Obszar Natura 2000 Niedzica PLH120045
Powierzchnia: 27,75 ha
Położenie administracyjne: woj. małopolskie, powiat
nowotarski, gmina Łapsze Niżne
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW):
zaproponowany: październik 2009 r.,
zatwierdzony: marzec 2011 r.
Obszar Natura 2000 Niedzica PLH120045 obejmuje Zamek
w Niedzicy wraz częścią żerowiska kolonii rozrodczej
podkowca małego (pozostała część żerowisk mieści się w obrębie sąsiadującej ostoi Pieniny PLH120013).
Obszar położony jest nad prawym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego we wsi Niedzica Zamek na obszarze
Spiszu (Pieniny Spiskie). Zamek jest średniowieczną warowną wzniesioną w początkach XV wieku. Obecnie
zamek jest jedną z największych atrakcji historycznych południowej Polski. Mieści się tu duże centrum
muzealno-hotelowo-gastronomiczne.
Przedmioty ochrony wg SDF: 1 gatunek nietoperza: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (1303)
Występowanie gatunku w Polsce: głównie na południu kraju.
Status prawny gatunku w Polsce: ścisła ochrona gatunkowa.
Podkowiec mały jest jednym 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 (kwiecieńsierpień) 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 w jaskiniach i w opuszczonych sztolniach.
Krajowa liczebność gatunku w 2018 r. szacowana jest na około 14 tys. osobników.
Zagrożenia: nieuprawniona penetracja schronienia, presja drapieżników, zbytnie oświetlenie otworów
wylotowych, utrata żerowisk i tras przelotu, przez nadmierną wycinkę oraz pielęgnację drzew i zakrzewień.
Koordynatorem prac nad projektem PZO jest Pani Mariola Klimska
(e-mail: mariola.klimska.krakow@rdos.gov.pl, tel. 12 61-98-148).
Kwestiami związanymi z projektem zajmuje się Pani Justyna Ślęzak
(e-mail: justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, tel. 012 619-81-46).
Opracowano na podstawie Dokumentacji PZO dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045

