
NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE 

OCHRONY NIETOPERZY  

W POLSCE 



 „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci 

Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” 

 
 

Okres realizacji projektu  
1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2014 

 
Całkowity budżet projektu to 2 093 790 euro 

 
 

ŹRÓDŁO PROCENT (%) 
WARTOŚĆ  
W EURO 

WARTOŚĆ W PLN 

KOMISJA 
EUROPEJSKA 

50 1.046.895 4.292.270 

NFOŚIGW 39 821.895 3.369.770 

CKPŚ-DGLP 11 225.00 922.499 



Cel projektu 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb i metod 

ochrony przyrody poprzez promocję najlepszych praktyk.  

Zwiększenie liczby inicjatyw dotyczących ochrony przyrody. 



Główne zadania projektu 

• przygotowanie i produkcja serii 11 filmów edukacyjno-promocyjnych 
prezentujących najlepsze praktyki w zakresie ochrony wybranych gatunków  
i siedlisk 

• opracowanie i publikacja podręczników dobrych praktyk w zakresie ochrony 
gatunków i siedlisk 

• organizacja spotkań szkoleniowych 

• przygotowanie „map drogowych” ochrony gatunków i siedlisk przez Stałe Zespoły 
Robocze 

• stworzenie panelu informacyjnego i forum w ramach strony internetowej 

• działania informacyjne 

 



 
 

Działania informacyjne 
Promocja najlepszych praktyk w ochronie przyrody  

 
Kampania w mediach (55 artykułów 

sponsorowanych) 

11 filmów edukacyjnych (każdy o długości 26 

minut) 

Emisja filmów w Telewizji (dwa kanały TV) 

Forum internetowe 

Media internetowe (social media) 



Działania merytoryczne 

Wybór najlepszych praktyk 

Przygotowanie 11 Podręczników 

Najlepszych Praktyk 

Przygotowanie 11 „Map Drogowych” dla 

ochrony gatunków i siedlisk 

Przeprowadzenie 22 szkoleń dla 

pracowników LP i innych grup 

społecznych zainteresowanych ochroną 

przyrody 

 

 



• Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przyrodniczych organizacji pozarządowych oraz naukowców,  

 

• Grupy Robocze, składające się z ekspertów zajmujących się od wielu lat 
ochroną gatunków i siedlisk zagrożonych, reprezentujące różne instytucje 
np. Lasy Państwowe, NGO, naukowców 

 



Grupy Robocze 

• Grupa I – duże ssaki drapieżne i żubr 

• Grupa II – kuraki leśne, kuropatwa i zając 

• Grupa III – gady i mokradła 

• Grupa IV – ptaki szponiaste, sowy i nietoperze 

• Grupa V – kserotermy i owady 



Eksperci IV Grupy Roboczej - ptaki szponiaste, 
sowy i nietoperze: 

 
- Dariusz Anderwald – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

- Jolanta Węgiel – PTPP „pro Natura” 

- Marek Kowalski – Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian” 

- dr hab. Marian Cieślak – Wyższa Szkoła Ekologii  
i Zarządzania w Warszawie 

-  dr Sławomir Chmielewski – Burmistrz Gminy 
Mogielnica 



Podręczniki najlepszych praktyk - zakres  

• Ogólne informacje o nietoperzach (status ochronny, występowanie, zimowisko, 
rozród, wymagania życiowe) – nocek orzęsiony, nocek łydko włosy, nocek 
Bechsteina, nocek duży, mopek, podkowiec mały 

• Zagrożenia i metody ochrony nietoperzy (główne zagrożenia, stosowane  
i zalecane metody ochrony, formy prawne, nietoperzowe obszary Natura 2000) 

• Opis realizacji najlepszych praktyk (ochrona letnich schronień nietoperzy, 
ochrona zimowisk, tworzenie nowych kryjówek, rozpoznanie rozmieszczenia 
ostoi nietoperzy) 

• Społeczeństwo lokalne w odniesieniu do ochrony gatunku (wiedza społeczności 
lokalnej, podejmowane działania edukacyjne)  

 



 
 

Opracowanie „map drogowych” nietoperzy  
kompleksowe plany działań na rzecz skutecznej ochrony nietoperzy  

i ich siedlisk  

 
 - „mapy drogowe” będą zawierać: opis stanu 

ochrony nietoperzy, cele do których dążymy, 
sposoby ich ociągnięcia (zadania), termin realizacji,  

 - perspektywa czasowa wdrożenia „map 
drogowych” – 10 lat 

 - odbiorcami „map drogowych” mają być Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych i Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

  



              Szkolenia 
 Celem przeprowadzenia warsztatów jest przekazanie wiedzy  

i doświadczenia ekspertów osobom, które chciałyby  
w przyszłości realizować zadania z zakresu ochrony przyrody 

 

      - przeprowadzenie 22 warsztatów dla ogółem ok 1100 osób, 

 - warsztaty będą składały się z dwóch części: teoretycznej 
(teoretyczne podstawy ochrony danego gatunku) 
i terenowej (prezentacja najlepszych projektów),  

 - prezentacja filmów i Podręczników najlepszych praktyk 

  

 



Kryteria wyboru najlepszych praktyk 

• zapewniona trwałość i powtarzalności działań, 

• czynna ochrona gatunku połączona z elementami edukacyjnymi, 

• kompleksowy monitoring efektów z uwzględnieniem populacji i siedlisk gatunku, 

• współpraca osób z różnych środowisk przy realizacji projektu, 

• działania ochronne powinny być zgodne z akceptowanymi metodami, 

• zapewniona realność założonych celów projektu, 

• przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń dla danego gatunku na terenach objętych 
projektem 

• wstępna ocena stanu siedliska i gatunku  i recenzowana przez grupę 
kompetentnych ekspertów 



Projekty zawierające najlepsze 
praktyki - nietoperze 

• Ochrona podkowca małego w Polsce (zachowanie populacji 
podkowca małego w Polce i stworzenie warunków do wzrostu jej 
liczebności) – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 
Nadleśnictwa RDLP Kraków i RDLP Krosno 

 

• Aktywna ochrona zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku 
Narodowym (remont starych piwniczek i przystosowanie ich do 
potrzeb hibernujących nietoperzy)  

 



Najlepsze praktyki - nietoperze 

• Ochrona małych zimowisk nietoperzy w Puszczy Romnickiej 
(remont starych piwniczek po dawnych gospodarstwach  
i przystosowanie ich do potrzeb hibernujących nietoperzy) – 
Nadleśnictwo Gołdap 

• Zabezpieczenie kolonii rozrodczej nocka łydkowłosego – remont 
leśniczówki w Lubni (Nadleśnictwo Przymuszewo) (remont 
leśniczówki w sposób przyjazny nietoperzom i gospodarzom 
obiektu) 

 



Najlepsze praktyki - nietoperze 

• Zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w bunkrach w Strzalinach 
(zabezpieczenie cennego zimowiska nietoperzy i udostępnienie 
obiektu dla celów turystyczno-edukacyjnych od 15 kwietnia do 15 
września) – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”  
oraz Nadleśnictwo Tuczno, RDOŚ w Szczecinie 

 



Ochrona podkowca małego (PTPP pro Natura) - Kościół w Paleśnicy 

 



Remont starych piwniczek w Puszczy Rominckiej  
(Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Nadleśnictwo Gołdap) 



Remont starych piwniczek w Puszczy Rominckiej  
(Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Nadleśnictwo Gołdap) 



Remont dachu leśniczówki – Nadleśnictwo Przymuszewo 



Remont dachu leśniczówki – Nadleśnictwo Przymuszewo 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

Zapraszamy na stronę internetową 

www.bestpractice-life.pl 

 
 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

ul. Stawki 2, piętro 20,  

00-193 Warszawa 

http://www.bestpractice-life.pl/
http://www.bestpractice-life.pl/
http://www.bestpractice-life.pl/

