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1. Wprowadzenie

Nietoperze.(Chiroptera). to.niezwykle. fascynująca. i. tajemnicza.grupa.zwie-
rząt ..Jako.jedyne.z.kręgowców.(poza.ptakami).osiągnęły.umiejętność.aktyw-
nego.lotu ..Wbrew.temu,.co.się.dawniej,.a.w.niektórych.przypadkach.jeszcze.
obecnie.o.nich.sądzi,.nietoperze.są.ssakami.a.nie.ptakami!.Posiadają.typowe.
cechy.ssaków:.ciało.pokryte.włosami,.gruczoły.mleczne.u.samic,.zróżnicowa-
ne.uzębienie,.charakterystyczną.budowę.szkieletu.i.żyworodność.[1] .

2. Morfologia i systematyka nietoperzy

Najbardziej.charakterystyczną.cechą.nietoperzy.są.skrzydła,.które.powstały.
z.przekształconych.kończyn.przednich ..Silnie.wydłużone.palce.i.kości.śródrę-
cza.oraz.przedramię.i.ramię.tworzą.rusztowanie,.na.którym.rozpięta.jest.bło-
na.lotna ..Delikatna.i.elastyczna,.podwójna.warstwa.skóry.sięga.aż.do.boków.
ciała.i.kończyn.tylnych ..Tylko.pierwszy.palec.–.kciuk,.wystaje.poza.skrzydło ..
Łacińska.nazwa.nietoperzy.Chiroptera.znaczy.dosłownie.„rękoskrzydłe” ..Tyl-
ne. kończyny. są. dobrze. rozwinięte,. zakończone. pięciopalczastymi. stopami.
zaopatrzonymi.w.pazurki.umożliwiające.poruszanie.się.i.zaczepianie.na.spo-
czynek ..Układ.ścięgien.w.stopie.nietoperza.umożliwia.swobodne.zwisanie.bez.
zmęczenia.mięśni.[1] ..Na.głowie.nietoperzy.spotykamy.kolejne,.bardzo.cha-
rakterystyczne.elementy.–.są.to.wyrostki.skórne.na.nosie.i.w.uszach ..U.więk-
szości. nietoperzy. na. dolnym. brzegu. ucha. znajduje. się. płatek. skórny. tzw ..
„koziołek”.(tragus) ..W.zależności.od.gatunku.jest.on.wydłużony.i.spiczasty.
bądź.szeroki.i.krótki,.grzybkowaty.lub.rozdwojony ..Wyrostki.skórne.na.nosie.
mają.jeszcze.bardziej.zróżnicowane.kształty.i.strukturę ..Z.ich.podobieństwa.
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do.przedmiotów.wzięły.się.nazwy.niektórych.rodzin.nietoperzy,.np .. liścio-
nosy.Phyllostomatidae,. lironosy.Megadermatidae,. podkowce.Rhinolophidae.
[1] ..Niektóre.gatunki.nietoperzy.mają. stosunkowo.małe.uszy.osadzone.po.
bokach.głowy,.natomiast.u.innych.uszy.są.ogromne,.równe.niemal.długości.
ciała,.czasem.stykające.się.lub.zrośnięte.na.środku.głowy ..Oczy.u.większości.
gatunków.są.słabo.rozwinięte,.niekiedy.małe,.ukryte.wśród.gęstego.futerka ..
Sprzyja.to.mylnemu.przekonaniu,.że.nietoperze.są.ślepe ..Większość.gatun-
ków,.jako.zwierzęta.nocne,.ma.słabo.rozwinięty.wzrok,.natomiast.posługują.
się.doskonale.rozwiniętym.słuchem.i.orientują.w.przestrzeni.za.jego.pomocą ..
Polega.to.na.wysyłaniu.dźwięków.wysokiej.częstotliwości.przez.nozdrza.lub.
pyszczek ..Fale.dźwięku.odbijają.się.od.przedmiotów.w.otoczeniu.zwierzęcia,.
a.echo.powracającego.dźwięku.zostaje.pochwycone.i.przetworzone.[1,.2] .

Takie.postrzeganie.–.echolokacja,.nie.różni.się.w.odbiorze.od.postrzega-
nia.wzrokowego ..O.ile.człowiek.widzi.obiekty.dzięki.odbijającym.się.od.nich.
falom.światła,.to.nietoperz.widzi,.a.właściwie.słyszy.obiekty,.dzięki.odbijają-
cym.się.falom.dźwięku ..Następnie.obraz.otaczającego.świata.tworzony.jest.
w.mózgu .. Jednak.dźwięki.te.nie.są.słyszalne.dla. ludzi.–.są.to.ultradźwięki ..
Echolokacja.została.odkryta.i.opisana.w.pierwszej.połowie.XX.w ..

Pod. względem. rozmiarów. nietoperze. to. raczej. niewielkie. zwierzęta ..
Większość.gatunków.waży.zaledwie.kilkadziesiąt.gramów,.zaś.ich.rozpiętość.
skrzydeł.nie.przekracza.50.cm ..Największe.gatunki.należą.do.owocożernych.
rudawkowatych.(np ..kalong.Pteropus vampyrus.–.największy.nietoperz.o.roz-
piętości.skrzydeł.około.1,5.m.i.wadze.ponad.1.kg),.a. także.drapieżnych. li-
ścionosowatych.i.lironosowatych.(np ..liścionos.Vampyrum spectrum.ma.roz-
piętość.skrzydeł.dochodzącą.do.ok ..1.m) ..Z.kolei.najmniejszym.nietoperzem,.
a. zarazem. najmniejszym. ssakiem. świata,. jest. żyjący. w. Tajlandii. ryjkonos.
malutki.ważący.2.g.i.o.rozpiętości.skrzydeł.około.10.cm.[1,.3] ..Dotychczas.
w.obrębie.rzędu.nietoperzy.wyróżniano.dwa.główne.podrzędy:.

–. Megachiroptera.–.nietoperze.owocożerne,.mogą.też.żywić.się.pyłkiem.
i.nektarem.kwiatowym,.występują.tylko.w.tropikach;

–. Microchiroptera. –. nietoperze. owadożerne. zamieszkują. prawie. całą.
kulę.ziemską,.kilka.gatunków.tropikalnych.z.tej.grupy.odżywia.się.też.
małymi.zwierzętami,.a.3.gatunki.wampirów.(żyjące.w.tropikach.Ame-
ryki.Środkowej.i.południowej).krwią.zwierząt.stałocieplnych .

Współcześnie.zaawansowane.badania.molekularne.i.genetyczne.dostar-
czają. nowych. informacji. na. temat. pokrewieństwa. poszczególnych. rodzin,.
tym.samym.pozwalają.modyfikować.i.uzupełniać.klasyfikację.dotyczącą.Chi-
roptera ..Obecnie.najbardziej.aktualna.jest.idea.podziału.rzędu.Chiroptera.na.
podrzędy.Pteropodiformes.(w.składzie.Pteropodidae,.Rhinolophidae,.Hipposi-
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deridae,.Megadermatidae,.Craseonycteridae.i.Rhinopomatidae).oraz.Vesperti-
lioniformes.[1] ..Na.świecie.żyje.ponad.1100.gatunków.nietoperzy,.stanowi.to.
około.25%.gatunków.wszystkich.ssaków ..Przy.czym.dzięki.najnowszym.zdo-
byczom.nauk.z.dziedziny.biologii.molekularnej.i.genetyki.opisywane.są.nowe.
gatunki,.które.dotychczas.pozostawały.nieznane.ze.względu.na.morfologicz-
ne.podobieństwo.do.innych ..Grupy.takich.gatunków.nazywane.są.bliźniaczy-
mi.i.dopiero.szczegółowe.analizy.morfometryczne,.akustyczne.i.genetyczne.
pozwalają. je. rozdzielić. taksonomicznie. [1,. 4,. 5,. 6] .. Największe. bogactwo.
chiropterofauny.występuje.w.regionach.tropikalnych ..W.Europie.występuje.
około.45.gatunków,.w.Polsce.wykazano.dotychczas.25.gatunków.[1,.6] ..

3. Tryb życia nietoperzy

Wszystkie.występujące.w. naszym. kraju. nietoperze. są. owadożerne .. Ofiary.
chwytają.w.powietrzu,.przy.czym.rzadko.łapią.je.bezpośrednio.pyszczkiem,.
najczęściej.ofiara. jest.zagarniana.błoną. lotną. lub.ogonową,.po.czym.nieto-

Fot ..1 ..Budowa.ciała.nietoperza.na.przykładzie.mroczka.późnego.Eptesicus.serotinus 
(fot ..Michał.Piskorski)
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perz.sięga.po.nią.zębami ..W.ciągu.jednej.nocy.nietoperz.zjada.nawet.kilkaset.
owadów,.średnio.spożywa.pokarm.o.masie.sięgającej.połowy.masy.swojego.
ciała.[1] .

Największe.krajowe.gatunki.to.borowiec.wielki,.mroczek.późny.i.nocek.
duży.o.długości.ciała.około.8–10.cm.i.rozpiętości.skrzydeł.około.45–50.cm ..
Najmniejsze. to. karlik.malutki. i. karlik. drobny.wielkości. zaledwie. 3–4. cm,.
o. rozpiętości. skrzydeł.około.15–20.cm.[3,.7,.8] ..Bogactwo.gatunkowe.nie-
toperzy.znajduje.swoje.odbicie.w.różnorodności.schronień.przez.nie.wyko-
rzystywanych ..Duża. część. gatunków. znajduje. kryjówki.w. różnego. rodzaju.
podziemiach:.jaskiniach,.sztolniach,.piwnicach,.tunelach,.fortach.i.bunkrach ..
Inne.gatunki.wykorzystują.dziuple,.szczeliny.kory,.a.także.budynki.strychy,.
szczeliny.ścian.i.stropów.[1,.3] ..Nietoperze.to.ssaki.o.niskim.tempie.rozrodu.
–.większość.gatunków.wydaje.na.świat.zaledwie.jedno.młode.rocznie,.u.nie-
których.gatunków.występuje.po.2.młode.w.miocie,.a.wyjątkowo.3.[1] .

Jednocześnie.są.to.zwierzęta.raczej.długowieczne.jak.na.swoje.rozmiary.
ciała,.mogą.żyć.do.kilkunastu.lat,.a.w.niektórych.przypadkach.do.20–30 ..Ten.
fakt.pozwala.na. rozród.przez.dłuższy.czas,. jednak.z.drugiej. strony.naraża.
zwierzę.na.akumulację.toksyn.i.innych.zagrożeń.[3] .

Cykl.życiowy.naszych.nietoperzy.zdeterminowany.jest.przez.klimat ..Wio-
sną.i. latem.są.niezwykle.aktywne,. intensywnie.żerują ..Późną.wiosną.samice.
skupiają.się.w.koloniach.rozrodczych,.tworząc.grupy.od.kilku.do.kilkuset.osob-
ników ..Zwykle.w.jednej.kryjówce.przebywają.wyłącznie.samice.tego.samego.
gatunku,. ale. zdarzają. się. także. kolonie.mieszane ..Młode. nietoperze. zwykle.
przychodzą.na.świat.w.czerwcu,.samica.rodzi.jedno,.rzadziej.dwa.młode,.które.
jak.w.przypadku.innych.ssaków.są.karmione.mlekiem.matki ..Przebywają.pod.
opieką.przez.4–6.tygodni ..Dorosłe.samice.pozostają.w.kolonii.do.czasu.uzy-
skania.przez.młode.samodzielności,.później.kolonia.rozpada.się ..Samce.żyją.
w.tym.czasie.zazwyczaj.samotnie,.zajmują.terytoria.i.tam.czekają.na.pojawie-
nie.się.samic ..Jesienią.ma.miejsce.rojenie.(tzw ..swarming),.czyli.zaloty.i.koja-
rzenie.nietoperzy ..W.zimie,.gdy.nie.ma.owadów,.którymi.żywią.się.nietoperze,.
muszą.jakoś.przetrwać:.część.gatunków.wędruje.na.południe.(nawet.ok ..2.ty-
siące.km),.inne.spędzają.ten.okres.hibernując.w.różnego.typu.zimowiskach.[1] .

Z.18.rodzin.Microchiroptera.tylko.dwie.są.szerzej.rozmieszczone.w.klima-
cie.umiarkowanym:.mroczkowate.i.podkowcowate,.zdolne.do.pełnej.hiber-
nacji ..Wykazują.one.największą.zdolność.kontrolowanej.zmiennocieplności ..
Same.decydują.o.temperaturze.swojego.ciała ..Zmiennocieplność.powoduje,.
że.w.stanie.obniżonej. aktywności.mogą.one.zapadać.w. tzw .. torpor,.nawet.
latem,.codziennie,.na.kilka.godzin.lub.dłużej.[1] .

Nietoperze.potrafią.obniżyć.temperaturę.ciała.szybciej.niż.inne.ssaki.po-
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Fot .. 2 .. Hibernujący. mopek. Barbastella. barbastellus. –. gatunek. z. załącznika. II. Dyrektywy.
Siedliskowej.(fot ..Michał.Piskorski)

dobnej.wielkości.i.również.szybciej.umieją.ją.z.powrotem.podwyższyć ..Torpor.
charakteryzuje.się.mniejszym.stopniem.spowolnienia.metabolizmu.niż.ma.to.
miejsce.w.stanie.hibernacji ..Zazwyczaj.nietoperze.utrzymują.normalną.tempe-
raturę.ciała.w.porze.nocnej.aktywności,.a.w.pozostałym.okresie.doby.obniżają.
swoją.temperaturę,.oszczędzając.w.ten.sposób.energię,.która.normalnie.zosta-
łaby.zużyta.na.utrzymanie.wysokiej.temperatury.ciała ..Taki.stan.odrętwienia.
może.przeciągnąć.się.do.kilku.dni,.jeżeli.w.tym.czasie.nie.ma.sprzyjających.wa-
runków.do.normalnej.aktywności,.np ..silne.opady.deszczu.uniemożliwiające.
żerowanie.[1] ..Hibernacja,.czyli.sen.zimowy,.polega.na.obniżeniu.temperatury.
ciała.do.poziomu.otoczenia.–.zwykle.ok ..4–8.stopni.(czasami.nawet.mniej,.ale.
rzadko.lub.okresowo) ..Tempo.wszystkich.procesów.życiowych.spada,.a.nieto-
perze.są.wówczas.zupełnie.bezbronne ..Na.sen.zimowy.wybierają.więc.miejsca,.
gdzie.penetracja.ludzka.jest.mała.i.nie.są.narażone.na.ataki.drapieżników ..Pier-
wotnie.zwierzęta.te.wykorzystywały.przede.wszystkim.jaskinie.lub.odpowied-
nio.grube.drzewa,.stopniowo.przystosowały.się.do.korzystania.ze.schronień.
pochodzenia. antropologicznego. np .. piwnice,. schrony. bojowe,. forty,. tunele,.
bunkry. itd .. Jednak.presja. ludzi. jest. coraz.większa. i.przebywanie.nietoperzy.
nawet.w.takich.miejscach. jak.np ..podziemia.wiąże.się.dla.nich.wielkim.nie-
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Fot .. 3 .. Zabezpieczenie. zimowiska. nietoperzy. na. przykładzie. kamieniołomów. komorowych.
w.Bochotnicy.–.ostoja.siedliskowa.PLH060015.(fot ..Michał.Piskorski)

Fot ..4 ..Nocki.duże.Myotis myotis w.kolonii.rozrodczej.na.strychu.liceum.ogólnokształcącego.
w.Opolu.Lubelskim.–.ostoja.siedliskowa.PLH060054.(fot ..Michał.Piskorski)
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bezpieczeństwem ..Ryzyko.to.dotyczy.zarówno.możliwości.fizjologicznych,.jak.
i.presji.drapieżniczej.[1] ..Odpowiedni.zapas.tłuszczu.zgromadzony.na.jesien-
nych.żerowiskach.powinien.gwarantować.przetrwanie.do.wiosny ..Na.okres.hi-
bernacji.wkalkulowane.są.okresowe.przebudzenia,.ale.każde.dodatkowe.może.
spowodować. wcześniejsze. wyczerpanie. zapasów .. Samo. wiszenie. i. trwanie.
w.stanie.hibernacji. jest.mało.energochłonne,.ale.wybudzenia.spowodowane.
niepokojeniem.i.okresy.zimowej.aktywności.w.poszukiwaniu.bezpiecznej.kry-
jówki.pochłaniają.dużo.energii ..W.takiej.sytuacji.nietoperze.mogą.wcześniej.
wyczerpać.zasoby.i.zginąć.[1] .

Nietoperze.to.zwierzęta.postrzegane.w.społeczeństwie.jako.odrażające.
a. nawet. niebezpieczne .. Dawniej.wierzono,. iż.mają. kontakty. z. diabłem,. że.
wplątują.się.we.włosy,.przynoszą.nieszczęście.itp ..Sprawiają.wrażenie.tajem-
niczych.i.unikających.człowieka,.a.to.dlatego,.że.zamieszkują.ciemne,.mrocz-
ne.miejsca,.tam.gdzie.ludzie.z.reguły.boją.się.wchodzić:.podziemia.i.jaskinie,.
wieże. i. strychy.kościelne. [1,. 3] .. Z.powodu. złej. sławy.nietoperze.były. czę-
stokrotnie. tępione .. Dodatkowo. działalność. człowieka. i. negatywne. zmiany.
w.środowisku.spowodowane.urbanizacją.i.przemysłem.sprawiły,.iż.skurczy-
ły.się.ich.siedliska,.żerowiska.i. ilość.kryjówek,.doprowadziło.to.do.zmniej-
szania. liczby. tych.zwierząt ..Ponadto.od. lat.50 ..XX.wieku. liczba.nietoperzy.
zaczęła.gwałtownie.maleć.ze.względu.na.stosowane.w.rolnictwie.pestycydy.
i. inne. środki. chemiczne. oraz. z. powodu. zanieczyszczenia. powietrza,. gleby.
i.wód ..Fakt,.że.są.owadożerne.powodował,.że.miały.mniej.pożywienia,.a.za-
trute.owady.akumulowały.w.ich.organizmach.toksyczne.związki ..Drastycznie.
wpływało.to.na.kondycję.zwierząt.–.były.słabsze.i.mniej.płodne.(nietoperze.
rodzą.zwykle.jedno,.rzadziej.dwa.młode.w.ciągu.roku),.stawały.się.nieliczne ..
Z.tego.powodu.zostały.objęte.ochroną.gatunkową.[1] .

Nietoperze.jako.grupa.są.bardzo.dobrymi.bioindykatorami,.gdyż.stano-
wią.najważniejszą.i.najliczniejszą.żywiąca.się.owadami.nocnymi.grupę.kon-
sumentów,.a.także.ze.względu.na.wrażliwość.na.zmiany.środowiska.–.stan.ich.
populacji.może.wiele.powiedzieć.o.stanie.całego.ekosystemu.[1] ..Wykorzy-
stują.bardzo.wiele.siedlisk,.np ..obszary.podmokłe,.lasy,.tereny.zurbanizowa-
ne.i.rolnicze ..Stanowią.znaczącą.część.naszej.dzikiej.przyrody ..Dla.znakomitej.
większości.gatunków.nietoperzy.bardzo.istotne.są.siedliska.leśne,.stanowiąc.
podstawowy.biotop.ich.życia.i.oferując.kryjówki.oraz.bazę.żerowiskową.[9] ..
Jednak.w.dużym. stopniu. uzależnione. od. terenów. zurbanizowanych,. gdzie.
w.budynkach.mogą.zakładać.kolonie,.a.żerować.w.parkach,.ogrodach. i. in-
nych.terenach.zielonych .

Mniej.znanym.aspektem.cyklu.życiowego.nietoperzy.są.wędrówki.sezo-
nowe .. Niektóre. z. naszych. gatunków. podejmują. dalekodystansowe. migra-
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cje.na.podobieństwo.tych.ptasich ..Trasa. takich.przelotów. liczy.od.kilkuset.
do.nawet.1–2.tysięcy.kilometrów ..Wędrówki.te.odbywają.się.z.północnego.
wschodu.na.południe.i.południowy.zachód.naszego.kontynentu.[1,.10] ..Inne.
gatunki.podejmują.znacznie.krótsze.wędrówki.–.na.odległość.kilkudziesięciu.
kilometrów.ze.swoich.miejsc.rozrodu.do.zimowisk.[1,.11] .

Z.najnowszych.badań.wynika.fakt,.iż.nietoperze.są.grupą.zwierząt.szcze-
gólnie. narażoną. na. negatywny.wpływ. elektrowni.wiatrowych. [12,. 13,. 14,.
15] .. Zagrożenie. nietoperzy. przejawia. się. bezpośrednim. negatywnym. od-
działywaniem. elektrowni.wiatrowych. (śmiertelność.w.wyniku. kolizji). lub.
w.wyniku.tzw ..barotraumy,.czyli.urazów.układu.oddechowego.spowodowa-
nych.nagłą.zmianą.ciśnienia.w.pobliżu.obracających.się.łopat.[16] ..Najwięk-
sza.śmiertelność.nietoperzy.na. farmach.wiatrowych. jest.zwykle.notowana.
w.okresie.wędrówek.sezonowych ..Dotyczy.ona.głównie.wędrownych.gatun-
ków.nietoperzy.[17,.18] ..

Ze.względu.na.różnice.w.podatności.poszczególnych.gatunków.lub.grup.
gatunków.na.zagrożenia.wywoływane.przez.elektrownie.wiatrowe.różnych.
typów,.wyróżnia.się.następujące.stopnie.[19,.20]:

•. gatunki. bardzo. silnie. narażone. (borowce.Nyctalus. spp .,. karliki.Pipi-
strellus.spp .,.mroczek.posrebrzany.Vespertilio.murinus);

•. gatunki.silnie.narażone.(.mroczki.Eptesicus.spp .);
•. gatunki.o.mniejszym.stopniu.narażenia.(pozostałe.gatunki) .
Należy. przy. tym.brać. pod. uwagę,. że.w. przypadku. gatunków. rzadkich.

i.zagrożonych.nawet.stosunkowo.niewielkie.zwiększenie.śmiertelności.może.
mieć.istotny.wpływ.na.pogorszenie.stanu.ich.ochrony ..

Ponadto. znaczną. śmiertelność. nietoperzy. obserwuje. się. w. miejscach,.
gdzie. szlaki. przelotów. nietoperzy. krzyżują. się. z. ruchliwymi. drogami,. co.
szczególnie.dotyczy.młodych.niedoświadczonych.osobników,.a.także.nieto-
perzy.latających.powoli.lub.nisko.nad.powierzchnią.ziemi.[1,.20] .

4. Ochrona nietoperzy – akty prawne

Najlepszym.sposobem.na.ochronę.nietoperzy.i.ich.siedlisk.jest.po.pierwsze.
nie.szkodzić:.nie.wchodzić.do.zimowisk,.nie.dotykać,.nie.chuchać.na.śpiące.
zwierzęta,.nie.świecić.na.nie.latarkami,.w.ogóle.nie.przeszkadzać.śpiącym ..
Ważne. jest. także. właściwe. zabezpieczenie. kolonii. letnich,. niestosowanie.
środków.chemicznych.w.rolnictwie. i. leśnictwie,.wieszanie.specjalnych.bu-
dek,. stosowanie. nietoksycznych. środków. impregnacji. drewna. w. budowie.
strychów. oraz. propagowanie. wiedzy. o. tych. zwierzętach .. Istotne. jest,. aby.
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przełamywać.negatywny.wizerunek.nietoperzy.i.stosunek.do.nich,.uświada-
miać,. że.obiegowe.opinie,. zabobony. i.przesądy.nie.mają.podstaw. i. są.nie-
prawdziwe ..Często.dopiero.bliższy.kontakt.sprawia,.że.widzimy.jakie.są.ła-
godne. i.przyjemne,.a. jednocześnie.bezbronne.wobec.działań.człowieka,.co.
czyni. je. jedną. z. najbardziej. zagrożonych. grup. zwierząt. [3] ..Wszystkie. 25.
gatunków. nietoperzy.występujących.w. Polsce. podlega. ochronie. ścisłej. na.
podstawie.Rozporządzenia.Ministra.Środowiska.w.sprawie.gatunków.dziko.
występujących.zwierząt.objętych.ochroną.z.dnia.7.października.2014.r ..(Dz ..
U ..z.2014.r .,.poz ..1348).będącego.wypełnieniem.zapisu.zawartego.w.Ustawie.
o.Ochronie.Przyrody.z.dnia.16.kwietnia.2004.r ..(Dz ..U ..04 .92 .880.z.późn ..zm .) ..
Kilka.gatunków:.podkowiec.mały.Rhinolophus hipposideros,.podkowiec.duży.
Rhinolophus.ferrumequinum,.nocek.Bechsteina.Myotis bechsteinii,.nocek.łyd-
kowłosy.Myotis dasycneme,.mroczek.posrebrzany.Vespertilio murinus,.mro-
czek.pozłocisty.Eptesicus nilssonii.i.borowiaczek.Nyctalus leisleri.wpisane.są.
do.„Polskiej.czerwonej.księgi.zwierząt”.jako.gatunki.zagrożone.wyginięciem.
lub.bliskie.zagrożenia.[20] ..Dodatkowo.wszystkie.wymienione.powyżej.ga-
tunki,.a.także.mopek.Barbastella barbastellus,.wpisane.zostały.na.Czerwoną.
listę.zwierząt.ginących.i.zagrożonych.w.Polsce.[22] ..

Na.szczeblu.międzynarodowym.nietoperze.są.chronione.na.podstawie:
1 .. Aneksu. II. i. III. Konwencji. Berneńskiej. (the. Bern. Convention. on. the.

Conservation.of.European.Wildlife.and.Natural.Habitats,.Bern,.1979,.Appen-
dix.II,.III) .

2 .. Aneksu. II. Konwencji. o. Ochronie. Wędrownych. Gatunków. Dzikich.
Zwierząt.(Konwencji.Bońskiej).(the.Bonn.Convention.on.the.Conservation.of.
Migratory.Species.of.Wild.Animals,.Bonn,.1979,.Appendix.II) .

3 .. Porozumienia.o.Ochronie.Nietoperzy.w.Europie. (Agreement.on. the.
Conservation.of.Bats. in.Europe,.EUROBATS).będącego.porozumieniem.za-
wartym.na.bazie.zapisów.Konwencji.Bońskiej .

4 .. Dyrektywy.Rady.92/43/EWG.z.dnia.21.maja.1992.r ..w.Sprawie.Ochro-
ny.Siedlisk.Naturalnych.oraz.Dzikiej.Fauny.i.Flory.[the.EC.Directive.on.the.
Conservation.of.Natural.Habitats.and.of.Wild.Fauna.and.Flora.(92/43/EEC)].
zwanej.Dyrektywą.Siedliskową ..

Wszystkie.wymienione.akty.prawne.obowiązują.także.w.Polsce ..Dyrek-
tywa.Siedliskowa.Unii.Europejskiej.w.załączniku.II.wymienia.gatunki.objęte.
szczególną.ochroną ..Spośród.nietoperzy.są.to:.podkowiec.duży,.podkowiec.
mały,.nocek.duży,.nocek.Bechsteina,.nocek.orzęsiony,.nocek.łydkowłosy.i.mo-
pek ..W. ramach. sieci.Natura.2000,.wprowadzającego.w. życie. założenia. tej.
Dyrektywy,. dla. gatunków. tych. wymagane. jest. tworzenie. tzw .. Specjalnych.
Obszarów.Ochrony.Siedlisk.(SOOS) ..W.załączniku.IV.Dyrektywy.Siedliskowej.
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wymienione.są.pozostałe.gatunki.nietoperzy,.objęte.ochroną,.ale.nie.wyma-
gające. tworzenia.SOOS ..W.1996.r ..Polska. stała. się.Państwem-Stroną.Poro-
zumienia.o.Ochronie.Nietoperzy.w.Europie. (EUROBATS,.Dz ..U ..Nr.96,.poz ..
1112) ..Najważniejszymi. zobowiązaniami.wynikającymi. z. przystąpienia. do.
tego.porozumienia.są:

1 .. wskazanie.stanowisk,.w.tym.schronień,.ważnych.dla.utrzymania.sta-
nu.zachowania.i.ochrony.nietoperzy;

2 .. ochrona.tych.miejsc.przed.zniszczeniem.i.zakłócaniem.w.nich.spokoju;
3 .. identyfikacja.i.ochrona.przed.zniszczeniem.żerowisk.ważnych.dla.nie-

toperzy.oraz.przeciwdziałanie.zakłócaniu.spokoju.na.tych.obszarach.(Arty-
kuł.III,.§.2.Porozumienia);

4 .. popularyzacja.programu.ochrony.nietoperzy.i.zwrócenie.uwagi.opinii.
publicznej.na.wagę.problemu.ochrony.tych.zwierząt.(Artykuł.III,.§.4.Porozu-
mienia);

5 .. promocja. programów.badawczych. związanych. z. ochroną. i. kontrolą.
populacji. tych. ssaków. oraz. konsultacja. i. koordynacja. tych. programów. na.
szczeblu.międzynarodowym.(Artykuł.III,.§.7,.Porozumienia) ..

Polska. przystąpiła. do. Porozumienia. o. Ochronie. Nietoperzy. w. Europie.
w.1996.r ..(podstawa.prawna:.Dz ..U ..z.1999.r .,.Nr.96,.poz ..1112) ..Przedmiotem.
porozumienia,.będącego.szczególnym.aspektem.Konwencji.Bońskiej,.są.nieto-
perze,.a.jego.celem.–.koordynacja.wysiłków.w.poszczególnych.krajach.na.rzecz.
ochrony.tych.zwierząt.w.Europie ..Większość.postanowień.porozumienia.nie.
ma.charakteru.obligatoryjnego,.lecz.stanowi.zbiór.zaleceń ..W.Polsce.większość.
tych.zaleceń. jest.realizowana.[Wołoszyn.B .W ..Porozumienie.Bońskie.(EURO-
BATS).Centrum.Informacji.Chiropterologicznej.ISEZ.PAN,.Kraków] ..Z.zapisów.
o.prawnej.ochronie.gatunkowej.(Rozporządzenie.Ministra.Środowiska.z.dnia.
07.października.2014. r .).wynika.konieczność.wprowadzania. stref. ochron-
nych.dla.kolonii.zimowych.i.letnich ..Kolonie,.w.których.stwierdzono.w.ciągu.
ostatnich. 3. lat. ponad.200. osobników.podlegają. ochronie. strefowej .. Strefa.
ochronna.nie.jest.jednak.wystarczającym.zabezpieczeniem.kolonii,.gdyż.za-
pewniają.one.jedynie.zachowanie.warunków.spokoju.w.czasie.przebywania.
tam.nietoperzy ..W.przypadku.kolonii.zimowych.istotne.jest.zabezpieczenie.
również.tras.przelotów.w.czasie.sezonowej.migracji.z.i.do.zimowiska ..Ochro-
ny.wymagają. również. otoczenia. kolonii. letnich ..W. tym. przypadku. chodzi.
głównie.o.zabezpieczenie.żerowisk.oraz.tras.przelotów.do.nich ..Pewne.moż-
liwości.ochrony.większych.obszarów.wokół.kolonii.dają.zalecenia.systemu.
Natura. 2000 .. Poza. ochroną. nietoperzy. w. samych. ostojach. siedliskowych,.
które.czasem.ograniczają.się.do.konkretnego.miejsca.(np ..budynku,. jaskini.
itp .).wymagana.jest.ochrona.siedlisk.i.żerowisk.w.5.km.strefie.ochronnej ..
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We.wrześniu. 2006. r .. Porozumienie. o.Ochronie. Populacji. Europejskich.
Nietoperzy.EUROBATS,.którego.stronami.są.wszystkie.państwa.UE.(w.tym.
Polska).przyjęło.Rezolucję.nr.5 .6.pt .. „Wind.Turbines.and.Bat.Populations” ..
Rezolucja. ta. wskazuje. na. wagę. wspomnianego. zagrożenia. i. konieczność.
przeprowadzania. odpowiednich. ocen. oddziaływania. na. nietoperze. plano-
wanych.farm.wiatrowych ..Rezolucja.ta.w.Aneksie.1.zawiera.wytyczne.doty-
czące.zasad.przeprowadzania.takich.ocen ..Aneks.ten.ma.być.aktualizowany.
z.uwzględnieniem.aktualnego.stanu.wiedzy ..Ostatnia.jego.aktualizacja.miała.
miejsce.w.2008.r .,.a.jej.efekt.został.opublikowany.w.kilku.wersjach.języko-
wych.[18] ..Podobnie.jak.poprzednia.wersja.z.2006.r ..zawiera.on.szczegółowe.
zalecenia.dotyczące.aktualnych.metod.badania.wpływu.planowanych.elek-
trowni.wiatrowych.na.nietoperze,.zapewniających.uzyskanie.miarodajnych.
i.porównywalnych.przesłanek.naukowych.do.dokonania.oceny .

Polska,. jako.strona.EUROBATS,. jest.zobowiązana.do.realizacji.Rezolucji.
nr.5 .6.(Wind.Turbines.and.Bat.Populations).Sesji.Stron.tego.Porozumienia ..
Zgodnie.z.nią.Rząd.jest.zobowiązany.do.opracowania,.opierając.się.na.wy-
tycznych. EUROBATS,. krajowych. zasad. lokalizacji. elektrowni. wiatrowych.
oraz.wykonywania. ocen. ich. oddziaływania. i.monitoringu .. Inne. obowiązki.
Rządu.wynikające.z.tej.Rezolucji.to:

•. podnoszenie. świadomości. dotyczącej. potencjalnego. wpływu. elek-
trowni.wiatrowych.na.populacje.nietoperzy;

•. informowanie.na.temat.siedlisk. lub.obszarów,.na.których.nie.należy.
stawiać.elektrowni.wiatrowych.ze.względu.na.nietoperze.(co.wymaga.
wcześniejszego.określenia.tych.miejsc);

•. informowanie. podmiotów. inwestujących. w. energetykę. wiatrową.
o.konieczności.wykonywania.dodatkowych.badań.i.monitoringu;

•. uznanie.konieczności.wypracowania.odpowiednich.metod.określania.
tras.migracji .

. Na. terenie.Polski. stwierdzono.dotychczas.występowanie.25.gatun-
ków.nietoperzy.z.dwóch.rodzin:.podkowcowate.Rhinolophidae.oraz.mrocz-
kowate.Vespertilionidae:

. 1 .. Podkowiec.mały.Rhinolophus hipposideros.(Bechstein,.1800) .

. 2 .. Podkowiec.duży.Rhinolophus ferrumequinum.(Schreber,.1774) .

. 3 .. Nocek.Alkatoe.Myotis.alcathoe.(von.Helversen.&.Heller,.2001) .

. 4 .. Nocek.duży.Myotis.myotis.(Borkhausen,.1797) .

. 5 .. Nocek.Bechsteina.Myotis.bechsteinii.(Kuhl,.1817) .

. 6 .. Nocek.Natterera.Myotis.nattereri.(Kuhl,.1817) .

. 7 .. Nocek.ostrouszny.Myotis.blythii.(Tomes,.1857) .

. 8 .. Nocek.orzęsiony.Myotis.emarginatus.(Geoffroy,.1806) .
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. 9 .. Nocek.wąsatek.Myotis.mystacinus.(Kuhl,.1817) .

.10 ..Nocek.Brandta.Myotis.brandtii.(Eversmann,.1845) .
11 ..Nocek.łydkowłosy.Myotis.dasycneme.(Boie,.1825) .
12 ..Nocek.rudy.Myotis daubentonii.(Kuhl,.1817) .
13 ..Mroczek.posrebrzany.Vespertilio.murinus.(Linnaeus,.1758) .
14 ..Mroczek.pozłocisty.Eptesicus.nilssonii.(Keyserling.&.Blasius,.1839) .
15 ..Mroczek.późny.Eptesicus.serotinus.(Schreber,.1774) .
16 ..Karlik.malutki.Pipistrellus.pipistrellus.(Schreber,.1774) .
17 ..Karlik.drobny.Pipistrellus.pygmaeus.(Leach,.1825) .
18 ..Karlik.większy.Pipistrellus.nathusii.(Keyserling.&.Blasius,.1839) .
19 ..Karlik.średni.Pipistrellus.kuhlii.(Kuhl,.1817) .
20 ..Borowiec.olbrzymi.Nyctalus.lasiopterus.(Schreber,.1780) .
21 ..Borowiec.wielki.Nyctalus noctula.(Schreber,.1774) .
22 ..Borowiaczek.Nyctalus leisleri.(Kuhl,.1817) .
23 ..Gacek.brunatny.Plecotus.auritus.(Linnaeus,.1758) .
24 ..Gacek.szary.Plecotus.austriacus.(Fischer,.1829) .
25 ..Mopek.Barbastella.barbastellus.(Schreber,.1774) .
Spośród.wymienionych.gatunków.7.podlega.ochronie.na.podstawie.Dy-

rektywy. Siedliskowej .. Dla. ich. ochrony. wyznaczane. są. ostoje. siedliskowe.
w.systemie.Natura.2000 ..Obejmują.one.kolonie,.miejsca.żerowiskowe.oraz.
trasy.przelotów .

. 1 .. Podkowiec.mały.Rhinolophus hipposideros.(Bechstein,.1800).–.Zał ..II.
Dyrektywy.Siedliskowej .

. 2 .. Podkowiec.duży.Rhinolophus ferrumequinum.(Schreber,.1774).–.Zał ..
II.Dyrektywy.Siedliskowej .

. 3 .. Nocek. duży.Myotis myotis. (Borkhausen,. 1797). –. Zał .. II. Dyrektywy.
Siedliskowej .

. 4 .. Nocek.Bechsteina.Myotis bechsteinii.(Kuhl,.1817).–.Zał ..II.Dyrektywy.
Siedliskowej .

. 5 .. Nocek.łydkowłosy.Myotis dasycneme.(Boie,.1825).–.Zał ..II.Dyrektywy.
Siedliskowej .

. 6 .. Nocek.orzęsiony.Myotis.emarginatus.(Geoffroy,.1806).–.Zał ..II.Dyrek-II.Dyrek-
tywy.Siedliskowej .

. 7 ..Mopek.Barbastella barbastellus.(Schreber,.1774).–.Zał ..II.Dyrektywy.
Siedliskowej .

5. Metody monitoringu nietoperzy
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Fot .. 5 .. Zimujące. nocki. Bechsteina.Myotis bechsteinii –. gatunek. z. załącznika. II. Dyrektywy.
Siedliskowej.(fot ..Michał.Piskorski)

Fot ..6 ..Zimujące.nocki.Natterera.Myotis nattereri (fot ..Michał.Piskorski)
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Aby.skutecznie.chronić,.należy.możliwie.dobrze.poznać.nietoperze ..Obecnie.
liczba.chiropterologów.w.Polsce.jest.szacowana.na.około.50.osób.i.około.100.
sympatyków,.przy.czym.stale.się.zwiększa,.gdyż.zainteresowanie.nietoperza-
mi.powoli,.choć.stale.rośnie ..Dzięki.działaniom.chiropterologów.w.kierunku.
poznania.nietoperzy.i.ich.ochrony.w.ostatnich.latach.obserwuje.się.zatrzy-
manie.spadku.liczebności.tych.ssaków,.a.w.niektórych.regionach.nawet.nie-
wielki.wzrost ..Działania.chiropterologów.są.ukierunkowane.w.kilku.różnych.
aspektach:.poznawania.biologii.nietoperzy,.ich.rozmieszczenia.i.występowa-
nia,.prowadzenia.monitoringu.(zimowego.i.letniego),.ochrony.siedlisk.i.kry-
jówek.nietoperzy .

Nietoperze.są.liczone.w.zimowiskach,.po.to,.aby.zdobyć.dane.o.ich.liczeb-

Fot.7 ..Zimujący.podkowiec.mały Rhinolophus hipposideros.–.gatunek.z.załącznika.II.Dyrektywy.
Siedliskowej.(fot ..Michał.Piskorski)
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ności. i. zwyczajach.w. tym.krytycznym.okresie ..Zimowe. liczenie.nietoperzy.
nazywane. jest.Dekadą.Spisu.Nietoperzy,. chociaż. trwa.ono.zwykle.od.1.do.
około.15.lutego,.zawsze.jest.to.pierwsza.połowa.tego.miesiąca ..Okazuje.się.
bowiem,. że. liczba.nietoperzy.w.zimowiskach. stabilizuje. się. z. reguły.w. lu-
tym ..Latem.prowadzi.się.liczenia.nietoperzy.w.koloniach.rozrodczych,.a.tak-
że. odłowy.w. różnorodnych. siedliskach.wykorzystywanych. przez. nie. jako:.
żerowiska,. wodopoje,. trasy. przelotów. czy.miejsca. rojenia. (postanowienia.
Porozumienia.o.ochronie.nietoperzy.w.Polsce) .

Nietoperze.są.zwierzętami.bardzo.szybko.reagującymi.na.zmiany.zacho-
dzące.w.przyrodzie ..W.latach.50 ..i.60 ..XX.wieku.w.okresie.masowego.stoso-
wania.w.rolnictwie. i. leśnictwie.silnie. toksycznych.środków.ochrony.roślin.
(np ..DDT,.lindan).ich.populacja.zmniejszyła.się.przynajmniej.kilkakrotnie.[1] ..
Monitorując. zmiany. zachodzące.w. populacjach. nietoperzy.można. oceniać.
ogólny. stan. środowiska. przyrodniczego. [3,. 23,. 24] .. Podstawowym. celem.
monitoringu.nietoperzy. jest.kontrola. liczebności.populacji. i. ocena. jej.wie-
loletnich.zmian,.a. także.poznanie.zmian.zasięgu.poszczególnych.gatunków.
występujących.w. Polsce .. Zebrane.wyniki.mają. bardzo. duże. znaczenie. dla.
ochrony.nietoperzy ..Na. ich.podstawie.można.oceniać. czynniki. zagrażające.
egzystencji. nietoperzy.w.naszym.kraju.oraz.wyznaczać.miejsca. (kryjówki,.
środowiska.oraz.tereny).najistotniejsze.dla.tych.ssaków,.w.pierwszym.rzę-
dzie.zasługujące.na.ochronę.[23,.24] ..Idea.prowadzenia.w.Polsce.badań.mo-
nitoringowych.nad.nietoperzami.powstała.podczas.I.Ogólnopolskiej.Konfe-
rencji.Chiropterologicznej.w.1987.r ..Zaproponowano.wówczas.prowadzenie.
corocznego. liczenia.nietoperzy.w. ich.zimowych.schronieniach ..Rozpoczęto.
je.w.sezonie.zimowym.1987/1988,.obejmując.badaniami.przede.wszystkim.
podziemia ..Zebrane.dane.dotyczą.tylko.części.gatunków.nietoperzy,.ponie-
waż.nie.wszystkie.licznie.zimują.w.tym.typie.schronień ..Obecnie.istnieje.po-
trzeba.oraz.możliwości.rozszerzenia.monitoringu.na. inne.grupy.gatunków.
oraz.inne.okresy.roku.(np ..okres.rozrodu) ..W.lipcu.1998.r ..podczas.spotka-
nia.stron.Porozumienia.o.Ochronie.Nietoperzy.w.Europie.przyjęto.założenia.
prowadzenia. kompleksowego. monitoringu. tych. ssaków .. Ponieważ. Polska,.
jako.państwo.będące.stroną.w.Porozumieniu,.powinna.włączyć.się.do.tych.
badań,. sprawą. bardzo. pilną. jest.wypracowanie. jednolitych. i. porównywal-
nych.metod.liczenia.nietoperzy.[3,.23] .

Podstawową. zasadą. wszystkich. badań. monitoringowych. jest. porów-
nywalność.zebranych.wyników ..Muszą.zostać.zatem.wypracowane.metody,.
których.założenia.będą.ściśle.przestrzegane.w.celu.wyeliminowania.wpływu.
różnorodnych.czynników.na.ocenę.liczebności.nietoperzy ..Oprócz.ustalenia.
liczby.nietoperzy.w.poszczególnych.schronieniach.ważne.jest.też.notowanie.
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zmian.wprowadzanych.w.tych.miejscach.w.wyniku.działalności.człowieka ..
Jest.bardzo.istotne,.aby.monitoring.prowadzony.był.w.jak.największej.części.
Polski.i.całej.Europy.[23] ..Podstawową.zaletą.w.monitoringu.nietoperzy.jest.
fakt,.że.prowadzenie.podstawowej.inwentaryzacji.nie.wymaga.kosztownego.
wyposażenia.ani.specjalnych.umiejętności.(poza.umiejętnością.rozpoznawa-
nia.gatunków.nietoperzy) ..Głównymi.kierunkami.rekomendowanymi.przez.
Porozumienie.o.Ochronie.Nietoperzy.w.Polsce.oraz.EUROBATS.[23].w.moni-
toringu.nietoperzy.są:

1 .. Monitoring.detektorowy .
2 .. Monitoring. liczebności.kolonii. rozrodczych.nietoperzy. (monitoring.

letni) .
3 .. Monitoring.nietoperzy.zimujących.(monitoring.zimowy) .
4 .. Monitoring.jesienny .
5 .. Odłowy.i.obrączkowanie.nietoperzy .

5.1. Monitoring detektorowy

Monitoring. prowadzony. za. pomocą. detektorów. ultrasonicznych. jest. spo-
sobem.uzyskania.danych.jakościowych.o.nietoperzach.na.badanym.terenie ..
Odpowiednio.zebrany.tym.sposobem.materiał.dopełnia.inne.metody,.jednak.
istotnym.ograniczeniem.metody.jest.zarówno.koszt.niezbędnego.wyposaże-
nia,.jak.i.konieczne.umiejętności.oraz.doświadczenie.w.sprawnej.identyfika-
cji.gatunków.[2,.23,.24,.25) .

5.2. Monitoring liczebności kolonii rozrodczych nietoperzy (monitoring letni)

Monitoring.liczebności.kolonii.rozrodczych.nietoperzy.pozwala.na.pozna-
nie.liczby.samic.przystępujących.do.rozrodu.w.danej.kryjówce.lub.na.da-
nym. terenie,. liczby.urodzonych.młodych,. a. także. czynników.ograniczają-
cych.rozwój.tych.kolonii ..Pierwszą.informacją.jest.liczba.dorosłych.samic,.
a. zatem. liczenia. powinny. być. prowadzone.wtedy,. gdy. kolonie. rozrodcze.
są.w.pełni.uformowane. i.w.okresie.umożliwiającym.odróżnienie.osobni-
ków.dorosłych.i.młodych ..Kolejne.liczenia.w.okresach.usamodzielnienia.się.
młodych.dostarczają.danych.o.całej.kolonii.[23,.24] ..Najłatwiejsze.jest.po-
liczenie.nietoperzy.zasiedlających.strychy.i.nie.kryjących.się.w.miejscach.
niedostępnych.(podkowiec.mały,.nocek.duży) ..Liczenie.najlepiej.przepro-
wadzić.przed.porodami.lub.wkrótce.po.nich.(oczywiście.z.zachowaniem.da-
leko.idącej.ostrożności,.aby.nie.niepokoić.nadmiernie.samic),.aby.uniknąć.
kłopotów. z. odróżnieniem.osobników.młodych. od.dorosłych. (optymalnie.
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w.drugiej.połowie.czerwca) ..Z.kolei.w.przypadku.gatunków.ukrywających.
się.w.szczelinach.wykonuje.się.liczenie.osobników.wylatujących.z.kolonii ..
Liczenie.powinno.być.przeprowadzone.albo.przed.porodami,.albo.gdy.mło-
de. są. już.podrośnięte,. ale. jeszcze.nielotne. (ok .. 2. tygodnie.po.porodach) ..
Pomiędzy.tymi.okresami.część.samic.pozostaje.w.kryjówce.z.nowo.naro-
dzonymi.młodymi.[3,.23,.24,.25] .

5.3. Monitoring nietoperzy zimujących (monitoring zimowy)

Liczenia.nietoperzy.w.trakcie.hibernacji.prowadzi.się.w.obiektach.podziem-
nych,.w.których.ustalenie.dokładnej. (lub.w.miarę.dokładnej). liczby.nieto-
perzy.jest.stosunkowo.łatwe ..Ograniczeniem.jest.tu.fakt,.że.dane.te.dotyczą.
tylko. części. gatunków. (tzw .. gatunki. jaskiniowe,. np .. nocki,. gacki,. mopek),.
a.w.niewielkim.zakresie.obejmują.nietoperze.wędrowne,.zimujące.głównie.
poza.Polską.(np ..borowiec.wielki,.borowiaczek,.karlik.malutki,.karlik.więk-
szy). oraz. zimujących. w. innych. typach. kryjówek,. np .. głębokie. zakamarki.
w.budynkach.lub.dziuple.(np ..mroczek.posrebrzany,.mroczek.późny,.mroczek.
pozłocisty,.borowiec.wielki,.karliki).[3,.23,.24] ..Wybierając.obiekty.do.tego.
monitoringu. należy. starać. się,. aby. grupy. zimowisk. składające. się. z.wielu.
obiektów,.zwłaszcza.położonych.blisko.siebie,.kontrolowane.były.w.całości.
(np ..forty.w.obrębie.jednego.systemu.umocnień,.jaskinie.na.danym.terenie) ..
Każdy.taki.kompleks.powinien.być.kontrolowany.w.całości.w.możliwie.jed-
nym.terminie.[3,.23,.24] ..Termin.prowadzenia.monitoringu.nietoperzy.zimu-
jących.to.15.stycznia–20.lutego ..W.celu.uzyskania.większej.porównywalności.
wyników.liczenia.w.danym.obiekcie.należy.prowadzić.zawsze.w.zbliżonym.
terminie,. np .. w. połowie. lutego,. w. miarę. możliwości. przez. te. same. oso-
by ..Prowadząc.liczenia.w.dużych.obiektach.dobrze.jest.nietoperze.notować.
według.wcześniejszego.podziału.tego.obiektu.na.mniejsze.sekcje ..W.związku.
z.rozwojem.cyfrowych.metod.mapowania.i.obróbki.danych.oraz.wzrastającą.
dostępnością.do.odbiorników.GPS.wskazane.jest,.aby.dla.wszystkich.zimo-
wisk,.poza.opisowym.określeniem.ich.lokalizacji.oraz.wskazaniem.kwadratu.
UTM,.podawać.także.ich.dokładne.współrzędne.geograficzne,.za.które.należy.
w.uproszczeniu.przyjąć.współrzędne.głównego.wlotu.do.danego.obiektu.[3,.
23,.24] ..W.niektórych.zimowiskach,.należy.ustalić.drugi. termin. liczeń,.np ..
w.okresie.szczytu.liczebności ..W.wielu.obiektach,.w.których.dominują.nocki.
duże.i.nocki.Natterera.przypada.on.na.początek.marca ..Z.kolei.tam,.gdzie.do-
minuje.nocek.rudy,.szczyt.liczebności.często.ma.miejsce.późną.jesienią ..Takie.
rozwiązanie. jest. też.sugerowane.przez.Rezolucję.nr.2/1998.Porozumienia.
o.Ochronie.Europejskich.Populacji.Nietoperzy.[23] .



204 Michał Piskorski

5.4. Monitoring jesienny

Jesień.jest.dla.nietoperzy.niezwykle.ważnym.okresem ..Monitoring.prowadzo-
ny.w.tym.czasie.pozwala.obserwować.procesy.w.populacjach,.odmienne.od.
rejestrowanych. w. tradycyjnych. liczeniach. zimowych. czy. koloniach. rozrod-
czych ..W.zakresie.„monitoring.jesienny”.zawierają.się.różnorodne.typy.dzia-
łań.pozwalających.na.obserwacje.różnorodnych.aspektów.biologii.nietoperzy.
[23] ..Wiele.gatunków.nietoperzy.w.jesieni.podejmuje.migrację.sezonową.ze.
stanowisk.letnich.do.miejsc.hibernacji ..Dla.niektórych.są.to.bardzo.długie.wę-
drówki,.nawet.1–2.tys ..kilometrów ..Inne.pokonują.dystanse.krótsze,.od.kilku.
do. kilkudziesięciu. kilometrów .. Z. dotychczasowych. badań. wynika,. że. trasy.
migracji.przynajmniej.niektórych.gatunków.przebiegają.wzdłuż.dolin.dużych.
rzek.i.zbiorników.wodnych.[1,.26] ..Podobne.znaczenie.mogą.mieć.również.do-
liny.górskie.i.głębokie.przełęcze ..Stanowią.one.naturalną.drogę,.czyli.korytarz,.
a.poza.tym.są.bogatym.jeszcze.o.tej.porze.roku.żerowiskiem.[1] ..Z.kolei.struk-
tury.krajobrazowe.stanowiące.łączniki.między.większymi.obszarami.leśnymi.
są.potencjalnymi.trasami.przelotów.gatunków.podejmujących.krótkodystan-
sowe.migracje ..Potencjalnie.ważne.dla.tych.nietoperzy.są.także.skraje.lasów,.
zadrzewień.liniowych,.jak.śródpolne.ciągi.roślinności.żywopłoty,.aleje.i.szpa-
lery.drzew.i.krzewów.zarówno.wśród.pól,.jak.i.wzdłuż.dróg.[27,.28,.29] ..Miej-
sca.schronień.podczas.migracji.w.okresie.jesiennym,.tzw ..kwatery.przejściowe.
rozłożone.wzdłuż.tras.przelotów,.mają.bardzo.istotne.znaczenie ..Ich.poznanie.
i.prowadzone.w.tych.miejscach.odłowy.oraz.obserwacje.są.kluczowe.dla.mo-
nitoringu.nietoperzy,.podobnie.jak.w.ornitologii.liczenie.wędrujących.ptaków,.
gdyż.wiedza.o.przelotach.nietoperzy.ciągle.jest.niewystarczająca ..Schronienia-
mi.przejściowymi.nietoperzy.są.często.różnego.rodzaju.podziemia,.nierzadko.
stanowiące.również.miejsca.zimowania.lub.pomieszczenia.o.podobnym.w.tym.
czasie.charakterze,.jak.np ..wnętrza.kościelnych.wież,.korytarze.opuszczonych.
budowli. itp .. Ich. zadaniem. jest. zapewnienie. stabilnych.warunków.mikrokli-
matycznych. pozwalających. na. jesienną. akumulację. tłuszczu .. Często. pełnią.
one.również.rolę.stanowisk.godowych ..Prowadzenie.odłowów.przy.tego.typu.
kryjówkach. jest. jedną.z.bardziej.efektywnych.metod.zdobywania. informacji.
na.temat.chiropterofauny.danego.regionu ..Dotyczą.one.jednak.prawie.wyłącz-
nie.tzw ..nietoperzy.jaskiniowych.(głownie.nocków.gacków.i.mopka).[30,.31] ..
Fakt,.że.jesień.jest.dla.nietoperzy.okresem.migracji.i.specyficznych.zachowań.
godowych.pozwala.na.bardzo.szczególne.monitorowanie.populacji.pewnych.
gatunków,.w.odniesieniu.do.których.monitoring.letni.i.zimowy.nie.mają.prak-
tycznego.zastosowania ..Dotyczy.to.przede.wszystkim.tzw ..nietoperzy.leśnych,.
takich.jak.karliki.i.borowce,.a.także.mroczka.posrebrzanego ..Dojrzałe.samce.
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tych. gatunków. są. terytorialne .. Umiejętność. odszukiwania. terytoriów. i. sta-
nowisk. godowych.umożliwia. określenie. z. niewielkim.błędem.bezwzględnej.
liczby.samców.w.badanym.terenie ..Metoda.pozwalająca.na.kartowanie.teryto-
riów.jest.oparta.o.nasłuch.detektorowy.[32] ..Kontrola.budek.lub.dziupli.stano-
wiących.stanowiska.godowe.pozwala.również.na.wykrycie.samic,.jednak.ich.
liczba.z.jednorazowej.kontroli.nie.jest.miarodajna.dla.monitoringu ..Samice.nie.
przebywają.na.terytoriach.stale,.ale.zalatują.tam.podczas.migracji,.przez.co.ich.
liczba.zmienia.się ..Z.kolei.zbyt.częste.kontrole.czy.odłowy.przy.podziemnych.
stanowiskach.godowych.nietoperzy.jaskiniowych.są.niewłaściwe.ze.względu.
na.efekt.ustawicznego.płoszenia.i.niepokojenia.zwierząt.[23,.24,.32] .

Spośród.metod.monitorowania. liczebności. nietoperzy. podczas. sezonu.
jesiennego.najlepiej.przygotowany.metodycznie.i.mogący.przynieść.porów-
nywalne,.miarodajne. rezultaty. jest.monitoring. dotyczący. liczebności. sam-
ców. terytorialnych. gatunków. nietoperzy. (np .. karlików.większych,. borow-
ców,.mroczków.posrebrzanych) ..Monitoring.ten.należy.prowadzić.w.sposób.
nieinwazyjny,.tj ..wyłącznie.metodą.nasłuchu.detektorowego,.bez.zaglądania.
do.schronień.nietoperzy,.na.wyznaczonej.powierzchni,.z.przeprowadzonymi.
transektami.liniowymi ..Optymalnym.terminem.dla.obszaru.Polski.jest.druga.
połowa.sierpnia. i.wrzesień. (dla.karlików).w. tym.czasie. liczebność.aktyw-
nych,.terytorialnych.samców.jest.najwyższa.(dla.borowców.i.mroczka.posre-
brzanego.termin.przeciąga.się.nawet.do.początku.zimy).[32] ..

5.5. Zasady odłowów i obrączkowania nietoperzy

Odłowy.nietoperzy.mogą.wykonywać.tylko.osoby.z.odpowiednimi.umiejęt-
nościami,.doświadczeniem.i.wiedzą,.posiadające.stosowne.zezwolenie.GDOŚ ..
Odłowy.prowadzi.się.w.różnorodnych.miejscach.i.siedliskach.na.danym.ob-
szarze .. Przede.wszystkim.w. lasach,. zadrzewieniach,. nad. niewielkimi. rze-
kami. i. zbiornikami.wodnymi .. Odłowy. nietoperzy. przy. kryjówkach. kolonii.
rozrodczych,.w.okresie.przebywania.w.nich.nielotnych.młodych,.mogą.być.
prowadzone.tylko.wówczas,.gdy.nie.istnieje.możliwość.pewnego.oznaczenia.
gatunku.nieinwazyjnymi.metodami.(kontrola.dzienna,.obserwacja.detekto-
rowa) ..Liczba.odłowionych.osobników.musi.być.jednak.ograniczona.do.nie-
zbędnego.minimum ..W.odłowach.stosuje.się.odpowiednie.sieci.chiroptero-
logiczne. rozstawiane.na. spodziewanej. trasie.przelotu.nietoperzy ..Kontrole.
rozstawionych.sieci.lub.innych.pułapek.(np ..harfowych).należy.przeprowa-
dzać. nie. rzadziej. niż. co. 15.minut .. Schwytane. nietoperze. należy.wyplątać.
i.umieścić.w.woreczku.materiałowym.celem.zmniejszenia.stresu.u.zwierzę-
cia ..Okres.przetrzymywania.schwytanego.osobnika.należy.ograniczyć.do.nie-
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zbędnego.minimum;.starać.się,.aby.czas.ten.nie.przekraczał.10.min ..Samice.
o.widocznej.ciąży.należy.wypuszczać.niezwłocznie.po.wyjęciu.z.sieci ..Po.do-
konaniu.wszystkich.niezbędnych.czynności,. tj ..pomiarów.morfologicznych,.
znakowania.obrączką,.należy.badanego.osobnika.niezwłocznie.wypuścić.[3,.
24,.25] ..Chwytając.nietoperze.w.celu.zaobrączkowania.trzeba.przestrzegać.
zasad. kontrolowania. kryjówek. nietoperzy. oraz. chwytania. ich. w. pułapki,.
w.tym.sieci ..Nie.wolno.korzystać.z.obrączek,.które.nie.zostały.zalegalizowane.
przez.Komisję.Kwalifikacyjną.Licencji.Chiropterologicznych.PON.(np ..wypro-
dukowanych.samodzielnie) ..Niedopuszczalne.jest.obrączkowanie.nielotnych.
młodych.oraz.samic.przebywających.w.kolonii.wraz.z.nielotnymi.młodymi ..
Zakładając.obrączkę.na.przedramię.nietoperza.należy.ją.delikatnie.zacisnąć,.
pozostawiając.możliwość.swobodnego.jej.przesuwania.się.po.przedramieniu ..
Zaobrączkowanego.nietoperza.powinno.się.wypuścić.w.miejscu.odłowienia ..
Niedopuszczalne.jest.wypuszczanie.nietoperzy.w.ciągu.dnia.poza.ciemnymi.
kryjówkami,.o.których.wiemy,.że.są.wykorzystywane.przez.te.ssaki.[3,.24] .

6. Zasady etyczne przeprowadzania kontroli zimowych i letnich 
kryjówek nietoperzy

Do.podstawowych. zasad.prowadzenia.monitoringu.nietoperzy. zimujących.
należą:.

1 .. Wszelkie.kontrole.muszą.być.przeprowadzane.po.uzgodnieniu.z.wła-Wszelkie.kontrole.muszą.być.przeprowadzane.po.uzgodnieniu.z.wła-
ścicielem.lub.zarządcą.obiektu.(za.wyjątkiem.obiektów.ogólnodostępnych.na.
gruntach.publicznych) .

2 .. Liczenie.i.oznaczanie.nietoperzy.hibernujących.powinno.być.przeprowa-Liczenie.i.oznaczanie.nietoperzy.hibernujących.powinno.być.przeprowa-
dzone.bez.ich.wybudzania,.chwytania.i.zdejmowania.nietoperzy.ze.ścian.kryjów-
ki ..Wyjątkiem.jest.sytuacja,.gdy.nietoperz.jest.oznakowany.obrączką.z.numerem,.
o.ile.odczytanie.obrączki.nie.jest.możliwe.bez.budzenia.zwierzęcia .

3 .. Liczenie. i. oznaczanie. nietoperzy.w. kryjówce. letniej.musi. być. prze-Liczenie. i. oznaczanie. nietoperzy.w. kryjówce. letniej.musi. być. prze-
prowadzane.bez.ich.chwytania ..Wyjątkowo.schwytane.mogą.być.pojedyncze.
osobniki,.jeśli.nie.jest.możliwe.oznaczenie.gatunku.w.inny.sposób,.czynności.
tych.nie.wolno.jednak.wykonywać.w.okresie.przebywania.w.kolonii.nielot-
nych.młodych ..

4 .. Podczas.liczenia.należy.korzystać.wyłącznie.ze.światła.elektrycznego ..
Niedopuszczalne.jest.użycie.źródeł.światła.z.otwartym.płomieniem.(pochod-
ni,.świeczek),.za.wyjątkiem.lamp.karbidowych.w.jaskiniach.o.dużej.kubatu-
rze. i. trudnościach.technicznych.(wymagających.użycia.sprzętu.alpinistycz-
nego) .
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5 .. Czas.trwania.kontroli.(liczenia),. jak. i.oględzin.poszczególnych.zwie-Czas.trwania.kontroli.(liczenia),. jak. i.oględzin.poszczególnych.zwie-
rząt.w.celu.ich.oznaczenia.musi.być.zredukowany.do.niezbędnego.minimum .

6 .. Podczas.kontroli.należy.zachowywać.ciszę.i.ograniczyć.rozmowy,.jak.
również.liczebność.grup.prowadzących.liczenia .

7 .. Kontrole.kryjówek.powinny.być.prowadzone.nie. częściej.niż.2. razy.
w.roku.(w.odstępie.co.najmniej.miesięcznym),.a.w.przypadku.uzasadnionych.
badań.nad.sezonową.dynamiką.liczebności.–.nie.częściej.niż.co.2.tygodnie .

8 .. Dzienne.kontrole.kolonii.letnich.powinny.być.prowadzone.nie.częściej.
niż.2.razy.w.roku,.w.odstępie.co.najmniej.miesięcznym,.a.w.przypadku.uza-
sadnionych.badań.nad.sezonową.dynamiką.liczebności.–.nie.częściej.niż.co.2.
tygodnie .

9 .. Niedopuszczalne. jest. jakiekolwiek. uszkadzanie. obiektów.w. okresie.
przebywania.w.nich.nietoperzy.zarówno.latem,.jak.i.zimą.(np ..odrywanie.ele-
mentów.konstrukcji.dachowej.czy.płatów.kory,.rozkuwanie.ścian,.usuwanie.
gruzowisk.zamykających.korytarze,.osuszanie.zbiorników.wodnych),.nawet.
jeśli.zwiększyłoby.to.efektywność.kontroli .
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