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Sprawozdanie z I warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu  

Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000  

PLH 120037 Podkowce w Szczawnicy 

 

Warsztaty odbyły się dnia 11 lipca 2012 roku Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szczawnicy ul. Szalaya 84. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. 

Przed spotkaniem rozesłano zaproszenia do 17 osób i instytucji potencjalnie 

zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach – załącznik nr 1. 

 

Na spotkaniu obecni byli: 

 Małgorzata Michna – Planista Regionalny – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Katarzyna Bajorek-Zydroń – koordynator projektu Planu, ProGea Consulting, 

 Rafał Szkudlarek – ekspert chiropterolog, ProGea Consulting 

 

Na początku Pani Małgorzata Michna – planista regionalny z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie przedstawiła osoby biorące udział w spotkaniu ze strony 

RDOŚ i Wykonawcy oraz poprosiła przybyłych gości o przedstawienie siebie i instytucji, 

które reprezentują.  

Następnie przedstawiła ogólne informacje na temat sieci Natura 2000 w Europie i w 

Polsce, podstawy prawne tworzenia projektów Planów Zadań Ochronnych oraz podała 

podstawowe informacje na temat Obszaru Natura 2000 PLH 120037 Podkowce w 

Szczawnicy. 

Po krótkiej przerwie ekspert chiropterolog Pan Rafał Szkudlarek zaprezentował 

charakterystykę i ciekawostki dotyczące występujących w obszarze gatunków nietoperzy, 

przedstawił istniejące zagrożenia dla gatunków, możliwe działania ochronne, problemy i 

korzyści wynikające z obecności tych ssaków.  

Pani Katarzyna Bajorek-Zydroń – koordynator projektu planu przedstawiła aktualny stan prac 

oraz przedstawiła szablon dokumentacji projektu planu. 

Pani Małgorzata Michna poinformowała zebranych o możliwościach komunikacji z grupami 

interesu podczas tworzenia projektu planu. Wyjaśniła zasady działania Platformy 

informacyjno-komunikacyjnej i zachęciła zebranych do wzięcia udziału w pracach nad 

Planem Zadań Ochronnych poprzez udział w Zespole Lokalnej Współpracy. 

Podczas dyskusji zwracano uwagę na różne zagadnienia związane z ochroną przyrody i 

biologią nietoperzy. 
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Pan Krzysztof Mańkowski zapytał, gdzie przebywały nietoperze w czasach gdy nie było 

kościołów. 

Rafał Szkudlarek poinformował, że na południu Europy, gdzie nietoperze mają lepsze 

warunki do bytowania, nawet latem przebywają w jaskiniach, co w naszym klimacie nie jest 

możliwe, gdyż jaskinie są zbyt chłodne dla nietoperzy. W naszym kraju jedynie kilka kolonii 

przebywa w jaskiniach.  

Pan Jan Malinowski ze Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Szczawnicy zapytał co się dzieje z 

kolonią nietoperzy jak jest ich za dużo.  

Rafał Szkudlarek odpowiedział, że kolonia dzieli się, czasami jest również tak, że jedna 

kolonia może zajmować w jednym czasie kilka obiektów.  

Pani Barbara Szela ze Związku Podhalan zapytała skąd wiadomo, że nietoperze przebywają w 

danym miejscu. 

Pan Rafał Szkudlarek odpowiedział, że niektóre miejsca pobytu nietoperzy są znane od 

dawna, miejsca takie są zgłaszane przez ludzi, część znaleziona na podstawie wypytywania 

miejscowej ludności o nietoperze. Istnieją także specjalne urządzenia za pomocą których 

można śledzić nietoperze w ciągu nocy. 

Małgorzata Michna dodała, że na północy Polski istnieje większa trudność z lokalizacją 

koloni nietoperzy i bardzo często miejsca te są nieznane, natomiast na południu, w dolinach 

jest to łatwiejsze. W Polsce występuje 25 gatunków nietoperzy i na południu Polski można 

stwierdzić wszystkie gatunki występujące w naszym kraju. 

Pan Krzysztof Mańkowski zapytał, w jaki sposób nietoperze wybierają miejsca na swoje 

kolonie. 

Pan Rafał Szkudlarek odpowiedział, że nietoperze lubią miejsca takie jak ludzie: bezpieczne, 

ciepłe, bez pajęczyn; nie będzie ich w miejscach zaniedbanych, z rozsypującym się dachem.  

Pan Krzysztof Mańkowski zwrócił uwagę, że dobrze byłoby, gdyby został wprowadzony 

nadzór przyrodniczy nad danym obszarem, lub nad obszarami w danym rejonie – jedna osoba, 

która byłaby odpowiedzialna za stan przyrody w obszarze, czy tak jak w przypadku obszaru 

Podkowce w Szczawnicy za stan obiektów w których są kolonie rozrodcze. Bardzo ważne 

jest, aby była osoba z zewnątrz, z którą ludzie chcący podejmować jakiekolwiek działania na 

obszarach Natura 2000 lub innych terenach cennych przyrodniczo, mogli swoje działania 

skonsultować i aby była współpraca pomiędzy inwestorami, mieszkańcami, a osoba 

nadzorującą.  

Pani Barbara Szela zwróciła uwagę, aby o następnych spotkaniach poinformować nauczycieli 

przyrody, biologii i przedstawicieli szkół, aby poprzez uczestnictwo w takich spotkaniach 

mogli przekazać w swoim środowisku informacje o podejmowanych działaniach. Informacje 

zdobyte podczas takich spotkań mogą zostać wykorzystane w edukacji dzieci i młodzieży, a 

przez to przyczynić się do prawidłowego kształtowania postaw ekologicznych w 

społeczeństwie.  
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Załączniki: 

Lista osób i instytucji, do których wysłano zaproszenia, 

Lista osób obecnych na warsztatach w Szczawnicy dnia 11 lipca 2012 roku, 

Lista osób, które zadeklarowały chęć prac w Zespole Lokalnej Współpracy. 

 

Sporządził: 

Katarzyna Bajorek-Zydroń 


