
Wpływ zabiegów ochronnych                   
w siedliskach leśnych na nietoperze 

Monitoring nietoperzy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 
„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Janów Lubelski, 26.11.2019 r. 



Obszar monitoringu

•Rezerwat przyrody Imielty Ług
•Rezerwat przyrody Lasy Janowskie
•Rezerwat przyrody Szklarnia 

na wybranych powierzchniach siedlisk: 

91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany 
Abietetum polonicum 

9170 grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny
Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 



II

I. Monitoring stanu „0” – 2016 r. (przedwykonawczy)

II. Zaplanowane zabiegi ochronne
/pielęgnacyjne, czyszczenie wczesne i późne/

Cel zabiegów z zakresu ochrony czynnej w drzewostanie:
•ograniczenie wzrostu roślinności konkurencyjnej zagłuszającej 
siewki i nalot drzew 
•poprawa  stabilności drzewostanów
•eliminacja gatunków obcych geograficznie i siedliskowo

III.    Monitoring powykonawczy – 2019 r.



Przebieg transektu w Rezerwacie Imielty Ług



Przebieg transektów w Rezerwacie  Szklarnia



Przebieg transektów 
w Rezerwacie
Lasy Janowskie



Transekt nr 1 



Transekt nr 2 



Transekt nr 3 



Transekt nr 4



Transekt  nr 7 



Transekt  nr 8



Transekt nr 12



Potencjalne miejsca występowania nietoperzy 



Istnienie starszych drzewostanów, 
drzew biocenotycznych dostarcza 
nietoperzom wiele kryjówek                       
w postaci dziupli, pęknięd, czy 
szczelin pod odstającą korą

Fot. Transekt 7



Sąsiedztwo śródleśnych 
polan, dolin cieków                           

i zbiorników wodnych 
dostarcza wielu 

gatunków owadów, 
wpływając pozytywnie  

na jakośd żerowiska

Fot. Ciek w sąsiedztwie  

transektu 11



Wyniki monitoringu 2019

• Pipistrellus pygmaeus Karlik drobny 
obecnośd: 12 transektów; dominacja: 7 transektów  (46-89%)

wykorzystuje rozwieszane w lasach budki lęgowe dla ptaków skrzynki dla
nietoperzy, istniejące ambony, budynki zlokalizowane w lasach itp. zaś
występujące w obszarze zbiorniki (stawy) i cieki wodne dostarczają
atrakcyjnych żerowisk

• Pipistrellus nathusii  Karlik większy 
obecnośd: 4 transekty 

wykorzystuje dziuple drzew jako naturalne kryjówki



Fot. M. Misielak



Wyniki monitoringu 2019

• Myotis spp. Nocki spp. 
obecnośd: 12 transektów

Na badanym terenie może występowad 6 gatunków nocków: nocek duży
Myotis myotis, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek Natterera Myotis
nattereri, nocek Brandta Myotis brandtii, nocek wąsatek Myotis mystacinus
oraz nocek rudy Myotis daubentonii.

Nocek duży - warunkiem łatwego namierzania owadów jest odpowiednie
prześwietlenie drzewostanu o rzadkim podszycie i luźnej szacie roślinnej
(odpowiedni wydaje się transekt nr 8, 10 i 12)
Nocek bechsteina - każdy z wyznaczonych transektów spełniał warunki jego
potencjalnego żerowiska.



Fot. M. Misielak



Fot. M. Misielak

Fot. M. Misielak



Wyniki monitoringu 2019

• Barbastella barbastellus Mopek 
obecnośd: 3 transekty

gatunek leśny – naturalnymi kryjówkami są szczeliny pod odstającą korą
drzew, pęknięcia i szpary w pniach starych drzew

• Eptesicus serotinus mroczek późny 
obecnośd: 4 transekty

gatunek synantropijny - kryjówki w budynkach (mogą byd to także 
pojedyncze budynki stojące w lasach lub na obrzeżach leśnych), jednakże 
jego żerowiska to obszar leśny i śródleśne polany



Fot. M. Misielak

Fot. M. Misielak



Fot. M. Misielak



Wyniki monitoringu 2019

• Nyctalus noctula Borowiec wielki
obecnośd: 5 transektów

kryjówki dzienne (naturalne) - głównie dziuple drzew, żerowiska w lukach
drzewostanu

• Nyctalus leisleri Borowiaczek 
obecnośd: 5 transektów

kryjówki dzienne  - naturalne szczeliny i pęknięcia w pniach; żerowiska                     
w   lukach drzewostanu



Fot. M. Misielak



Fot. M. Misielak



Wpływ zabiegów ochronnych na jakośd żerowisk nietoperzy

• prześwietlenie drzewostanów, rozluźnienie zwarcia drzew
i odsłonięcie ściółki,

• usunięcie podrostu drzew ukształtowało nietoperzom ciągi
komunikacyjne, zapewniając możliwośd przelotów pod koronami
drzew, czy nisko nad ziemią.



Dziękuję za 
uwagę !


