest on szczególnie czu y na nieNietoperek  obszerne podziemia o stabilnych warunkach
pokojenie podczas zimowania. Poniewa
mikroklimatycznych (© A. Kepel)
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nocki du e cz sto hibernuj w grupach, obudzenie pojedynczego osobnika mo e powodowa efekt domina. Budzi on kilka osobników s siednich, a je li niektóre z nich zmieni
miejsce wiszenia i do cz do innych grup, budz kolejne osobniki itd. Ze wzgl du na to,
e du e skupienia nocków du ych wyst puj cz sto w najwy szych partiach zajmowanych pomieszcze  du ym zagro eniem jest te dla nich palenie ognisk w podziemiach.
Ogrzane powietrze oraz dym gromadz si bowiem w miejscu przebywania nietoperzy.
Dlatego zabezpieczenie zimowisk przed penetracj przez ludzi w okresie zimowym jest
bardzo wa ne.

Miejsca rojenia
Jesienne (a u niektórych gatunków tak e wiosenne) rojenie nietoperzy jest zjawiskiem badanym od stosunkowo niedawna. Polega na odwiedzaniu niektórych podziemnych schronie przez krótki czas przez bardzo du e liczby osobników, które s wówczas bardzo
aktywne. Poszczególne gatunki maj zwykle do
ci le okre lony termin szczytu takiego rojenia, obejmuj cy zaledwie kilka dni. Jego znaczenie dla nietoperzy jest prawdopodobnie z o one  z jednej strony wi e si zachowaniami godowymi, z drugiej zapewne
u atwia (zw aszcza osobnikom m odym) odnajdywanie i ocen potencjalnych zimowisk.
Miejscami rojenia nocków du ych s zwykle obszerne podziemia o du ych, atwo dost pnych wlotach.

erowiska
Nocki du e eruj przede wszystkim na nizinach i wy ynach do wysoko ci 600 m n.p.m.,
najcz ciej w lasach li ciastych (ale tak e w mieszanych i iglastych) o ubogim, niskim runie
oraz rzadkim podszycie (fot. 5). Przyjmuje si , e aby las nadawa si w stopniu dostatecz-

Fot. 5. Przyk ad typowego erowiska nocków du ych w rezerwacie Buki nad Jeziorem Lutomskim (© A. Kepel)
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nym na erowisko dla nocka du ego, co najmniej 25% przestrzeni powinno by wolne
od podszytu i 25% gruntu powinno by praktycznie pozbawione ro linno ci runa. Jako
siedlisko o warunkach dobrych uznaje si lasy, w których oba te parametry przekraczaj
50%, a je li przekraczaj 75%  siedlisko pod wzgl dem struktury przestrzeni zbli one jest
do optymalnego. Warunki te najcz ciej spe niaj ró ne rodzaje buczyn (np. typy siedlisk
9110, 9130, 9150 z Za cznika I Dyrektywy Siedliskowej), ale tak e niektóre d browy
(np. 9110-1), gr dy (9160, 9170) i kilka innych typów lasów. Badania przeprowadzone
w Niemczech (Audet 1990) wskazywa y, e podczas erowania w tego typu siedliskach
nocki du e sp dzaj ok. 95% czasu. Poluj jednak tak e na obszarach otwartych (np. nad
pastwiskami czy niedawno skoszonymi kami) i w innych typach siedlisk, umo liwiaj cych chwytanie chrz szczy biegaczowatych lub roj cych si chrab szczy (np. w lu nych
parkach, starych sadach).
Nietoperze te mog przelatywa z kolonii rozrodczych na erowiska na odleg o ok.
15 km, a w razie potrzeby nawet do oko o 25 km. Zwykle jednak (zw aszcza samice
w okresie karmienia m odych) wol polowa w odleg o ci mniejszej  do 810 km od
kolonii. Podczas jednej nocy mog odwiedza kilka oddalonych od siebie miejsc erowa-

Ryc. 1. Zasi g wyst powania nocka du ego Myotis myotis w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20072008 (stanowiska letnie i zimowe) w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000  faza pierwsza i faza druga oraz dodatkowych stanowisk proponowanych do monitoringu.
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nia. Jedna samica potrzebuje przeci tnie ok. 35 ha rewiru owieckiego. Rewiry te mog
by te wi ksze i nachodzi si na siebie. W Niemczech, sk d pochodz te dane, dla
oceny w a ciwego stanu siedlisk przyj to wska nik, e w promieniu 10 km wokó kolonii
rozrodczej powinno wyst powa co najmniej tyle hektarów odpowiednich siedlisk, ile
wychodzi z przemno enia maksymalnej liczby doros ych samic stwierdzonej w kolonii
przez 35 ha) Gdy liczba samic wzrasta, musz one lata na wi ksze odleg o ci i maj
k opoty z wykarmieniem m odych, co zmniejsza sukces rozrodczy i ogranicza liczebno
populacji do pojemno ci siedliska.
Nale y zaznaczy , e powy sze obliczenia nie musz by w a ciwe dla ca ej Polski.
erowisk i dost pno ofiar mo e by bardzo ró na w zale no ci np. od typu
Zasobno
siedliska, warunków klimatycznych czy metod i intensywno ci zwalczania szkodników
owadzich w lasach. Niezb dne jest wi c wyskalowanie tych oblicze co najmniej dla
poszczególnych regionów kraju.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Przez Polsk przebiega pó nocno-wschodnia granica wyst powania tego ciep olubnego
gatunku nietoperza. Przyjmuje si obecnie, e jego zwarty zasi g ko czy si mniej wi cej
wzd u dolnej i rodkowej Wis y oraz Wieprza (ryc. 1). Jednak na wschód od tej linii odkrywane s kolejne, cho ma o liczne stanowiska tego gatunku, wi c by mo e wkrótce trzeba
b dzie zrewidowa pogl d na temat granicy zasi gu i uzna , e zasiedla on ca Polsk
(Kowalski, Wojtowicz 2004, Sachanowicz, Ciechanowski 2005).

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Gatunek ten jest od kilkunastu lat obj ty badaniami w ramach zimowego monitoringu nietoperzy, prowadzonego niezale nie przez ró ne instytucje naukowe i organizacje pozarz dowe. Kontrolowana jest corocznie wi kszo wa niejszych zimowisk nietoperzy. Dotychczas nie funkcjonowa system centralnego gromadzenia i analizy danych z monitoringu
nietoperzy, który obejmowa by dane z ca ej Polski. Wi kszo zimowisk jest jednak obecnie kontrolowana przez organizacje pozarz dowe i instytucje skupione w Porozumieniu
dla Ochrony Nietoperzy (PON). Badania te prowadzone s wg jednolitej metodyki, przez
licencjonowanych inwentaryzatorów (osoby, które przesz y odpowiednie szkolenie, odby y praktyk i zda y praktyczne i teoretycznie egzaminy potwierdzaj ce ich umiej tno ci
zwi zane z prowadzeniem inwentaryzacji schronie nietoperzy). Monitoring kolonii letnich praktycznie nie by prowadzony. Jedynie w kilku koloniach przeprowadzano bardziej
lub mniej regularne kontrole, bez jednolitej, uzgodnionej metodyki.
Koncepcja monitoringu nocka du ego w zakresie zimowisk i kolonii letnich opiera si
przede wszystkim na kontroli jego liczebno ci w badanych schronieniach oraz okre laniu
dost pno ci schronie , zabezpieczenia przed niepokojeniem oraz warunków mikroklimatycznych (tylko schronienia zimowe). W najbli szej przysz o ci konieczne b dzie przetestowanie metodyki monitoringu erowisk, co musi by poprzedzone ich zlokalizowaniem
w oparciu o nas uchy przy u yciu detektorów ultrasonicznych, pozwalaj ce ledzi aktywno nietoperzy.
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2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Schronienia letnie
Wska niki stanu populacji i stanu siedliska
Monitoring schronie letnich dotyczy wy cznie kolonii rozrodczych. Co prawda w monitorowanych schronieniach mog tak e przebywa pojedyncze samce, jednak przyjmuje
si , e ich obecno mie ci si i tak w granicach b du pomiarowego.
Przyj te wska niki populacyjne dotycz nie tylko liczebno ci samic przyst puj cych do
rozrodu, ale tak e orientacyjnego sukcesu rozrodczego, szacowanego na krótko przed uzyskaniem zdolno ci lotu przez m ode. Wska niki dotycz ce siedliska obejmuj ewentualne
niekorzystne zmiany jego dost pnej dla nietoperzy powierzchni, mo liwo ci niepokojenia
tych zwierz t oraz obecno ci i dro no ci wylotów (tab. 1). Pomini to warunki mikroklimatyczne, gdy ich ocena jest bardzo trudna podczas pojedynczych kontroli.
Tab. 1. Proponowane wska niki stanu populacji i stanu siedliska nocka du ego  schronienia letnie
(kolonie rozrodcze)
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia

Populacja
Liczebno

Liczba osobników
doros ych

Liczenie osobników bezpo rednio w kolonii, na wylotach lub metod mieszan

Struktura wiekowa

%

Stosunek liczby osobników m odych do
osobników doros ych ustalony na podstawie policzenia wszystkich osobników
Siedlisko

Powierzchnia schronienia
dost pna (dogodna) dla
nietoperzy

Wska nik opisowy 
Szacunek eksperta dotycz cy zmian
zmniejszenie dost pnej dla
powierzchni schronienia dogodnej dla
nietoperzy powierzchni
nietoperzy w czasie ostatnich 5 lat
schronienia

Wska nik opisowy
Zabezpieczenie przed
 obecno i skuteczno
niepokojeniem nietoperzy
zabezpiecze
Dost pno
wylotów dla nietoperzy

Ocena ekspercka dot. obecno ci, poprawno ci i stanu zabezpiecze

Wska nik opisowy  obec- Ocena ekspercka dot. dost pno ci wylono i dro no wylotów
tów dla nietoperzy i ich dro no ci

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska nocka du ego  schronienia letnie
(kolonie rozrodcze)
Wska nik/
Ocena*

FV

U1

U2

XX

Populacja

Liczebno
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Liczba osobników
doros ych wi ksza
ni 80% liczby
z ubieg ego roku
+ je li dane doWyniki po rednie
st pne, istotny sta- mi dzy FV i U2
tystycznie redni
spadek liczebno ci
z wielolecia nie
wi kszy ni 5%
rocznie

Liczba osobników
doros ych mniejsza
ni 50% liczby
z ubieg ego roku lub
je li dane dost pne,
istotny statystycznie
redni spadek liczebno ci z wielolecia
wi kszy ni 10%
rocznie

Brak porównywalnych danych
z ubieg ego roku
i z wielolecia lub
brak danych z tego
roku, lub rodzaj
obiektu uniemo liwia wiarygodne
policzenie nietoperzy z dok adno ci
min. +/ 25%
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Struktura
wiekowa**

Liczebno
m odych pokrytych futrem, ale
przed uzyskaniem zdolno ci
lotu, wi ksza ni
Wyniki po rednie
70% doros ych
mi dzy FV i U2
osobników z liczenia wiosennego,
a je li go nie by o
 75% z dnia
liczenia m odych

Liczebno m odych
pokrytych futrem,
przed uzyskaniem
zdolno ci lotu,
mniejsza ni 30%
doros ych osobników z liczenia
wiosennego, a je li
go nie by o  z dnia
liczenia m odych

Nie prowadzono
liczenia m odych we
w a ciwym terminie,
rodzaj obiektu uniemo liwia policzenie
m odych z dok adno ci min. +/ 10%
lub liczebno populacji jest FV, pomimo
e w ci gu ostatnich
3 lat ten parametr
by U1 lub U2

W ci gu ostatnich
5 lat powierzchnia
schronienia dost pna
dla nietoperzy uleg a
uszczupleniu o fragmenty o kluczowym
znaczeniu dla nocków du ych, a je li
mia o to miejsce
przed 5 latami  liczebno jest U2

Powierzchnia
schronienia w ci gu
ostatnich 5 lat uleg a
zmniejszeniu, jednak
nie wiadomo, czy
wy czone fragmenty mia y znaczenie
dla nocków du ych

Obiekt nie jest zabezpieczony lub jest
zabezpieczony nieskutecznie i presja
ze strony ludzi jest
istotna lub potencjalnie istotna

Dost p ludzi do
wn trza obiektu
jest utrudniony lub
trudny do okre lenia i brak danych
umo liwiaj cych
ocen istniej cej lub
potencjalnej presji

Znacz ca cz
wylotów wykorzystywanych niegdy przez
nietoperze przesta a
by dro na, ma
utrudnienia lub stanowi zagro enie (np.
kontuzje lub presja
drapie ników), przy
czym zagro enie to
zosta o potwierdzone (np. znalezione
ranne nietoperze),
albo je li wi kszo
wylotów wykorzystywanych przez
nietoperze jest
w okresie przebywania nietoperzy
o wietlona noc

Liczba wylotów jest
niewielka i trudno
dost pna, ale trudno
oceni , czy stanowi
to istotne utrudnienie
dla nietoperzy

Siedlisko

Powierzchnia
schronienia
dost pna
(dogodna) dla
nietoperzy***

Powierzchnia
schronienia
dost pna dla nietoperzy nie uleg a
zmniejszeniu
w ci gu ostatnich
5 lat, a je li uleg a
zmniejszeniu
wcze niej, liczebno jest FV

Zabezpieczenie
przed
niepokojeniem
nietoperzy

Obiekt jest
zabezpieczony
i nietoperze nie s
niepokojone przez
ludzi w okresie
przebywania

Wyloty s stale dost pne w wystarczaj cej liczbie
i brak czynników
utrudniaj cych
korzystanie z nich
przez nietoperze lub ponad 3
Dost pno
lata temu cz
wylotów
wylotów zosta a
dla nietoperzy zamkni ta albo
powsta y w nich
utrudnienia, ale
obecnie liczebno nocków
du ych nie jest
mniejsza od tej
sprzed powstania
tej przeszkody

Powierzchnia
schronienia dost pna dla nietoperzy
w ci gu ostatnich 5
lat uleg a zmniejszeniu, jednak
nie dotyczy to
fragmentów o kluczowym znaczeniu
dla nocków duych, a je li uleg a
zmniejszeniu przed
5 latami  liczebno jest U1 lub XX
Dost p ludzi do
wn trza obiektu
jest utrudniony,
jednak mo liwy
i zdarzaj si
przypadki niepokojenia (np. przez
mieszka ców) lub
dost p nie jest
zabezpieczony,
jednak presja jest
niewielka
Znacz ca cz
wylotów w ci gu
ostatnich 3 lat
przesta a by dro na, a pozosta e wyloty maj utrudnienia lub jest ich tak
ma o, e stanowi
to utrudnienie lub
zagro enie dla
nietoperzy, jednak
nie stwierdzono
jeszcze spadku liczebno ci
nietoperzy z tego
powodu

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y, XX  stan nieznany
**  wskazana weryfikacja skali tego wska nika po 5 latach monitoringu
***  pod poj ciem zmniejszenie rozumie si zarówno ca kowite odci cie dost pu nietoperzy
do jakiej cz ci obiektu, jak i zagospodarowanie jej w sposób znacz co zmniejszaj cy przydatno dla nietoperzy
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Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu populacji
Ocena stanu populacji gatunku w schronieniu letnim opiera si na porównaniu liczebno ci
obserwowanej w danym roku z danymi z sezonu poprzedniego oraz analizie d ugookresowych trendów liczebno ci, a tak e na ocenie wzgl dnego sukcesu rozrodczego w danym
sezonie. Ustalaj c warto ci procentowe dla wska ników liczebno ci uwzgl dniono ró ne
charakterystyki dynamiki populacji nocka du ego, jednak warto ci graniczne s przyj te
arbitralnie, z uwzgl dnieniem dotychczasowych do wiadcze .

Ocena stanu siedliska
Przy ustalaniu oceny stanu siedliska na podstawie ocen poszczególnych wska ników nale y stosowa zasad , obowi zuj c przy opracowaniu raportów do Komisji Europejskiej
z wyników monitoringu stanu zachowania gatunków i typów siedlisk przyrodniczych:
FV  je li wszystkie wska niki oceniono na FV lub jeden  XX, a pozosta e  FV,
U1  jeden lub wi cej U1, brak U2,
U2  jeden lub wi cej U2,
XX  je li wszystkie oceny XX, albo dwie lub wi cej XX, a reszta FV.

Perspektywy zachowania
Jest to ocena ekspercka. Przy ocenie tego parametru bierzemy pod uwag aktualny stan
populacji i siedliska, aktualne oddzia ywania i spodziewane zagro enia gatunku na stanowisku (planowane zmiany w u ytkowaniu obiektu, planowane za o enie o wietlenia
budynku, w którym znajduje si kolonia, planowany remont), a tak e dotychczas przeprowadzone zabiegi na rzecz ochrony, jak np. zainstalowanie platformy na guano (odchody
nietoperzy). Przydatny mo e by wywiad z w a cicielem obiektu.

Ocena ogólna
Ogólna ocena stanu zachowania gatunku na stanowisku jest wyprowadzana z 3 ocen
cz stkowych (populacja, siedlisko, perspektywy), w sposób opisany dla oceny stanu siedliska.

Schronienia zimowe
Wska niki stanu populacji i stanu siedliska
Wska niki przyj te dla oceny zimowisk s podobne jak w przypadku kolonii rozrodczych.
Jednak dla oceny stanu populacji przyj to tylko jeden wska nik  czn liczb osobników
tego gatunki stwierdzon w zimowisku, bez rozró niania wieku i p ci. W ocenie siedliska
mo liwe jest uwzgl dnienie mikroklimatu  jest on znacznie stabilniejszy w zimowiskach
ni w koloniach rozrodczych, a przez to mo liwy do oceny podczas pojedynczej kontroli.
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Tab. 3. Proponowane wska niki stanu populacji i stanu siedliska nocka du ego  schronienia zimowe
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia

Populacja
Liczba zimuj cych
osobników

Liczebno

Liczenie hibernuj cych osobników

Siedliskol
Powierzchnia

Wska nik opisowy
Szacunek eksperta dotycz cy zmian
 zmniejszenie powierzchpowierzchni schronienia dogodnej dla
ni schronienia dogodnej
nietoperzy w czasie ostatnich 5 lat
dla nietoperzy

Zabezpieczenie przed
niepokojeniem nietoperzy

Wska nik opisowy
 obecno i skuteczno
zabezpiecze

Dost pno
wylotów dla nietoperzy

Wska nik opisowy  obec- Ocena ekspercka dot. dost pno ci wylono i dro no wylotów
tów dla nietoperzy i ich dro no ci

Ocena ekspercka dot. obecno ci, poprawno ci i stanu zabezpiecze

Wska nik opisowy  zmia- Szacunek eksperta dot. warunków
Warunki mikroklimatyczne ny w stosunku do optimum mikroklimatycznych w okresie hibernacji
dla gatunku
i ich zmian

Tab. 4. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska nocka du ego  schronienia zimowe
Wska nik/
Ocena*

FV

U1

U2

XX

Liczba osobników
doros ych mniejsza
ni 50% (w przypadku zimowisk
o liczbie referencyjnej powy ej 1000
nocków du ych
 mniejsza ni 75%)
liczby z ubieg ego
roku lub je li dane
dost pne, istotny
statystycznie redni
spadek liczebno ci
z wielolecia wi kszy
ni 10% rocznie

Brak porównywalnych danych z ubieg ego roku i z wielolecia lub brak danych
z tego roku, lub
rodzaj obiektu uniemo liwia wiarygodne
policzenie nietoperzy
z dok adno ci min.
+/ 25%

W ci gu ostatnich
5 lat powierzchnia
zimowiska wykorzystywana przez nocki
du e i dost pna dla
nietoperzy uleg a
uszczupleniu o fragmenty o kluczowym
znaczeniu dla nocków du ych, a je li
mia o to miejsce
przed 5 latami  liczebno jest U2

Powierzchnia schronienia dost pna dla
nietoperzy w ci gu
ostatnich 5 lat uleg a
zmniejszeniu, jednak
nie wiadomo, czy
wy czone fragmenty
mia y znaczenie dla
nocków du ych

Populacja

Liczebno

Liczba osobników
doros ych wi ksza
ni 80% liczby
z ubieg ego roku
+ je li dane doWyniki po rednie
st pne, istotny stami dzy FV i U2
tystycznie redni
spadek liczebno ci
z wielolecia nie
wi kszy ni 5%
rocznie

Siedlisko
Powierzchnia
zimowiska
wykorzystywana
przez nocki du e
i dost pna dla
nietoperzy nie ulePowierzchnia
g a zmniejszeniu
w ci gu ostatnich
5 lat, a je li uleg a
zmniejszeniu
wcze niej, liczebno jest FV

Powierzchnia zimowiska wykorzystywana przez nocki
du e i dost pna dla
nietoperzy w ci gu
ostatnich 5 lat uleg a
zmniejszeniu, jednak nie dotyczy to
fragmentów o kluczowym znaczeniu
dla nietoperzy, a jeli uleg a zmniejszeniu przed 5 latami
 liczebno jest U1
lub XX
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Dost p ludzi do
najwa niejszych
dla nocków du ych
Stanowisko
cz ci obiektu
jest ca kowicie
jest utrudniony co
najmniej w okresie
Zabezpiecze- zabezpieczone
zimowym, jednak
nie przed nie- przynajmniej
okresie zimomo liwy i zdarzapokojeniem w
wym i nietoperze j si przypadki
nietoperzy
nie s niepokojone wchodzenia osób
przez ludzi w trak- niepowo anych
cie hibernacji
lub dost p nie jest
zabezpieczony,
jednak presja jest
niewielka

Stanowisko lub jego
najwa niejsze dla
nocków du ych
cz ci nie s zabezpieczone lub s
zabezpieczone nieskutecznie i presja
ze strony ludzi jest
istotna lub potencjalnie istotna

Dost p ludzi do
najwa niejszych
dla nocków du ych
cz ci jest utrudniony
lub trudny do okrelenia i brak danych
umo liwiaj cych
ocen istniej cej lub
potencjalnej presji

Dost pno
wylotów dla
nietoperzy

W przypadku
Wyloty s stale do- którejkolwiek
st pne w wystar- z oddzielnych
czaj cej liczbie
cz ci zimowiska
i brak czynników wykorzystywanej
utrudniaj cych
regularnie przez
korzystanie z nich nocki du e cz
przez nietopewa nych wylotów
rze, lub ponad 3 z niej w ci gu ostatlata temu cz
nich 3 lat przesta a
wylotów zosta a by dro na, a pozamkni ta albo
zosta e wyloty maj
powsta y w nich utrudnienia (np.
utrudnienia, ale
kraty o g sto pioobecnie liczebnowo ustawionych
no nie jest
pr tach, krzewy) lub
mniejsza od tej
jest ich tak ma o, e
sprzed powstania stanowi to utrudnietej przeszkody
nie lub zagro enie
dla nietoperzy

W przypadku którejkolwiek z oddzielnych cz ci zimowiska wykorzystywanej
regularnie przez
nocki du e znacz ca cz
wylotów
wykorzystywanych
niegdy przez nietoperze przesta a by
dro na, ma utrudnienia lub stanowi zagro enie (np. presja
drapie ników), przy
czym zagro enie to
zosta o potwierdzone (np. znalezione
ranne nietoperze
lub wyra ny spadek
liczebno ci w tej
cz ci zimowiska)

Liczba dost pnych
wylotów z którejkolwiek z oddzielnych
cz ci zimowiska
wykorzystywanej regularnie przez nocki
du e uleg a zmniejszeniu lub powsta y
w nich utrudnienia,
ale wci istniej wyloty dost pne i trudno
oceni , czy stanowi
to istotne utrudnienie
dla nietoperzy, albo
brak danych na temat
zmian w dost pno ci
wylotów w ci gu
ostatnich 3 lat.

Warunki
mikroklimatyczne

W porównaniu
z okresem referencyjnym co najmniej
w jednej oddzielnej
cz ci stanowiska
regularnie zajmowanej przez nietoperze w miejscu
zimowania nocków
du ych w ci gu
ostatnich 5 lat
parametry mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno lub
przewiew) uleg y
pogorszeniu w stosunku do optimum
dla nocków du ych,
ale wci pozostaje na tyle du o
miejsc o warunkach
korzystnych, e nie
zaobserwowano
jeszcze negatywnego wp ywu tej zmiany na liczebno
tych nietoperzy

W przypadku którejkolwiek z oddzielnych cz ci zimowiska wykorzystywanej
regularnie przez
nocki du e w porównaniu z okresem
referencyjnym
w miejscu zimowania nocków du ych
parametry mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno lub
przewiew) uleg y
pogorszeniu w stosunku do optimum
dla nocków du ych,
przy czym dotyczy
to albo wi kszo ci
miejsc, w których
zimuj nocki du e,
albo wyst pi spadek
liczebno ci na tym
stanowisku wyra nie zwi zany z t
zmian

Brak informacji
o wcze niejszych
warunkach mikroklimatycznych na
tym stanowisku lub
w ci gu ostatnich
5 lat zasz o pogorszenie warunków
w niewielkiej cz ci
stanowiska i trudno
okre li , czy mog o
to mie wp yw na
liczebno nocków
du ych.

We wszystkich
oddzielnych cz ciach stanowiska
regularnie zajmowanych przez
nocki du e warunki mikroklimatyczne s zbli one
do tych w okresie
referencyjnym lub
lepsze, albo ponad
5 lat temu co
najmniej w jednej
cz ci stanowiska
uleg y pogorszeniu, ale obecnie
liczebno na
ca ym stanowisku
nie jest mniejsza
od tej sprzed tego
pogorszenia

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y, XX  stan nieznany
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Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu populacji
Ocena stanu populacji gatunku na zimowisku opiera si na porównaniu liczebno ci obserwowanej w danym roku z danymi z sezonu poprzedniego oraz analizie d ugookresowych trendów liczebno ci. Ustalaj c warto ci procentowe dla wska ników liczebno ci,
uwzgl dniono ró ne charakterystyki dynamiki populacji nocka du ego, jednak warto ci
graniczne s przyj te arbitralnie, z uwzgl dnieniem dotychczasowych do wiadcze .

Ocena stanu siedliska
Przy ustalaniu oceny stanu siedliska na podstawie ocen dla wska ników nale y stosowa
zasad , obowi zuj c przy opracowaniu raportów do Komisji Europejskiej z wyników monitoringu stanu zachowania gatunków i typów siedlisk przyrodniczych:
FV  je li wszystkie oceny dla wska ników FV lub jedna XX, a pozosta e FV
U1  jeden lub wi cej U1, brak U2
U2  jeden lub wi cej U2
XX  je li wszystkie XX, albo dwie lub wi cej XX, a reszta FV

Perspektywy zachowania
Jest to ocena ekspercka. Przy ocenie tego parametru bierzemy pod uwag aktualny stan populacji i siedliska, aktualne oddzia ywania i spodziewane zagro enia gatunku na stanowisku (jak niepokojenie nietoperzy, wandalizm, planowane zmiany w u ytkowaniu obiektu,
jak np. plan zagospodarowania podziemi). Przydatne mog by te wywiady z w a cicielem obiektu i z lokalnymi mieszka cami.

Ocena ogólna
Ogólna ocena stanu zachowania gatunku na stanowisku jest wyprowadzana z 3 ocen cz stkowych (populacja, siedlisko, perspektywy), w sposób opisany dla oceny stanu siedliska.
Uwagi
Ustalaj c warto ci procentowe dla wska ników liczebno ci, uwzgl dniono przeci tny sukces rozrodczy i inne parametry dynamiki populacji nocka du ego, jednak warto ci graniczne s przyj te arbitralnie, z uwzgl dnieniem dotychczasowych do wiadcze i wyników
uzyskiwanych w ostatnich latach w Polsce.
Uwzgl dniono tak e, e nietoperze dysponuj zdolno ciami adaptacyjnymi i mog przemieszcza si w ramach stanowiska, a potencjalna maksymalna pojemno niektórych schronie jest cz sto wielokrotnie wy sza ni obserwowane liczebno ci nietoperzy. Przyj to wi c,
e je li ograniczone zmiany siedliska nie spowoduj spadku liczebno ci nocków du ych, po
kilku latach (okres uzale niony od rodzaju zmiany) mo na uzna dany czynnik za FV.
Bior c pod uwag powy sze ograniczenia i za o enia, wskazane jest dokonanie weryfikacji sposobu wyprowadzania ocen po ok. 6 latach funkcjonowania monitoringu.
Oceny te dotycz wy cznie poszczególnych stanowisk monitoringowych. Ocena dla
populacji gatunku nie mo e by wynikiem prostego podsumowania ocen dla monitorowanych obiektów. Musi opiera si tak e na statystycznej analizie d ugookresowych trendów
liczebno ci na wszystkich monitorowanych stanowiskach i powinna by przeprowadzana
osobno dla populacji zimuj cej i osobno dla rozrodczej, gdy nie s one to same.
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3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Schronienia letnie
Jako letnie stanowisko monitoringowe przyjmuje si schronienie jednej kolonii rozrodczej,
obejmuj ce strych jednego budynku lub inny obiekt  niezale nie od tego, jak bardzo podczas
kontroli skupione by y poszczególne osobniki. Kolonie rozrodcze nocków du ych znajduj si
zazwyczaj na strychach. Rozmiary takich obiektów s ró ne  od bardzo wysokich (np. wie e
lub strychy du ych ko cio ów) po stosunkowo niewielkie, ale umo liwiaj ce swobodny lot
nietoperzom (np. strychy niewielkich budynków). Jak zaznaczono wcze niej, w Polsce znane
s obecnie zaledwie 4 kolonie rozrodcze nocka du ego w schronieniach podziemnych.
Czasem kilka kolonii rozrodczych nocka du ego mo e si znajdowa stosunkowo blisko siebie i samice mog je wykorzystywa naprzemiennie w ró nych sezonach (niekiedy
tak e w trakcie jednego sezonu). Jednak jako pojedyncze stanowisko nale y zawsze traktowa pojedyncze schronienie jednej kolonii. Obecno wi kszej ich liczby b dzie uwzgl dniana dopiero przy statystycznej analizie danych co najmniej na poziomie regionalnym.
Optymalne by by o, aby monitoringiem obj te by y wszystkie znane kolonie rozrodcze
tego gatunku. Ich liczba nie jest zbyt wielka, a zanik schronie odpowiednich dla tych kolonii stanowi obecnie jedno z podstawowych zagro e dla nocków du ych w Polsce. Sta y
monitoring jest jednym z dzia a wspomagaj cych ich ochron .
Jako minimum nale a oby obj monitoringiem wszystkie kolonie rozrodcze o znaczeniu co najmniej regionalnym, wg kryteriów przyj tych w stosunku do tego gatunku dla
Polski przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy (PON) i powtórzonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków ro lin i zwierz t, wymagaj cych ochrony w formie wyznaczenia obszarów
Natura 2000  DzU 2005, nr 94, poz. 795 (w kolonii stwierdzono 200 lub wi cej nocków
du ych  doros ych z m odymi, przy czym je li stanowisko jest wa ne z innej przyczyny,
np. znajduje si na skraju zasi gu gatunku lub jest to schronienie kolonii rozrodczej w podziemiach, liczebno ci te mog by tak e ni sze).
W latach 20072008 monitorowano 24 kolonie letnie. Proponuje si obj monitoringiem kolejnych 14 kolonii (por. ryc. 1).
Schronienia zimowe
Zimowe stanowisko monitoringowe stanowi pojedynczy obiekt podziemny lub te kompleks takich obiektów le cych blisko siebie (w odleg o ci kilkadziesi t do ok. 200 m pomi dzy wlotami). B d to zazwyczaj jaskinie, sztolnie, fortyfikacje, rzadziej przestronne
piwnice. Nocki du e praktycznie nie wyst puj w przydomowych piwniczkach czy studniach (pojedyncze przypadki zimowania w takich miejscach nie maj zapewne wi kszego
znaczenia dla analizy trendów ca ej populacji).
Stanowiska zimowe do monitoringu powinny by dobierane z uwzgl dnieniem nast puj cych kryteriów.
1) Powinny by one rozmieszczone na terenie ca ego krajowego zasi gu gatunku
(z uwzgl dnieniem nierównomiernego rozpoznania w ró nych regionach);
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2) W pierwszej kolejno ci do corocznego monitoringu nale y w cza zimowiska o znaczeniu przynajmniej regionalnym, wg kryteriów przyj tych w stosunku do tego gatunku
dla Polski przez PON i powtórzonych w cytowanym wy ej rozporz dzeniu w sprawie
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro lin i zwierz t, wymagaj cych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (w uproszczeniu: zimowiska ze 150
lub wi cej nockami du ymi, przy czym je li w zimowisku wyst puj du e liczebno ci
innych nietoperzy albo stanowisko jest wa ne z innej przyczyny  np. znajduje si na
skraju zasi gu gatunku, liczebno ci te mog by tak e ni sze).
3) Corocznym monitoringiem powinien by bezwzgl dnie obj ty system podziemi Mi dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Nietoperek)  najwi ksze zimowisko tego gatunku
w tej cz ci Europy.
Wybieraj c obiekty do monitoringu zimowego, nale y stara si , aby grupy zimowisk
sk adaj ce si z wielu obiektów, zw aszcza po o onych blisko siebie, kontrolowane by y
w ca o ci (np. forty modli skie, forty w Poznaniu, jaskinie rezerwatu Sokole Góry, jaskinie na Wy ynie Wielu skiej). Ka dy taki kompleks powinien by kontrolowany w ca o ci
w mo liwie jednym terminie. Po dane jest te obj cie monitoringiem równie pewnej
liczby zimowisk grupuj cych niewielkie liczby nietoperzy, np. schronów bojowych.
W latach 20072008 monitorowano 12 stanowisk zimowych. Proponuje si obj monitoringiem kolejne trzy (por. ryc. 1).

Sposób wykonywania bada
Wskazówki ogólne
Wszystkie grupy, które w ramach bada monitoringowych samodzielnie zbieraj dane
terenowe (ew. poza monitoringiem erowisk), powinny by prowadzone przez osoby,
których umiej tno rozpoznawania nietoperzy oraz znajomo zasad post powania
w schronieniach jest potwierdzona (np. poprzez posiadanie licencji chiropterologicznej
PON odpowiedniego stopnia). W sk ad tych grup mog wchodzi osoby niedo wiadczone, pod warunkiem wcze niejszego poinstruowania przez prowadz cego o zasadach zachowania w kryjówkach nietoperzy. Kierownicy grup s odpowiedzialni za wcze niejsze
uzyskanie odpowiednich zezwole od organów ochrony przyrody oraz u ytkowników
obiektów.
Wyniki monitoringu poszczególnych obiektów nie daj mo liwo ci oceny trendów populacji. Do tego celu konieczna jest analiza statystyczna wyników z mo liwie wielu zimowisk i z d u szego okresu. Badania monitoringowe prowadzone przez ró ne o rodki,
jednak bez centralnego zbierania i analizy danych, maj niewielki sens. Dlatego warunkiem uzyskiwania zezwole na te badania powinno by przekazywanie danych organowi
lub instytucji wykonuj cej zestawienia zbiorcze. Wi e si to jednak tak e z konieczno ci
wsparcia tych bada .
W zwi zku z tym, e nocki du e przemieszczaj si od kilkudziesi ciu, do kilkuset
kilometrów mi dzy miejscami rozrodu i zimowiskami, dla skuteczniejszego rozpoznania
zwi zków pomi dzy obserwowanym zanikiem niektórych kolonii a ró nymi zagro eniami,
wskazane s badania zwi zane z trwa ym znakowaniem nietoperzy (obr czkowanie) w koloniach rozrodczych i ewentualnie w trakcie jesiennych roje .
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Schronienia letnie
Badanie wska ników stanu populacji

W przypadku monitoringu letniego liczebno osobników danej kolonii jest podstawowym
wska nikiem, obrazuj cym aktualn sytuacj i tendencje. Jej wahania mog by wypadkow :
 zmian w ca ej lokalnej populacji,
 zmian w siedlisku zajmowanym przez dan koloni  np. w bazie pokarmowej lub na
szlakach przelotów,
 zmian w schronieniu zajmowanym przez dan koloni .
W ramach monitoringu liczenia w koloniach rozrodczych powinny by prowadzone
dwukrotnie. Pierwsze liczenie powinno odbywa si przed urodzeniem m odych, ewentualnie krótko pó niej (maj, ewentualnie pocz tek czerwca), i obejmowa wy cznie doros e
osobniki. Drugie powinno by wykonane w lipcu, ale jeszcze przed uzyskaniem przez
m ode zdolno ci lotu, gdy istnieje mo liwo odró nienia osobników doros ych i m odych.
Obie te grupy powinny by wówczas policzone oddzielnie.
Docelowo przy analizie wyników powinno si bra pod uwag porównanie z wynikami z lat poprzednich, a tak e porównanie liczby podro ni tych m odych z pocz tkow
liczb osobników doros ych. Poniewa zwierz ta nie s chwytane, nie ma mo liwo ci oceny struktury p ci.
Podczas inwentaryzacji kolonii rozrodczej doros e nocki du e powinny by liczone
wewn trz obiektu lub podczas wylotów z niego. Kontrola liczebno ci nietoperzy w danej kolonii powinna odbywa si za pomoc metody najlepiej dostosowanej do danego
obiektu. Dla porównywalno ci danych wa ne jest, aby metod t stosowa konsekwentnie
w kolejnych latach.
Tam, gdzie to mo liwe, zwierz ta powinny by liczone podczas wylotów ze strychu, na
zewn trz budynku. Po zako czeniu tej czynno ci (gdy intensywno wylotów zbli a a si
do zera), nale y skontrolowa strych w celu policzenia osobników, które nie wylecia y.
Podczas liczenia nietoperzy opuszczaj cych wieczorem koloni nale y unika wiecenia latarkami na otwory, przez które nietoperze wylatuj ze schronienia. To mo e p oszy
nietoperze, a przez to zak óci wyniki. Dopuszczalne, a nawet wskazane jest u ywanie
noktowizorów  tak e z w asnym o wietleniem podczerwonym. Bardzo przydatne jest take u ycie detektora ultrasonicznego, który b dzie ostrzega o ka dorazowym opuszczaniu
schronienia przez nietoperze (brak detektora jest uzasadniony jedynie w przypadku obiektów tak du ych, e miejsca wylotów s poza zasi giem czu o ci mikrofonu.
Liczenie nietoperzy wylatuj cych z kryjówki jest bardziej czasoch onne ni liczenie na
strychu  podczas jednego wieczoru mo na policzy nietoperze tylko w jednej kryjówce,
a ponadto niezb dny jest zwykle udzia kilku osób, gdy nietoperze najcz ciej wylatuj
kilkoma otworami.
Je li nie ma mo liwo ci policzenia nietoperzy w schronieniu, metoda liczenia osobników wylatuj cych mo e by stosowana przed porodami, albo po up ywie co najmniej
2 tygodni po porodach. Pomi dzy tymi okresami cz
samic pozostaje w kryjówce z nowonarodzonymi m odymi.
W niektórych przypadkach nie ma mo liwo ci policzenia wylatuj cych zwierz t (np.
bardzo du e po aci dachu w wysokim ko ciele  wówczas po zmroku w ogóle nie wida
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wylatuj cych zwierz t). W takich przypadkach mo na ograniczy si do liczenia zwierz t
na strychach za dnia  gdy wszystkie nocki du e s w kolonii. Nie nale y jednak tego robi
w okresie porodów.
Nocki du e s nietoperzami wybieraj cymi na schronienia miejsca raczej przestronne,
zwykle stosunkowo atwo dost pne dla cz owieka. Nie chowaj si w szczelinach, co pozwala na skuteczne policzenie wi kszo ci (je li nie wszystkich) osobników. Jednak czasem
zajmuj miejsca, do których trudno wej , lub wisz zbyt wysoko, eby je dok adnie policzy . Z kolei w ma ych pomieszczeniach wej cie i d u sze przebywanie licz cych osób
mo e powodowa niepokojenie zwierz t i ich podrywanie si do lotu. W takich sytuacjach
mo na wykorzystywa fotografie. Aby nie niepokoi zwierz t d ugim o wietlaniem, wykonuje si zdj cia, z których pó niej zlicza si osobniki.
W przypadku monitoringu liczebno ci kolonii rozrodczych podczas kontroli schronienia wa ne jest zachowanie ciszy i rozpoczynanie liczenia od miejsca najwi kszej koncentracji nietoperzy, je li je znamy (Kowalski, Lesi ski 2001a). Zaniepokojenie tych zwierz t w kolonii mo e spowodowa , e zanim dojdziemy do miejsca jej przebywania, cz
osobników zd y si ukry w za omach cian i szczelinach.
W miar mo liwo ci nale y wybra na liczenia dni ch odne  nietoperze s wtedy
mniej ruchliwe, cz sto zbite w grupy i nie p osz si tak szybko, jak przy wy szych temperaturach. Nale y jednak unika dni nast puj cych po nocach, podczas których zacz
pada deszcz. W takich przypadkach cz
samic mog a pozosta na erowisku w schronieniach tymczasowych, a wi c wyniki mog by zani one.
Je li posiadamy noktowizory, wskazane jest przeprowadzenia liczenia za ich pomoc ,
dzi ki czemu unikamy u ywania p osz cego nietoperze wiat a widzialnego. Niestety, nie
we wszystkich typach schronie noktowizory daj techniczne mo liwo ci policzenia nietoperzy. Najlepsze do tego celu s urz dzenia o niewielkim przybli eniu, daj ce ostry obraz
ze stosunkowo ma ej odleg o ci oraz posiadaj ce w asne ród o wiat a podczerwonego.
Nale y unika u ywania zbyt silnego wiata. Z drugiej strony ma e, s abe latarki mog
dawa zbyt ma o wiat a, by mo liwe by o policzenie nocków du ych wisz cych u szczytu wysokiego strychu. Dlatego przy wyborze ród a wiat a nale y si kierowa rodzajem
schronienia. Na strychach ma ych (do ok. 4 m wysoko ci) wskazane jest u ywanie latarek
z czerwonym filtrem (czerwone wiat o jest s abo widoczne dla nietoperzy, dzi ki temu ma
na nie mniejsze oddzia ywanie).
Badanie wska ników stanu siedliska

W ramach oceny stanu siedliska obserwatorzy okre laj powierzchni schronienia dost pn dla nietoperzy (kontroluj , czy nie uleg a uszczupleniu w odniesieniu do stanu z poprzedniej kontroli), dost pno wlotów oraz zabezpieczenie schronienia przed niepokojeniem nietoperzy. Wa ne jest posiadanie opisu/dokumentacji ka dego obiektu, okre laj cej
stan wyj ciowy.
Wielko obiektu nie musi przek ada si na liczebno i stan ochrony kolonii rozrodczej.
W du ych obiektach mog wyst powa ma e kolonie i odwrotnie. Znaczenie ma jednak to,
czy powierzchnia dost pna dla nietoperzy jest sta a, czy te ulega zmniejszeniu  np. pod
wp ywem zagospodarowania cz ci strychu. Dlatego w ocenie parametru powierzchnia
ocenia si zmiany powierzchni i przestrzeni dost pnej dla nietoperzy w ci gu ostatnich 5 lat.
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Przy ocenie zabezpieczenia nietoperzy przed niepokojeniem bierze si pod uwag nie
tylko obecno technicznych zabezpiecze i ich skuteczno , ale i inne czynniki, które
wp ywaj na to, czy nietoperze s niespokojne (a wi c tak e np. po o enie kolonii i wielko potencjalnej presji).
Oceniaj c dost pno wylotów dla nietoperzy zwraca si na uwag na ich liczb (wa ne s te zmiany tej liczny w ostatnich latach) oraz obecno wszelkich czynników mog cych utrudnia korzystanie z tych wylotów przez nocki du e (zarówno przeszkody fizyczne, jak i np. ich o wietlenie).
Wszystkie te czynniki, jak i perspektywy ochrony, obejmuj ce m.in. plany w a ciciela
dotycz ce przysz ego zagospodarowania danego obiektu, ocenia si nie tylko na podstawie
obserwacji w trakcie bada inwentaryzacyjnych, ale i poprzez wywiad z u ytkownikiem/
w a cicielem obiektu.
W przypadkach nag ego opuszczenia kolonii przez nietoperze jeszcze przez co najmniej 3 lata nie nale y zarzuca monitoringu, ale nale y stara si ustali i usun przyczyn i obserwowa , czy nietoperze wróc . Jednocze nie warto prowadzi obserwacje
w s siednich znanych koloniach, czy zmienia si ich liczebno .

Schronienia zimowe
Badanie wska ników stanu populacji

Podstawowym wska nikiem podlegaj cym monitoringowi jest liczebno nocków du ych
w zimowiskach. Liczenie nietoperzy w zimowisku nale y prowadzi z zastosowaniem metod bezpiecznych dla nietoperzy, w sposób zgodny z zasadami ustalonymi przez PON.
Pobyt w obiekcie nale y ogranicza do minimum oraz zachowywa si jak najciszej, aby
oddzia ywanie inwentaryzatorów na hibernuj ce nietoperze by o minimalne. Zwierz ta
nale y o wietla latark mo liwie jak najkrócej  tylko tyle, ile jest niezb dne do oznaczenia osobników do gatunku i ich policzenie.
Poniewa zdarza si  zw aszcza w wi kszych zimowiskach  e nie ka dego roku
mo na przeprowadzi kontrol ca ego obiektu, dla zapewnienia porównywalno ci danych
i umo liwienia analizy statystycznej trendów d ugookresowych podczas inwentaryzacji
dane nale y spisywa i zachowywa oddzielnie dla ka dego odcinka lub fragmentu obiektu, który mo e ulec zalaniu, zamkni ciu lub z innych przyczyn w kolejnych latach mo e
by wy czony z u ytkowania przez nietoperze lub z inwentaryzacji. Podzia u obiektu na
takie cz ci nale y dokona raz i stosowa go mo liwie konsekwentnie. W takim przypadku mo liwe b dzie wykorzystywanie do analizy (np. w programie TRIM) tak e danych z lat,
gdy tylko niektóre z tych cz ci by y liczone.
Badanie wska ników stanu siedliska

W ramach monitoringu stanu schronie zimowych bierze si pod uwag powierzchni
schronienia, stan zabezpieczenia schronienia przed niepokojeniem nietoperzy, dost pno
wlotów dla nietoperzy i warunki mikroklimatyczne) oraz perspektywy ochrony gatunku na
danym zimowisku.
Przy ocenie parametru powierzchnia, podobnie jak w przypadku kolonii rozrodczych, analizuje si zmiany powierzchni zimowiska dost pnej dla nietoperzy, posiadaj cej
w a ciwe warunki. Kontroluje si , czy np. w wyniku zagospodarowania cz ci fortu lub
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zawalenia fragmentu jaskini cz
powierzchni obiektu nie przesta a by dost pna dla zimowania nocków du ych. Parametr ten jest szczególnie istotny w budynkach fortecznych
 zw aszcza w odniesieniu do nocków du ych. Zimuj one w wi kszych, dobrze izolowanych pomieszczeniach  cz sto tych, które najbardziej nadaj si do zagospodarowania
przez cz owieka, np. na magazyny.
Stan dost pno ci wylotów dla nietoperzy, jest istotnym parametrem, który mo e znacz co wp yn dla przydatno obiektu dla nietoperzy. Wi e si to z ró nymi, nie zawsze
w pe ni udanymi dzia aniami ochronnymi, a tak e zagospodarowywaniem niektórych
obiektów. Zak adanie szczelnych drzwi czy krat o g stych pionowych szczeblach mo e
by istotn barier dla nietoperzy i stanowi powód kontuzji skrzyde . Ocena tego kryterium jest w znacznej cz ci uznaniowa. Bierze si pod uwag zarówno aktualny stopie
dost pno ci i brak elementów zagra aj cych nietoperzom, jak i ewentualne zmiany w stosunku do dost pno ci w latach poprzednich.
Przy ocenie zabezpieczenia nietoperzy przed niepokojeniem bierze si pod uwag nie
tylko obecno technicznych zabezpiecze i ich skuteczno , ale i inne czynniki, które
wp ywaj na to, czy nietoperze s niespokojne (a wi c tak e np. po o enie kolonii i wielko potencjalnej presji).
Ocena warunków mikroklimatycznych ma charakter porównania z okresem referencyjnym. St d istotne jest, by warunki wyj ciowe  przede wszystkim lokalizacja miejsc
o warunkach optymalnych dla nietoperzy  by y pocz tkowo dobrze opisane, a tak e by
monitoring w danym obiekcie prowadzony by przez te same osoby. Ocenie podlega to,
czy wyst powanie warunków dogodnych dla nocka du ego nie uleg o w ostatnim czasie
niekorzystnym zmianom (np. pojawienie si przewiewów w cz ci pomieszcze w zwi zku z udro nieniem jakiego otworu).
Poni ej przedstawiono dodatkowe, ogólne zasady prowadzenia monitoringu zimuj cych nietoperzy, zgodne z zaleceniami PON (Kowalski, Lesi ski 2001b) i EUROBATS (Battersby i in. 2008):
1. Co najmniej jeden termin licze powinien mie ci si w przedziale czasowym 15 I  20
II. Utrzymanie dotychczas preferowanego okresu (115 II) jest trudne ze wzgl du na
du liczb obiektów oraz ograniczon liczb osób, mog cych takie liczenia prowadzi . W miar mo liwo ci warto stara si utrzyma dotychczasowy termin licze , natomiast w przypadku niemo no ci jego dochowania, dla ka dego obiektu ustali nale y
pi tnastodniowy termin, w którym b d prowadzone liczenia (np.: jaskinia Ma a: 1529
I, jaskinia rednia: 22 I  5 II, jaskinia Du a: 26 I  9 II, jaskinia Wielka: 620 II). Chodzi
o to, aby w danym obiekcie nie prowadzi licze w jednym roku w po owie stycznia,
a w innym w po owie lutego. W efekcie uzyskamy wi ksz porównywalno wyników
przynajmniej w jednym obiekcie.
2. W miar mo liwo ci kontrol danego obiektu powinny przeprowadza co roku te same
osoby. W ci gu pierwszych kilku sezonów licz cy poznaje obiekt (np. rozmieszczenie
szczelin, w których mog zimowa nietoperze). Je li musi nast pi zmiana licz cego, dobrze by by o, eby zast pi go kto , kto uprzednio towarzyszy mu przynajmniej
w 12 liczeniach.
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3. Liczenia powinny by prowadzone bez zdejmowania nietoperzy ze cian kryjówki (wyj tek  stwierdzenie osobników obr czkowanych, o ile odczytanie obr czki nie jest
mo liwe bez budzenia zwierz cia).
4. W zimowiskach nie wolno stosowa otwartego ognia, w tym lamp karbidowych. Do
liczenia nale y stosowa latarki r czne, umo liwiaj ce zagl danie do g bokich szczelin. Czo ówki mog by stosowane pomocniczo, do poruszania si po obiekcie.
5. Wskazane jest okre lenie sprz tu niezb dnego do prowadzenia bada w danym obiekcie i konsekwentne jego stosowanie we wszystkich kolejnych liczeniach. Mog by np.:
lusterka (zalecane zawsze, zw aszcza w zimowiskach ze szczelinami i otworami wentylacyjnymi), lornetki (potrzebne przy wysokich kominach), drabina, kalosze, wodery,
dingi, silna latarka, lina, kaski, pe ny sprz t alpinistyczny, aparat fotograficzny.
6. W przypadku wyst powania du ych skupie nietoperzy (zw aszcza nocków du ych)
mo na stosowa ich cyfrowe fotografowanie i pó niejsze liczenie nietoperzy na zdj ciu. W takim przypadku zaleca si wykonanie 2 zdj zgrupowania, ka de pod nieco
innym k tem, zapisanie w notesie numerów obu plików oraz orientacyjnej (szacowanej) liczby osobników.

Termin i cz stotliwo bada
Kolonie letnie
Monitoring kolonii rozrodczych powinien by prowadzony corocznie i standardem powinno by 2-krotne liczenie. Pierwsze liczenie powinno odbywa si przed urodzeniem
m odych, ewentualnie krótko pó niej (maj, ewentualnie pocz tek czerwca), i obejmowa
wy cznie doros e osobniki. Drugie powinno by wykonane w lipcu, ale jeszcze przez
uzyskaniem przez m ode zdolno ci lotu, gdy istnieje mo liwo odró nienia osobników
doros ych i m odych. Obie te grupy powinny by wówczas policzone oddzielnie. Plusem
dwukrotnych licze jest mo liwo szybszej reakcji na ewentualne zagro enia, co mo e
zwi kszy szanse na uratowanie kolonii. Kolonie rozrodcze s znacznie bardziej nara one
na utrat walorów z powodu dzia alno ci cz owieka.
W przypadku obj cia corocznym monitoringiem tylko najwa niejszych schronie letnich gatunku (wersja minimum) pozosta e znane kolonie powinny by monitorowane co
najmniej raz na 3 lata.
W przypadkach nag ego opuszczenia kolonii przez nietoperze jeszcze przez co najmniej 3 lata nie nale y zarzuca monitoringu, ale nale y stara si ustali i usun przyczyn i obserwowa , czy nietoperze wróc . Jednocze nie warto prowadzi obserwacje
w s siednich znanych koloniach, czy zmienia si ich liczebno .
Zimowiska
Badania powinny by prowadzone corocznie. Termin licze : 15 I  20 II. Termin ten jest
szerszy, ni zak adany do tej pory (115 II), jednak utrzymanie dotychczasowego by oby
niemo liwe ze wzgl du na du liczb obiektów oraz niewielk liczb osób, mog cych
takie liczenia prowadzi . W miar mo liwo ci warto stara si utrzyma dotychczasowy
termin licze (115 II), natomiast w przypadku niemo no ci jego dochowania, dla ka dego obiektu ustali nale y pi tnastodniowy termin, w którym b d prowadzone liczenia
(np.: jaskinia Ma a: 1529 I, jaskinia rednia: 22 I  5 II, jaskinia Du a: 26 I  9 II, jaskinia
Wielka: 620 II). Chodzi o to, aby w danym obiekcie nie prowadzi licze w jednym roku
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Fot. 6. Odczytywanie obr czki na zimuj cym nocku du ym (© A. Kepel)

w po owie stycznia, a w innym w po owie lutego. W efekcie uzyskamy wi ksz porównywalno wyników przynajmniej w jednym obiekcie.
Podobnie jak w przypadku kolonii rozrodczych, wskazane jest, aby zimowiska, które
nie zosta y zakwalifikowane do corocznego monitoringu, a spotykano w nich 10 lub wi cej
nocków du ych, by y kontrolowane co najmniej raz na 3 lata. To umo liwi nie tylko dok adniejsze szacownie trendów w populacji nocków du ych zimuj cych w Polsce, ale jest
niezb dne do kontroli skuteczno ci ochrony tego gatunku i jego schronie .
W przypadku kilku najwa niejszych zimowisk powinno si d y do dwukrotnego liczenia nietoperzy. Terminy licze powinny by dobierane indywidualnie dla poszczególnych zimowisk i uzale nione m.in. od regionu kraju czy wyst powania innych gatunków
nietoperzy, równocze nie monitorowanych. Powinny by jednak mo liwie sta e dla danego obiektu. Warunki pogodowe zim ró ni si pomi dzy poszczególnymi sezonami.
Nie zawsze wi c przy pojedynczym liczeniu w czasie zimowej inwentaryzacji trafiamy
w szczyt liczebno ci nietoperzy. Ponadto ró ne gatunki maj szczyty liczebno ci w ró nym czasie. W wielu obiektach, w których dominuj nocki du e, przypada on na pocz tek
marca. Z kolei tam, gdzie dominuje nocek rudy, szczyt liczebno ci cz sto ma miejsce
pó n jesieni . Podwójne liczenie daje wi ksz szans uzyskania prawdziwej informacji
na temat maksymalnej liczby nietoperzy wykorzystuj cych badany obiekt. Takie rozwi zanie jest te sugerowane przez Rezolucj nr 2/1998 Porozumienia o Ochronie Europejskich
Populacji Nietoperzy EUROBATS. Obecnie w Polsce rzadko nietoperze inwentaryzowane
s zim 2 razy z przyczyn organizacyjno-finansowych.

Sprz t i materia y do bada





latarki,
noktowizory,
odbiorniki GPS,
dok adna mapa topograficzna (1:5000).
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Ze wzgl du na to, e obecnie nie zaproponowano jednolitej metodyki dla monitoringu
miejsc roje oraz erowisk, a jedynie ogólne wskazówki i postulowane kierunki bada ,
wzory kart obserwacji gatunku opracowano wy cznie dla monitoringu schronie zimowych i letnich.

Schronienia zimowe
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska (zimowisko)
Kod gatunku
Nazwa gatunku

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1324
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Nocek du y Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego.
Jaskinia Nietoperzowa

Obszary chronio- Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekone, na których
logiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochrona strefowa itd.
znajduje si stanowisko
Rezerwat Jaskinia Nietoperzowa, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

Wspó rz dne
geograficzne

Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska  prosz poda wspó rz dne orientacyjnego rodka obiektu, a w miar mo liwo ci tak e wspó rz dne
g ównego wej cia (lub wej ) do obiektu (zaznaczy  czego dotycz wspó rz dne)  wspó rz dne w uk adzie 1992.
50o11  N, 19o46  E

Wysoko

n.p.m.

Poda orientacyjn , redni wysoko ci n.p.m. stanowiska,
mierzon na powierzchni ziemi.
447 m n.p.m.

Charakterystyka
siedliska
gatunku
na stanowisku
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 Ogólny charakter: np. Fort z XIX wieku, piwnica pa acu, jaskinia krasowa
 Uwagi dotycz ce np. liczby i dost pno ci dogodnych ukry (np. zamkni tych kominów), liczby wysokich pomieszcze , struktury stropu lub cian
umo liwiaj ce zawi ni cie itp., typ siedliska przyrodniczego (zaznaczy ,
je li jest to jaskinia nieu ytkowana turystycznie).
 Siedliska w otoczeniu stanowiska (poda siedliska przyr./zbiorowiska rolinne/zespó ro linny  je li znane i istotne  przy wylocie lub nad zimowiskiem).
 jaskinia krasowa o jednym otworze wej ciowym, d ugo 326 m., deniwelacja 23 m, wysoko korytarzy i sal si ga 20 m, dno pokrywa namulisko
bogate w szcz tki kostne (prowadzono tutaj badania archeologiczne); na
prze omie XIX i XX w. do ko ca lat 60. XX w. przebywa a w jaskini ogromna
kolonia rozrodcza nocka du ego, obecnie wykorzystywana przez ten gatunek tylko zim ;
 jaskinia udost pniona do zwiedzania: 1.0411.11.2008;
 w otoczeniu murawy kserotermiczne, wychodnie i osta ce skalne, buczyna
storczykowa;
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Syntetyczne informacje o wyst powaniu nocka du ego (ogólnie  dotychczasowe badania i inne istotne fakty  np. czy wyst puje w tym miejscu tak e
kolonia rozrodcza, czy stwierdzono w tym miejscu rojenie
Informacja
o gatunku
na stanowisku

Data obserwacji

 zimowisko nocka du ego (Myotis myotis);
 zimowisko podkowca ma ego (Rhinolophus hipposideros);
 zimowisko nocka orz sionego (Myotis emarginatus);
Jaskinia monitorowana od lat 50. XX w (Kazimierz Kowalski, Wincenty Harmata, Bronis aw W. Wo oszyn), regularne kontrole prowadzone od 1981 r.
W latach 19811999 maks. 52 os., min. 3 os.; w latach 20002008 maks.: 56
os., min.: 22 os.
Data lub daty przeprowadzenia zasadniczej kontroli w sezonie,
którego dotyczy raport
20.02.2008

Obserwator

Imi i nazwisko kierownika grupy odpowiedzialnego za monitoring
(je li osob odpowiedzialn za wyszukiwanie i oznaczanie nietoperzy jest kto
inny, lub je li monitoring wykona o kilka grup  poda tak e dane wszystkich
osób odpowiedzialnych za liczenie i oznaczanie nietoperzy)
Tomasz Postawa

Daty innych
obserwacji

Data wype nienia

Daty innych obserwacji, je li by y prowadzone w tym sezonie zimowym,
w miar mo liwo ci tak e daty (przynajmniej lata) wcze niejszych bada
monitoringowych
maksymalna liczebno
maksymalna liczebno

nocka du ego: 56 os. (2005, Katarzyna Kozakiewicz)
nietoperzy: 122 os. (2005, Katarzyna Kozakiewicz)

Data wype nienia formularza przez eksperta
20.05.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion 
wype nia instytucja koordynuj ca
Stan ochrony gatunku Myotis myotis na stanowisku

Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja
Liczebno

czna liczba zimuj cych osobników nocka du ego
Nocek du y: 22 os.

FV FV

Siedlisko

Powierzchnia

Zmiany powierzchni (lub ewentualnie d ugo ci) dost pnej (korzystnej) dla nietoperzy (np. cz
pomieszcze wy czona u ytkowania)
 doda uwagi dotycz ce znaczenia wy czonych fragmentów dla
nietoperzy oraz rodzaju oddzia ywania/izolacji
Dost pno
dost pna.

FV FV

jaskini dla nietoperzy nie uleg a zmianie. Ca a jaskinia
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Dost pno ci
wylotów dla
nietoperzy

Zabezpieczenie
przed niepokojeniem nietoperzy

Opisowo  liczba dost pnych wlotów, czy nie s zamkni te w sposób uniemo liwiaj cy lub utrudniaj cy wylot. Odnie si przede
wszystkim do ewentualnych zmian, które zasz y w stosunku do stanu
wyj ciowego/referencyjnego.

FV

Jeden znany dost pny wlot, zamkni ty krat nieutrudniaj c wylotu.
Brak zmian.
Rodzaje, stan i skuteczno zabezpieczenia zimowiska przed nielegaln penetracj (uwzgl dni tak e w odniesieniu do poziomu presji)
Jaskinia dost pna dla turystów w terminie 1.0411.11.2008. W sezonie zimowym niedost pna do zwiedzania  zabezpieczenie skuteczne.

FV

Uwagi dot. warunków termicznych pod wzgl dem wymaga dla
zimuj cych nietoperzy  z uwzgl dnieniem warunków w a ciwych
FV
dla ró nych gatunków nietoperzy, ryzyko przemarzania, nadmierne
ogrzewanie itp. (tu poda temperatur w miejscu najwi kszej koncentracji nocków du ych w czasie monitoringu).
Uwagi dotycz ce obecno otwartych luster wody, czynna kanalizacja odwadniaj ca, inne uwagi dotycz ce wilgotno ci.
Uwagi dotycz ce przewiewów.
Warunki
FV
W szczególno ci odnie do ewentualnych zmian warunków, które
mikroklimatyczne
zasz y w stosunku do poprzednich kontroli
Temperatura stwierdzona podczas kontroli: 79oC. Wilgotno 100%
(poza stref przyotworow ); warunki naturalne, w a ciwe dla hibernuj cych nietoperzy.
 brak sta ych zbiorników wodnych, jaskinia krasowa o mikroklimacie statycznym, brak drugiego otworu powoduje, e zarówno temperatura, jak i wilgotno s sta e i stabilne. Nie stwierdzono zmian.

Perspektywy
zachowania

Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku w kontek cie
utrzymania si populacji, dost pno ci odpowiedniego siedliska, w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e , a tak e innych informacji, np. w asnych wcze niejszych danych). W szczególno ci odnie
si do ewentualnych znanych planów zagospodarowania obiektu,
remontu itp.

FV

Monitoring wykazuje stabilne wyst powanie nocka du ego. Przy zachowania stosowanych dotychczas metod zabezpieczenia zimowiska
przewiduje si utrzymanie stanu w a ciwego.
Ocena ogólna

FV

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

Nazwa
Intensywno
dzia alno ci
A/B/C

403

zabudowa
rozproszona

244

B

Wp yw
+/0/


Syntetyczny opis
Teren atrakcyjny krajobrazowo, stopniowa zabudowa dzia ek rolnych, zmiana sposobu u ytkowania
ziemi (z rolnictwa na mieszkalnictwo), Uszczupleniu mo e podlega dost pno
erowisk w okolicy
zimowiska
BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA
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502

drogi, szosy

B



Przed u enie Doliny B dkowskiej czy si z terenem Ojcowskiego Parku Narodowego; korytarz ten
przeci ty jest przez drog krajow Kraków  Olkusz;
szosa ta stanowi przeszkod na drodze migracji
nietoperzy. Na poboczu drogi znajdowano martwe
nietoperze. Sytuacja pogorszy a si po wprowadzeniu op at za autostrad Kraków  Katowice (obecnie
du e nat enie ruchu samochodów ci arowych).

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa
dzia alno ci

403

zabudowa
rozproszona

490

Inne rodzaje aktywno ci cz owieka zwi zane
z urbanizacj ,
przemys em etc.

Intensywno
A/B/C

B

B

Wp yw+/0/

Syntetyczny opis



Stopniowa zabudowa dzia ek rolnych
mo e doprowadzi do zmian w zbiorowiskach ro linnych (tym samym wp ynie na
baz pokarmow nocka du ego); spowoduje rozcz onkowanie wykorzystywanych
przez nietoperze przestrzeni.



Budowa farm elektrowni wiatrowych
w okolicy mo e spowodowa zwi kszon
miertelno nietoperzy w okresie rojenia
oraz bezpo rednio przed i po okresie
hibernacji.

Inne informacje

Inne
warto ci
przyrodnicze

Skuteczno /
prawid owo
ochrony
schronienia

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw
Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie,
gatunki chronione; inne wyj tkowe walory obszaru. Tutaj poda tak e
informacje o cznej liczebno ci innych gatunków nietoperzy (w tym roku
i maksymalnych  je li znane).
 podkowiec ma y (R. hipposideros): 36 (maksymalnie 41 os.  2005, Katarzyna Kozakiewicz)
 nocek orz siony (M. emarginatus): 4 (maksymalnie 12 os.  2005, Katarzyna Kozakiewicz)
 nocek rudy (M. daubentonii): 3 os.,
 mopek (B. barbastellus): 1 os.
 nocek Natterera (M. nattereri): 1 os.
W kontek cie prawdopodobnych zmian (planowane remonty, zmiany form
u ytkowania, kontrolowana i dzika presja turystyczna, rodzaje zabezpiecze itp.). Tu równie wskaza zastosowane lub planowane do zastosowania dobre praktyki zapewnienia trwa o ci wyst powania nietoperzy.
Sposób udost pniania jaskini dla turystów bez zarzutu, wprowadzony okres
ochronny jest przestrzegany i prawid owo wyznaczony, sta y monitoring
prowadzony przez ISEZ PAN w Krakowie.
Nie stwierdza si wp ywu udost pniania turystycznego na nietoperze
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Podzia obiektu
na fragmenty,
w których nietoperze
zlicza si oddzielnie

Inne uwagi
dot. monitoringu

Krótko opisa podzia obiektu na odcinki/cz ci, dla których nietoperze
liczone s oddzielnie  do czy plan obiektu z zaznaczeniem tych cz ci.
Je li stanowisko sk ada si z kilku obiektów  do czy map /plan ich
rozmieszczenia, a w polu Wspó rz dne geograficzne poda wspó rz dne
wszystkich oddzielnych obiektów.
Do tej pory jaskinia nie by a dzielona na odcinki  strefy klimatyczne
s p ynne, Ca a jaskinia udost pniona do monitoringu i dost pna
dla nietoperzy

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede
wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac, optymalny czas prowadzenia bada , potrzebny sprz t, miejsca,
na które nale y zwróci szczególn uwag itp.)
 potrzebna lornetka
 liczenia dwa razy w sezonie zimowym

Zarz dzanie
terenem

Wymieni instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne za gospodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo i le nictwa,
RZGW itd.). Wpisa , z kim nale y uzgodni wej cie do obiektu w celu
monitoringu (ew. telefon lub inne dane kontaktowe)
 Ojcowski PN

Istniej ce plany
i programy ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Dokumentacja
fotograficzna

Plany ochrony parków i rezerwatów, plany urz dzania lasu, programy
ochrony przyrody w LP, projekty renaturalizacji (np. LIFE, EkoFundusz).
Wszelkie dokumenty, które mog mie znaczenie dla ochrony opisywanego
zimowiska i jego najbli szej okolicy.
 brak
Wymieni tytu y/nr i autorów wszystkich zdj za czonych w wersji elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk  min. 2 zdj cia na stanowisko  co najmniej jedno w rodku i jedno z widokiem z zewn trz, dobrze
ilustruj ce charakter obiektu
Myotis myotis_JaskiniaNietoperzowa_Foto1.jpg autor: T. Postawa
Myotis myotis_JaskiniaNietoperzowa_Foto2.jpg autor: T. Postawa

Niezale nie od standardowej karty zapisu wyników bada monitoringowych gatunku
na stanowisku zaproponowano dodatkow , uproszczon kart zapisu danych zbieranych
w terenie dla zimowisk zawieraj c zbiorcze dane dla wszystkich nietoperzy stwierdzonych podczas monitoringu na danym stanowisku. Gromadzenie tych danych umo liwi analiz trendów d ugookresowych oraz atwe przej cie z monitoringu jednego gatunku do monitoringu wszystkich zimuj cych w podziemiach gatunków nietoperzy.
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Myotis myotis
Myotis bechsteinii
Myotis nattereri
Myotis emarginatus
Myotis mys.+bran.+alc
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis alcatoe
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis blythi
Myotis sp.
Vespertilio murinus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pip+pyg
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus sp.
Nyctalus noctula
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plecotus sp.
Barbastella barbastellus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus sp.
Inny (w uwagach wpisa jaki)
Nieoznaczone
Razem wszystkich

Nocek du y Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
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Schronienia letnie

Kod gatunku
Nazwa gatunku

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska (kolonia rozrodcza)
Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1324
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Nocek du y Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Kod obszaru

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru

Nazwa obszaru monitorowanego

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego.

Obszary
chronione, na
których znajduje
si stanowisko*

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochrona strefowa itd.

Wspó rz dne
geograficzne*

Wysoko

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Kopanki
Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska  prosz poda wspó rz dne orientacyjnego rodka obiektu w uk adzie 1992.
52o17  N, 16o18  E

Poda orientacyjn , redni wysoko ci n.p.m. stanowiska  mierzon na
n.p.m.* powierzchni ziemi.
108 m n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku*

Informacje
o gatunku
na stanowisku*
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 Ogólny charakter: np. strych szko y, z podaniem jego orientacyjnej powierzchni wysoko ci, sposobu u ytkowania oraz informacj  jak cz
strychu wykorzystuj nietoperze.
 Uwagi dotycz ce warunków panuj cych w siedlisku: np. materia pokrywaj cy dach, rodzaj i dost pno ukry oraz otworów wylotowych, obecno
specjalnego podestu lub inne stosowane rozwi zania problemu guana.
 Uwagi dotycz ce bezpo redniego s siedztwa schronienia  jego ewentualne
o wietlenie, obecno zieleni, dróg i innych czynników, mog cych mie
znaczenie dla nietoperzy.
 Siedliska w otoczeniu stanowiska (poda siedliska przyr./zbiorowiska ro linne/zespó ro linny  je li znane i istotne (nie dotyczy to odleg ych erowisk).
Kolonia rozrodcza znajduje si na strychu Szko y Podstawowej w Kopankach
(powierzchnia oko o 40 m2, wysoko do ok. 3,5 m). rednia temperatura
dobowa na strychu w okresie od maja do lipca wynosi a 21 oC
Pod oga drewniana, przykryta foli , guano usuwane raz do roku.
Strych nieu ytkowany, ca y dost pny dla nietoperzy, zabezpieczony przed
wchodzeniem osób.
Pozytywny stosunek u ytkownika i w a ciciela obiektu do obecno ci nietoperzy. W roku 1999 utworzono tu udost pnione do zwiedzania Obserwatorium
Nietoperzy Batmanówka, które umo liwia obserwacj zwierz t bez ich
p oszenia. Zwierz ta obserwowane s przy czerwonym wietle przez kopu
z pleksiglasu z odr bnego pomieszczenia poni ej strychu.
Dach nieo wietlony, wylot nietoperzy przez okienko oraz szczeliny mi dzy
dachówkami. W s siedztwie staw i nasadzenia sosnowe.
Syntetyczne informacje o wyst powaniu nocka du ego (ogólnie  badania
prowadzone przed rozpocz ciem sta ego monitoringu, notowane liczebno ci
i inne istotne fakty  np. czy wyst puje w tym miejscu tak e zimowisko, czy
stwierdzono w tym miejscu rojenie lub stanowiska godowe samców )
Kolonia rozrodcza nocka du ego na strychu Szko y Podstawowej w Kopankach istnieje ju co najmniej od kilkunastu lat. Liczebno jej utrzymuje si na
sta ym poziomie, oscyluj c wokó 500 osobników. Od roku 2005 w kolonii
prowadzone s badania w ramach projektów: Intensywno infestacji nocka
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du ego Myotis myotis (Mammalia: Chiroptera) przez paso ytnicze roztocze
z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) w zale no ci od kondycji i kryjówki ywiciela. oraz Detekcja chorobotwórczych bakterii Borrelia burgdorferi
s.l i Anaplasma phagocytophilum w roztoczach z rodziny Spinturnicidae
(Acari: Gamasida)  obligatoryjnych ektopaso ytów nietoperzy  koordynowanych przez Zak ad Morfologii Zwierz t Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Daty monitoringu

Daty lub data przeprowadzenia kontroli w ramach monitoringu w sezonie,
którego dotyczy raport
20.07.2007

Obserwator

Imi i nazwisko kierownika grupy odpowiedzialnego za monitoring (je li
osob odpowiedzialn za wyszukiwanie i oznaczanie nietoperzy jest kto inny
 poda tak e dane wszystkich osób odpowiedzialnych za liczenie i oznaczanie nietoperzy)
Agnieszka Szubert
Daty innych obserwacji (poza monitoringiem), je li by y prowadzone w tym
roku (mo na poda tak e ich wyniki lub kto nimi dysponuje)

Daty innych
obserwacji

nie dotyczy

Data wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta
6 sierpnia 2007

* Te dane wype nia si jedynie w pierwszym roku monitoringu, a pó niej jedynie gdy uleg y
zmianie.
Stan ochrony gatunku Myotis myotis na stanowisku
Parametr/
Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena

Populacja

Liczebno

Struktura
wiekowa

czna liczba doros ych osobników zliczonych na tym stanowisku (na wylotach i wewn trz schronienia) podczas licze w danym sezonie (wyniki
dla ka dego liczenia wpisa osobno, wraz z dat liczenia, a do ustalania
FV
oceny przyj najwi ksz obserwowan liczebno ).
286
FV
Liczba osobników m odych (x) oraz jaki stanowi one procent liczby osobników doros ych (y) podczas pierwszego liczenia monitoringowego w tym
sezonie (wg wzoru x*100/y).
FV
244 (85,3%)
Siedlisko

Powierzchnia

Zmiany powierzchni dost pnej (korzystnej) dla nietoperzy (np. cz
pomieszcze wy czona u ytkowania)  doda uwagi dotycz ce znaczenia
wy czonych fragmentów dla nietoperzy oraz rodzaju oddzia ywania/izolacji

FV

Ca a powierzchnia strychu dost pna dla nietoperzy  brak zmian.

Dost pno ci
wylotów dla
nietoperzy

Opisowo  liczba dost pnych wlotów, czy nie s zamkni te w sposób
uniemo liwiaj cy lub utrudniaj cy wylot, czy nie s o wietlone z zewn trz. Odnie si przede wszystkim do ewentualnych zmian, które
zasz y w stosunku do stanu wyj ciowego/referencyjnego.

FV

FV

Jedno otwarte okienku na jednej ze szczytowej cian strychu plus wiele
otworów mniejszych  g ównie u podstawy i zwie czenia dachu. Brak
zmian.
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Zabezpieczenie przed
niepokojeniem
nietoperzy

Perspektywy
ochrony

Rodzaje, stan i skuteczno zabezpieczenia schronienia kolonii przed
nielegaln penetracj (uwzgl dni tak e w odniesieniu do poziomu presji)
Jedyne wej cie na strych prowadzi przez pomieszczenie obserwatorium i jest
zabezpieczone przed nieautoryzowanym wej ciem.
Perspektywy utrzymania si gatunku na stanowisku w kontek cie utrzymania si populacji, dost pno ci odpowiedniego siedliska, w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e , a tak e innych informacji, np. w asnych
wcze niejszych danych). W szczególno ci odnie si do ewentualnych
znanych planów zagospodarowania obiektu, remontu itp.
Brak bezpo rednich zagro e dla schronienia. Zagro enie dla nietoperzy
na erowiskach i trasach przelotów (np. ze strony gospodarki le nej czy
farm elektrowni wiatrowych) obecnie niewielkie. Brak danych o alternatywnych schronieniach w okolicy, które mog by wykorzystywane przez
nocki du e naprzemiennie (cho nie mo na ich obecno ci wykluczy ).

Ocena ogólna

FV FV

FV

FV

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

610

Nazwa
Intensywno
dzia alno ci
A/B/C

O rodki
edukacji

Wp yw
+/0/

Syntetyczny opis

0

Od roku 1999 w budynku Szko y istnieje Obserwatorium Nietoperzy Batmanówka, gdzie mo na
obserwowa zwierz ta bez ich niepokojenia.
Intensywno ruchu turystycznego jest regulowana
i nadzorowana przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.

B

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa
dzia alno ci

490

Inne rodzaje
aktywno ci cz owieka
zwi zane z urbanizacj , przemys em etc.

Intensywno
A/B/C

Wp yw
+/0/

B



A/B/C

+/0/

Syntetyczny opis
Budowa farm elektrowni wiatrowych
w okolicy mo e spowodowa zwi kszon
miertelno nietoperzy na erowiskach
i trasach przelotów.

Inne informacje

Inne warto ci
przyrodnicze

Inne obserwowane w schronieniu istotne (np. rzadkie, chronione, lub
mog ce oddzia ywa na nocki du e) gatunki zwierz t  np. p omykówka,
kuna, inne nietoperze. Tutaj poda tak e informacje o liczebno ci innych
gatunków nietoperzy korzystaj cych z tego schronienia latem (w tym roku
i maksymalnych  je li znane).
Potwierdzono wyst powanie mroczka pó nego Eptesicus serotinus na tym
strychu (pojedyncze osobniki)
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Skuteczno /
prawid owo
ochrony schronienia

Inne uwagi
dot. monitoringu

Zarz dzanie terenem

W kontek cie prawdopodobnych zmian (planowane remonty, zmiany form
u ytkowania, kontrolowana i dzika presja turystyczna, rodzaje zabezpiecze itp.). Tu równie wskaza zastosowane lub planowane do zastosowania dobre praktyki zapewnienia trwa o ci wyst powania nietoperzy.
Zabezpieczenie obserwatorium i terminy udost pnienia prawid owe.
Brak bezpo rednich zagro e dla schronienia. Informacje o planach budowy farm elektrowni wiatrowych dotycz obszarów oddalonych od kolonii
(ale w zasi gu potencjalnego erowania)
Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede
wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac, optymalny czas prowadzenia bada , potrzebny sprz t, miejsca,
na które nale y zwróci szczególn uwag , liczba osób potrzebna do liczenia podczas wylotów itp.)
Badania monitoringowe liczebno ci nietoperzy w kolonii rozrodczej
w Kopankach mog by prowadzone bezpo rednio na strychu, dwukrotnie
w ci gu ka dego roku (w po owie maja  liczebno doros ych samic oraz
powtórnie w po owie lipca  liczba samic wraz z m odymi). Metodyka
standardowa. Przy ka dym liczeniu powinien by obecny chiropterolog
jako gwarant prawid owo ci uzyskanych wyników liczenia.
Wymieni instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne za
gospodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo i le nictwa, RZGW itd.). Wpisa , z kim nale y uzgodni wej cie do obiektu
w celu monitoringu (ew. telefon lub inne dane kontaktowe)
Szko a podstawowa w Kopankach

Plany ochrony parków i rezerwatów, plany urz dzania lasu, programy
ochrony przyrody w LP, projekty renaturalizacji (np. LIFE, EkoFundusz),
Istniej ce plany
plany dzia a zwi zanych z ochron zabytków. Wszelkie dokumenty, które
i programy ochrony/
mog mie znaczenie dla ochrony opisywanego schronienia
zarz dzania/zagospoi jego najbli szej okolicy.
darowania
Brak

Dokumentacja
fotograficzna

Wymieni tytu y/nry i autorów wszystkich zdj za czonych w wersji
elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk  min. 2 zdj cia na
stanowisko  co najmniej jedno w rodku i jedno z widokiem z zewn trz,
dobrze ilustruj ce charakter obiektu (dokumentacji nie trzeba powtarza
w kolejnych sezonach, je li nie zasz y istotne zmiany).
1. Kopanki_budynek Szko y Podstawowej_A.Szubert
2. Kopanki_nietoperze na strychu1_A.Szubert
3. Kopanki_nietoperze na strychu2_A.Szubert
4. Kopanki_szczyt budynku-miejsce wylotu nietoperzy_A.Szubert

Niezale nie od standardowej karty zapisu wyników bada monitoringowych gatunku
na stanowisku zaproponowano dodatkow , uproszczon kart zapisu danych zbieranych
w terenie, zawieraj cej konkretne dane liczbowe zebrane danego roku podczas monitoringu na danym stanowisku. Gromadzenie tych danych umo liwi analiz wyników d ugookresowych.
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WYNIKI MONITORINGU LETNIEGO W ..... r. DLA STANOWISKA
DANE DOTYCZ CE PIERWSZEJ KONTROLI

UWAGI DODATKOWE

Kierownik liczenia
Data kontroli
Temperatura powietrza w trakcie licze (ew. zakres)
Liczba osobników zaobserwowanych na wylotach
Liczba osobników doros ych zaobserwowanych w kryjówce
czna liczba zaobserwowanych osobników doros ych
Liczba osobników m odych zaobserwowanych w kryjówce
DANE DOTYCZ CE DRUGIEJ KONTROLI
Kierownik liczenia
Data kontroli
Temperatura powietrza w trakcie licze (ew. zakres)
Liczba osobników zaobserwowanych na wylotach
Liczba osobników doros ych zaobserwowanych w kryjówce
czna liczba zaobserwowanych osobników doros ych
Liczba osobników m odych zaobserwowanych w kryjówce

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Monitoring schronie letnich
Monitoring kolonii rozrodczych nocka du ego jest prowadzony wy cznie pod k tem
tego gatunku, jednak podobn metodyk mo na stosowa i do innych nietoperzy, które
w Polsce zak adaj kolonie rozrodcze g ównie na strychach i s tam widoczne. Dotyczy to
przede wszystkim dwóch gatunków:
 podkowiec ma y Rhinolophus hipposideros
 nocek orz siony Myotis emarginatus
W ograniczonym zakresie (przede wszystkim liczenie podczas wylotów) metodyka ta
mo e by tak e wykorzystywana do monitoringu innych gatunków nietoperzy, których kolonie rozrodcze cz sto wyst puj w budynkach. Jednak w ich przypadku mo e ona s u y
praktycznie wy cznie do ledzenia stanu i losów konkretnej kolonii, ale nie mo na na jej
podstawie wnioskowa o stanie ca ej populacji. Zwykle tak e niemo liwe jest policzenie
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okazów (w tym nielotnych m odych) w samym schronieniu, st d wymaga pewnych modyfikacji. Gatunki wchodz ce tu w gr to przede wszystkim:
 nocek Natterera Myotis nattereri,
 nocek ydkow osy Myotis dasycneme,
 nocek Brandta Myotis brandtii,
 nocek w satek Myotis mystacinus,
 nocek Alkatoe Myotis alcathoe,
 mroczek posrebrzany Vespertilio murinus,
 mroczek poz ocisty Eptesicus nilssonii,
 mroczek pó ny Eptesicus serotinus,
 karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,
 karlik drobny Pipistrellus pygmaeus,
 karlik wi kszy Pipistrellus nathusii,
 borowiec wielki Nyctalus noctula,
 gacek brunatny Plecotus auritus,
 gacek szary Plecotus austriacus.

Monitoring schronie zimowych
Monitoring hibernuj cych nietoperzy praktycznie wg tej samej metodyki prowadzi si od
lat w stosunku do wszystkich gatunków nietoperzy zimuj cych w jaskiniach i innych schronieniach podziemnych. Drobne modyfikacje polegaj przede wszystkim na konieczno ci
dok adniejszego badania niewielkich szczelin i otworów, z których inne gatunki korzystaj
cz ciej jako kryjówek w zimowiskach, a tak e na konieczno ci uwzgl dniania w monitoringu tak e mniejszych, gorzej izolowanych schronie . W przypadku poszczególnych
gatunków ich szczytowe liczebno ci w zimowiskach mog tak e przypada w ró nych
okresach. Niektóre grupy podobnych do siebie gatunków podczas zimowania nie s te
rozró niane, lecz zlicza si je wspólnie. Jednak przy uwzgl dnieniu tych ró nic najbardziej
wskazane jest równoczesne monitorowanie wszystkich tych gatunków. Zapewnia to z jednej strony optymalne wykorzystanie si i rodków, a z drugiej minimalizuje wp yw bada
na nietoperze, poprzez ograniczenie liczby inwentaryzacji do 12 w trakcie sezonu.
Monitoring zimowisk podziemnych w Polsce mo e dostarczy istotnych danych przede
wszystkim w stosunku do nast puj cych gatunków nietoperzy:
 podkowiec ma y Rhinolophus hipposideros,
 nocek Natterera Myotis nattereri,
 nocek w satek, Brandta i Alkatoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe,
 nocek rudy Myotis daubentonii,
 mroczek poz ocisty Eptesicus nilssonii,
 gacek brunatny Plecotus auritus,
 gacek szary Plecotus austriacus,
 mopek Barbastella barbastellus.
Lokalnie, w odniesieniu do konkretnych obiektów, znacz ce statystycznie dane mo na
uzyska tak e w odniesieniu do nast puj cych gatunków:
 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii,
 nocek ydkow osy Myotis dasycneme,
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 nocek orz siony Myotis emarginatus,
 karliki malutki i drobny Pipistrellus pipistrellus / pygmaeus.
Jednak w odniesieniu do tych ostatnich 5 gatunków wykrywane w podziemiach liczebno ci ich osobników s tak niewielkie w porównaniu z ich prawdopodobn ca kowit liczebno ci na terenie Polski, e na podstawie wyników tego monitoringu nie mo na wyci ga wniosków na temat populacji tych nietoperzy w szerszej skali.
W Polsce w podziemiach notuje si tak e przypadki hibernacji co najmniej 6 innych
gatunków nietoperzy, jednak s one tak rzadkie, e nawet w skali lokalnej obserwacje te
nie dostarczaj adnych istotnych statystycznie informacji.
Nale y zaznaczy , e wspólny monitoring wszystkich nietoperzy zimuj cych w podziemiach jest obowi zkiem Polski wynikaj cym z ratyfikowanego przez ni Porozumienia
o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS.

6. Ochrona gatunku
Nocek du y podlega ochronie prawnej, ale nie jest to ochrona wystarczaj ca. Skuteczna
ochrona tego gatunku musi obejmowa ochron siedlisk. Poniewa nocki du e wykorzystuj w ró nych okresach roku i doby ca kowicie odmienne rodzaje siedlisk, skuteczna
ochrona tego gatunku musi je obejmowa wszystkie. Aktualnie prowadzone dzia ania
obejmuj w zasadzie jedynie wybrane schronienia letnie i zimowe, cho w ostatnich latach zacz to tak e uwzgl dnia potrzeb ochrony tras przelotów i erowisk, przy ocenie
wp ywu planowanych elektrowni wiatrowych na nietoperze.

Schronienia letnie
Kolonie rozrodcze nocka du ego s w Polsce prawdopodobnie najbardziej zagro onym
rodzajem jego siedlisk, co mo e skutkowa zmniejszeniem si krajowej populacji rozrodczej tego gatunku. S one nara one na ró ne zagro enia (nie zawsze zidentyfikowane),
powoduj ce silne fluktuacje liczebno ci lub gini cie kolonii. Jednym ze zidentyfikowanych
zagro e jest coraz cz ciej zak adane nocne o wietlenie budynków sakralnych. Powoduje
ono najcz ciej szybki zanik ich kolonii. Szkodliwe dla nietoperzy jest nie tylko o wietlenie
okolic otworów, przez które nietoperze wlatuj i wylatuj ze schronienia, ale tak e tras
dolotu. O wietlenie od do u otworów i okienek niewykorzystywanych przez nietoperze,
ale umo liwiaj cych przedostanie si wiat a do pomieszcze przez nie zajmowanych,
p oszy nietoperze.
W odniesieniu do kolonii rozrodczych powa nym zagro eniem jest te zanik odpowiednich, dost pnych miejsc. W nowych budynkach zwykle nie ma ju obszernych, nieu ytkowanych strychów, a poddasza w starych ko cio ach, pa acach, szko ach itp. przy
okazji remontów s obecnie coraz cz ciej uszczelniane, co uniemo liwia ich wykorzystywanie przez nietoperze. Kurczy si wi c dramatycznie liczba nie tylko zajmowanych, ale
i potencjalnych letnich schronie kolonii rozrodczych.
Dla ochrony nocków du ych wa ne jest nie tylko zachowanie du ych schronie dla
kolonii rozrodczych, ale tak e odpowiedniej liczby ma ych schronie wykorzystywanych
przez samce i samice w okresach nag ego pogorszenia si pogody oraz przez obie p cie
w sezonie godowym.
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Dla ochrony letnich schronie nocków du ych wskazane by oby podj cie co najmniej
nast puj cych dzia a :
 zintensyfikowanie poszukiwa , m.in. z u yciem telemetrii (Schneider, Hammer 2005)
w celu identyfikacji wa nych kolonii rozrodczych tego gatunku w ca ej Polsce;
 niedopuszczanie do nocnej iluminacji w okresie wiosenno-letnim budynków zajmowanych przez kolenie rozrodcze nocka du ego (lub ewentualnie stosowanie iluminacji
ograniczonej, z odpowiednimi rodkami ograniczaj cymi jej oddzia ywanie);
 zapocz tkowanie i realizacja ogólnopolskiego programu ochrony nocka du ego (np.
wg zasad stosowanych w Niemczech  Simon i in. 2004), w którym wa nym elementem powinno by ograniczanie konfliktów mi dzy letnimi koloniami tych nietoperzami
a u ytkownikami budynków (m.in. budowa platform na guano pod koloniami);
 sta y monitoring kolonii i taka modyfikacja dzia a zwi zanych z remontami czy modernizacj strychów, by nie odbywa o si to kosztem nietoperzy;
 w przypadku pojawienia si na strychu p omykówki  monta konstrukcji oddzielaj cych cz
zajmowan przez nietoperze od miejsca gniazdowania sowy;
 identyfikacja na obszarach wa nych dla nocków du ych (np. na obszarach Natura
2000 chroni cych te ssaki) potencjalnych, lecz aktualnie niewykorzystywanych przez
ten gatunek schronie , i podejmowanie stara w celu zachowania, a czasem tak e odtworzenia ich przydatno ci dla nietoperzy;
 ochrona drzew dziuplastych na terenach erowiskowych nocka du ego, a w przypadku
ich niedostatku  stosowanie odpowiednich skrzynek.

Schronienia zimowe
W wielu zimowych schronieniach obserwuje si wzrost liczebno ci zimuj cych nocków
du ych, jednak dla jednoznacznego potwierdzenia, e jest to trend populacyjny, a nie np.
wynik uczenia si przez nietoperze nowych zimowisk, przy równoczesnym zaniku innych,
konieczna jest czna analiza statystyczna wyników z mo liwie wszystkich znanych zimowisk tego gatunku (a co najmniej z wszystkich zimowisk obj tych ogólnopolskim monitoringiem), obejmuj ca okres co najmniej 5 lat. Niepokoj ce jest, e wi kszo wa nych
zimowisk nie jest w ogóle zabezpieczona, a istniej ce zabezpieczenia s nieskuteczne
albo zosta y zniszczone i nikt ich nie odnawia. We wszystkich tych obiektach stwierdza
si nie tylko brak zabezpiecze , ale i presj ze strony odwiedzaj cych. Wydaje si , e brak
skutecznych zabezpiecze schronie w okresie zimowym jest obecnie najpowa niejszym
zagro eniem dla zimuj cych w Polsce nocków du ych. Jest to szczególnie istotne w przypadku tego gatunku, gdy najcz ciej hibernuje on w miejscach widocznych, a ze wzgl du
na rozmiary jest atwo zauwa any. Dlatego wi kszo przypadków celowego zabijania
nietoperzy w zimowiskach dotyczy w a nie nocka du ego. Zagro enie jest te szczególnie
du e w zwi zku ze strategi zimowania tego gatunku, polegaj c na hibernacji w wy szej
temperaturze, ale z mniejsz liczb przebudze . Ka de dodatkowe przebudzenie zmniejsza szanse na przetrwanie danego osobnika do wiosny. Wskazuje to na konieczno poprawy efektywno ci dzia a organów odpowiedzialnych za ochron gatunków. Organizacje
pozarz dowe nie s w stanie w pe ni zast pi pa stwa w tej dziedzinie. Nawet je li w ramach poszczególnych przedsi wzi mog one za o y odpowiednie zabezpieczenia, nie
maj nast pnie rodków na ich sta e utrzymywanie i odnawianie. Podobnie, organizacje
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maj bardzo ograniczone mo liwo ci wp ywu na niekorzystne plany i programy gmin lub
w a cicieli poszczególnych obiektów.
Podstawowe zalecenia ochronne w odniesieniu do zimowisk nocków du ych, zgodne
m.in. z opracowaniem EUROBATS (Mitchell-Jones i in. 2007), to:
 zamykanie wa niejszych zimowisk za pomoc odpowiednich krat (nie utrudniaj cych
przelotu) co najmniej na okres 15 IX  15 IV i utrzymywanie tych zabezpiecze ;
 niedopuszczanie do niekorzystnych zmian mikroklimatu w zimowiskach (osuszanie,
zmiany temperatury, zwi kszanie przewiewów w okresie hibernacji);
 niewykonywanie w okresie hibernacji adnych prac w zimowisku, które mog yby niepokoi nietoperze, z wyj tkiem dzia a ratunkowych;
 niedopuszczanie ruchu turystycznego w wa nych zimowiskach nocków du ych (tak e
w ich cz ciach bezpo rednio po czonych z g ównym zimowiskiem, w celu unikni cia opisanego wcze niej efektu domina);
 zapobieganie lokalizacji róde ha asu lub drga w bezpo redni s siedztwie zimowiska
(granic jest w tym wypadku mo liwo przenikania d wi ków lub drga do zimowiska);
 zapobieganie lokalizacji w pobli u wlotów do zimowisk instalacji czy inwestycji mog cych zak óca przeloty  np. ruchliwych dróg, o wietlenia);
 niedopuszczanie do nadmiernego zarastania wlotów do zimowiska (np. przez krzewy),
które mog oby utrudnia nietoperzom swobodne latanie.
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