
 

Obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 

Powierzchnia: 0,16 ha 

Położenie administracyjne: województwo małopolskie, 

powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW):  

zaproponowany: październik 2009 r.,  

zatwierdzony: marzec 2011 r. 
 

Obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 obejmuje działkę 

ewidencyjną, na której położony jest Kościół Rzymskokatolicki 

pw. Znalezienia Krzyża Świętego, na którego strychu znajduje 

się kolonia rozrodcza podkowca małego. Obszar położony jest 

w sąsiedztwie rzeki Ochotnicy, której dolina od północy 

graniczy z Pasmem Gorca, od południa – z Pasmem Lubania.  

Budynek kościoła będący schronieniem letniej kolonii podkowca 

małego w 2010 r. przeszedł remont obejmujący zdjęcie pokrycia 

dachu w  sezonie wiosenno-letnim. Otoczenie kościoła stanowi 

14 dorodnych drzew – 13 lip drobnolistnych oraz 1 dąb szypułkowy w większości będące pomnikami przyrody. 

Drzewa te w większości nie są, niestety, w najlepszym stanie fitosanitarnym. 

 

Przedmioty ochrony wg SDF: 1 gatunek nietoperza: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (1303) 

Występowanie w Polsce: głównie na południu kraju. 

Status prawny w Polsce: ścisła ochrona gatunkowa. 
 

Przedstawiciel nielicznie reprezentowanej w Polsce rodziny 

podkowcowatych, jeden z najmniejszych i najbardziej 

zagrożonych krajowych nietoperzy. Rozpiętość skrzydeł 19-

25cm, masa ciała 5,6-9 g. 

Skrzydła ciemne, zaokrąglone i szerokie, umożliwiające wolny, 

ale bardzo precyzyjny lot; podczas hibernacji owijają nimi 

szczelnie całe ciało. W koloniach rozrodczych i zimowych wiszą 

na ogół bezpośrednio pod stropem, nigdy nie wciskając się 

w szczeliny. Sezon wiosenno-letni (kwiecień-sierpień) to dla 

podkowców okres ciąży, porodu i wychowywania młodych. 

W czasie od sierpnia do listopada odbywają gody i akumulują 

zapasy tłuszczu, natomiast w miesiącach zimowych (listopad- 

kwiecień) hibernują. Podkowiec mały hibernuje w słabo 

wentylowanych podziemiach o stałej dość wysokiej temperaturze 

ok. 5-9 ºC, najczęściej jaskiniach i opuszczonych sztolniach.  
 

Krajowa liczebność gatunku w 2018 r. szacowana jest na około 

14 tys. osobników. 
 

Do realnych zagrożeń dla gatunku należy zaliczyć m.in.: Prace remontowe dachu i strychu prowadzone 

w okresie rozrodu nietoperzy; brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 

budynku); utrata tras migracji na żerowisko (wycinka drzew, niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 

Koordynatorem prac nad projektem PZO jest Pan Jakub Pełka  

(e-mail: jakub.pelka.krakow@rdos.gov.pl, tel. 12 61-98-141). 

Kwestiami związanymi z projektem zajmuje się Pani Justyna Ślęzak  

(e-mail:  justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, tel. 012 619-81-46). 
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