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Sprawozdanie z IV warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu Planu 

Ochrony dla Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego – 

Ropa, 15 grudnia 2014 roku. 
 

 

 Warsztaty odbyły się w Urzędzie Gminy w Ropie, spotkanie rozpoczęło się o godzinie 

10:00. Koordynator projektu planu – Katarzyna Bajorek-Zydroń, przedstawiła zebranym 

szablon dokumentacji, zwracając szczególną uwagę na zmiany i uzupełnienia, które zostały 

wprowadzone do dokumentacji od ostatniego spotkania. W wyniku uwag przedstawionych 

przez recenzenta, Pana Wojciecha Gubałę, dokumentację uzupełniono o dane dotyczące 

niewykazywanego dotychczas, jako przedmiot ochrony w obszarze Ostoje Nietoperzy 

Powiatu Gorlickiego, siedliska 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania oraz jednego 

gatunku nietoperza - mopka zachodniego. 

Podczas spotkania omówiono także propozycję powiększenia obszaru o kościół w Ropie,  

w którym znajduje się kolonia rozrodcza podkowca małego. Powiększenie obszaru Natura 

2000 o ten obiekt zyskało akceptację zarówno właściciela obiektu jak i władz gminnych. 

Przedstawiono różne warianty przebiegu proponowanej granicy. Przebieg granicy, który 

uzyskał akceptację na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiono w załączniku do niniejszego 

sprawozdania.  

Podczas spotkania poruszano następujące tematy: 

Pani Mordarska-Duda, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, zwróciła uwagę, aby  

w przyszłości Zamawiający i Wykonawcy dokonali wszelkich starań, aby uzyskać od Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktualne dane dotyczące powierzchni objętych 

dopłatami i ich rodzaju w obszarach Natura 2000, dla których sporządzana jest dokumentacja. 

Zaznaczyła także, że bardzo ważne jest wskazanie ciągów, które są istotne dla nietoperzy oraz 

aby w dokumentacji znalazły się zapisy o rodzajach zalecanych nasadzeń i wskazania 

najważniejszych kierunków preferowanych przez nietoperze podczas przelotu z kolonii 

rozrodczych na żerowiska. 

Pan Wojciech Gubała powiedział, że wskazanie najważniejszych ciągów wykorzystywanych 

przez nietoperze jest problematyczne. Zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo związane  

z drzewami jest bardzo ważne, ale przed wycinką drzew potrzebna jest ocena 

chiropterologiczna – głównie starych zadrzewień. 

Pani Barbara Mirek-Michalska, reprezentująca Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  

w Krakowie, zwróciła uwagę, aby w dokumentacji znalazł się ogólny zapis o konieczności 

konsultowania wycinki drzew w ciągach stanowiących trasy przelotu z RDOŚ lub 

chiropterologiem. 

W części spotkania dotyczącej powiększenia obszaru o kościół w Ropie przedstawiono dwie 

propozycje: granica obejmująca mniejszy teren –kościół z najbliższą okolicą kościoła  
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i zadrzewieniami dającymi łączność kolonii nietoperzy z rzeką Ropą oraz szersza granica – 

obejmująca także rzekę Ropę w dół jej biegu do granicy obszaru w Szymbarku. 

Pani Małgorzata Mordarska-Duda stwierdziła, że aktualnie posiadane informacje o obecności 

kolonii w kościele pozwalają objąć granicą sam kościół z najbliższym otoczeniem  

i zadrzewieniami łączącymi je z rzeką, a proponowanie większych granic należałoby 

poprzedzić sprawdzeniem terenu pod kątem jego wykorzystania przez nietoperze. 

Podczas dalszej części spotkania przedyskutowano przebieg granic proponowanego 

powiększenia obszaru. Działka, której fragment ma stanowić trasę przelotu od kolonii 

rozrodczej w kierunku rzeki jest działką należąca do Gminy Ropa przeznaczoną na tereny 

rekreacyjne (np. korty tenisowe); nie ma tam planów budowy obiektów kubaturowych. 

Omówiono z przedstawicielami Gminy możliwości gospodarowania zielenią wysoką na 

działce pod kątem wymagań nietoperzy i ewentualnego wpływu na trasę migracji. 

Na pytanie Pani Barbary Mirek-Michalskiej czy siatki umieszczane przy kortach tenisowych 

nie będą przeszkadzały nietoperzom Pan Wojciech Gubała odpowiedział, że nie 

przeszkadzają, bo podkowce „widzą” takie siatki i nie są one dla nich niebezpieczne. 

Pani Małgorzata Michna poinformowała zebranych, że Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie będzie informowała mieszkańców o propozycji powiększenia 

obszaru i jego granicach zarówno poprzez wydawaną gazetkę gminną jak również poprzez 

parafię. Zostanie także wydana broszura informacyjna o obszarze Ostoje Nietoperzy Powiatu 

Gorlickiego.  

Podczas dyskusji zwrócono także uwagę, aby w działaniu B6 wymienić kilka gatunków, które 

można nasadzać przy drogach i dodać informacje o jakości nasadzeń. 

Wnioskowano także, aby wyniki z corocznego monitoringu kolonii rozrodczych w obszarze 

wracały na miejsce – do gmin, na których terenie znajduje się obszar Natura 2000, aby mogły 

być wykorzystane np. do działań edukacyjnych i promocyjnych. 

 


