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SOO Jeleniewo – kolonia 

Myotis dasycneme oraz 

żerowiska tego gatunku 



Nocki łydkowłose Myotis dasycneme – nietoperze, które co roku tworzą 

kolonię rozrodczą w budynku kościoła w Jeleniewie



Kolonia rozrodcza M. dasycneme w Jeleniewie jest drugą co do 

wielkości znaną w Polsce i położoną najdalej na północ.

Według SDF obiektem ochrony jest kolonia 450-500 osobników tego 

gatunku oraz jego żerowiska.

W ubiegłych latach w kolonii stwierdzano również obecność mroczków 

późnych E. serotinus

Granice obszaru obejmują kolonię w budynku oraz obszar stwierdzonych 

i spodziewanych żerowisk nietoperzy z tej kolonii, a także cenne 

siedliska leżące wzdłuż rzeki Czarna Hańcza

(wg. m.in. Kokurewicz T., Furmankiewicz J., Wojciechowski M. 2002. Plan ochrony nocka 

łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w Polsce . NFOŚ Warszawa, msc.

Wojciechowski, M., K. Kasprzyk, M. Jefimow. 1999. Pierwsze stwierdzenie kolonii rozrodczej nocka 

łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1925) na terenie Polski. Materiały Konferencyjne, XIII 

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Błażejewko, 5-7 XI 1999. PTOP "Salamandra". 
Poznań. T. 46)



Informacje o gatunku

• Nietoperz w Polsce rzadki, wymieniony w załączniku do Dyrektywy 
Siedliskowej (tzw. „gatunek naturowy”);

• W okresie letnim związany z wodami (żerowanie nad powierzchnią 
spokojnych zbiorników wodnych), zimujący w podziemiach;

• Latem przebywa często w budynkach;

• Tworzy duże kolonie rozrodcze, w których przychodzą na świat i są 
wychowywane młode;

• Dotychczas znane są tylko dwie kolonie tego gatunku w naszym 
kraju. Kolonia w kościele w Jeleniewie jest zdecydowanie liczna i 
jako taka ma istotne znaczenie dla przetrwania M. dasycneme w 
Polsce.



Ogólne zagrożenia, metody i cele ochrony nietoperzy
Główne zagrożenia:

• Bezpośrednie zabijanie i płoszenie;

• Niszczenie kryjówek letnich i zimowych;

• Niszczenie środowiska;

• Inne zagrożenia ogólne (nie ograniczające się do nietoperzy, np. chemizacja).

Najczęstsze sposoby przeciwdziałania:

• Zabezpieczanie kryjówek przed niepowołaną penetracją;

• Ochrona ważnych środowisk (np. żerowiska);

• Konserwacja i odtwarzanie schronieo, tworzenie zastępczych (sztucznych) 
kryjówek letnich i zimowych.

Zasadnicze cele:

• Zapobieżenie spadkowi populacji nietoperzy

• Zapobieżenie utracie różnorodności biologicznej



Lokalizacja kolonii M. dasycneme i jej otoczenie



Planowane działania merytoryczne

Działania będą polegały przede wszystkim
na ocenie sytuacji kolonii (liczba
nietoperzy, ewentualna obecność
innych gatunków), na określeniu
zagrożeń (z wyszczególnieniem
zagrożeń dla samej kolonii, oraz dla
żerowisk i tras przelotu) oraz na
zaproponowaniu konkretnych prac
(zadao), mających doprowadzić do
skuteczniejszej ochrony M.
dasycneme w danym obiekcie i na tym
obszarze. Warto zaznaczyć, że
działania te winny być podejmowane
we współpracy z właścicielem obiektu
w którym znajduje się kolonia (z
parafią rzymskokatolicką w
Jeleniewie).


