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1 WPROWADZENIE 

Niniejszy podręcznik, opracowany przez Komitet Doradczy EUROBATS, zawiera wskazówki 

dotyczące wszystkich aspektów ochrony i zagospodarowania obiektów podziemnych 

wykorzystywanych przez nietoperze.  

Ochrona stanowisk podziemnych wymaga połączenia dwóch elementów: porozumień prawno-

administracyjnych, które pozwolą wpłynąć na postrzeganie wartości i wrażliwości danego obiektu, 

oraz stosowania zabezpieczeń chroniących je przed intruzami. Podczas opracowywania planu 

zagospodarowania terenu należy uwzględnić oba te aspekty.  

Ponieważ struktury prawne i administracyjne, jak również praktyka ochrony przyrody są różne w 

różnych częściach Europy, w niniejszym przewodniku podano jedynie najważniejsze zalecenia, 

wymagające doprecyzowania w oparciu o uwarunkowania lokalne. Zabezpieczenia fizyczne, takie 

jak ogrodzenia i kraty, są z kolei bardziej uniwersalne, dlatego podano dla nich bardziej 

szczegółowe wytyczne. Kiedy tylko było to możliwe, nawiązywaliśmy do praktycznych 

doświadczeń europejskich specjalistów zajmujących się ochroną nietoperzy, co pozwoliło 

przedstawić różne wypróbowane środki ochronne.  

Dla celów niniejszego podręcznika określenie „schronienia podziemne” odnosi się do jaskiń oraz 

wszystkich obiektów pochodzenia antropogenicznego, których warunki zbliżone są do środowiska 

jaskiń. Dotyczy to na przykład wszelkiego rodzaju opuszczonych kopalń, tuneli, piwnic, chłodni, 

magazynów oraz obiektów wojskowych i fortyfikacji. 

 

2 W JAKI SPOSÓB NIETOPERZE WYKORZUSTUJĄ SCHRONIENIA PODZIEMNE? 

2.1 Charakterystyka kryjówek podziemnych 

Główną cechą kryjówek podziemnych jest to, że są one chronione przed warunkami środowiska 

zewnętrznego, co zapobiega gwałtownym wahaniom zarówno temperatury jak i wilgotności. W 

dużych schronieniach podziemnych, gdzie ruch powietrza jest niewielki, temperatura zmienia się w 

niewielkim stopniu na przestrzeni roku i pozostaje zbliżona do średniej rocznej temperatury danego 

obszaru. Do głównych czynników kształtujących temperaturę takich miejsc oraz stopień, w jakim 

odzwierciedla ona zmiany temperatury zewnętrznej, należą bliskość wejścia oraz ilość powietrza i 

kierunek jego przepływu. Budowa schronienia także wpływa na jego wewnętrzny mikroklimat. Na 

przykład wgłębienia w stropie zatrzymują wznoszące się ciepłe powietrze, prowadząc do wzrostu 

temperatury, natomiast miejsca niżej położone są chłodniejsze, ponieważ spływa do nich zimne 

powietrze. 

 

2.2 Wykorzystanie podziemnych schronień 

Zanim nietoperze zaczęły wykorzystywać budynki, zasiedlały dwa rodzaje kryjówek – drzewa i 

jaskinie (także szczeliny skalne). O ile kryjówki nadrzewne są nietrwałe – są zapewne dostępne 

przez czas krótszy od długości życia większości nietoperzy, jaskinie stanowią schronienia trwałe, 

które mogą być użytkowane przez wiele pokoleń. Różnice w trwałości kryjówek znajdują odbicie w 

sposobie ich wykorzystania, nawet jeśli schronienie znajduje się w budynku. Gatunki zasiedlające 

drzewa, na przykład Nyctalus noctula, zazwyczaj przemieszczają się pomiędzy różnymi 
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kryjówkami w krótkich odstępach czasu, podczas gdy gatunki zasiedlające jaskinie, takie jak 

podkowcowate, zwykle pozostają wierne tym samym miejscom przez całe swoje życie. 

 

 

 
Ogrzewanie 

 
Schładzanie 

 

strumień ciepłego powietrza  
strumień chłodnego powietrza  

Ryc. 1. Przepływ powietrza w kryjówce podziemnej. Głęboko pod ziemią temperatura jest zbliżona do średniej 

temperatury sezonowej dla danego obszaru. Latem, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż temperatura pod 

ziemią, ciepłe powietrze dostające się do kryjówki ochładza się, staje się gęstsze i wypływa dołem (góra). Zimą powietrze 

płynie w odwrotnym kierunku – zimne powietrze ogrzewa się i wznosi do góry (dół). Najcieplejszym miejscem są zawsze 

wnęki w górnej części jaskini. 

Nietoperze mogą wykorzystywać schronienia podziemne we wszystkich etapach cyklu 

fenologicznego, zależnie od temperatury. W północnej części Europy, gdzie średnie roczne 

temperatury są niskie, kryjówki takie są użytkowane przede wszystkim podczas hibernacji, a 

przypadki rozrodu są stwierdzane dość rzadko. Gatunki takie jak podkowce, które pierwotnie 

gnieździły się pod ziemią, zasiedliły dachy budynków, gdzie utrzymuje się wyższa temperatura. Na 

południu Europy, dzięki wyższym średnim temperaturom, ze schronień podziemnych korzystać 

może więcej gatunków nietoperzy, zarówno podczas rozrodu jak i hibernacji. 
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Nietoperze preferują jaskinie o warunkach dynamicznych, w których obecny jest przepływ 

powietrza, a przez to także pewne wahania temperatury. Preferowane temperatury hibernacji 

mogą różnić się między gatunkami. W prostych układach dynamicznych, takich jak ślepe tunele lub 

poziome korytarze, w których decydującą rolę odgrywają prądy wznoszące, wielkość, budowa 

przestrzenna oraz ekspozycja mogą w znacznym stopniu wpływać na temperaturę wewnętrzną. 

Konwekcja powoduje napływ ciepłego powietrza latem, a chłodnego zimą. Jamy i wnęki w górnej 

części jaskini mogą zatrzymywać ciepłe powietrze, a w przestrzeniach znajdujących się poniżej 

wejścia gromadzi się zimne powietrze. Kilka przykładów przedstawia ryc. 1. Istotną rolę odgrywa 

także roślinność oraz ukształtowanie terenu w pobliżu schronienia, ponieważ nietoperze 

potrzebują osłoniętego otworu wlotowego.  Systemy statyczne, bez przepływu powietrza, są 

zwykle zbyt ciepłe do hibernacji, jednak mogą być wykorzystywane jako tymczasowe schronienia 

letnie.  

 

3 CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE PODZIEMNYM SCHRONIENIOM  

3.1 Nadmierne niepokojenie 

Pomimo iż nietoperze mogą tolerować niewielkie zakłócenia podczas rozrodu lub hibernacji i 

przyzwyczaić się do niewielkiej aktywności ludzkiej, nadmierne niepokojenie prowadzi do 

opuszczenia stanowiska i może przyczyniać się do zwiększenia śmiertelności. W niektórych 

dużych jaskiniach hibernujące i rozmnażające się nietoperze mogą współegzystować ze 

speleologami, którzy są świadomi ich wrażliwości i starają się ich nie niepokoić. Jednak w wielu 

innych miejscach niepokojenie miało negatywne skutki i doprowadziło do opuszczenia przez 

nietoperze niektórych ważnych stanowisk. Rosnące wykorzystanie coraz większej liczby miejsc 

bytowania nietoperzy przez centra rozrywek plenerowych, uczestników wczasów z przygodami 

oraz turystów indywidualnych również jest niepokojące, ponieważ grupy takie zwykle mają 

mniejszą wiedzę o oddziaływaniu człowieka na kryjówki oraz ich faunę niż członkowie 

specjalistycznych klubów. Problemem jest także nasilenie ruchu turystycznego: rekreacja 

plenerowa odbywa się zwykle przez cały tydzień, co może oznaczać częste odwiedziny 

stosunkowo licznych grup niedoświadczonych osób. 

Niektóre stanowiska są łatwo dostępne bez specjalistycznego sprzętu i przygotowania. W takich 

przypadkach problemem może być przypadkowe niepokojenie przez ciekawskich turystów, jak 

również wandalizm, rozpalanie ognisk, wyrzucanie toksycznych odpadów czy nawet celowe 

zabijanie nietoperzy. 

3.2 Niszczenie, konserwacja bądź zmiana użytkowania 

Schronienia podziemne są narażone na szereg działań, które mogą wpłynąć na ich wykorzystanie 

przez nietoperze. Względy bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej skłoniły wiele administracji 

lokalnych, narodowe urzędy górnicze czy właścicieli gruntów do zamknięcia nieużywanych 

szybów, a w niektórych przypadkach także jaskiń lub korytarzy, przez co stały się niedostępne dla 

nietoperzy. Nawet jeśli pozostają one dostępne, częściowe zamknięcie lub zasłonienie może 

zmienić przepływ powietrza, prowadząc do zmian temperatury wewnątrz kryjówki. Na niektórych 

obszarach utrata potencjalnych miejsc hibernacji postępuje w znaczącym tempie. Tunele zostały 

wyremontowane, przekształcone w magazyny, strzelnice bądź też przywrócono ich pierwotny 

sposób wykorzystania; niektóre jaskinie zostały udostępnione zwiedzającym, a inne jaskinie jak i 
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kopalnie zostały zniszczone przez komercyjne wydobycie. Nawet jeśli jaskinia lub kopalnia 

pozostaje otwarta, niewłaściwa instalacja drzwi lub krat również może wpłynąć na nietoperze, 

zatem w każdym przypadku należy konsultować się z rządową instytucją ochrony przyrody 

(SNCO)1. 

Nawet dość niewielkie zmiany ukształtowania terenu, zarówno w środku jak i na zewnątrz kryjówki, 

mogą mieć dalekosiężny wpływ na jej przydatność dla nietoperzy, przede wszystkim poprzez 

zmianę przepływu powietrza, co wpływa na temperaturę i wilgotność. Niektóre zmiany, o ile są 

starannie zaplanowane, mogą być dla nietoperzy korzystne, inne z kolei obniżą atrakcyjność 

danego stanowiska. 

 

4 OCHRONA STANOWISKA 

4.1 Ochrona prawna 

Nietoperze podlegają pewnej ochronie w każdym państwie europejskim, choć szczegółowe zasady 

tej ochrony oraz zakres egzekwowania prawa są bardzo zróżnicowane.  

W Unii Europejskiej ochrona nietoperzy oraz miejsc ich rozrodu bądź odpoczynku jest zapisana w 

Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory. Wszystkie gatunki nietoperzy znajdują się w załączniku IV (gatunki 

zwierząt i roślin będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony), 

a niektóre także w załączniku II (ich ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów 

ochrony). Państwa członkowskie mają obowiązek przełożenia tych wymogów na swoje 

prawodawstwo, które musi pozostawać w zgodności z Dyrektywą. 

Wiele państw europejskich sygnowało także Konwencję Berneńską, która wprowadza środki 

ochrony ścisłej dla gatunków wymienionych w załączniku II. Obejmuje ona wszystkie nietoperze 

poza Pipistrellus pipistrellus (sensu lato), który wymieniony jest w załączniku III. Szczegółowe 

informacje na ten temat znajdują się stronie Konwencji Berneńskiej.  

Państwa, które są Stronami Porozumienia o ochronie europejskich populacji nietoperzy 

(UNEP/EUROBATS) podjęły się specjalnych zobowiązań dotyczących ochrony nietoperzy oraz ich 

siedlisk. Obejmują one uznanie faktu, że dla ochrony nietoperzy niezbędna jest ochrona i 

monitoring ważnych schronień podziemnych. 

Większość Stron porozumienia EUROBATS przyjęło także Konwencję Bońską (UNEP/CMS). W 

załączniku II do Konwencji wymieniono wszystkie gatunki nietoperzy, wskazując je jako gatunki 

wędrowne, które mogą podlegać porozumieniom. 

Ze względu na swój niekorzystny status ochronny, wiele gatunków nietoperzy znajduje się na 

czerwonej liście IUCN. Chociaż obecność na liście IUCN nie niesie ze sobą żadnego prawnego 

wymogu ochrony, jest ona wykorzystywana przez wiele państw jako ważne kryterium podczas 

podejmowania decyzji o tym, które gatunki należy objąć ochroną. 

 

 

 

1 SNCO, Statutory nature conservation organisation – rządowa instytucja zajmująca się ochroną przyrody, patrz Słowniczek 
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4.2 Współpraca 

4.2.1 Współpraca z klubami speleologicznymi oraz innymi turystami 

odwiedzającymi podziemia  

Struktura własności gruntów w Europie jest zróżnicowana – niektóre obiekty podziemne znajdują 

się w posiadaniu prywatnym, a inne należą do państwa. W wielu krajach zorganizowana turystyka 

jaskiniowa, bądź grupy i kluby zainteresowane historią górnictwa2 odgrywają istotną rolę w 

ochronie takich miejsc i regulacji liczby odwiedzających. Dostęp do wielu jaskiń i kopalni jest 

ograniczony ze względów bezpieczeństwa, w celu utrudnienia penetracji zbieraczom minerałów, 

ochrony charakteru obiektów bądź zabezpieczenia źródła wody. Kluby speleologiczne dysponują 

kluczami do wejść, krat i ogrodzeń, mogąc w ten sposób kontrolować liczbę odwiedzających 

według uzgodnień z właścicielem terenu bądź instytucją państwową.  

Ponieważ w interesie klubów turystyki jaskiniowej jak i innych odpowiedzialnych za teren jednostek 

leży ochrona charakteru podziemnych obiektów, w tym ich jaskiniowej fauny, bardzo ważna jest 

współpraca klubów oraz specjalistów zajmujących się ochroną nietoperzy oraz to, by kryjówki 

podziemne były chronione za porozumieniem obu stron. 

Wszystkie kluby speleologiczne oferują swoim członkom szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w 

podziemiach oraz ochrony ich środowiska. Stwarza to obrońcom nietoperzy okazję do 

uświadomienia zwiedzającym podziemia wrażliwości nietoperzy na niepokojenie oraz pokazania, w 

jaki sposób powinni je chronić. 

4.2.2 Ocena wartości stanowiska 

Dla utrzymania odpowiednich stosunków z organizacjami turystyki jaskiniowej ważne jest, by 

chiropterolodzy nie nakładali niepotrzebnych ograniczeń na działania speleologów, oraz by 

wszelkie ograniczenia dotyczące miejsca i czasu przebywania były w pełni uzasadnione. Można to 

osiągnąć poprzez opracowanie systemu oceny wartości podziemnych stanowisk. Sposób realizacji 

takiej oceny powinien być zgodny z narodowymi regulacjami w zakresie własności oraz 

eksploatacji jaskiń; zwykle należy zaklasyfikować stanowisko pod względem jego atrakcyjności dla 

nietoperzy i podać odpowiednie ograniczenia dla turystyki jaskiniowej.  Tabela poniżej przedstawia 

schemat przykładowego systemu oceny. 

 

                                                 
2
 Dotyczy to organizacji zainteresowanych opuszczonymi kopalniami, fortyfikacjami oraz innymi obiektami podziemnymi. 

Ocena  Atrakcyjność dla nietoperzy  Wskazówki dla speleologów 

1 Brak informacji o 
wykorzystaniu 

Bez ograniczeń dla zwiedzających. Powiadomić osobę 
kontaktową o stwierdzeniu nietoperzy. 

2 Niewielka liczba nietoperzy. Bez ograniczeń dla zwiedzających. Postępować zgodnie z 
regulaminem. 

3 Sezonowo obecne duże 
liczebności nietoperzy 

Uzgodniono sezonowe ograniczenia zwiedzania. Nie 
wchodzić w wyznaczone miejsca w jaskini w okresie 
ochronnym, poza nim postępować zgodnie z regulaminem. 

4 Przez cały rok obecne duże 
liczebności nietoperzy. 

Jaskinia zamknięta przez cały rok. Małe grupy 
zwiedzających mogą być wpuszczane na podstawie 
pozwolenia. W planie zagospodarowania można określić 
ograniczenia dla liczby zwiedzających i tras turystycznych. 
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4.2.3 Regulamin zwiedzania stanowiska nietoperzy 

Opracowanie regulaminu zwiedzania, wyjaśniającego dlaczego nietoperze wymagają specjalnej 

troski i podającego zalecenia dotyczące zachowania w podziemiach, wychodzi naprzeciw innym 

turystom odwiedzającym stanowiska nietoperzy. Istotne jest także to, by chiropterolodzy szanowali 

inne interesy ochronne, na przykład zachowanie formacji skalnych, błotnych i naciekowych w 

jaskiniach, oraz przedmiotów o wartości historycznej w kopalniach i innych sztucznych obiektach. 

Przykładowy regulamin zwiedzania stanowiska nietoperzy, oparty o regulamin stosowany w 

Wielkiej Brytanii, znajduje się na str. 9. Być może będzie musiał zostać dostosowany do 

uwarunkowań miejscowych, jednak wskazane jest zachowanie najważniejszych zaleceń 

dotyczących kontaktu z nietoperzami 

 

Przykładowy regulamin zwiedzania obiektu podziemnego 

Jaskinie oraz kopalnie, ich formacje, artefakty i fauna stanowią część naszego dziedzictwa 

narodowego. Wszyscy zwiedzający powinni dążyć do zachowania tych miejsc dla obecnych i 

przyszłych pokoleń.  

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zaleceń ochronnych publikowanych przez 

organizacje zajmujące się turystyką jaskiniową oraz historią górnictwa, i porozumiewać się z 

grupami lokalnymi w sprawie dostępu do jaskiń i wymogów bezpieczeństwa.  

Należy także pamiętać, że  do przeżycia zimy nietoperze wymagają ludzkiej współpracy. 

Większość hibernujących nietoperzy jest bardzo trudna do zauważenia, ponieważ wiele z nich 

wciska się w szpary i szczeliny. To, że ich nie widać, nie oznacza, że ich tam nie ma!  

Osoby odwiedzające znane miejsca schronienia nietoperzy w celach np. rekreacyjnych proszone 

są o przestrzeganie dobrowolnego regulaminu zwiedzania i wszelkich dodatkowych ograniczeń 

wprowadzanych na terenie szczególnie ważnych stanowisk nietoperzy. Ponieważ niepokojenie 

nietoperzy może być dla nich tak szkodliwe, badania w schronieniach podziemnych są 

prowadzone tylko przez właściwie wyszkolone osoby, posiadające zezwolenie. Zezwolenia takie 

są wydawane dla celów kontrolowanych, szczegółowo zaplanowanych liczeń podstawowych oraz 

monitoringu, a niekiedy także badań naukowych. 

Kontakt z nietoperzami 

Nie dotykaj nietoperzy i nie bierz ich do ręki (chyba, że posiadasz pozwolenie i jest to konieczne). 

Uważaj, by nie strącić nietoperzy z miejsc zawieszenia, szczególnie podczas przechodzenia przez 

niskie korytarze. 

Nie fotografuj nietoperzy. Lampy błyskowe mogą je bardzo niepokoić. 

Nie ogrzewaj hibernujących nietoperzy. Może to je wybudzić. Staraj się nie stać pod nimi i nie 

zatrzymywać się zbyt długo w ciasnych miejscach, bo nawet samo ciepło ludzkiego ciała może 

spowodować wybudzenie nietoperzy. 

Nie oświetlaj nietoperzy jasnym światłem. Zarówno światło, jak i ciepło mogą spowodować ich 

wybudzenie. 

W miejscach schronienia nietoperzy nie stosuj lamp karbidowych, ani innych źródeł światła z 

otwartym płomieniem. Lampy karbidowe są szczególnie niepożądane, ze względu na wydzielane 

ciepło i spaliny. 

Nie pal papierosów i nie hałasuj w podziemiach. Wszelkie silne bodźce, w tym kosmetyki o 

mocnym zapachu mogą wybudzić nietoperze. 



 
EUROBATS  Publication Series No 2 Ochrona i zagospodarowanie podziemnych siedlisk nietoperzy 

 10 

 Zimą nie zabieraj do miejsc schronień nietoperzy dużych grup zwiedzających. Kiedy w obiekcie 

obecne są nietoperze, należy także unikać prowadzenia ćwiczeń ratowniczych. 

Nie pal ognisk w wejściu do podziemi, ponieważ dym może obudzić nietoperze. 

Przed użyciem ładunków wybuchowych lub rozpoczęciem prac wydobywczych skonsultuj się z 

chiropterologiem. Materiały wybuchowe mogą powodować szkody zarówno poprzez samą 

eksplozję, jak i uwalniane spaliny. W znanych stanowiskach nietoperzy stosowanie ładunków 

wybuchowych powinno być ograniczone do okresu, kiedy nietoperze są nieobecne, bądź do 

miejsc, gdzie nie stwierdzono ich obecności. Działania wydobywcze mogą zmieniać mikroklimat 

kryjówek nietoperzy. 

 

Źródło: Za Hutson, A. M., Mickleburgh, S. i Mitchell-Jones, A. J. (1995): Bats underground: a 

conservation code. Bat Conservation Trust, Londyn. 

 

4.2.4 Informacje umieszczane na stanowiskach 

Chociaż działacze na rzecz ochrony nietoperzy często wolą nie ujawniać lokalizacji ważnych 

stanowisk nietoperzy, za kratami lub ogrodzeniem warto umieścić informację wyjaśniającą, 

dlaczego wstęp na teren został ograniczony. W tym celu konieczna będzie rozmowa z 

właścicielem terenu i ocena ryzyka włamania. Jeśli ujawnienie obecności nietoperzy nie jest 

pożądane, alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie informacji, że teren został zamknięty ze 

względów bezpieczeństwa. Jeśli stanowisko jest chronione tylko przez część roku (na przykład na 

podstawie porozumienia z organizacjami speleologicznymi), tablica powinna o tym informować i 

wskazywać kiedy teren jest otwarty dla zwiedzających. 

Nietoperze na niektórych ważnych stanowiskach są niepokojone przez przygodnych turystów, 

ponieważ wejścia do jaskini znajdują się blisko oznakowanych szlaków. Pewną ochronę przed 

takim niepokojeniem może dać wytyczenie szlaku inną trasą i przeniesienie oznaczeń szlakowych. 

4.3 Zabezpieczenia 

4.3.1 Uwagi ogólne 

Najczęstszym koniecznym środkiem ochrony jaskiń i kopalń jest fizyczna ochrona przed 

nadmierną penetracją. Zazwyczaj instaluje się w wejściu kratę, która umożliwia przelot 

nietoperzom, ale broni wstępu ludziom, choć w niektórych przypadkach mogą być konieczne inne 

zabezpieczenia, na przykład ogrodzenie. W celu określenia oddziaływania zabezpieczeń na 

nietoperze istotne jest śledzenie ich liczebności przed i po montażu.  

Niektóre gatunki nietoperzy źle reagują na obecność krat. Dotyczy to Miniopterus schreibersii w 

ciągu całego roku oraz Rhinolophus mehelyi, R. euryale Myotis myotis i M. blythii podczas okresu 

rozrodczego. Obserwacje poczynione na stanowiskach w Portugalii i Francji wykazały, że:  

 nietoperze opuszczały okratowane jaskinie co najmniej na krótki lub średni okres, 

 obniżyła się prędkość lotu, 

 obniżyła się wysokość lotu, 

 większyła się liczba kółek zataczanych przy wejściu oraz, 

 zwiększyła się liczba lądowań na stropie, ścianach a nawet kracie. 
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Powyższe wyniki wskazują, że kraty zasłaniające całe wejście nie są właściwym środkiem 

zabezpieczającym schronienia użytkowane przez duże kolonie tych gatunków w podanych 

okresach; zamiast krat należy stosować ogrodzenia bądź inne zabezpieczenia. Przy 

zabezpieczaniu schronień wykorzystywanych przez kolonie letnie należy pamiętać o tym, że w tym 

okresie nietoperze będą najprawdopodobniej przelatywać przez kraty częściej niż na stanowiskach 

użytkowanych tylko zimą. Na stanowiskach letnich dany osobnik może przelatywać przez kraty 

kilkukrotnie w ciągu jednej nocy, natomiast w miejscach hibernacji raz lub dwa razy na miesiąc. 

Schronienia wykorzystywane podczas rojeń jesiennych powinny być traktowane tak jak kryjówki 

letnie, ponieważ aktywność nietoperzy być wtedy bardzo intensywna. 

Aby kraty bądź ogrodzenia były skutecznie, należy starannie zaplanować ich instalację, 

uwzględniając szereg czynników.  

 Jeśli stanowisko jest już wykorzystywane przez nietoperze, należy skonsultować się z regionalną 

lub narodową rządową instytucją ochrony przyrody (SNCO) . Aby nie wyrządzić szkód w kryjówce 

należy zasięgnąć porady w zakresie odpowiedniej konstrukcji i montażu zabezpieczeń. SNCO 

może zwrócić się o ich opis. SNCO może dysponować środkami na częściowe pokrycie wysokiego 

kosztu zabezpieczeń dla znanych schronień nietoperzy i zasugerować inne źródła finansowania. 

 Przed montażem zabezpieczeń należy określić gatunki nietoperzy bytujące na danym stanowisku 

w różnych okresach roku, ponieważ niektóre gatunki unikają przelatywania przez kraty. 

Zabezpieczając ich kryjówki należy zamiast krat zastosować ogrodzenie. Wskazane jest 

przebadanie okresu zimowego jak i letniego, zatem zebranie takich danych o może zająć kilka lat. 

Zabezpieczenia nie powinny być zakładane w okresie, kiedy może to niepokoić nietoperze. 

 Oddziaływanie krat lub ogrodzenia powinno być ustalone wcześniej. W przypadku bardzo 

ważnych stanowisk można to sprawdzić za pomocą instalacji tymczasowej (np. plastikowa krata). 

Wykorzystanie kryjówek przez nietoperze (częstotliwość wlotu i wylotu) powinna być sprawdzona 

po instalacji zabezpieczenia. 

 Należy uzyskać pozwolenie od właściciela terenu oraz dzierżawców. Umowa o 

zagospodarowaniu terenu ułatwi określenie odpowiedzialności oraz innych ustaleń dotyczących 

wstępu na teren. Wielu właścicieli z zadowoleniem przyjmie instalację i konserwację zabezpieczeń, 

ponieważ zmniejszy to ich obawy o bezpieczeństwo i zniechęci intruzów do wchodzenia na teren. 

Wiele organizacji NGO3  ma doświadczenie w zawieraniu takich umów, mogą zatem zaoferować 

pomoc w tym zakresie.. 

 Jeśli teren jest wykorzystywany przez speleologów, historyków górnictwa bądź podobne grupy, 

odpowiednie ustalenia dotyczące wstępu powinny być poczynione przez rozpoczęciem prac. 

Zaniedbanie tych czynności bardzo źle wpłynie na stosunki ze speleologami i może prowadzić do 

wielokrotnego uszkadzania lub niszczenia zabezpieczeń. 

 Na szczególnie narażonych obiektach, położonych na terenach miejskich, częsty bądź ciągły 

monitoring zabezpieczeń może być prowadzony przez profesjonalne agencje ochrony, alarmy 

wykrywające wtargnięcie na teren, czy nawet kamery. 

 

                                                 
3
 Organizacje pozarządowe, patrz Słowniczek, ss. 32. 
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4.3.2 Kraty  

Skuteczne i bezpieczne kraty powinny posiadać 

poziome pręty, zaprojektowane i skonstruowane 

zgodnie z wymaganiami danego stanowiska. Należy 

uwzględnić następujące elementy: 

 Jednym z najważniejszych parametrów jest odstęp 

między prętami kraty, ponieważ niektóre nietoperze, 

szczególnie podkowce, niechętnie przelatują przez 

wąskie przestrzenie. Zalecany odstęp pomiędzy 

poziomymi prętami to 150 mm, jednak wtedy przez 

kratę może przecisnąć się dziecko. Dlatego na 

niektórych stanowiskach, bądź gdy jest to narzucone 

przez przepisy lepiej dobrać nieco mniejszą odległość, albo też zmniejszyć odstępy między 

prętami w dolnej części kraty. Odstęp szerokości 130 mm wydaje się rozsądnym kompromisem, 

choć w jednym z miejsc rojenia w Wielkiej Brytanii taki odstęp miał wpływ na zachowanie 

nietoperzy z gatunku Myotis.  

Przy podawaniu parametrów kraty należy właściwie 

opisać odległość między prętami, pamiętając, że 

inżynierowie zwykle mierzą odległość między 

środkami elementów. Na przykład przy użyciu drutu 

zbrojeniowego o średnicy 20 mm (promień 10 mm), 

dla uzyskania odstępu 150 mm odległość między 

środkami prętów musiałaby wynieść 170 mm. Pomyłki 

mogą kosztować! 

 Jeśli pręty są oddalone od siebie o 130-150 mm, 

podpory pionowe powinny być umieszczone w 

szerszych odstępach, choć przy zbyt szerokich 

odstępach krata będzie łatwiejsza do zniszczenia, 

ponieważ pręty można wtedy łatwiej wyważyć, np. za pomocą podnośnika samochodowego. 

Dokładna odległość między elementami pionowymi może być dobrana do wielkości kraty, jednak 

powinna zawierać się w zakresie 450-750 mm – przy zachowaniu większych odstępów dla 

większych podkowców. 

 Wszystkie kraty powinny być skonstruowane w taki 

sposób, by umożliwić dostęp do obiektu uprawnionym 

osobom lub otwarcie kraty ze względów 

bezpieczeństwa. W przypadku małych otworów 

najwygodniejszym rozwiązaniem może być 

zamontowanie całej kraty na zawiasach i 

umieszczenie jej na podstawie. Jest to szczególnie 

zalecane gdy krata zakładana jest w wejściach, w 

których były drzwi, ponieważ podstawa, zawiasy, i 

zamknięcie mogą być ukryte za framugą. Większe 

 

Zakratowana kopalnia przy Oslo w 

Norwegii. Wykorzystywana jako miejsce 

hibernacji przez niewielką liczbę nietoperzy 

 

Zakratowany kamieniołom w Kent w 

Wielkiej Brytanii. Ważne lokalne 

stanowisko nietoperzy. 

 

Zakratowana kopalnia kredy w Norfolk w 

Wielkiej Brytanii. 
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kraty będą musiały być zamocowane na trwałe i wyposażone w drzwiczki o rozmiarach co najmniej 

500 x 500 mm. Zależnie od uwarunkowań, drzwi mogą otwierać się na zawiasach albo przesuwać. 

Zawiasy powinny mieć solidną budowę lub być ukryte, 

żeby nie dało się ich łatwo przeciąć.  

 Kłódka powinna być najsłabszą, ale stosunkowo tanią i 

łatwą do wymiany częścią konstrukcji, która odciągnie 

zdeterminowanego włamywacza od niszczenia samej 

kraty.  Kłódka nie powinna być jednak zbyt odsłonięta i 

należy ją zamontować tak, by nie była łatwa do 

przecięcia ani wyważenia, choć wypadku zatarcia, 

zniszczenia lub zalania zamka żywicą epoksydową musi 

być możliwa jej wymiana. Można także ukryć kłódkę w 

taki sposób, by utrudnić jej znalezienie włamywaczowi. 

 Materiał konstrukcyjny powinien być dobrany do 

wrażliwości danego stanowiska i dostępnych funduszy. 

W przypadku stanowisk w niskim stopniu narażonych na 

wandalizm krata może być wykonana z miękkiej stali. 

Jest ona tania, ale mało odporna na przecinanie i dość 

szybko rdzewieje. Jej główną zaletą jest to, że krata 

może być przycięta i dopasowana na miejscu, a 

następnie zespawana za pomocą przenośnego sprzętu. 

W miejscach bardziej narażonych, bądź w przypadku 

gdy krata musi być wcześniej złożona, do najbardziej 

wrażliwych części kraty należy zastosować stal 

ulepszoną. Drut zbrojeniowy o średnicy 20 lub 25 mm 

jest łatwo dostępny i stosunkowo odporny na rdzę i 

cięcie piłką do metalu.  

 Dostępne są twardsze rodzaje stali, na przykład z 

dodatkiem manganu, jednak są one zwykle drogie, a 

niektóre z nich mogą być trudne do cięcia i spawania. 

Przy doborze rodzaju stali należy zasięgnąć porady 

producenta lub dostawcy. W przypadku miejsc 

szczególnie narażonych zaleca się skonstruowanie 

kraty z rur stalowych o średnicy 100 mm (grubość 8 

mm), wypełnionych betonem, kamieniami lub drutem 

zbrojeniowym (ryc. 2). Są one odporne na przecinanie 

ciężkimi narzędziami i zginanie, nawet za pomocą 

mocnego podnośnika (patrz 

ww.cpepesc.org/article.php3?id_article=354). 

 Kraty mogą być także konstruowane z dużych 

kątowników żeliwnych, których masywny wygląd 

odstrasza włamywaczy, jednak należy uważać, by nie 

zaburzyć przepływu powietrza. Małe i średnie kraty 

 

Dobrze zabezpieczone drzwi wejściowe, 

Gauberg, Niemcy. 

 

 

Duża zakratowana kopalnia, S. Limburg, 

Holandia. 

 

Mała zakratowana kopalnia na pochyłym 

terenie (Wielka Brytania). 
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Duża krata w Lambertsberg w Niemczech. 

mogą zwykle być wyprodukowane z prefabrykatów, wykonanych z prętów i kątowników, w razie 

potrzeby przyciętych na miejscu do żądanej wielkości. W przypadku dużych krat konieczne może 

być wstępne złożenie większych elementów, a następnie skręcenie lub zespawanie ich podczas 

montażu. 

 Na ogół warto jest chronić kraty przed korozją. 

Dobrym zabezpieczeniem jest galwanizacja podczas 

produkcji (proces zanurzeniowy) lub nałożenie powłoki 

preparatu antykorozyjnego, np. „No rusto” lub „Nutra 

rust”. Można także stosować farby epoksydowe, 

jednak należy unikać farb o długo utrzymującym się 

zapachu, np. farb bitumicznych. 

 Staranne zaprojektowanie i wykonanie umożliwi 

wykonanie kraty bardzo mocnej i odpornej na 

uszkodzenia. Należy jednak pamiętać, że żadna krata 

nie oprze się ciężkiemu sprzętowi do spawania i 

cięcia, a powtarzające się włamania w końcu pokonają każde zabezpieczenie. Koszty naprawy 

najprawdopodobniej będą proporcjonalne do kosztu kraty. Najlepiej umieścić kratę tam, gdzie 

będzie widoczna z zewnątrz obiektu, co zniechęci potencjalnych wandali. 

 Krata musi być tak zamontowana, by nie spowalniać napływu powietrza do wnętrza. Nie zaleca 

się umieszczać kraty w najwęższym miejscu wejścia, gdzie może znacząco wpłynąć na ruch 

powietrza. Jeśli najwęższy punkt jest jedynym logicznym miejscem umieszczenia kraty, należy 

zadbać o to, by przeszkoda była jak najmniejsza, szczególnie jeśli znajduje się na poziomie ziemi 

lub stropu. 

 

Figura 2. Design de grilaj folosit în Franţa. Tuburile sunt umplute cu pietre, oţel şi ciment care oferă o bună 

rezistenţă la tăiere. 
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 W miarę możliwości krata powinna być dobrze zamocowana w litej skale. Nie ma sensu zakładać 

starannie złożonej kraty tylko po to, by została wykopana lub wyciągnięta. Najczęściej w otworze 

wejściowym nawierca się otwory i wcementowuje w nie stalowe pręty, które następnie zostają 

zespawane z kratą. Nie zawsze jest to metoda wygodna, ponieważ wymaga użycia w miejscu 

montażu kraty sprzętu spawalniczego odpowiedniej mocy, a spawanie dużych fragmentów stali 

wysokowęglowej przenośną spawarką na ogół jest niemożliwe. Alternatywą jest zamocowanie do 

kraty zaczepów lub obręczy z kątowników stalowych, a następnie przymocowanie jej do ściany 

żerdziami kotwiowymi. Główki żerdzi można potem zaokrąglić lub przyspawać do szkieletu dla 

dodatkowej ochrony. Na stanowiskach znajdujących się w twardej skale wystarczające są krótsze 

żerdzie kotwiowe, ale schronienia położone w kredzie lub innym miękkim materiale mogą 

wymagać długich żerdzi typu świder, wkręcanych do 900 mm w skałę. W miejscach z niestabilnymi 

lub nietypowo ukształtowanymi otworami wejściowymi konieczny może być betonowy lub ceglany 

szkielet, który trzeba wybudować na miejscu przed montażem kraty. Przy bardzo miękkim gruncie, 

grożącym zawaleniem stanowiska, lepszym rozwiązaniem może być stworzenie w pobliżu nowego 

schronienia. 

Ryc. 3. Przykłady krat montowanych w wejściach poziomych. Kraty mogą być wykonane z nadmiarem i 

przymocowane do powierzchni skały, zamocowane w wejściu za pomocą śrub lub bolców, albo wbudowane 

w ściany z cegieł w celu ukształtowania i stabilizacji wejścia. Duże kraty mogą być złożone w częściach w 

fabryce i skręcone lub zespawane na miejscu. Zawsze należy zamocować zamykane drzwi wejściowe. 
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   Zawias do wyjmowanych drzwi 

 
Części kraty złączone razem 

Ryc. 4.  Szczegóły budowy kraty. 

 
 Rodzaje zawiasów 

Drut zwykły,    Drut spiralny,    Rura,      Rolka      

 
Różne sposoby mocowania kraty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W większości przypadków podstawa kraty powinna być zabetonowana we wgłębieniu wyciętym 

w podłożu. Ważne jest, by zachować dotychczasowy profil podłoża i nie hamować przepływu 

powietrza. Wycięcie powinno mieć głębokość co najmniej 300 mm, co uniemożliwi podkopanie. 

Jeśli podłoże tworzy miękka ziemia lub glina, można wbić pręty w dno zagłębienia, a górne końce 

zabetonować. W mniejszych wejściach lepszym rozwiązaniem może być użycie drzwiczek typu z 

małym otworem z odginanym elementem.  

 Krata musi być regularnie sprawdzana i w razie potrzeby konserwowana. Solidnie wykonana 

krata na stanowisku w niskim stopniu narażonym na zniszczenia przez wiele lat nie będzie 

wymagała napraw, powinna być jednak regularnie kontrolowana. W miejscach narażonych na 

włamania szybka naprawa każdego uszkodzenia w końcu zniechęci włamywaczy, którzy dojdą do 

wniosku, że dostanie się do wnętrza za każdym razem wiąże się z dużym wysiłkiem. 

 W przypadku krat zabezpieczających pionowe szyby konieczne może być zamocowanie ich na 

niskiej podstawie, by były wyniesione ponad powierzchnię ziemi i nie stanowiły pułapki dla zwierząt 

i liści. Nietoperze wydają się zdolne do swobodnego przelatywania przez poziome kraty. W tego 

typu miejscach po bokach zakładano także kraty z elementami pionowymi. 
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Zwykły kołek zamocowany w skale za pomocą 

żywicy epoksydowej 

Nagwintowany bolec z podkładką dystansową 

  
     Rozszerzalna żerdź kotwiowa       Różne sposoby mocowania kraty 

Ryc. 5. Metody mocowania kraty. Jeśli stosowane są żerdzie kotwiowe, wystające końce powinny być 
rozłupane, rozbite albo zespawane, co utrudni ich demontaż . 

 

 

Przykład zabezpieczeń 

Greywell Tunnel, Hampshire, Anglia 

Wyłożony cegłą tunel kanału zawalił się wiele lat temu. Końce tunelu pozostały otwarte – jeden jest 

wypełniony wodą i ma długość ok. 800 m, a drugi ma długość ok. 100 m. Dłuższy korytarz łączy 

się z pozostałą częścią kanału, a krótszy otwiera się na las i wyschnięte dno kanału. Znaczenie 

tego miejsca dla hibernacji nietoperzy poznano po raz pierwszy w połowie lat 70-tych i od tamtego 

czasu w dłuższej części tunelu prowadzone są liczenia hibernujących nietoperzy. Większość 

nietoperzy to Myotis nattereri, w niewielkiej liczbie występują M. daubentonii oraz sporadycznie M. 

mystacinus/brandtii. W roku 1985 tunel został okratowany by powstrzymać wizyty niepożądanych 

osób.  

 

 

 
 

 

 
 

Grilaj la canalulu tunelului Greywell. Wejście do tunelu kanału Greywell. 
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Ryc. 6. Nocek Natterera w Greywell Tunnel, Wielka Brytania. Nocki Natterera (Myotis nattereri) stanowią 

ponad 90% wszystkich zaobserwowanych nietoperzy, a pozostałe reprezentują nocki rude (M. 

daubentonii). 

Krata została wykonana ze stalowego drutu zbrojeniowego o przekroju 25 mm i odległości między 

prętami 170 mm. Krata została poddana pełnej galwanizacji i zamocowana do ścian tunelu za 

pomocą żerdzi kotwiowych.  

Choć dostępnych jest stosunkowo mało informacji o liczebności nietoperzy sprzed montażu kraty, 

nic nie wskazuje na to, by się zmieniła. Spadała ona w latach 90-tych, jednak bliższa analiza 

danych wykazała silny związek między temperaturą zimy i liczbą nietoperzy, a okres lat 90-tych był 

okresem łagodnych zim. Ostatnio liczba nietoperzy wzrosła, osiągając rekordową wartość w 

styczniu 2006. Stanowisko to jest także wykorzystane przez szereg gatunków podczas rojeń 

jesiennych, z których część nie została tu stwierdzona podczas hibernacji. We wrześniu i 

październiku w wejściu do tunelu odławiano osobniki z gatunków M. nattereri, M. daubentonii, M. 

mystacinus, M. brandtii, M. bechsteinii, Plecotus auritus oraz Pipistrellus pipistrellus. 

 

Źródło: A. J. Mitchell-Jones, Natural England, Wielka Brytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 7. Kraty na pionowych szybach. Krat poziomych nie należy umieszczać blisko poziomu ziemi, ponieważ 

są niebezpieczne i mogą być blokowane przez rośliny. Może zaistnieć potrzeba wzmocnienia otworu. 

Nietoperze nie wydają się mieć trudności w pokonywaniu pionowych szybów i przelatywaniu przez kratę. 
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Ryc. 7. Kraty na pionowych szybach. Krat poziomych nie należy umieszczać blisko poziomu ziemi, 

ponieważ są niebezpieczne i mogą być blokowane przez rośliny. Może zaistnieć potrzeba wzmocnienia 

otworu. Nietoperze nie wydają się mieć trudności w pokonywaniu pionowych szybów i przelatywaniu przez 

kratę. 
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4.3.3 Ogrodzenia 

Ogrodzenia zabezpieczające są mniej skutecznym zabezpieczeniem niż kraty, ale w niektórych 

przypadkach mogą stanowić jedyne wyjście, na przykład na stanowiskach gatunków, które źle 

znoszą obecność krat. Dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń ochronnych. Prawdopodobnie 

najbardziej odporna na cięcie, a niewiele droższa od łatwej do przecięcia stalowej kraty, jest 

spawana siatka stalowa. 

 Aby ogrodzenie nie stanowiło przeszkody na trasie przelotu nietoperzy, w miarę możliwości 

należy je umieszczać co najmniej 5 m od otworu wejściowego. Pionowe pręty ogrodzenia powinny 

mieć wysokość 2,5 m i być wyposażone w 25 cm zaostrzone końce, wygięte na zewnątrz. 

 Nie należy stosować drutu kolczastego, ponieważ nietoperze mogą się o niego zaczepić. 

 Podstawa ogrodzenia powinna być osadzona w zabetonowanym zagłębieniu, wykopanym 

wcześniej w podłożu, o głębokości co najmniej 100 mm. 

 

   

Ogrodzenie zabezpieczające we Francji 

 

Drzwi wejściowe w ogrodzeniu, Portugalia 

  
Ogrodzenie otaczające ważną kopalnię w Portugalii. 

 

Ogrodzona kopalnia w Chorwacji 
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Schemat ogólny  

Wymiary w metrach. 

  

Ogrodzenie zabezpieczające: schemat ogólny Szczegóły: położenia drzwi i zakończeń prętów. 

 

  

Szczegółowe wymiary prętów i odstępów między nimi.. Zbliżenie szczytu ogrodzenia w Portugalii. 

Ryc. 8. Budowa ogrodzenia zabezpieczającego 

 

4.3.4 Przegrody wodne 

Zbiorniki wodne wokół wejścia i wewnątrz podziemnych schronień mogą skutecznie odstraszać 

potencjalnych intruzów, choć nie zniechęcają speleologów, zwykle wyposażonych do penetracji 

zalanych miejsc.  

Jeśli na stanowisku dostępna jest woda, można wykopać płytkie oczka albo usypać niewielkie 

zapory, dzięki którym w okresie obecności nietoperzy wejście będzie blokowane przez co najmniej 

kilka centymetrów wody (lub błota). 

 

Interior 
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5.  ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU 

5.1  Regulacja warunków panujących w podziemiach 

Poza kontrolą ruchu turystycznego, warunki panujące w jaskiniach raczej nie wymagają regulacji. 

Mogłaby ona zaszkodzić innym priorytetom ochronnym. Jeśli istnieją plany zmiany warunków 

panujących jaskini, przed podjęciem prac należy dokonać odpowiednich konsultacji. 

Opuszczone kopalnie oraz inne obiekty pochodzenia ludzkiego są na ogół mniej stabilne. Z tego 

względu mogą niekiedy wymagać działań podtrzymujących warunki siedliska bądź usuwających 

zagrażające mu czynniki. 

 

5.1.1  Podziemne obrywy i zawały skalne 

O ile obrywy skalne nie grożą zablokowaniem znacznej części stanowiska podziemnego o 

znaczeniu narodowym lub międzynarodowym, zapobieganie im raczej nie jest uzasadnione. 

Niebezpieczeństwa związane z pracą pod ziemią i wysokie koszty prac zabezpieczających zwykle 

wykluczają takie działania. Jeśli jednak planowane jest przeprowadzenie takich prac, najbardziej 

optymalne rozwiązanie powinien wskazać wykwalifikowany i doświadczony inżynier geolog.  

 

5.1.2  Gaz toksyczny 

Z rzadka mają miejsce przypadki śmierci nietoperzy w wyniku nagromadzenia się w opuszczonych 

kopalniach gazu trującego lub duszącego. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, gdy cięższy od powietrza 

gaz akumuluje się za przeszkodą. Jej usunięcie musi być przeprowadzone z zachowaniem 

ścisłych zasad bezpieczeństwa. Innym rozwiązaniem jest zamknięcie kopalni (lub jej części), co 

zapobiegnie dalszemu ginięciu nietoperzy. 

 

5.2  Zagospodarowanie przestrzeni wokół wejścia 

5.2.1  Obrywy i zawały skalne 

Ze względu na określone właściwości skał, na niektórych stanowiskach może istnieć większe 

niebezpieczeństwo obrywów i zawałów skalnych.  

Stanowi to większe zagrożenie w opuszczonych kopalniach niż w jaskiniach, które z reguły są 

bardziej stabilne geologicznie. Sytuację pogarsza obecność dużych drzew lub spływająca po 

powierzchni skały woda. 

Takie problemy mogą być rozwiązane na wiele sposobów. Wskazane jest zasięgnięcie porady u 

inżyniera geologa. Typowe rozwiązania to: 

 Usunięcie zwieszających się drzew i luźnych fragmentów skał. 

 Zakotwiczenie skał w celu zamocowania luźnych bądź niestabilnych fragmentów. 

 Zamocowanie stalowej siatki, zabezpieczającej przed obrywami skalnymi, na powierzchni 

skały ponad wejściem. 

 Struktury z betonu lub bloczków, podpierające i wzmacniające wejście. 

 Wstawienie w wejście betonowych rur o szerokim przekroju, wzmocnionych materiałem 

skalnym lub gruzem. 
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5.2.2 Zwierzęta hodowlane i duże ssaki 

Wejścia do jaskiń lub kopalń mogą stanowić atrakcyjne miejsca schronienia dla zwierząt 

hodowlanych, bądź dużych dzikich roślinożerców, które mogą niepokoić nietoperze, a na dłuższą 

metę zaburzać wewnętrzne środowisko kryjówki. W celu niedopuszczenia dużych zwierząt na 

teren obiektu może być niezbędne zastosowanie prostych przegród lub ogrodzeń. 

 

5.2.3 Roślinność 

Roślinność wokół wejścia do schronienia powinna być 

tak kształtowana, by zapewnić osłonę szlaków 

przelotowych nietoperzy, a jednocześnie uniknąć 

zarastania wejścia, co mogłoby przeszkodzić 

nietoperzom lub zaburzyć przepływ powietrza. Należy 

utrzymywać na tyle dużo roślinności wokół wejścia, by 

osłaniała ona trasy przemieszczania się nietoperzy, a 

jej usuwanie powinno odbywać się według podejścia 

„minimalistycznego” (ale w kwestii drzew patrz 5.2.1). 

 

5.2.4 Oświetlenie 

Należy unikać zwiększania sztucznego oświetlenia 

wokół otworów wejściowych podziemnych kryjówek, 

bądź przy trasach wlotowych, ponieważ może to 

zakłócać przemieszczanie się nietoperzy. Jeśli nie da 

się tego uniknąć, na przykład ze względu na obecność 

nowych budynków lub oświetlenia drogowego, należy 

starać się zachować zaciemnienie tras przelotowych. 

 

5.2.5 Zagospodarowanie siedliska wokół obiektu 

O ile jest to możliwe, prace w pobliżu schronienia powinny być prowadzenie pod nadzorem. 

Dotyczy to działań, które mogłyby zaburzyć wewnętrzny mikroklimat siedliska, takich jak wypalanie 

roślinności czy składowanie lotnych substancji płynnych. 

 

 

 
Przycinanie roślinności przy wejściu do 

kopalni w Portugalii. 

. 
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Przykład. 

Kopalnie Király-bányák na Węgrzech 

Częstym zagrożeniem w kopalniach jest zawalenie się wejścia, co uniemożliwia ich wykorzystanie 

przez nietoperze. Przydatność siedliska jako kryjówki może być zachowana przez umocnienie 

wejścia, a dodatkowo zwiększona po połączeniu prac zabezpieczających z innymi modyfikacjami 

obiektu. 

W kopalniach Király-bányák czterem prostym korytarzom o długości 10-40 m groziło zawalenie. 

Latem 2003 i 2004 roku wybudowano solidne nowe wejścia. Łuk każdego wejścia ma długość 6 

metrów i wyposażony jest w dwie, przesunięte względem siebie, ściany poprzeczne, zaczynające 

się z boku korytarza, a kończące poza jego środkiem. Ściany zapobiegają wnikaniu światła i 

podwyższają temperaturę wewnątrz kopalni. Od ich wybudowania liczba nietoperzy (Rhinolophus 

hipposideros oraz R. ferrumequinum) wzrosła i zanotowano nowe gatunki (Barbastella barbastellus 

i Plecotus auritus). 

 

  

Wejście do kopalni Király-bányák przed 

rekonstrukcją. 

Wejście do kopalni Király-bányák po rekonstrukcji i modyfikacjach. 

 

 
Źródło: Z. Bihari, Węgry. 

 

6 KREATYWNA OCHRONA 

Wiele obiektów podziemnych to potencjalne schronienia nietoperzy, jednak z pewnych względów 

nie są dla nich odpowiednie, lub wymagają adaptacji, na co wskazują liczebności bytujących tam 

nietoperzy. W poprzednich rozdziałach opisano sposoby zabezpieczania stanowisk przed 

penetracją ludzką. Poniżej omówiono inne środki ochrony. Wszelkie działania wymagają jednak 

wcześniejszej oceny ich oddziaływania na nietoperze, na przykład z wykorzystaniem 

tymczasowych zabezpieczeń.  
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6.1 Regulacja przepływu powietrza i temperatury 

W jaskiniach i kopalniach o przeważająco 

statycznym charakterze, a więc niewielkim 

ruchu powietrza, dla większości gatunków 

temperatura jest zbyt wysoka do hibernacji. 

Ich warunki można poprawić przez 

utworzenie dodatkowych wejść lub otworów 

wentylacyjnych, zwiększających przepływ 

powietrza w kryjówce. W północnej i 

środkowej Europie pożądaną temperaturą 

wnętrza kryjówki w styczniu, podczas mroźnej 

zimy, jest 0-9°C, natomiast w południowej 

części Europy może to być nawet do 12°C. 

Zawsze należy brać pod uwagę wymagania 

ekologiczne gatunków nietoperzy 

zasiedlających dany teren.  

W przypadku regulacji przepływu powietrza 

wskazany jest dokładny monitoring 

liczebności i miejsca przebywania 

hibernujących nietoperzy, co umożliwi ocenę 

efektów przeprowadzanych zmian. Z kolei 

korytarze o otwartych końcach odznaczają się 

zbyt wysokimi wahaniami temperatury i są dla 

nietoperzy za suche. Warunki ich wnętrza 

można poprawić poprzez ustawienie 

częściowych przegród na końcach bądź w 

środku tunelu. Spowoduje to zmniejszenie 

przepływu powietrza i podwyższenie 

temperatury do wartości zbliżonej do 

temperatury w układzie statycznym. Proste 

korytarze, sztolnie (korytarze odwadniające) 

lub tunele o wysokim stropie i wejściu są na 

ogół bardzo dobrym siedliskiem dla 

nietoperzy.  

Mimo braku ciągu powietrza, dzięki względnej 

stabilności temperatury powstają w nich prądy 

wznoszące, umożliwiające przepływ 

powietrza (patrz ryc. 9). Tworzenie się takich 

prądów mogą utrudniać stosy kamieni lub 

ziemi w wejściu, zatem ich usunięcie może 

być korzystne dla nietoperzy. 

 

 

 

Korytarz całkowicie zamknięty. Temperatura przy 

powierzchni gruntu w równowadze, wilgotność względna 

100%. 

 

Korytarz całkowicie otwarty lub częściowo zamknięty. 

Zapewnia przewiewne, chłodne środowisko o niskiej 

wilgotności. 

 

Warunki optymalne, o względnie stabilnym, szerokim 

zakresie temperatur i wilgotności. Stopień zamknięcia 

zależy od długości korytarza. 

 

Sugerowana modyfikacja dla podkowców lub w krótkich 

korytarzach. 

 

Ryc. 9. Zimą przepływ powietrza i temperatura w tunelu 

mogą być kształtowane za pomocą odpowiedniej 

konstrukcji ścian poprzecznych na końcach korytarza. 

Najcieplesze miejsca oznaczono kolorem czerwonym, 

najchłodniejsze niebieskim.  
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6.2 Otwieranie zablokowanych kryjówek 

Wiele podziemnych schronień stało się niedostępnych dla nietoperzy w wyniku celowego 

zablokowania lub zawału skalnego. Dotyczy to jaskiń, kopalń, tuneli, grot, chłodni, wapienników i 

piwnic. Udrożnienie takich miejsc może umożliwić ponowne zajęcie ich przez nietoperze na czas 

hibernacji. Zanim zostaną podjęte prace przywracające schronienie nietoperzom, konieczne może 

być uzyskanie zezwolenia właściciela terenu i porozumienie się co do długotrwałej ochrony 

stanowiska. Warunkiem ponownego otwarcia terenu, który może być uważany za miejsce 

niebezpieczne, jest jak najszybsze okratowanie podziemia lub inne ograniczenie penetracji 

ludzkiej. 

 

6.3 Tworzenie dodatkowych miejsc schronienia 

Nietoperze potrafią zawisać na zaskakująco gładkich powierzchniach, jednak wiele gatunków woli 

chronić się w szczelinach bądź rysach, szczególnie na terenach zimniejszych lub w miejscach o 

intensywnym przepływie powietrza. W niektórych schronieniach podziemnych brakuje takich 

szczelin, zatem utworzenie dodatkowych miejsc tego typu może zwiększyć atrakcyjność kryjówki 

dla nietoperzy. Nietoperze wykorzystają niemal każdą szparę: jako źródła sztucznych szczelin 

sprawdziły się takie elementy jak deski oparte o ściany, luźne stosy cegieł, cegły dla nietoperzy czy 

pustaki. 

 

6.4 Tworzenie nowych kryjówek 

Na niektórych obszarach podziemne kryjówki są bardzo nieliczne, ponieważ nie ma tam 

naturalnych jaskiń albo nigdy nie prowadzono prac wydobywczych. Na innych terenach korytarze 

znajdują się w miękkim lub niebezpiecznym podłożu. W obu przypadkach miejsca te byłyby 

odpowiednie jako schronienia sztuczne. Umiejscowienie nowych stanowisk oraz ich konstrukcja 

decydują o tym, czy zostaną zasiedlone przez nietoperze. Kilka wskazówek dotyczących regulacji 

przepływu powietrza podano na ryc. 9.  

Na ryc. 10 przedstawiono przykład adaptacji bunkra. Wiele użytych do tego celu technik można 

zastosować na stanowiskach innego rodzaju. 

Należy pamiętać, że wiele ważnych stanowisk nietoperzy w Europie to wytwór człowieka, będący 

pozostałością po wcześniejszym wydobyciu lub działaniach wojskowych, oraz że zasiedlanie przez 

nietoperze może trwać wiele lat. Zabezpieczenie miejsca z nowym schronieniem jest kluczowe już 

od samego początku, zarówno z punktu widzenia właściciela terenu, jak i niepokojenia nietoperzy 

przez człowieka. Trwałość zabezpieczeń należy zaplanować na 100 lat i na każdym etapie 

zasięgać porady fachowca. Koszty wybudowania nowych stanowisk są wysokie, ale niekiedy 

istnieje możliwość pozyskania funduszy w ramach obowiązkowych lub dobrowolnych działań 

łagodzących. 

 

6.4.1 Budowa jaskiń 

W Wielkiej Brytanii wybudowano około kilkudziesięciu jaskiń dla nietoperzy, w wielu przypadkach 

wykonanych z rur betonowych i ścian ceglanych. Poziom zasiedlania tych jaskiń jak dotychczas 

jest niski, ale ich wykorzystanie przez nietoperze niemal na pewno będzie rosło z czasem. W 
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schronieniach sztucznych uzyskanie precyzyjnych warunków siedliska wymaganych przez 

nietoperze (szczególnie jeśli chodzi o wilgotność) jest trudne, tym bardziej, że tak niewiele 

wiadomo o ich wymaganiach. 

Z biegiem czasu, w miarę zwiększania się naszej znajomości potrzeb różnych gatunków, 

konstrukcje sztucznych kryjówek będą zapewne lepiej spełniały swoją rolę i lepiej odpowiadały 

wymaganiom nietoperzy. 

Bat Conservation Trust (Towarzystwo Ochrony Nietoperzy) dysponuje informacjami o wielu 

rozpoczętych dotychczas projektach tworzenia nowych schronień, a niektóre z nich opisano w 

czasopiśmie „Bat News”. 

 

  

Przebudowa tunelu kolejowego 

Nieużywane tunele kolejowe mogą być cennymi miejscami hibernacji nietoperzy. Organizacja 

Wiltshire Bat Group z Anglii prowadzi projekt, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności jednego 

z takich obiektów dla nietoperzy. Podczas wstępnego liczenia w 1993 roku w tunelu znaleziono 

hibernujące nietoperze, jednak jego warunki były dalekie od optimum, ponieważ zimą temperatura 

wewnętrzna była zbliżona do temperatury zewnętrznej. W roku 1994 końce tunelu zostały 

zamknięte i zainstalowano kraty nietoperzowe. Przyniosło to zmniejszenie ruchu powietrza, przy 

zachowaniu względnie stabilnej temperatury zimą w wysokości ok. 8°C, i zwiększenie wilgotności 

względnej z 80 do 95%. 

Latem 1994 i 1995 roku do ścian tunelu przymocowano kawałki drewna, aby stworzyć szczeliny 

odpowiednie dla hibernujących nietoperzy. 

Cała ta ciężka praca zaprocentowała wzrostem liczebności nietoperzy użytkujących obiekt. Każdej 

zimy hibernujące populacje nietoperzy były liczone trzy razy. Pod koniec roku 1993, tuż przed 

budową ścian zamykających końce tunelu, stwierdzono 117 nietoperzy. Do zimy 1996/97 ich liczba 

wzrosła do 190. Podczas czternastu przeprowadzonych dotychczas liczeń zarejestrowano 678 

nietoperzy, z czego 94% stanowiły nocki Natterera (M. nattereri). Z innych gatunków stwierdzono 

gacka brunatnego (Plecotus auritus), nocka rudego (Myotis daubentonii), nocka wąsatka/Brandta 

(Myotis mystacinus/brandtii) oraz pojedynczo rzadkiego mopka (Barbastella barbastellus). Ponad 

30% hibernujących nietoperzy wykorzystywało szczeliny powstałe przez przymocowanie kawałków 

drewna do ścian tunelu. 

Projekt ten zakończył się powodzeniem, ale nie obyło się bez problemów. Ściany zamykające tunel 

były zniszczone dwa razy przez wandali i raz przez osunięcie się ziemi po silnych opadach 

deszczu. Za każdym razem przeprowadzano prace naprawcze.  

 

Źródło: Wiltshire Bat Group, Wielka Brytania 
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Adaptacja bunkra jako hibernakulum 

 

Standardowy, sześciokątny bunkier, najbardziej 

rozpowszechniony w południowo-wschodniej Anglii, może 

być szybko, tanio i łatwo przekształcony w hibernakulum i 

sporadyczne miejsce schronienia letniego. Wybór bunkra 

na przyszłe schronienie dla nietoperzy powinien być 

przemyślany; ponieważ jednym z głównych zagrożeń dla 

nietoperzy jest ich niepokojenie, bunkry położone 

niedaleko zabudowań, dróg lub ścieżek powinny być 

rzadziej wybierane niż odległe bunkry znajdujące się na 

terenie prywatnym. Niezaadaptowane bunkry są często 

wykorzystywane jako letnie kryjówki nocne lub żerowiskowe, ale zazwyczaj nie jako schronienia 

dzienne. Oznacza to, że nawet w ciągu pierwszego roku odpowiednio przekształcony bunkier 

może być  zasiedlony przez nietoperze. 

Krok 1 – Pierwszym etapem jest stabilizacja temperatury 

wnętrza, wilgotności i oświetlenia. Należy zatkać otwory 

strzelnicze bloczkami betonowymi o średniej gęstości, 

grubości 100 mm, wcementowując je od środka w 

najwęższym punkcie każdego z otworów (ryc. 10b). 

Krok 2 – Kolejny bloczek zostaje wcementowany od 

zewnątrz, w najszerszej części każdego otworu. Należy 

pozostawić przerwę o rozmiarach 200 mm na 20 mm 

poniżej dolnej części bloczka. W ten sposób powstała 

przestrzeń między wewnętrznym a zewnętrznym bloczkiem, 

do której z zewnątrz mają dostęp nietoperze. 

Krok 3 – Następnym etapem jest 

regulacja wpływu powietrza do 

bunkra. Umożliwią to dwie ścianki 

zrobione z 200-250 mm bloczków 

betonowych. Pierwsza ścianka 

powinna być umieszczona na tym 

samym poziomie, co zewnętrzna 

część bunkra, do dwóch trzecich 

wysokości wejścia. Druga ścianka, 

wsparta na nadprożu, powinna 

znajdować się w najbardziej wewnętrznym miejscu wejścia i sięgać od stropu do dwóch trzecich 

długości w kierunku podłoża (ryc. 10c). Nadproże może być podparte dwiema kolumnami z cegieł. 

 

Ryc. 10. Przebudowa bunkra na 

hibernakulum dla nietoperzy. a) Bunkier 

gotowy do przebudowy. 

 

b) Zamykanie otworu strzelniczego. 

outside – strona zewnęrtzna, inside – 

strona wewnętrzna, section – widok z 

boku, plan – widok z góry 

c)  Przebudowa wejścia w celu zatrzymywania ciepłego 

powietrza.grille - krata, support lintel – nadproże. 
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Escavări la galeria artificială de 

la Alqueva 

Krok 4 – Najważniejsze elementy są już gotowe. 

Nietoperze lubią jednak ukrywać się w pęknięciach i 

otworach. Trzeba je wykonać tak, by były 

niedostępne dla szczurów i lisów. 

Należy wbić drewniane deseczki (ryc. 10d) do ścian, 

pozostawiając odstępy szerokości 15-20 mm między 

ścianą a deską. Wewnętrzna półka każdego otworu 

strzelniczego też może być zabudowana, z 

pozostawieniem 20 mm przestrzeni. Dalsze kryjówki 

można utworzyć mocując dachówki do listew na 

ścianach i stropie. Im więcej szczelin, tym większe 

szanse, że miejsce zostanie zajęte przez nietoperze.  

Krok 5 – Jeśli konieczna jest krata 

zabezpieczająca, może być założona w 

miejscu, gdzie wejście jest zamknięte przez 

nowo utworzoną ścianę. Krata powinna być 

wykonana zgodnie ze wskazówkami w 

rozdziale 4.3.2, z zachowaniem zalecanego 

odstępu między prętami. Przebudowa bunkra 

jest już zakończona (ryc. 10e). 

 
 
Źródło: Frank Greenaway/ Surrey Wildlife Trust, Wielka Brytania, zmienione. 

 

Przykład 
Utworzenie dwóch sztucznych sztolni w Portugalii 

Wiele podziemnych schronień w opuszczonych kopalniach, 

wykorzystywanych przez Rhinolophus ferrumequinum, R. 

hipposideros, R. mehelyi, Myotis myotis, M. daubentonii oraz 

Miniopterus schreibersii miało zostać zalanych podczas budowy 

dużych zbiorników w Alqueva i Pedrógão w północno-wschodniej 

Portugalii. W przypadkach gdzie utracone byłyby ważne 

podziemne schronienia nietoperzy, w pobliżu wykopano sztolnie 

zastępcze. 

Przez okres całego roku w kopalniach przeznaczonych do 

zalania prowadzono liczenia, w celu zebrania danych o ich 

użytkowaniu przez nietoperze, oraz o temperaturze i wilgotności, 

które następnie mogły być porównane z warunkami w sztolniach 

zastępczych. 

 

d)  Dodatkowe kryjówki wykonane z listew i 

dachówek. 

 
e)  Przebudowany bunkier 
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Ryc. 11. Sztuczna sztolnia w Portugalii 

Pierwsza sztuczna sztolnia, Moura, została wykopana w roku 1995. Składała się ze sklepionego 

tunelu o długości ok. 40 m, szerokości 1,5 m i wysokości 2,0 m, oraz dwóch pomieszczeń 

znajdujących się na jego końcach, co dawało nietoperzom możliwość ucieczki w przypadku 

niepokojenia.  

 Po pewnej modyfikacji projektu, w 

roku 2005 wybudowano drugą sztolnię 

o nazwie Serpa. W drugiej sztolni dwa 

pomieszczenia zostały wydrążone na 

różnej wysokości, co zwiększyło 

zakres temperatur, a w stropie 

niższego pomieszczenia wywiercono 

otwór umożliwiający odpływ ciepłego 

powietrza (ryc. 11). Ponadto przy 

wejściu wydrążono 2,5 m rów, w celu 

ograniczenia penetracji ludzkiej. 

W Moura czterdzieści dwa nietoperze 

zostały przeniesione do sztucznej 

sztolni zaraz po jej wybudowaniu, a 

ich pierwotne schronienie zostało 

zamurowane. Monitoring tego 

stanowiska rozpoczął się na początku 

1996 i trwa do dziś. Pierwszy 

nietoperz, samiec z gatunku Myotis myotis, został zaobserwowany w lipcu pierwszego roku, a 

pierwsze osobniki gatunków R. mehelyi, R. ferrumequinum i M. schreibersii zauważono w lutym 

następnego roku. Od tego czasu stopień zasiedlenia tego stanowiska wahał się sezonowo (ryc. 

12). Najczęściej wykorzystywały je M. myotis, R. mehelyi oraz M. schreibersii.  

Dla Myotis myotis zanotowano 

regularny wzorzec 

wykorzystania sezonowego od 

roku 2001, a pierwsze młode 

nietoperze stwierdzono w roku 

2005. Ciągła rejestracja 

temperatury wykazała roczne 

wahania od 16,7 do 19,4°C, 

kryjówka jest zatem zbyt ciepła 

dla hibernacji. Zbyt wcześnie 

jest na ocenę, czy zmiany 

projektu sztolni Serpa pozwolą 

na obniżenie temperatury. 

Nadal prowadzony jest 

monitoring obu stanowisk. 

 

Źródło: A. Rainho, Instituto da Conservação da Natureza (ICN), Portugalia. 

Ryc. 12. Liczebność nietoperzy w sztucznej sztolni. 
 



 
EUROBATS  Publication Series No 2 Ochrona i zagospodarowanie podziemnych siedlisk nietoperzy 

 30 

 
Nocek Natterera (Myotis nattereri) oraz 
nocek wąsatek/Brandta (Myotis 
mystacinus/brandtii), Niemcy. 

 
Hibernujący podkowiec mały 
(Rhinolophus hipposideros), Chorwacja. 

7 MONITORING 

7.1 Monitoring nietoperzy 

Liczenie nietoperzy w obiektach podziemnych może być 

bardzo utrudnione i w dużym stopniu uzależnione od 

gatunku, rozkładu i typu stanowiska, pory roku oraz 

warunków pogodowych. Na czas hibernacji i rozrodu wiele 

gatunków nietoperzy bardzo chętnie wykorzystuje 

pęknięcia i szczeliny, zależnie od temperatury oraz 

przepływu powietrza w kryjówce. Dlatego w schronieniach z 

rozległymi szczelinami liczba widocznych nietoperzy 

stanowi jedynie nieznaną część całkowitej liczby 

osobników. Udział widocznych osobników może także 

zależeć od pory roku i temperatury, zatem nie można 

zakładać, że jest stały. Na przykład w opuszczonym 

kamieniołomie, w silnie chropowatej skale liczba nietoperzy 

może wydawać się niewielka w porównaniu z opuszczonym 

wybetonowanym tunelem o podobnych rozmiarach i 

długości. Może to jednak wynikać z faktu, że nietoperze są 

trudne do zaobserwowania w kopalni, a znacznie bardziej 

widoczne w gładkim tunelu. 

Pomimo tych trudności liczenie nietoperzy w obiektach 

podziemnych jest szeroko stosowane jako metoda monitoringu. Chociaż udział widocznych 

nietoperzy może zmieniać się z roku na rok, zakłada się, że w okresie wieloletnim ta zmienność 

jest pomijalna i ujawniają się rzeczywiste zmiany liczebności w czasie. Kontrole monitoringowe 

najlepiej prowadzić za dnia, kiedy nietoperze na ogół są nieaktywne. Aby ograniczyć ich 

niepokojenie, kontrola powinna być jak najkrótsza. 

Na wielu stanowiskach osobniki można policzyć i oznaczyć do gatunku, jednak w zagęszczonych 

koloniach niezbędne może okazać się oszacowanie liczebności nietoperzy na podstawie 

zajmowanej przez nie powierzchni oraz liczby osobników na metr kwadratowy. Pomocna może być 

w tym fotografia bez doświetlenia (low-light).  

 

7.2 Stan obiektu 

W celu skutecznego gospodarowania na stanowisku niezbędne jest przeprowadzanie regularnej 

kontroli stanu wejść oraz wnętrz obiektu. Należy notować wszelkie zmiany roślinności wokół wejść, 

przypadki zawalenia się stropu bądź inne zmiany struktur obiektu oraz stan wszelkich 

zabezpieczeń fizycznych. Szybkim i tanim sposobem jest wykonywanie fotografii ze stałych 

pozycji. Jeśli w obiekcie zaszły zmiany, konieczne może być podjęcie dalszych kroków. 

Rejestracja wartości temperatury i wilgotności w różnych punktach kryjówki może dostarczyć 

ważnych informacji o oddziaływaniu zmian mogących zmienić przepływ powietrza. Dane te można 

także wykorzystać do prognozowania wpływu prac związanych z zagospodarowaniem obiektu i 

stanowią one punkt odniesienia, względem którego można mierzyć przyszłe zmiany. Dane zbierać 

można za pomocą termometrów rtęciowych, zostawianych na miejscu bądź używanych podczas 
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kontroli. Jednak dużo bardziej szczegółowe informacje o temperaturze w podziemiu oraz o tym, jak 

zmiany temperatury zewnętrznej wpływają na temperaturę wewnętrzną pozwolą otrzymać 

automatyczne logery danych, które można pozostawić na miejscu przez dłuższy czas. Dostępne 

są różne rodzaje logerów danych, na przykład logery Tinytalk wyprodukowane przez Gemini 

(http://www.geminidataloggers.com/) albo logery Hobo firmy Onset (http://www.onsetcomp.com). 

http://www.geminidataloggers.com/
http://www.onsetcomp.com/
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Słowniczek 

NGO – Organizacja pozarządowa. Może to być związek, instytucja charytatywna, klub, 

towarzystwo lub inna podobna instytucja pozarządowa. 

SNCO – Rządowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody. Jest to jednostka finansowana 

przez rząd, odpowiedzialna za wdrażanie prawodawstwa dotyczącego ochrony przyrody. Może to 

być instytucja szczebla narodowego, regionalnego lub lokalnego.  

 

Podziękowania  

Część tekstu niniejszego podręcznika została zaadaptowana z Podręcznika działacza na rzecz 

ochrony nietoperzy („Bat worker’s manual”, patrz niżej).  

Ryciny 1, 3 (poza dolnym prawym rysunkiem), 4, 5, 6, 7 (górny i środkowy rysunek), 9 i 10 również 

pochodzą z podręcznika działacza na rzecz ochrony nietoperzy i wykorzystano je dzięki 

uprzejmości Natural England z Wielkiej Brytanii. Ryc.2 została narysowana przez S. Roué, 

CPEPESC, Francja, a ryc. 3 (dolny prawy rysunek) oraz 7 (na dole) przez Z. Bihari (Węgry). Ryc. 

8, 11 i 12 zostały udostępnione przez Instituto da Conservação da Natureza (ICN) z Portugalii. 

 

Autorzy fotografii  

Bat Conservation Trust, Wielka Brytania - s. 14 środek 

Z. Bihari - s. 27   

P. Boye - okładka; s. 36 

CPEPESC, Francja - s. 23 góra 

C. Harbusch - s. 15 środek i dół 

P. Hope. - s. 21  

J. van der Kooij - s. 13   

A. J. Mitchell-Jones / Natural England - s. 14, góra i dół; s. 15, góra; s. 20  

A. Rainho - s. 35  

L. Rodrigues - s. 23 dolna lewa i prawa środkowa; s. 24; s. 26  

N. Tvrtkovic - s. 23 dolna prawa.  
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EUROBATS 

 

 

Obiekty podziemne, takie jak jaskinie, opuszczone kopalnie, fortyfikacje i tunele, są ważnymi 

siedliskami nietoperzy w całej Europie. W północnej części kontynentu są one wykorzystywane 

przez nietoperze głównie do hibernacji, zapewniając im odpowiednią ochronę i warunki. W 

południowej części Europy, gdzie temperatury pod ziemią są wyższe, miejsca te są użytkowane 

przez cały rok, zarówno podczas rozrodu jak i hibernacji. Najważniejsze z tych obiektów bywają 

zasiedlane przez wiele tysięcy osobników, ale nawet stanowiska wykorzystywane przez niewielką 

liczbę nietoperzy mogą być istotne na poziomie lokalnym. 

 

Niestety los wielu stanowisk podziemnych jest niepewny. Część z nich jest zasypywana, 

zamykana bądź adaptowana do innych celów, inne natomiast są w sposób niekontrolowany 

udostępniane turystom lub nielegalnie penetrowane. W niektórych przypadkach utrata jednego 

stanowiska może wpłynąć na nietoperze na obszarze wielu tysięcy kilometrów kwadratowych. 

 

Uznając potrzebę ochrony i odpowiedniego zagospodarowania tych terenów, EUROBATS 

stworzyło projekt mający na celu spisanie najważniejszych stanowisk podziemnych w Europie i 

przygotowało niniejszy praktyczny przewodnik, którego celem jest pomoc Stronom i Państwom 

Strefy w ochronie i zagospodarowaniu tych obiektów w sposób uwzględniający potrzeby 

nietoperzy. 

 

 

  

 


