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W dniach 19 - 20 maja 2018 r. w Polsce odbyła się XV edycja Nocy Muzeów. Można było bezpłatnie
uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez muzea i inne instytucje kultury. Na zainteresowanych,
wiele atrakcji czekało również w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku.
Renesansowy Kasztel jest stanowiskiem kolonii rozrodczej podkowca małego Rhinolophus hipposideros, dla
którego w obiekcie podejmowanych jest wiele działań ochronnych. Położony jest na obszarze Natura 2000
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094. Tematyka tegorocznej Nocy Muzeów w Szymbarku związana
była z ochroną nietoperzy, ich biologią i ekologią.
Głównymi atrakcjami podczas imprezy było:
· Spotkanie z chiropterologiem – „poznaj sprzęt do badań populacji nietoperzy”,
· Kolacja z nietoperzem – „nakarm żywego nietoperza”,
· Prezentacja multimedialna „Nasze nietoperze” ,
· Mini-teatrzyk dla dzieci „Przygody Nietoperza Kazimierza”,
· Wylot nietoperzy – obserwacje wylotów nietoperzy z komentarzem chiropterologa,
· Stoiska informacyjno-animacyjne,
· Zwiedzanie wystawy fotograﬁcznej;
· Konkursy – wygraj nagrodę.
Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wzięli udział w wydarzeniu organizując stoisko edukacyjne. Uczestnicy przy stoisku uzyskali informacje o obszarach
Natura 2000, w których przedmiotami ochrony są nietoperze, a także na temat realizowanego przez jednostkę projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach
sieci Natura 2000 w Małopolsce". W ramach projektu podejmowane są działania poprawiające warunki bytowe w schronieniach nietoperzy oraz ich najbliższym otoczeniu. Można było się
dowiedzieć gdzie hibernują nietoperze, oraz jak zrobić i gdzie powiesić budkę. Zainteresowani mogli posłuchać głosów polskich gatunków nietoperzy, zobaczyć preparaty wybranych
gatunków i dowiedzieć się sporo nieznanych faktów z życia nietoperzy. I starsi i młodsi chętnie brali udział we wszelkich konkursach, w których wykazywali się swoją wiedzą. Dla
wszystkich zostały przewidziane gadżety promujące ochronę przyrody.
Organizatorem imprezy był Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach i Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody „pro Natura” w ramach projektu LIFE PODKOWIEC+ LIFE12 NAT/PL/000060.
Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
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