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Obalenie mitu

W 1635 r. J. Swan ustalił po raz pierwszy, że nietoperz jest ssakiem. Na-
zwał go „myszą ze skrzydłami” i dodatkowo określił jako „skundlonego mie-
szańca pozbawionego wszelakiego piękna” [32]. Określenie to odzwierciedla
stosunek ówczesnych Europejczyków do tych zwierząt. W owych czasach w kul-
turze europejskiej były one w większości odbierane bardzo negatywnie. Uwa-
żano, że natura diabła i nietoperza są do siebie podobne i często diabła
obdarzano skrzydłami nietoperza. Zwierzęta te nazywane były „pokojowymi
pieskami diabłów” lub „ptakami czarownic”. Jeśli w czyimś domu mieszkały
nietoperze, wówczas łatwo można go było posądzić o czary i pozbawić życia.
W 1332 roku w Bayonne (Francja) odbył się proces pewnej kobiety, naz-
wiskiem Jacaume, spalonej publicznie na stosie z powodu oskarżeń sąsiadów,
iż chmary nietoperzy przebywają w pobliżu jej domu i w otoczonym murem
ogrodzie [14]. Z kolei w Niemczech w latach 1484-1500 torturowano, a następ-
nie spalono ponad 100 młodych dziewcząt, tylko dlatego, że w ich domostwach
widziano nietoperze [32]. Powszechne (do dziś) jest także przekonanie, że nie-
toperze wkręcają się we włosy. Mit ten należy obalić, ponieważ nie ma na to
odpowiednich dowodów. Wykazano, że stworzenia te wykrywają obiekty już od

Ryc. 1. Motyw śmierci ze skrzydłami nietoperza wieńczący okna kaplicy grobowej
Joachima Sigismunda Zieglera z 1733 r. w Radomierzycach (fot. J. Furmankiewicz).



113

Ryc. 2. Chiński sym-
bol szczęścia: 5 nieto-
perzy splecionych
skrzydłami, zwróco-
nych w stronę drzewa

życia (wg [32]).

Ryc. 3. Herb angielskiej rodziny Wakefield
(wg [32]).

grubości 0,2 mm,
więc na pewno zau-
ważają tak duże
stworzenie, jakim
jest człowiek i zwin-
nie je omijają. Jeśli
jednak przypadkowo
nietoperz znajdzie
się w czyjejś bujnej
fryzurze, to tylko
dlatego, że wysyłane
przez niego sygnały
echolokacyjne mo-
gły się od niej nie odbić i „nie zauważył”
on takiej przeszkody.

Mimo że w kulturze europejskiej za-
korzenione było wrogie nastawienie do
nietoperzy, to jednak zwierzęta te często
pojawiały się w herbach znanych rodów
angielskich, francuskich czy szwajcar-
skich. Były one symbolem czujności,
szybkiego i tajemnego działania, a cza-
sem i odwagi. W przeciwieństwie do
Europy, na Dalekim Wschodzie nieto-
perze postrzegano, i tak jest do dzisiaj,
jako symbol szczęścia (Japonia, Chiny).
Niewątpliwie jest to bliższe prawdy, gdyż
są to niezwykle ciekawe i sympatyczne
zwierzęta.
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Z życia nietoperza

Nietoperze są jedynym rzędem ssaków zdolnym do aktywnego lotu. Ich
błona lotna rozpięta jest pomiędzy kończynami przednimi i tylnymi, bokami
tułowia i ogonem. Głównym rusztowaniem skrzydła są znacznie wydłużone
kości palców kończyny przedniej. Ciało nietoperzy pokryte jest futrem, a ich
młode po urodzeniu ssą mleko matki. Z tych względów zwierzęta te zostały
zaliczone do ssaków. Większość nietoperzy (w tym gatunki polskie) orientuje
się w przestrzeni przy pomocy sygnałów echolokacyjnych o częstotliwości od
20 do 120 kHz, a ich bardzo słaby wzrok odgrywa drugorzędną rolę. Tylko
owocożerne nietoperze strefy tropikalnej nie używają echolokacji, ponieważ
posiadają duże oczy, przystosowane do widzenia o zmierzchu i w nocy. Nasze
nietoperze odżywiają się stawonogami, głównie owadami, które chwytają w
locie, rzadziej z powierzchni liści, pni lub z ziemi. Uważa się, że mogą żyć około
20-30 lat.

Zimą nietoperze zapadają w sen zimowy zwany hibernacją. Trwa on zwy-
kle od października do kwietnia. Zwierzęta te popadają wówczas w stan odręt-
wienia, obniżając temperaturę ciała prawie do poziomu otoczenia. Liczba ude-
rzeń serca spada z około 400 do 25 na minutę. Znacznie wolniej pracują także
mięśnie oddechowe, nerki i inne narządy wewnętrzne. Dzięki temu komórki
ciała zużywają około stukrotnie mniej energii, co pozwala na oszczędne wyko-
rzystanie zgromadzonej tkanki tłuszczowej. Nietoperze budzą się regularnie w
czasie snu zimowego, głównie po to, aby wydalić zbędne produkty przemian
metabolicznych i napić się wody. Przebudzenia pochłaniają ogromne ilości
energii, ponieważ nietoperz musi podnieść temperaturę ciała z kilku aż do
37°C. Każde dodatkowe i niepotrzebne przebudzenie, spowodowane często
obecnością ludzi w miejscach zimowania, obniża szansę nietoperza na prze-
życie sezonu zimowego. Dlatego zimą należy unikać wchodzenia do pod-
ziemnych schronień i przebywania w pobliżu hibernujących nietoperzy, a w
żadnym wypadku do oświetlania drogi nie używać np. pochodni, tylko światła
elektrycznego. Zimowymi kryjówkami tych zwierząt są przede wszystkim
różnego rodzaju podziemia: jaskinie, sztolnie, piwnice, forty i bunkry. Czasami
nietoperze mogą zimować także w szczelinach budynków i w dziuplach drzew.
Wiosną przenoszą się do kryjówek letnich. Są nimi najczęściej strychy koś-
ciołów i starych domów, dziuple drzew i budki dla ptaków, rzadziej obiekty
podziemne. Samice tworzą wówczas skupiska zwane koloniami rozrodczymi,
w których rodzą i wychowują młode. Kolonie mogą liczyć od kilku, kilkunastu
do kilkuset osobników. Samce w tym czasie żyją z reguły pojedynczo, czasami
po kilka, ale też zdarza się, że przebywają w kolonii samic. Ciąża trwa około
dwóch miesięcy. Młode rodzą się w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca.
W lipcu i sierpniu, po odkarmieniu i wychowaniu młodych, samice opuszczają
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kolonie i udają się na stanowiska godowe samców. Późnym latem i jesienią od-
bywają się gody, w czasie których nietoperze tworzą różne struktury socjalne.
Osobniki większości gatunków (np. karlika malutkiego i karlika większego)
formują haremy, które jednak nie są stałe, ponieważ dochodzi w nich do częstej
wymiany samic. Obserwowane są także pary monogamiczne i zachowania
promiskuityczne (czyli samce kojarzą się z wieloma samicami, a samice z wie-
loma samcami). Po kopulacji nasienie jest gromadzone na okres zimy w dro-
gach rodnych samic. Zapłodnienie następuje dopiero wiosną.

Nietoperze w Sudetach

Na świecie żyje około 1000 gatunków nietoperzy, z czego w Europie 35,
w Polsce 21 (wszystkie są pod ochroną). W Sudetach stwierdzono do tej pory
17 gatunków. Są to: podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), nocek duży
(Myotis myotis), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), nocek Natterera (Myotis
nattereri), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek wąsatek (Myotis
mystacinus), nocek Brandta (Myotis brandtii), nocek łydkowłosy (Myotis
dasycneme), nocek rudy (Myotis daubentonii), mroczek posrebrzany (Vespertilio
murinus), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), mroczek późny (Eptesicus
serotinus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), borowiec wielki (Nyctalus
noctula), gacek brunatny (Plecotus auritus), gacek szary (Plecotus austriacus)
i mopek (Barbastella barbastellus).

Ryc. 4. Nagromadzone przez wiele lat odchody nietoperzy na strychu kościoła
św. Mikołaja we Wleniu (marzec 1999 r.) (fot. M. Furmankiewicz).
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Dla gatunków takich, jak podkowiec mały i nocek orzęsiony, w Sudetach
przebiega północna granica występowania [11, 12]. Po polskiej stronie są one
bardzo rzadkie i znajdowane na niewielu stanowiskach [4, 5, 11, 26, 27, 28].
Poza tym oba gatunki są skrajnie zagrożone wyginięciem i zostały wpisane do
„polskiej czerwonej księgi zwierząt” [7]. Do najpospolitszych należą nocek
rudy, często żerujący nad zbiornikami i ciekami wodnymi, oraz nocek duży,
tworzący duże letnie kolonie na strychach starych budynków i kościołów (naj-
większa znana na Dolnym Śląsku znajduje się w kościele Św. Mikołaja we Wle-
niu [3]), gdzie latem 2001 r. stwierdzono ponad 1000 osobników). Pospolite
są także gacki brunatne i mopki. Rzadkimi i zagrożonymi nietoperzami są mro-
czek pozłocisty, nocek Bechsteina, nocek wąsatek, nocek Brandta. Nocki,
gacki, mopki i mroczki stwierdza się zarówno na stanowiskach zimowych, jak
i letnich. Niektóre gatunki, jak mroczek posrebrzany, borowiec wielki czy kar-
lik malutki w podziemiach zimują bardzo rzadko, stąd informacje o ich wystę-
powaniu w Sudetach pochodzą głównie z okresu letniego i jesiennego. Późnym
latem i jesienią samce tych gatunków zajmują swoje terytoria i emitują poje-
dyncze sygnały socjalne. Są one słyszalne dla ludzkiego ucha i przypominają
głośne i dźwięczne cykanie. Samce mroczka posrebrzanego można usłyszeć
późną jesienią, w godzinach wieczornych, między innymi we Wrocławiu

Ryc. 5. Fragment kolonii rozrodczej nocka dużego (fot. Andrzej Ruszlewicz).
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(obserwowane na Ostrowie Tumskim) i w okolicach twierdzy w Kłodzku
(obserwowane w listopadzie 1998 r.). W Karłowie znajduje się kolonia letnia
tego gatunku [15]. Poza tym osobniki mroczka posrebrzanego, a także mroczka
późnego często można zobaczyć polujące w pobliżu ulicznych latarni. Bardzo
rzadki jest nocek łydkowłosy. Nazwany tak został ze względu na białe włosy
porastające błonę ogonową wzdłuż łydek. W polskich Sudetach stwierdzono
go tylko na 5 stanowiskach zimowych – trzech jaskiniach w Połomie [8, 10, 30,
31], w sztolni w Kowarach [26] i w podziemiach zamku Książ [8]. Latem za-
obserwowano go także na ziemi kłodzkiej w Kudowie Zdrój (Szkudlarek i Pasz-
kiewicz, w: [15]).

Większość nietoperzy jest bardzo podobna do siebie i na pierwszy rzut oka
trudno je odróżnić. Istnieją jednak łatwo zauważalne cechy, które pozwalają
zakwalifikować nietoperza do danego rodzaju (rozpoznawanie gatunku jest już
sztuką nieco trudniejszą, wymagającą wielu obserwacji w terenie). Na przykład

Ryc. 6. Nocki łydkowłose ukryte w otworze w sztolni (fot. M. Furmankiewicz).
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Ryc. 7. Gacek brunatny – aktywny i w trakcie hibernacji, kiedy chowa uszy pod
skrzydła (fot. M. Furmankiewicz).
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podkowce małe zawsze hibernują oddzielnie i całkowicie owijają się w błonę
skrzydłową. Nocki mają jasne, białawe brzuszki. Mopki są ciemno ubarwione
i mają zrośnięte u nasady uszy oraz czarny, krótki i tępo zakończony pyszczek,
przypominający pysk mopsa (stąd nazwa gatunku). Gacki charakteryzują się
długimi uszami, które w czasie hibernacji chowane są pod skrzydła. Gatunki bliź-
niacze, bardzo do siebie podobne, można rozpoznać między innymi na podstawie
wyglądu bardzo intymnych części ciała. Przykładowo jedną z istotnych cech
przy rozróżnianiu samca nocka wąsatka od samca nocka Brandta jest kształt
prącia. Ten pierwszy posiada cienkie, rurkowate prącie, a ten drugi nieco grub-
sze, buławkowato rozszerzone na końcu. Bliżej zainteresowanych odsyłamy jednak
do kolorowych albumów i kluczy do oznaczania gatunków nietoperzy [12, 33].

W ostatnich latach coraz powszechniej prowadzi się letnie badania nieto-
perzy poprzez ich nasłuch za pomocą detektorów ultrasonicznych. W ten spo-
sób najmniej niepokoi się zwierzęta, które nie zwracają zbytnio uwagi na ludzi
„podsłuchujących” je z ziemi. Gatunek oznacza się wówczas na podstawie
rodzaju usłyszanych i zapisanych sygnałów echolokacyjnych, często używając
w tym celu analizy komputerowej.

Badania nietoperzy

Pierwsze polskie dane ilościowe o populacjach nietoperzy pochodzą z po-
łowy XIX w., aczkolwiek sposób ich zebrania może być dziś nieco szokujący.
Taczanowski (1854), pisząc o letniej kolonii nocków dużych na stropie Jaskini
Nietoperzowej w Jerzmanowicach (Jura Krakowska), podaje co następuje:
„Przed sześciu laty hr. Wodzicki (...) znalazł niezliczone massy niedoperzów
przyczepionych do sklepień. Dla przekonania się jak dalece trudne są do spę-
dzenia trzy razy w jednym kierunku strzelał. Po tej próbie dwa koszyki na-
pełniono zabitymi niedoperzami”. Na szczęście jednak sam Taczanowski koń-
czy swą pracę wezwaniem do podróżnych „żeby tych niewinnych zwierząt bez
potrzeby nie wytępiali” [za: 13].

Na terenie Dolnego Śląska pierwsze systematyczne badania zimowych sta-
nowisk przeprowadził Seidel w 1926 r. Zwiedził on wówczas kilkanaście sztolni
i jaskiń na terenie Sudetów, w tym m.in. sztolnię w Sowiej Dolinie w Karko-
noszach, Złotą Sztolnię koło Zieleńca, Solną Jamę koło Gniewoszowa, sztolnie
w Złotym Stoku, sztolnię w Skałkach Stoleckich, piwnice twierdzy w Srebrnej
Górze, piwnice zamku w Ząbkowicach i sztolnie w Głuchołazach [25]. Poje-
dyncze obserwacje o występowaniu nietoperzy na tym terenie podawał także
Pax w 1925 r. [17], 1936 i 1937 r. oraz Dittrich w 1938 r. [za: 26]. W latach
1928, 1929 i 1942 ukazały się trzy prace Schlotta, poświęcone nietoperzom
Dolnego, a także Górnego Śląska, w których wykazuje on głównie te same
miejsca, co Seidel [22, 23].
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Pierwsze zimowe badania po wojnie rozpoczął Kowalski z okazji prowa-
dzonych w latach 1947-1953 badań speleologicznych w Sudetach. Systema-
tyczne badania przeprowadził Wołoszyn w latach 1964-67, sprawdzając 8 sta-
nowisk na Dolnym Śląsku, w tym na ziemi kłodzkiej Jaskinię Radochowską,
Jaskinię Niedźwiedzią i Solną Jamę. Łącznie w Sudetach stwierdził on w ciągu
trzech lat 252 nietoperze z 8 gatunków [30, 31]. W latach 1971-74 badania na
Dolnym Śląsku prowadził Haitlinger, kontrolując 37 stanowisk, w tym na ziemi
kłodzkiej i w jej okolicach: podziemia twierdzy w Kłodzku, Solną Jamę, Jas-
kinię Radochowską i Sztolnię Książęcą w Złotym Stoku. Stwierdził on łącznie
444 nietoperze z 12 gatunków; po raz pierwszy nocka Brandta, mroczka
późnego, nocka Bechsteina i gacka szarego [8].

W kwietniu 1987 r. na I Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej
w Warszawie przedstawiono ideę organizowania corocznych spisów nietoperzy
hibernujących w jaskiniach i innych schronieniach. Uzgodniono, że spisy będą
organizowane od 1988 r., w pierwszej połowie lutego. Zorganizowaniem spi-
sów zajęło się Centrum Informacji Chiropterologicznej, utworzone przy Insty-
tucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Akcji tej nadano naz-
wę Dekada Spisu Nietoperzy. W związku z nią, w latach 1988-1992, w Sude-
tach i na ich przedgórzu prowadzone były przez różnych badaczy wyrywkowe
liczenia, które potem zebrano i opublikowano [18].

W 1991 i 1995 r. badania wybranych stanowisk na ziemi kłodzkiej przepro-
wadziła czeska grupa speleologiczna „Barbastellus” w celu sprawdzenia, czy
nie zimują tu osobniki obrączkowane w Czechach. Uczestniczyli w nich także
Strażnik Ochrony Przyrody Zdzisław Dumański, oraz chiropterolodzy Tomasz
Kokurewicz i Tomasz Kliś. Grupa „Barbastellus” powstała w 1986 r. jako
odłam grupy „Králický Snežník”, która później zanikła. Celami jej działalności
są badania speleologiczne i chiropterologiczne.

Aktualnie na terenie Sudetów, poza ośrodkami naukowymi (Uniwersytet
Wrocławski i Akademia Rolnicza), badania prowadzi kilka organizacji. Naj-
starszą jest powstała w 1992 r. we Wrocławiu Grupa do Badań i Ochrony Nie-
toperzy przy Polskim Towarzystwie Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Prowa-
dzi ona zimą regularne inwentaryzacje liczebności nietoperzy zimujących w
podziemnych schronieniach (jaskinie, sztolnie, forty, bunkry, piwnice), a latem
nasłuchy detektorowe na terenie Dolnego Śląska. Od kilku lat liczenia zimowe
organizowane są wspólnie z Fundacją Ekologiczną Ziemi Legnickiej „Zielona
Akcja” i Kołem Naukowym Chiropterologów „Chiropterek” działającym przy
Uniwersytecie Wrocławskim. Grupy te prowadzą także działania na rzecz och-
rony nietoperzy (m.in. zamykanie najcenniejszych zimowisk tych zwierząt, bu-
dowa platform ochronnych na strychach kościołów, w których przebywają duże
letnie kolonie nietoperzy [3]). Oprócz wymienionych, w grudniu 2000 r. zare-
jestrowano istniejącą nieformalnie od 1998 r. Wrocławską Grupę Chiroptero-
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logiczną. Stawia ona sobie za cel badanie, ochronę i popularyzację wiedzy o
tych zwierzętach1. Członkowie grupy prowadzą badania na terenie Dolnego
Śląska oraz w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym.

Najciekawsze zimowe stanowiska nietoperzy na ziemi kłodzkiej2

Na ziemi kłodzkiej szczególnie bogaty w zimowe stanowiska nietoperzy jest
Masyw Śnieżnika (w nim zwłaszcza Krowiarki i Dolina Kleśnicy, posiadające
liczne naturalne jaskinie i szereg starych sztolni).

Najciekawszym obiektem jest Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania,
prowadzone w latach siedemdziesiątych wykazywały, że najliczniejszymi nie-
toperzami w jaskini były nocki duże, rzadziej zaś pojawiały się mopki, nocki
rude, gacki brunatne, mroczki pozłociste i nocki Bechsteina [16, 29]. W póź-
niejszych badaniach sprawdzana była głównie trasa turystyczna. Kontrola wy-

1 Kontakt: Wrocławska Grupa Chiropterologiczna, ul. Małomicka 64/2, 50-300 Lubin, e-
mail: wrogruc@interia.pl; http://www.eko.wroc.pl/~wrogruc

2 Dane autorów pochodzą z badań czeskiej grupy „Barbastellus”, przeprowadzonych na
ziemi kłodzkiej pod kierunkiem Zdenka Buřiča we współpracy z T. Kokurewiczem w 1991 r. i
1995 r., oraz z badań Wrocławskiej Grupy Chiropterologicznej przeprowadzonych zimą 1999/
2000 i 2000/2001. W tych ostatnich uczestniczyli m.in.: Joanna i Marek Furmankiewicz,
Sławomir Telatyński, Beata Bajak, Justyna Klodek, Andrzej Szlachetka (wszyscy Wrocławska
Grupa Chiropterologiczna), Tomasz Gottfried, Rafał Klodek, Maciej Laskowski i Tomasz
Banasiak. Inwentaryzacji nie prowadzono w licznych sztolniach w gminie Nowa Ruda, która
także stanowi część powiatu kłodzkiego (ziemi kłodzkiej). Nietoperze nie były ściągane ani
dotykane, dlatego w większości nie rozróżniano nocka wąsatka od nocka Brandta.

Ryc. 8. Hibernujące nocki rude (fot. M. Furmankiewicz).
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(Hanušovicka vrchovina, około 25 km w linii prostej).
Pierwszą szczegółową inwentaryzację chiropterologiczną górnych i dolnych

partii jaskini przeprowadzono w dniach 19-20 I 2001 r.3 Łącznie znaleziono 198
nietoperzy z 8 gatunków: nocek Brandta Myotis brandtii (77 osobników), nocek
wąsatek Myotis mystacinus (46 osobników), nocek rudy Myotis daubentonii (22),
nocek duży Myotis myotis (17), gacek brunatny Plecotus auritus (16), nocek
Natterera Myotis nattereri (8), nocek orzęsiony Myotis emarginatus (6) i nocek
Bechsteina Myotis bechsteinii (1). Pięciu nietoperzy nie udało się oznaczyć co
do gatunku, ze względu na ukrycie się ich w głębokich szczelinach. Z podanych

Ryc. 9. Nocek duży (fot. J. Furmankiewicz).

konana w niej przez Kepela w
maju 1992 r. wykazała obec-
ność 18 nietoperzy z 5 gatun-
ków: nocka rudego, nocka Nat-
terera, nocka dużego, nocka
wąsatka/nocka Brandta i gacka
brunatnego [18]. Na początku
grudnia 1999 r. Piotr Potok z
klubu speleologicznego ze Stro-
nia Śląskiego zaobserwował w
Jaskini Niedźwiedziej podkow-
ca małego. Mogło być to jed-
nak stwierdzenie przypadkowe,
gdyż nigdy dotąd przedstawi-
cieli tego gatunku tutaj nie ob-
serwowano. Podkowiec mały
jest stale notowany w okolicz-
nych sztolniach po polskiej i
czeskiej stronie [5]. W jaskini
zimują także nietoperze z let-
nich kolonii w Czechach.
Wskazuje na to stwierdzenie
20 IV 1988 r. nocka dużego
(prof. T. Wiszniowska), obrącz-
kowanego 22 VII 1969 r. w ta-
kiej kolonii w Hanušovicach

3 Wzięli w niej udział członkowie następujących organizacji: Wrocławska Grupa Chiropte-
rologiczna, Česká Speleologická Společnost základní organizace 7-11 Barbastellus, Česka Spo-
lečnost pro Ochranu Netopýrů, Klub Speleologiczny ze Stronia Śląskiego oraz studenci ochrony
środowiska i geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizacyjnie badania wspierał także Pan
Zdzisław Dumański z Lądka Zdroju. Liczenia odbywały się pod patronatem prof. T. Wiszniow-
skiej z Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
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danych wynika, że jaskinia jest największym znanym na Dolnym Śląsku zimo-
wiskiem nocka Brandta, nocka wąsatka i nocka orzęsionego. Skład gatunkowy
nietoperzy w Jaskini Niedźwiedziej jest podobny do składu jaskiń tatrzańskich,
w których również dominują nocki Brandta i nocki wąsatki.

W pobliżu Jaskini Niedźwiedziej cennymi zimowiskami nietoperzy są chod-
niki dawnej kopalni „Kopaliny”. W 5 dostępnych sztolniach zimą 1999/2000 r.
stwierdzono maksymalnie 73 nietoperze z 10 gatunków. Dominowały nocek
duży i nocek rudy. W styczniu 2001 r. stwierdzono natomiast łącznie 106 nie-
toperzy. Poza wymienionymi wcześniej gatunkami dominującymi wysoka by-
ła także liczebność gacków brunatnych. Na szczególną uwagę zasługuje wystę-
powanie tu gatunków rzadkich – podkowca małego (sztolnie: św. Pawła nr 7 i
nr 27), nocka orzęsionego (sztolnia św. Jakuba nr 12), a także mroczka pozło-
cistego (sztolnie nr 7, nr 12 i nr 27). Dawniej kopalnię tworzyło 27 sztolni.
Chodniki były ze sobą połączone szybami i przebiegały na kilkunastu pozio-
mach, co tworzyło ogromny system podziemnych korytarzy (o łącznej długości
37 km), przecinających górę w różnych kierunkach [1]. Eksploatację zakoń-
czono pod koniec lat pięćdziesiątych. Dolne poziomy kopalni uległy zalaniu,
a wejścia do większości sztolni zostały zasypane. Nietoperze mogą jednak prze-
dostawać się do niedostępnych dla ludzi fragmentów przez szczeliny w zawa-
łach lub zachowane dwa pionowe szyby wentylacyjne, wychodzące na po-
wierzchnię ziemi. Z tego powodu liczba zimujących tutaj nietoperzy może być
znacznie wyższa, niż stwierdzana w dostępnych fragmentach podziemi. Ze
względu na zły stan wyrobisk nie polecamy tych obiektów do samodzielnego
penetrowania. Zachęcamy natomiast do zwiedzenia sztolni nr 18, która jest
aktualnie (2001) udostępniana dla turystów.

Ryc. 10. Nocek wąsatek w szczelinie (fot. J. Furmankiewicz).
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Względnie blisko wymienionych obiektów znajduje się także Jaskinia Kon-
taktowa i sztolnia poszukiwawcza na stokach góry Krzyżnik nad Stroniem Śląs-
kim. W Jaskini Kontaktowej zimuje zwykle od kilku do kilkunastu nietoperzy
– nocki duże, nocki rude i gacki brunatne. Poza wymienionymi gatunkami
pospolitymi, T. Kliś znalazł w niej w 1989 r. dwa gacki szare [18], które stosun-
kowo rzadko pojawiają się na terenach górskich, zaś J. Trumpus jesienią
1994 r. nocka Bechsteina4. W 1991 r. czeska grupa „Barbastellus” stwierdziła
tu dodatkowo 5 mroczków pozłocistych i 2 nocki Brandta. W sztolni w górze
Krzyżnik znaleziono zaś maksymalnie 23 nietoperze (18 I 2001) – nocki duże,
nocki rude i gacka brunatnego.

W Masywie Śnieżnika znane są jeszcze dwa interesujące obiekty – Jaskinia
Na Ścianie w Rogóżce i sztolnia w Marcinkowie. Jaskinia Na Ścianie znajduje
się na ścianie nieczynnego kamieniołomu w wyludnionej miejscowości Rogóż-
ka. 31 I 1990 r. jaskinię kontrolowali polscy speleolodzy, znajdując nocka du-
żego, zaobrączkowanego w Czechach 26 VIII 1989 r. w letniej kolonii w Ha-
nušovicach. W 1991 r. grupa „Barbastellus”, poza gatunkami pospolitymi,
stwierdziła tu rzadkiego nocka Bechsteina i nocka Brandta. Jaskinia została
zamknięta w 1998 r. przez klub speleologiczny ze Stronia Śląskiego. Autorzy, kon-
trolując jaskinię 11 III 2000 r., znaleźli tylko 12 nocków dużych i 2 nocki rude.

Powszechnie znany obiekt to Jaskinia Radochowska. Niestety nie jest ona
obecnie szczególnie cennym stanowiskiem. Prawdopodobnie przyczyną tego
jest znaczny ruch turystyczny i częsta eksploracja speleologiczna. Zwykle
zimuje tu kilkanaście nietoperzy. Po wojnie jaskinię kontrolowali Wołoszyn w
1964 r. i Haitlinger w latach 1972-74, stwierdzając maksymalnie 17 nietoperzy
z 3 gatunków – nocki duże, gacki brunatne i mopki (23 XII 1974). W jaskini
wielokrotnie znajdowano osobniki nocka dużego, obrączkowane w letnich ko-
loniach w Czechach. 16 II 1988 r. Dumański i Buřič odnaleźli tu samicę nocka
dużego, obrączkowaną w letniej kolonii w pałacu w miejscowości Ruda nad
Moravou. Tę samą samicę znaleziono w jaskini latem 12 IX 1988 r. (dr T. Ko-
kurewicz). Zimował tu także nocek duży z letniej kolonii w kościele w Hanu-
šovicach – 26 III 1984 i 20 XI 1984 r. (samiec obrączkowany 22. VII 1969 r.).
Na uwagę zasługuje jednorazowe stwierdzenie przez grupę „Barbastellus” w
1991 r. zimowej kolonii aż 53 mopków. W 1995 r. i w lutym 2001 r. znaleziono
tu także mroczka późnego.

Kolejnym ciekawym obiektem jest twierdza kłodzka. Najdokładniejsze jej
badania przeprowadzili dotąd Rafał Bernard4 w dniach 9-10 II 1993 i czeska
grupa speleologiczna „Barbastellus” w dniach 17-18 II 1995 r. Grupa Bernarda
odnalazła na terenie twierdzy 83 nietoperze z 6 gatunków, natomiast Czesi

4 Wg materiałów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
5 Wraz z Juliuszem Samolągiem i Magdaleną Karbowską.
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Ryc. 11. „Portret” karlika malutkiego (fot. Andrzej Ruszlewicz).

stwierdzili tutaj 93 zimujące nietoperze z 8 gatunków. W trakcie obu kontroli
większość nietoperzy hibernowała w podziemnych kompleksach trasy
turystycznej A-N (odpowiednio 54 i 74 osobniki), a dominującym gatunkiem
był nocek duży (odpowiednio 60 i 66 osobników). W obu omawianych kon-
trolach znajdowano 1 mroczka późnego i od 5 do 6 gacków szarych, które ge-
neralnie związane są z terenami nizinnymi. Na szczególną uwagę zasługuje
stwierdzenie przez grupę czeską mroczka pozłocistego oraz 3 karlików ma-
lutkich w szczelinie Bastionu Alarmowego (muzeum). Karliki malutkie są
naszymi najmniejszymi nietoperzami o długości ciała 3-5 cm. Jak dotąd, jest
to pierwsze opisywane w literaturze zimowe stwierdzenie tego gatunku na
Dolnym Śląsku. W czasie badań temperatura w poszczególnych chodnikach
wynosiła od 6,5 do 8,1OC. Dla porównania – 17 I 2000 r. w tych samych kom-
pleksach autorzy odnaleźli tylko 9 nocków dużych i 2 nocki rude. W podzie-
miach dostępnych z terenu parku (O-Z) rzadko spotyka się nietoperze. Kory-
tarze są tu bardziej suche i prawdopodobnie częściej odwiedzane przez ludzi
w sposób niekontrolowany.
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Ryc. 12. „Portret” mopka (fot. M. Furmankiewicz).

Ryc.13. Wylot sztolni
obiegowej elektrowni
szczytowo-pompowej
w Młotach – najwięk-
szego zimowiska mop-
ka na ziemi kłodzkiej
(fot. J. Furmankie-

wicz).
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Po zachodniej stronie ziemi kłodzkiej największym zimowym stanowiskiem
nietoperzy są sztolnie nie ukończonej elektrowni szczytowo-pompowej w Mło-
tach. W czasie kontroli 24 II 2000 r. stwierdzono tu 102 osobniki z 4 gatunków,
wśród których najliczniejszy był mopek (96 osobników). Nietoperze hiberno-
wały przede wszystkim w ukończonej i obetonowanej sztolni obiegowej, zwykle
w otworach technicznych obudowy. Obecnie jest to największe znane stano-
wisko mopka na ziemi kłodzkiej i trzecie co do wielkości na Dolnym Śląsku.
Sztolnia obiegowa cechuje się stałym i silnym przewiewem. W trakcie liczenia
temperatura powietrza wynosiła 3,8OC. Poza mopkami stwierdzono tu także
nocki duże, nocki rude i nocka wąsatka/nocka Brandta. W znacznie dłuższych
sztolniach głównych we wnętrzu Zamkowej Kopy nie odnotowano nietoperzy.
Być może związane jest to z faktem, że otwory wejściowe są tam zamknięte
bramami lub zakryte, a w podziemiach jest wyraźnie cieplej. Z drugiej strony
we fragmentach o obudowie kamienno-siatkowej nietoperze mogą ukryć się
w sposób praktycznie niezauważalny.

Ryc. 14. Nocek Bechsteina
(fot. J. Furmankiewicz).

Mniejszymi, ale zna-
nymi od dawna obiek-
tami Gór Bystrzyckich i
Orlickich są jaskinia Sol-
na Jama koło Gniewo-
szowa i Złota Sztolnia w
Zieleńcu. W Solnej Ja-
mie zimuje zawsze co
najmniej kilka nietope-
rzy – zwykle nocki duże,
nocki rude i gacki brunat-
ne. Stwierdzano tu także
pojedyncze osobniki mro-
czka pozłocistego i mop-
ki. Natomiast w Złotej
Sztolni, poza gatunkami
pospolitymi, 28 X 1998 r.
zaobserwowano 2 pod-
kowce małe (Mikusek w:
[5]). Nietoperze zimują
także w małych sztol-
niach w Różance.
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Blisko opisywanego obszaru znajdują się kopalnie w Złotym Stoku. Do-
stępnych jest tu praktycznie co najmniej 8 kompleksów podziemi związanych
ze sztolniami: Czarną, sztolnią przy strumieniu, Gertrudą, Książęcą, Barbarą,
Emanuelem, sztolnią Lisią w Krzyżnej Górze i Okrągłą (pod drogą). Część z
nich w przeszłości była połączona, dziś jednak pooddzielane są zawałami. Wy-
dobywano tu rudy arsenu i złoto. Sztolnia Książęca kontrolowana była w latach
1972-1974 przez Haitlingera. Notował w niej do 7 osobników pospolitych ga-
tunków nietoperzy, m.in. nocki duże, nocki rude, gacki brunatne i mopki [8].
Na uwagę zasługuje znalezienie przez Klisia 12 III 1988 r. w sztolni Barbara
mroczka późnego [9]. W czasie kontroli w sezonie zimowym 1999/2000 w 6
kompleksach znaleziono łącznie 50 nietoperzy z 6 gatunków. Na szczególną
uwagę zasługuje sztolnia Czarna (dolne partie), w której zimują m.in. nocki

Ryc. 15. Podkowiec mały na
trasie turystycznej w sztolni
„Gertruda” w Złotym Stoku
(3 III 2000). (fot. M. Fur-

mankiewicz).

orzęsione. Maksymalnie
znaleziono 4 osobniki te-
go gatunku. Zgodnie z
dostępną literaturą [4, 11,
27] jest to drugie co do
wielkości zimowisko tego
rzadkiego nocka w pol-
skiej części Sudetów. Na
uwagę zasługuje także zi-
mowanie w złotostockich
kopalniach podkowca ma-
łego. Autorzy znaleźli od
1 do 2 osobników tego
gatunku w 4 sztolniach:
Barbarze, Gertrudzie,
Czarnej i Lisiej sztolni w
Krzyżnej Górze. Intere-
sujący jest fakt, że w sztol-
ni Gertruda, w okresie od
około drugiej połowy lu-
tego do początków marca,
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obserwowano prawdopodobnie tego samego podkowca małego hibernującego
bezpośrednio przy trasie turystycznej. Spał on zaledwie 2 m od oświetlonej w
czasie oprowadzania wycieczek ekspozycji, gdzie w ciągu dnia przechodzą dzie-
siątki ludzi. Także blisko trasy turystycznej zimowały 2 osobniki tego samego
gatunku w sztolni Czarnej (udostępniony górny fragment). Liczba nietoperzy
okresowo może być tu na pewno wyższa.

Czeskie rekordy w okolicy ziemi kłodzkiej

W okolicach ziemi kłodzkiej, po czeskiej stronie granicy, do najciekawszych
obiektów należą sztolnie koło Małej Morawki w Wysokim Jesioniku (około 40
km od Kletna i 35 km od Głuchołaz) i podziemia twierdzy Josefov u podnóża
Gór Orlickich. Zimowiskami nietoperzy, których nie będziemy omawiać, są
także wszystkie jaskinie, stare sztolnie i pograniczne twierdze wybudowane
przed drugą wojną światową: Dobrošow, Skutina, Hanička, Bouda, a nawet
pojedyncze bunkry [2].

W Malej Moravce największą liczbę nietoperzy stwierdzono w sztolni Ši-
mon-Juda w lutym 1998 r. (1040 osobników z 12 gatunków). Dominują tu
mopki i nocki duże, stanowiące około 70% wszystkich nietoperzy. Do rzadkich
gatunków należą podkowce małe (maksymalnie naliczono 120 osobników),
mroczki pozłociste (53 osobniki), nocki Brandta (35 osobników), nocki orzę-
sione (11 osobników). Dwukrotnie, w 1979 i 1996 r., stwierdzono tutaj także
bardzo rzadkiego nocka łydkowłosego [20]. Drugim pod względem liczebności
zimowiskiem nietoperzy jest kompleks sztolni Franz-Franz, koło miejscowości
Nova Ves (4 km od Malej Moravki). Jest to zimowisko o stosunkowo wysokiej
temperaturze powietrza (przeciętnie +7,5°C), co szczególnie odpowiada pod-
kowcom małym. W sztolni zimuje co najmniej 11 gatunków nietoperzy. W cza-
sie kontroli 12 II 2000 r. stwierdzono tu łącznie 890 tych zwierząt. Dominowały
podkowce małe (703 osobniki) i nocki orzęsione (113 osobników). Jest to
drugie co do wielkości stanowisko podkowca małego w całej Republice
Czeskiej.

Podziemia twierdzy Josefov są przede wszystkim miejscem zimowania
podkowca małego. W czasie badań w latach 1993-1997 hibernowało tu od 52
do 76 podkowców. Oprócz tego zawsze występuje w tym miejscu kilka mop-
ków, nocków dużych oraz 1-2 nocki rude i gacki szare. Na uwagę zasługuje sta-
łe zimowanie w twierdzy nocka orzęsionego. Najwięcej, bo 5 osobników, znale-
ziono 12 II 1994 r. Jednorazowo stwierdzono tu także gacka brunatnego, który
preferuje raczej chłodniejsze schronienia. W trakcie kontroli 19 I 1995 r. zna-
leziono samicę nocka dużego zaobrączkowaną przez Rybářa także na terenie
twierdzy 24 II 1984 r. [21].
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Niniejszy tekst zakończymy apelem do wszystkich, by unikali zwiedzania sztol-
ni i jaskiń w okresie zimowym, kiedy śpią w nich nietoperze, i nie zaśmiecali pod-
ziemi, zwłaszcza zużytymi bateriami. Całkowicie karygodne jest chodzenie z po-
chodniami czy używanie świec dymnych przez pseudo „poszukiwaczy skarbów”.
To tak, jakby zadymić własną sypialnię przed snem. Pamiętajmy, że podziemne

obiekty są schronieniem nie tylko dla nietoperzy, ale i wielu gatunków płazów, owa-

dów czy pajęczaków.
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