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Sprawozdanie z I warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu Planu 

Ochrony dla Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego – 

Ropa 13.12.2013 r. 
 

 

 Warsztaty odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie. Spotkanie rozpoczęło się  

o godzinie 10. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin na terenie których położony 

jest obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, zarządcy budynków,  

w których znajdują się kolonie rozrodcze nietoperzy, przedstawiciele Lasów Państwowych, 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Planista Regionalny Pani Małgorzata 

Michna z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa i przedstawiciele 

Wykonawcy: koordynator – Katarzyna Bajorek-Zydroń i ekspert chiropterolog – Anna Bator. 

 Pani Małgorzata Michna – Planista Regionalny z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie przedstawiła ogólne informacje na temat sieci Natura 2000  

w Europie i w Polsce. Wyjaśniła czym jest plan ochrony dla obszaru Natura 2000, 

poinformowała że ludność miejscowa może mieć wpływ na kształt powstającego dokumentu  

i zachęciła zebranych do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy.  

Następnie Pani Anna Bator ekspert chiropterolog omówiła gatunki nietoperzy dla 

ochrony których został ustanowiony obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 

Gorlickiego, ich wymagania i warunki ochrony oraz miejsca w których znajdują się kolonie 

rozrodcze tych ssaków. Poinformowała także o przeprowadzonych i planowanych remontach 

kościółków w obszarze, w których znajdują się kolonie rozrodcze. Przedstawiła także 

zagrożenia dla podkowca małego i nocka dużego oraz zaprezentowała działania ochronne 

jakie powinny być realizowane w celu poprawy stanu ochrony tych gatunków. 

 Pani Katarzyna Bajorek-Zydroń – koordynator projektu planu poinformowała także  

o siedliskach przyrodniczych i gatunkach płazów, które są przedmiotami ochrony w obszarze 

i planowanych dla nich inwentaryzacjach terenowych. 

W dalszej części spotkania omawiano różne kwestie dotyczące ochrony nietoperzy  

i związane z tym niedogodności. Ksiądz Władysław Kaniuk z parafii prawosławnej  

w Hańczowej zwrócił uwagę, iż największym problemem związanym z obecnością nietoperzy 

jest termin kiedy mogą być przeprowadzane remonty dachów (od jesieni do wiosny, kiedy  

w obiektach nie ma nietoperzy) ze względu na to, że w okresie zimowym strome dachy są 

śliskie i praca odbywa się często w bardzo niskiej temperaturze. Omawiano także problem 

zezwoleń na wycinkę drzew przy obiektach w których znajdują się kolonie rozrodcze.  

Zebrani pytali także jak można dodać obiekty w których znajdują się kolonie 

rozrodcze nietoperzy „naturowych”. Pani Małgorzata Michna wyjaśniła, że muszą być dane  

o liczebności takiej kolonii, ale nie jednoroczne, tylko z dłuższego okresu czasu i wtedy 

obiekt taki może być objęty tą formą ochrony. 
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Ksiądz Władysław Kaniuk z parafii prawosławnej z Hańczowej zapytał, czy udało się 

określić miejsca gdzie zimują nietoperze, które swoje kolonie rozrodcze maja na terenie 

obszaru Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego.  

Pani Anna Bator odpowiedziała, że nie wiadomo dokładnie gdzie te nietoperze zimuja. 

Odbywają się liczenia podkowców małych zarówno w koloniach letnich jak i zimowych  

i podkowców małych w koloniach letnich jest więcej niż w zimowych. Możliwe że zimują  

w niedostępnych jaskiniach osuwiskowych, a część z nich migruje zapewne na Słowację, 

jednak w granicach obszaru nie ma zidentyfikowanego zimowiska tego gatunku. 

Pani Małgorzata Michna wyjaśniła zebranym, że obecność nietoperzy w budynku nie 

może być traktowana jako utrudnienie, bo daje także duże możliwości. Obecność nietoperzy 

można wykorzystać na pozyskanie funduszy na remont dachów, ale także na wykonanie 

małych, bieżących remontów. 

Wyjaśniła także, że utrzymanie zieleni przy obiektach w których znajdują się kolonie 

rozrodcze nie polega na tym, żeby nic z zielenią wokół budynków nie robić, ale prace należy 

wykonywać w sposób przemyślany i w miejsce wyciętych drzew nasadzać nowe oraz 

stosować nasadzenie zastępcze, aby zapewnić nietoperzom bezpieczna drogę na żerowisko. 

W razie wątpliwości można skonsultować się z chiropterologami. 

Pan Janusz Zieba z Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach” 

zarządzający Kasztelem w Szymbarku zwrócił uwaga, że przy Kasztelu są drzewa które 

należy wyciąć i prosiłby chiropterologów o konsultacje które z drzew w pobliżu kasztelu 

można usunąć bez szkody dla podkowca małego, który na strychu kasztelu ma kolonię 

rozrodczą. 

 


