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SOO Jeleniewo

Pow. 5910,1 ha



Przedmiot ochrony w obszarze Ocena Liczebność Aktualność, kompletność i 
stopień wiarygodności 

danychSDF Po weryfikacji

Gatunki roślin 1903 Liparis loeselii C 100-250

Przedmiot ochrony w obszarze

Ocena
Liczebność

Aktualność, kompletność i stopień
wiarygodności danychSDF Po 

weryfikacji

Gatunki zwierząt 1308 Barbastella barbastellus C 2011, aktualne uzupełnienia terenowe

1318 Myotis dasycneme A 500 Dane literaturowe i archiwalne, aktualne 

uzupełnienia terenowe

1337 Castor fiber B 2010, aktualne uzupełnienia terenowe

1355 Lutra lutra C 2010, aktualne uzupełnienia terenowe

1166 Triturus cristatus C 2010, aktualne uzupełnienia terenowe

1188 Bombina bombina C 2010, aktualne uzupełnienia terenowe

1149 Cobitis taenia brak C 3 stanowiska w Jez. 

Szelment Wielki, 

liczebność na 

stanowiskach:3,8,11szt

2009-2011- aktualne, niepublikowane 

badania terenowe

1145 Misgurnus fossilis brak C 2 stanowiska w Jez. 

Szelment Wielki, 

liczebność na 

stanowisku:3,3szt

2009 - 2011- aktualne, niepublikowane 

badania terenowe

Poza jednym gatunkiem nietoperza z załącznika do Dyrektywy Siedliskowej (nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, kluczowy dla obszaru), stwierdzono w kolonii w kościele w 

Jeleniewie obecność nietoperzy z gatunku mroczek późny Eptesicus serotinus. Wymieniony gatunek nie stanowi wprawdzie przedmiotu ochrony w samym obszarze, jednak wobec 

zajmowania kryjówki w tym samym budynku działania ochronne będą w znacznej mierze dotyczyć również jego, zatem stanie się on również przedmiotem ochrony.



Etap II. Opracowanie projektu Planu

Moduł B

1) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony,

2) Identyfikacja i analiza zagrożeń,

3) Ustalenie celów działań ochronnych,



Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme



Ocena stanu ochrony

Dane dotyczące przedmiotu ochrony (M. dasycneme) pochodzą z:

- Informacji literaturowych i niepublikowanych*
- własnych danych o letniej aktywności
- innych źródeł

Na tej podstawie można obecnie stwierdzić, że:
- Kluczowym obiektem ochrony, decydującym o sytuacji gatunku w regionie, 

jest kolonia rozrodcza M. dasycneme na strychu kościoła parafialnego w 
Jeleniewie;

- Oprócz M. dasycneme, w tym samym budynku (w ścianach pod 
oszalowaniem) bytuje kolonia E. serotinus;

- Znane żerowiska M. dasycneme znajdują się nad jeziorami Szelment Wielki 
i Szurpiły, w odległości kilku km od kolonii

* - Ciechanowski M., Sachanowicz K., Kokurewicz T. 2007 Rare or underestimated? - The distribution and 
abundance of the pond bat (Myotis dasycneme) in Poland. Lutra 50 107-134,

- Kokurewicz T. 2002 Operat ochrony kolonii rozrodczej nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme (Boie, 1825) 
w Jeleniewie k. Suwałk (w: „Plan ochrony nocka łydkowłosego w Polsce”, materiał dla MŚ, unpubl.)

Planowane jest uzupełnienie wniosków na podstawie danych będących w 
dyspozycji Suwalskiego Parku Krajobrazowego.



Kościół parafialny w Jeleniewie



Główne miejsca wylotu M. dasycneme z kolonii na strychu



Lokalizacja i wyloty kolonii E. serotinus w ścianach budynku



Znane żerowiska M. dasycneme z kolonii w Jeleniewie



Żerowiska M. dasycneme nad jeziorem Szelment Wielki

Typowe dla tego gatunku żerowiska nad otwartymi wodami stojącymi 
lub o spokojnym nurcie



1 

2

KOLONIA

Lokalizacja kolonii M. dasycneme oraz dwóch punktów rejestracji ultradźwiękowej (kolor 
czerwony)

SOO Jeleniewo



Seria sygnałów echolokacyjnych nocka łydkowłosego M. dasycneme 
zarejestrowana w pobliżu kolonii w Jeleniewie



Nietoperze stwierdzone na punktach rejestracji nad Czarną
Hańczą w sezonie 2011

Gatunek

Punkt

Myotis spp. Eptesicus 

serotinus

Myotis 

dasycneme

Plecotus 

auritus

Nyctalus 
noctula

Pipistrellus 
nathusii

indet

1 3 22 - - 38 3 1

2 149 5 2 1 - - 1



Identyfikacja i analiza zagrożeń

Charakterystycznymi cechami nocka łydkowłosego mającymi kluczowe 
znaczenia dla jego ochrony są: 

•tworzenie dużych kolonii rozrodczych skupiających praktycznie wszystkie 
samice wchodzące w skład populacji tego gatunku na danym terenie;

•ograniczenie żerowisk do zbiorników wodnych;

•przywiązanie samic do miejsc rozrodu;

•skupienie hibernującej populacji w kilku „kluczowych” zimowiskach. 

•Wymienione wyżej cechy różnią nocka łydkowłosego od innych gatunków 
nietoperzy i powodują, że jest on szczególne zagrożony antropopresją



Identyfikacja i analiza zagrożeń c.d.

• Unikalność kolonii (jedna z dwóch znanych w Polsce) i fakt, że 
nietoperze zajmują strych tylko jednego budynku jest czynnikiem 
zagrożenia. Kolonie nietoperzy zajmujące budynki narażone są na 
zniszczenie w wyniku zarówno umyślnych, jak i nieumyślnych 
ingerencji (np. niewłaściwie przeprowadzone prace remontowe, 
zamykanie wlotów do kolonii, ale również procesy niszczenia 
budynku w wyniku braku odpowiedniej konserwacji).

• Żerowiska kolonii jeleniewskiej zostały zlokalizowane metodą
telemetryczną (Kokurewicz 2002). Trasa przelotów przelotów 
nietoperzy i miejsca żerowania stanowią kolejne istotne elementy, 
mogące pozostawać pod wpływem zagrożeń antropogenicznych 
(inwestycje infrastrukturalne, przemysł, turystyka).



Ustalenie celów działań ochronnych

• Zapewnienie bezpieczeństwa nietoperzy zajmujacych kolonię w budynku 
we współpracy z właścicielem obiektu (parafią rzymskokatolicką). 
Właściwym rozwiązaniem byłoby konsultowanie i ewentualne wspieranie 
działań zapewniających trwałość budynkowi, jeśli byłyby prowadzone z 
zachowaniem właścicych środków ostrożności.

• Zapewnienie bezpieczenstwa przelotów na żerowiska (kwestia 
ewentualnych inwestycji na trasie przelotów)

• Zaopewnienie bezpieczeństwa nietoperzy na żerowiskach. W 
szczegółowych zaleceniach ochronnych można zaproponować zakaz 
poruszania się po jeziorach Szurpiły i Szelment Wielki za pomocą
motorowego sprzętu pływającego w okresie od zachodu do wschodu słońca 
w okresie od 15 marca do 15 sierpnia oraz utrzymanie obecnego stanu 
czystości wód tych zbiorników. 

• Konieczny będzie również monitoring kolonii i terenów żerowiskowych w 
kolejnych latach dla sprawdzenia skuteczności działania planu.


