Remontujemy dla nietoperzy!
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18 stycznia 2018 r. ruszył remont pierwszego dachu kościoła w ramach projektu "Ochrona zagrożonych
gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce", realizowanego przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.
Pierwsza adaptacja jest wykonywana w kościele we Florynce, którego strych stanowi schronienie kolonii
rozrodczej nietoperzy należących do dwóch gatunków: podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka
dużego Myotis myotis. Są to rzadkie i zagrożone gatunki na terenie Unii Europejskiej, wymagające działań
czynnej ochrony. Wymiana pokrycia dachu prowadzona jest zgodnie z wymaganiami rozrodczej kolonii
nietoperzy, zapewniając ich bezpieczeństwo i poprawiając warunki mikrosiedliskowe takie jak zachowanie i
oznakowanie wlotów, zapewnienie odpowiedniego poziomu zaciemnienia oraz wentylacji. Prace prowadzone są
pod nieobecność nietoperzy, a więc porą zimową.
Warto wspomnieć, że kościół we Florynce, obecnie służący lokalnej społeczności, jest obiektem zabytkowym,
będącym dawną cerkwią greckokatolicką z 1875 r. Trwający remont to bardzo dobry przykład tzw. ochrony
zintegrowanej - godzenia działań i osiągania korzyści zarówno na rzecz przyrody, jak i człowieka.
Podjęte w ramach projektu działania na rzecz ochrony nietoperzy są kontynuacją wieloletniej współpracy między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, a organizacją
pozarządową PTTP „pro Natura”, która wykonuje prace remontowe. To właśnie Towarzystwo „pro Natura” było w Polce pionierem działań zabezpieczających i polepszających warunki
bytowe nietoperzy, obecnie realizuje duży projekt Life PODKOWIEC+, w ramach którego wykonywanych jest szereg zadań ochronnych, m.in.: remonty dachów, instalacje platform na
guano, montaże osłon przeciw drapieżnikom, budowy przegród termicznych. W ubiegłym roku na zamku w Nowym Wiśniczu uroczyście obchodzono 25-lecie programu PODKOWIEC+.
Regionalna Dyrekcja Ochron Środowiska w Krakowie oraz Pani Bożena Kotońska - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zostali wyróżnieni odznaczeniami za
zasługi w ochronie nietoperzy.
Kierownictwo oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji mieli także możliwość zapoznać się z metodami i rozwiązaniami dotyczącymi ochrony nietoperzy oraz z możliwościami jakie daje
obecność tych chronionych ssaków dla rozwoju i promocji regionu podczas wyjazdów studyjnych do Austrii i Niemiec. Wyjazdy były organizowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody "pro Natura" w ramach projektu Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060. W dniach 19-23 czerwca
2017 r. uczestnicy odwiedzili Austrię (Karyntia) i Niemcy (Bawaria), w dniach 4-8 września 2017 r. - Niemcy (Turyngia, Bawaria).
Więcej informacji na temat działań i zakresu projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce".

Prace Florynka

