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Czynna ochrona nietoperzy na obszarze Nadleśnictwa Gryfino zealizowana jest przez:
STUDENCKIE KOŁO CHIROPTEROLOGICZNE
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” w Szczecinie
WKŚiR ZUT
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Nadleśnictwo Gryﬁno, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryﬁno, tel.: 91 416 20 71, e-mail:gryﬁno@szczecin.lasy.gov.pl, www.gryﬁno.szczecin.lasy.gov.pl
Druk: Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński | ul. Łużycka 87, 74-100 Gryﬁno | tel. 504 216 077 | www.media-druk.pl
Opracowanie graﬁczne: Media Druk - Monika Gerlicka
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Gacek
brunatny
(Plecotus
auritus)

uchodzące za zwierzęta nocne od wielu pokoleń były tajemnicze i owiane złą
sławą. Choć zupełnie nieszkodliwe i pożyteczne kojarzone były od wieków
z siłami zła. W mitologii starożytnej ssak ten był poświęcony Prozerpinie,
małżonce Plutona, władcy podziemi. W różnych częściach świata tej grupie
zwierząt przypisywano różne znaczenia. W Europie i Afryce posądzano je
o współpracę z czarownicami, kojarzono z nadchodzącą chorobą lub
śmiercią. W niektórych kulturach (Chiny) wierzono z kolej, że nietoperze
zwiastują dobrobyt i szczęście. Nietoperze były również źródłem inspiracji
dla wielu artystów. Na przestrzeni wieków wokół nietoperzy narosło wiele
mitów i legend, które krążą jeszcze wśród nas w postaci powszechnie
wiadomych „mądrości”, powodując niepotrzebny głęboko zakorzeniony lęk.
Natomiast rozpowszechnienie wiedzy o ekologii i biologii nietoperzy
powinno przynieść pozytywny odbiór tych sympatycznych zwierząt
w społeczeństwie.
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celu echolokację, polegającą na wysyłaniu przez nie ultradźwięków, które
odbite od przeszkód czy zdobyczy wracają jako echo do ucha, informując
o świecie zewnętrznym. Podstawowym pokarmem naszych krajowych
nietoperzy są owady, na które polują w nocy. Większość nietoperzy ma
bardzo małe oczy, albowiem organy te u gatunków posługujących się
echolokacją ulegają uwstecznieniu. Doskonałe oczy mają tylko nietoperze
niemające dobrze rozwiniętej zdolności echolokacji (np. rudawkowate).
Nietoperze są małymi zwierzętami, masa ich mieści się w granicach 1,7 g
(ryjkonos malutki Craseonycteris thonglongyai) do 1,6 kg (rudawka olbrzymia
Pteropus giganteus). Rozpiętość skrzydeł tych największych dochodzi do
170 cm. Natomiast masa większości krajowych gatunków mieści się
w granicach od 5 do 10 g, a rozpiętość skrzydeł od 20 do 40 cm.
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NIETOPERZE są jedynymi ssakami zdolnymi do aktywnego lotu.
Ich skrzydła składają się z wydłużonych palców przedniej
kończyny, przedramienia, ramienia oraz błony lotnej. Tylko
kciuk zakończony pazurem nie uległ wydłużeniu. Błona
ciała ciągnie się po boku ciała, aż do tylnych kończyn
i między nogami. Zdolność zwisania nietoperze
zawdzięczają specjalnym połączeniom blokowym między kośćmi,
więzadłami i pazurami. Dzięki tej budowie pozycja zwisu nie
wymaga żadnego wysiłku mięśni, a co za tym idzie nie powoduje
utraty energii. Większość nietoperzy posiada wydatne uszy
z wystającym płatem skórnym tzw. koziołkiem, ponieważ
słuch jest ich podstawowym zmysłem przy orientacji
w przestrzeni i zdobywaniu pokarmu. Wykorzystują w tym
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przychodzą na świat późną wiosną. W tym czasie samice tworzą tzw.
kolonie rozrodcze, w których rodzą i wychowują swoje młode (zwykle jedno,
rzadziej dwa lub trzy). Kolonie takie mogą liczyć od kilku do kilkuset
osobników, zależnie od gatunku. Młode przychodzą na świat nieporadne i do
czasu uzyskania samodzielności, karmione są przez matki mlekiem. Po
wychowaniu młodych, późnym latem lub jesienią, dla nietoperzy nastaje
czas godów. Żyjące dotąd samotnie samce zaczynają interesować się
samicami. Aktywność ta nazywana jest jesiennym rojeniem. Następują
również migracje z kryjówek letnich do zimowych i okres intensywnego
żerowania. Okres zimy spędzają w stanie hibernacji, polegającej na
znacznemu spowolnieniu wszelkich procesów życiowych i obniżeniu
temperatury ciała do temperatury otoczenia. Wiosną nietoperze opuszczają
kryjówki zimowe i przystępują do rozrodu.
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nocek duży Myotis myotis

karlik większy Pipistrellus nathusii

nocek Natterera Myotis nattereri

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus

nocek rudy Myotis daubentonii

borowiec wielki Nyctalus noctula

mroczek późny Eptesicus serotinus

gacek brunatny Plecotus auritus

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus

mopek zachodni Barbastella barbastellus

obszar o przeważającym udziale lasów, w których poluje nocek duży
(głównie na chrząszcze z rodziny biegaczowatych). Zalicza się on do
grupy najbardziej wyspecjalizowanych pokarmowo nietoperzy. Żeruje
przeważnie w lasach, na obrzeżach, w parkach i sadach. Preferuje
drzewostany o luźniejszym zwarciu, umożliwiające mu polowanie na
owady - chwytając je na ziemi. Jest największym nietoperzem spośród
nocków i tworzy największe kolonie rozrodcze spośród krajowych
nietoperzy (głównie na strychach budynków, ale również w jaskiniach
i podziemiach). Zimuje głównie w jaskiniach, ale również

w największych sztucznych zimowiskach (cieplejszych podziemiach
i fortyfikacjach).
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Gatunki nietoperzy stwierdzone na terenie Puszczy Bukowej:

stanowi atrakcyjne miejsce do żerowania nietoperzy. Stanowi ona
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W Polsce stwierdzono występowanie 26 GATUNKÓW
NIETOPERZY, z czego 10 występuje na terenie Puszczy
Bukowej. Spośród nich 2 gatunki (nocek duży i mopek
zachodni) są przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000
Wzgórza Bukowe PLH320020.
WSZYSTKIE GATUNKI NIETOPERZY
OBJĘTE SĄ OCHRONĄ PRAWNĄ.
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w okresie letnim związany jest z lasami, ale od jesieni do wiosny spotykany
jest w różnych środowiskach. Żerując chwyta owady w locie lub zbiera
z powierzchni roślin (drobne dzienne muchówki, pająki, kosarze, chrząszcze,
motyle, pluskwiaki różnoskrzydłe, chruściki, błonkówki czy siatkoskrzydłe).
Kolonie rozrodcze zakładają często w skrzynkach dla nietoperzy, dziuplach
i szczelinach drzew. Natomiast zimuje w różnego typu wilgotnych
podziemiach, w ceglanych piwnicach, fortyfikacjach, sztolniach, kanalizacji
deszczowej lub studniach.
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Gatunkiem ściśle związanym ze środowiskiem wodnym obszaru Puszczy
Bukowej jest nocek rudy, który poluje na owady latające nad powierzchnią
wody (wodne muchówki z rodziny ochotkowatych czy chruściki). Jezioro
Glinna, Binowskie, Węglino, Wielecki Staw i Popi Staw oraz liczne strumienie
i cieki wodne stanowią szczególnie ważną bazę pokarmową dla tego
gatunku. Kolonie rozrodcze zakłada przeważnie w dziuplach drzew. Zimuje
głównie w jaskiniach i starych kopalniach oraz fortyfikacjach, piwnicach
i starych studniach.
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jest jednym z najbardziej preferujących tereny zabudowane nietoperzem
w Polsce. Jako gatunek wybitnie synantropijny przez cały rok użytkuje
kryjówki w budynkach. Kolonie rozrodcze zakłada wyłącznie na strychach,
a zimuje najczęściej w naziemnych częściach budynków (szczeliny
w ścianach i strychach). Występuje głównie na terenach zabudowanych na
skraju Puszczy Bukowej, preferując raczej starszą zabudowę. Odżywia się
głównie większymi chrząszczami (chrabąszcz majowy i inne żukowate,
kózkowate czy sprężyki). Łowi większe owady rojące się nad wodami oraz
przy lampach ulicznych.
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Najmniejsze spośród nietoperzy - KARLIKI, występują również w obszarze
Puszczy Bukowej, obfitującym w lasy i zbiorniki wodne (m.in. Wielecki Staw,
Popi Staw). KARLIK MALUTKI i DROBNY upodobały sobie tereny rolniczoleśne, wsie, a nawet miasta. Oba gatunki są synantropijne, więc
najważniejszymi kryjówkami (także kolonii rozrodczych) są budynki.
Natomiast naturalnymi kryjówkami dziennymi dla KARLIKA WIĘKSZEGO są
dziuple drzew. Kolonie rozrodcze zakłada przede wszystkim w budynkach,
w dziuplach drzew lub skrzynkach dla nietoperzy. W diecie karlików
przeważają głównie drobne muchówki. Zimują najczęściej w naziemnych
częściach budynków, a karlik większy również w dziuplach drzew.

y Bukowej
zcz

Karlik
większy
Pipistrellus
nathusii)

s
Pu
ze

KARLIK

op
er

Nie
t

s
Pu
ze

op
er
BOROWIEC WIELKI

y Bukowej
zcz

Borowiec
wielki
(Nyctalus
noctula)

jest jednym z największych krajowych gatunków nietoperzy. Na ogół
związany jest z lasami i parkami, ale ostatnio w okresie letnim zasiedla
również budynki. Odżywia się głównie większymi chrząszczami
(chrabąszczem majowym i guniakiem czerwczykiem), ale poluje również na
muchówki i motyle nocne. W Puszczy Bukowej odnotowano jego obecność
w rezerwacie przyrody „Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego”,
„Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” oraz Parku Leśnym
Zdroje. Kolonie rozrodcze zakłada w dziuplach drzew, rzadziej skrzynkach
dla nietoperzy, budynkach czy szczelinach skał. Zimuje zwykle w większych
skupiskach w dziuplach drzew, wysokich budynkach, szczelinach skał,
a niekiedy na balkonach bloków i filarach mostów.
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zasiedla różne środowiska i jest pod tym względem jednym z najbardziej
plastycznych nietoperzy. Jest on związany z lasami, unika natomiast dużych
miast. Preferuje krajobraz stanowiący mozaikę lasów, obszarów rolniczych
i terenów z rozproszoną zabudową. Gatunek ten żywi się motylami nocnymi
(głównie sówkowatymi) i muchówkami, zbierając je z powierzchni liści drzew
lub ziemi, chwytając je również w locie. Niewielkie kolonie rozrodcze zakłada
na strychach budynków, skrzynkach dla nietoperzy oraz dziuplach drzew.
Kryjówki zimowe stanowią dziuple drzew, jak również podziemia naturalne
jak i sztuczne oraz szczeliny mostów.
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jest ściśle związany z lasami. Jest on kolejnym z najbardziej
wyspecjalizowanych pokarmowo gatunków nietoperzy. Zdecydowaną
większość jego pokarmu stanowią drobne motyle nocne (np.
omacnicowate). Przez cały rok ściśle związany z lasami. Kryjówki letnie,
w tym kolonie rozrodcze zakłada w szczelinach drzew, pod odstającą
korowiną, szczelinach ścian i za okiennicami oraz w płaskich skrzynkach dla
nietoperzy. Zimuje w jaskiniach, sztolniach, fortyfikacjach, piwnicach,
dziuplach drzew. Preferuje miejsca suche, zimne i słabo izolowane. Z uwagi
na specyfikę lasów Puszczy Bukowej - rzadko notowany.
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Trocinobetonowa
skrzynka
dla nietoperzy

OCHRONA NIETOPERZY
W PUSZCZY BUKOWEJ
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Do działań ochronnych dla nietoperzy w Puszczy Bukowej, realizowanych
na terenie Nadleśnictwa Gryfino możemy zaliczyć m.in.:
konsekwentną ochronę lasów podmokłych, poprzez ich pozostawienie
bez wskazań gospodarczych,
pozostawianie biogrup na zrębach, czyli kęp drzew przeznaczonych do naturalnego rozpadu,
pozostawianie do naturalnego rozpadu starodrzewów, martwych i dziuplastych drzew,
wyznaczanie ekosystemów referencyjnych,
wywieszanie i coroczne czyszczenie skrzynek dla nietoperzy,
adaptację schronów do miejsc hibernacji nietoperzy,
edukacja społeczeństwa.
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W ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ochrona nietoperzy na obszarze dwóch
województw poprzez ograniczenie zagrożeń, poprawę warunków bytowania
i promowanie właściwych zachowań społecznych”, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Szczecinie zaadoptowała na potrzeby zimowisk
nietoperzy kompleks obiektów powojskowych zlokalizowanych na terenie
Nadleśnictwa Gryfino. W ramach tego działania ustawiono ścianki z cegły
dziurawki, wstawiono pojemniki z wodą (aby zwiększyć wilgotność powietrza)
oraz zabezpieczono wejścia do schronów kratami. Ponadto, wdrożono
monitoring nietoperzy w Puszczy Bukowej, a także powieszono na drzewach
schrony dla nietoperzy.
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PAMIETAJ DROGI
PRZYRODNIKU:
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Nie wplątuję się we włosy!
Nie stanowię dla Ciebie zagrożenia!
Jestem owadożerny, nie piję krwi!
Polując posługuję się słuchem, choć nie wszyscy z moich braci mają duże uszy!
Potrafię zjeść w ciągu jednej nocy 2000 – 3000 owadów!
Choć używam echolokacji, to nie jestem ślepy!
Dzięki mechanizmowi bloczków w stopach mogę zwisać głową w dół bez tracenia energii!
Nie jestem ptakiem tylko ssakiem!
Nie buduję gniazd jak ptaki!
Wcale nie jestem blisko spokrewniony z myszami!

