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2. Streszczenie / Summary 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.07.2013 roku i w trakcie jego realizacji złożono 4 raporty. Raport 

wstępny za okres do 28.02.2014, raport postępu do 31.08.2015, raport śródokresowy omawiający projekt 

do końca 2015 roku, raport postępu do 28.02.2017. Niniejszy raport jest raportem końcowym obejmującym 

cały okres trwania projektu od 01.07.2013 do 30.06.2018 roku. 

 

Powstały wszystkie zakładane we wniosku produkty dostarczalne, (ulotka projektu, regulamin znaku 

jakości „Kraina podkowca”, raport laika oraz After Life Conservation Plan). Osiągnięto przewidziane we 

wniosku kamienie milowe (wykonanie strony internetowej projektu, projekt graficzny znaku Kraina 

Podkowca oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt).  

 

W projekcie pracował zespół 12 osób łącznie na 8 i 13/51 etatu w wymiarze pracy zgodnym z założeniami 

projektu. Łącznie odbyło się 82 spotkania zespołu realizującego projekt, co umożliwiało sprawną realizację 

i monitorowanie postępów projektu.  

Wszystkie zadania były realizowane zgodne z zamierzonymi celami projektu. Napotkane problemy nie 

uniemożliwiły uzyskania zakładanych efektów do zakończenia projektu.  

Uzyskano potrzebne zezwolenia na wykonywanie prac w projekcie (A1). Wykonano 9 remontów dachów 

budynków będących schronieniem dla nietoperzy (C1), co jest zgodne z założeniami projektu. W ramach 

zadania C2 wybudowano 7 platform na guano nietoperzy (1 więcej niż zakładano we wniosku). Wykonano 

adaptacje na poddaszach 57 budynków (projekt zakładał prace w min. 40 obiektach) oraz wykonano  

4 niespodziewane działania ochronne (C3). Zabezpieczono 3 miejsca hibernacji nietoperzy kratami 

(wszystkie planowane w zadaniu C4). Przeprowadzono wszystkie potrzebne procedury przetargowe  

i wyboru wykonawców na poszczególne zadania i usługi. Na potrzeby zadań C1, C3 i C5 prowadzono 

prace terenowe w schronieniach nietoperzy i ich otoczeniu. Na ich podstawie wykonano opracowania  

i wnioski o zgody na prowadzenie adaptacji oraz nasadzeń w otoczeniu obiektów zabytkowych. W czasie 

wszystkich prac prowadzony był nadzór przyrodniczy dla zapewnienia bezpiecznych dla nietoperzy 

technologii i rozwiązań. Wykonano prace związane z nasadzeniami i ograniczeniem wpływu oświetlenia 

w łącznie 45 obiektach (zakładano minimalnie 40 obiektów objętych tymi działaniami). Co roku 

prowadzono monitoring letni w koloniach rozrodczych (min.100 obiektów) oraz monitoring zimowy (min. 

3 obiekty) w miejscach hibernacji nietoperzy. Zawsze przekraczano przyjęte minimalne wskaźniki dla tych 

zadań.  

Dla uzyskiwania precyzyjnych informacji w koloniach rozrodczych i miejscach hibernacji nietoperzy 

zamontowano 10 zestawów rejestrujących wylot nietoperzy, 10 zestawów kamer na podczerwień  

z rekorderami oraz 10 zestawów logerów do pomiaru klimatu. Działania wykonane w ramach projektu 

dotyczyły 31 obszarów Natura 2000 i miały wpływ na gatunki projektowe.  

 

Promowanie Krainy Podkowca odbywało się w czasie wywiadów udzielanych mediom, a także podczas 

wystąpień publicznych, za pośrednictwem wydanej ulotki o projekcie oraz gadżetów projektowych. 

Podjęto liczne i różnorodne działania informujące społeczeństwo o podejmowanych działaniach (E2) 

zarówno poprzez wydaną ulotkę, gadżety, prezentacje, plakat i postery, artykuły prasowe, publikowane  

w internecie, w czasopismach naukowych, doniesienia radiowe i telewizyjne, portal społecznościowy 

Facebook oraz udział w realizacji filmów przyrodniczych. Istotnym elementem projektu była współpraca  

i nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami (konferencja chiropterologiczna  

w Chorwacji i Hiszpanii, wizyta w VWT w Wielkiej Brytanii oraz w Słowenii, organizacja wyjazdów 

studyjnych  

i konferencji międzynarodowej (F3). Przygotowano dokumenty w postaci Raportu laika (E2), Ocenę 

wpływu społeczno-gospodarczego projektu Life Podkowiec+ (D2) oraz After Life Conservation Plan (F5), 

które są dołączone do niniejszego raportu. 
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Summary 
The LIFE12 NAT /PL/000060 project started July 1st, 2013 and during its implementation, 4 reports have 

been submitted: the inception report for the period until Feb 28th, 2014, progress report (to Aug 31st, 2015), 

Mid-term report (to Dec 31st, 2015) and progress report (to Feb 28th, 2017). This report covers the whole 

project period, between Jul 1st, 2013 and Jun 30th, 2018.  

All planned products has been produced: project leaflet, the Horseshoe Land Quality Sign regulations, 

Layman’s Report and After LIFE Conservation Plan. The presumed milestones (the project website, logo 

of the Quality Sign Land of the Horseshoes and the end-of-project conference) have been met.  

 

The project staff comprised 12 persons, with the total working time 8 and 13/51 full time equivalent (FTE) 

which was in accordance with the project application. Project team met at 82 meetings, which helped in 

efficient implementation and in monitoring of the project progress.  

Implementation of all tasks matched planned goals. Some problems encountered did not jeopardize 

achieving of the assumed effects during the project period.  

 

Permits for the project interventions have been obtained (A1). Bat shelter roof restorations were completed 

in 9 sites as has been planned (C1). The planned 6 platforms collecting guano (C2) have been installed. The 

7th platform was made in Głuchołazy, additional to project assumptions. 

Habitat adaptations have been implemented in 57 attics, out of at least 40 planned for the whole project 

period. Additionally 4 unexpected conservation tasks have been made (C3).  

All 3 planned hibernation sites had been secured with grills (C4). All the necessary contractor selection and 

procurement procedures for project tasks were done. Field work for the tasks C1, C3 and C5 in and around 

the sites helped to prepare the implementation plans and requests for permits to perform habitat 

improvement and tree planting near the heritage sites. During the whole project, environmental supervision 

was carried out assure technologies and solutions that are safe for bats.  

Flyway improvements (C5) have been made around 45 bat roosts, and included planting of trees and 

adjustment of illumination (project planned number was 40 sites). 

Each year, monitoring of bat population was carried out in Summer (planned for at least 100 sites) and  

in Winter (at least 3 sites planned). Each time, the assumed numbers of sites were exceeded. 

To obtain more precise information, automatic equipment was installed in breeding and hibernation sites: 

10 sets recording bat emergence, 10 infrared cameras, and 10 microclimate data loggers.  

The project actions were implemented in 31 Natura 2000 sites, and had effect on the three project species 

of bats.  

The Horseshoe Land (E1) was promoted via media interviews, public presentations, by way of hand-outs 

(project leaflet and gadgets), and especially by public awarding ceremonies. Numerous and diverse 

promotional activities (E2) were undertaken to inform the communities about the project activities, through 

project leaflet, publications in printed press and on Internet websites, events, radio and TV broadcasts, 

Facebook, and cooperation with producers of TV documentaries. Important part of the project was 

cooperation with other organizations and institutions (European Bat Research Symposium in Croatia and 

Spain, working visits to Vincent Wildlife Trust in UK, and to Slovenia, organization of study tours, 

international conference summarizing the project (F3). Documents such as Layman’s Report (E2), 

Estimation of Socio-economic impact of the project (D2) and After Life Conservation Plan (F5) were 

prepared (appended to this report). 
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3. Wstęp/ Introduction  
Ogólne i konkretne cele 

Projekt miał na celu skuteczną ochronę populacji trzech gatunków nietoperzy, które są zaliczane  

do najbardziej zagrożonych w Polsce i wymienione są w Aneksie II. Celami projektu było zabezpieczenie 

stanowisk nietoperzy w południowej części kraju poprzez remonty 9 dachów, budowę 6 platform na guano 

oraz prace adaptacyjne i tzw. nieprzewidziane działania ochronne realizowane w minimum 40 obiektach 

dla ich zabezpieczenia i optymalizacji warunków miejsc bytowania. Projekt zakładał także prace  

w otoczeniu minimum 40 obiektów budynków poprzez kształtowanie tras przelotów oraz poprawę 

warunków przez modyfikacje oświetlenia budynków. Oprócz schronień letnich przewidziano 

zabezpieczenie 3 miejsc hibernacji. Projekt jest promowany m.in. poprzez wydawnictwa, stronę 

internetową i wdrażanie znaku jakości „Krainy Podkowca”. 

 

Gatunki 

Projekt dotyczył głównie trzech gatunków:  

1303 podkowiec mały (Lesser Horseshoe bat), 

1324 nocek duży (Greater Mouse-eared bat), 

1321 nocek orzęsiony (Geoffroy’s bat) 

 

Gatunki objęte działaniami projektu. Podkowiec mały. Nocek orzęsiony. Nocki duże / 

Project species. Lesser horseshoe bat. Geoffroy's bat. Greater mouse-eared bats.  
 

   

Obszary NATURA 2000 objęte działaniami projektu 

W projekcie planowano działania na 29 obszarach Natura 2000: Bednarka (PLH120033), Czerna 

(PLH120034), Dolina Prądnika (PLH120004), Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016), Góry 

Opawskie (PLH160007), Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008), Kościół w Nowosielcach 

(PLH180035), Kościół w Radziechowach (PLH240007), Kościół w Równem (PLH180036), Kościół  

w Węglówce (PLH120046), Krynica (PLH120039), Łabowa (PLH120036 ), Małe Pieniny (PLH120025), 

Nawojowa (PLH120035), Niedzica (PLH120045), Nowy Wiśnicz (PLH120048), Ochotnica (PLH120050), 

Ostoja nad Bobrem (PLH020054), Ostoja Popradzka (PLH120019), Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 

(PLH160004), Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052), Ostoje nietoperzy okolic Bukowca 

(PLH120020), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094), Pasmo Krowiarki (PLH020019), 

Pierściec (PLH240022), Podkowce w Szczawnicy (PLH120037), Rymanów (PLH180016), Trzciana 

(PLH180018), Tylmanowa (PLH120095). Działania projektowe zrealizowano we wszystkich 

wymienionych we wniosku obszarach. 
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Główne kwestie ochrony postawione za cel  

Celem działań podejmowanych w trakcie projektu było zabezpieczenie zagrożonych stanowisk nietoperzy 

w budynkach poprzez remonty dachów, instalację platform na guano oraz prace adaptacyjne poprawiające 

warunki bytowe nietoperzy wewnątrz budynków. Projekt zmierzał do utrzymania odpowiednich tras 

przelotów dla nietoperzy na żerowiska poprzez nasadzenia i kształtowanie zieleni. W części obiektów 

konieczne było ograniczenie bądź zmiana iluminacji budynków jako zagrażającej istnieniu kolonii. 

Wszystkie prace były prowadzone w uzgodnieniu z właścicielami obiektów, respektując z jednej strony 

potrzeby nietoperzy, a z drugiej wymogi ochrony zabytków oraz poszanowania funkcji budynku. 

Zabezpieczenie dobrych warunków bytowania nietoperzy w kilkudziesięciu koloniach pozwala 

zniwelować w skali populacji straty w innych (nie objętych działaniami) schronieniach i zwiększyć wpływ 

na przeżywalność osobników młodych (szczególnie narażonych na niewłaściwe warunki w kolonii). 

Zaplanowano zabezpieczenie kratami 3 jaskiń będących schronieniem zimowym nietoperzy. Skuteczne 

ograniczenie penetracji obiektów przyczyni się do ograniczenia świadomego lub przypadkowego 

wybudzania hibernujących zwierząt bądź ich zabijania. 

 

Kontekst społeczno-ekonomiczny 

Kolonie gatunków objętych projektem występują w budynkach. Bardzo często są to obiekty zabytkowe  

o dużej wartości historycznej. Część z nich należy do małych społeczności, których nie stać na kosztowne 

prace renowacyjne. Chroniąc zamieszkujące w nich nietoperze, projekt przyczynia się równocześnie  

do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

Kształtowanie zieleni wokół kolonii wymaga pogodzenia potrzeb nietoperzy z dbałością o zachowanie 

walorów estetycznych oraz zaleceń i tradycji historycznych co do kształtowania zieleni wokół świątyń. 

Działania w ramach projektu są przykładem kompromisów i porozumień, wypracowanych wraz ze 

społecznościami lokalnymi i właścicielami, godzących potrzeby nietoperzy, lokalnej społeczności  

i ochrony zabytków. 

 

Spodziewane rezultaty długoterminowe 

Poprawa warunków w minimum 40 koloniach letnich i 3 stanowiskach zimowych zakłada skuteczne 

wzmocnienie populacji trzech silnie zagrożonych gatunków nietoperzy poprzez długoterminowe 

zabezpieczenie kolonii i otoczenia obiektu, zachowania ich w odpowiednim stanie oraz ograniczenie 

wpływu drapieżników i człowieka. U nietoperzy wzrost liczebności kolonii jest powolny (zwykle mają  

1 młode w roku). Projekt zagwarantował bezpieczne miejsce rozrodu oraz dostępność żerowisk, a więc 

oddziałuje w skali długofalowej na zachowanie poszczególnych kolonii i osobników (nietoperze żyją  

ok. 20 lat). Współpraca różnych podmiotów i działania informacyjne zbudowały płaszczyznę społecznego 

poparcia dla działań na rzecz nietoperzy i promowania Krainy Podkowca – obszaru objętego przez 

realizowany projekt. 

 

4. Część administracyjna/ Administration part 
4.1  Opis systemu zarządzania / Description of the management system 

Projekt realizował zespół 12 osób zatrudniony maksymalnie łącznie na 8 i 13/51 etatu. Zakres 

przewidywanych prac był zgodny z wnioskiem projektu.  

Pracownikom zapewniono odpowiedni sprzęt do wykonywania pracy w biurze i w terenie. W wyniku 

przeprowadzonych procedur wyboru wykonawców zapewniono obsługę prawną projektu i obsługę 

przygotowania procedur przetargowych. Po zapoznaniu się ze sposobami monitorowania projektów przez 

inne organizacje realizujące projekty Life wykonano system wprowadzania danych wspomagający 

monitorowanie projektu od strony finansowej i organizacyjnej. 
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Regularnie odbywały się spotkania zespołu realizującego projekt. Na spotkaniach tych omawiano uzyskane 

rezultaty prac i planowano kolejne działania wypracowywano konkretne indywidualne rozwiązania dla 

poszczególnych obiektów. Konsultacje z prawnikami dotyczyły wyboru wykonawców, procedur, zasad 

zawartych w postanowieniach wspólnych i tworzenia zapytań ofertowych, konstrukcji zawieranych umów, 

odpowiedzi na zapytania i listy itp. Na potrzeby projektu opracowano system przechowywania 

dokumentacji projektowej. Część zespołu uczestniczyła w spotkaniach z innymi organizacjami 

realizującymi projekty Life+. 

 

 
 

Zespół realizujący projekt wypracowywał rozwiązania w sytuacjach nowych lub niespodziewanych czy też 

trudnych z technicznego punktu widzenia. Również współpracowano w realizacji działań z zakresu 

informowania społeczeństwa i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a większość osób 

prezentowało dokonania projektu i brało czynny udział podczas konferencji międzynarodowej. Projekt miał 

wyraźny podział zadań i jasną strukturę kompetencyjną. Najczęściej akceptację działań i wydatków 

dokonywał oddelegowany przedstawiciel zarządu, a w kluczowych momentach podejmowane decyzje 

akceptowane były przez Zarząd Towarzystwa. Zespół osób zatrudnionych przy realizacji projektu wspierał 

się nawzajem w wykonywaniu prac w wypadku urlopu lub choroby któregoś z członków zespołu. 

Kierownik projektu delegował wówczas innych pracowników do dodatkowych zadań, bez wykonania 

których, nie byłoby możliwe osiągnięcie zakładanych rezultatów w danym etapie realizacji projektu.  

 

Procedury dokonywania zamówień ze środków projektu Life+ 

PTPP „pro Natura” jako stowarzyszenie nie jest zobowiązane stosować procedury PZP. Dla wyboru 

wykonawców stosuje „Procedury dokonywania zamówień finansowych ze środków publicznych”, która 

dzieli procedury ze względu na wartość zamówienia na: rozeznanie cenowe – do 10.000 zł, rozeznanie 

rynku od 10.000 zł do 30.000 euro, zapytanie ofertowe od 30.000 euro do 125.000 euro i przetarg – powyżej 

125.000 euro. Na stronie internetowej Towarzystwa (www.pronatura.org.pl - w zakładce ogłoszenia) 

zamieszczono łącznie w 76 zapytań ofertowych dotyczących projektu. Ogółem w ramach projektu 

przeprowadzono 145 procedur związanych z dostawami sprzętu, materiałów i usług na potrzeby projektu.  

http://www.pronatura.org.pl/
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4.2  Ocena systemu zarządzania/ Evaluation of the management system 
Proces zarządzania projektem, napotkane problemy, partnerstwa i ich wartość dodana 

Większość prac organizacyjnych, planowanie, prowadzenie korespondencji, obsługa merytoryczna  

i finansowa oraz raportowanie i przechowywanie sprzętu i dokumentacji opiera się o pomieszczenia 

biurowe wynajmowane na potrzeby projektu we Wrocławiu. Materiały i narzędzia wykorzystywane na 

bieżąco do działań C3 i C4 zgromadzone były w udostępnionych magazynach.  

Zarządzanie projektem opierało się na cyklicznych spotkaniach zespołu realizującego, które odbywały się 

na bieżąco, średnio raz na 3 tygodnie. Łącznie odbyło się ich 82. Z powodu pracy części zespołu w dużej 

mierze w terenie, ważna była systematyczna wymiana informacji. Pozwoliło to na planowanie i sprawną 

realizację poszczególnych zadań oraz na reagowanie w przypadku pojawiających się problemów.  

 

Istotne dla sprawnego i terminowego prowadzenia prac było zagwarantowanie odpowiednich dostaw 

materiałów i usług dla zespołu realizującego zadania w terenie. Służyły temu przygotowywane po 

wcześniejszych uzgodnieniach procedury na dostarczanie materiałów. Łącznie, w ciągu 5 lat realizacji 

projektu, przeprowadzono 145 różnych procedur wyboru dostawców i wykonawców związanych  

z dostawami sprzętu, materiałów i usług na jego potrzeby. Część z nich zamieszczana była na stronie 

internetowej oraz w bazie danych TED.  

 

Niezbędne było bieżące ewidencjonowanie wydatków przy pomocy programu finansowo–księgowego oraz 

stworzonego systemu wprowadzania danych o realizacji projektu opartego głównie na tabelach 

raportowych wymaganych przez KE. Wprowadzanie potrzebnych danych do systemu było bardzo 

pracochłonne, ale ułatwiło znacznie monitorowanie projektu oraz było niezbędne dla przygotowania 

raportów. Dla sprawnego zarządzania projektem, który objął swymi bezpośrednimi działaniami  

70 obiektów konieczne było prowadzenie na bieżąco rozmów i uzgodnień z poszczególnymi zarządcami 

bądź właścicielami czym zajmowali się głownie Koordynator i Asystent projektu. Wraz z sekretarzem 

Projektu prowadzili oni także korespondencję z poszczególnymi urzędami i właścicielami w celu 

dopełnienia wszystkich wymaganych formalności. Zmiany w zakresie działań bądź lokalizacji obiektów 

podejmowane były po wyczerpaniu środków zaradczych. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę obiektów, 

konieczność zmiany niektórych lokalizacji wykonywanych prac jak i różnorodność działań faza 

przygotowawcza (zadanie A1) trwała aż do końca 2017 roku. 

 

Zmiany w projekcie. 

W projekcie nie wprowadzono zmian, które byłyby zmianami znacznymi w rozumieniu art. 15.2 

Postanowień Wspólnych. Większość wprowadzanych zmian w małym stopniu zależała od osób 

realizujących projekt. Zwykle wynikały one z konieczności reagowania na działania siły wyższej bądź 

działania właścicieli obiektów, władz lokalnych lub osób trzecich. 

 

Projekt nie przewidywał zawierania partnerstw. Nie zawierano Umów Partnerskich. 

 

Komunikowanie się z KE i zespołem monitorującym 

Komunikacja z KE jak i zespołem monitorującym w trakcie realizacji projektu była bardzo dobra. 

Możliwość konsultowania na bieżąco wątpliwości lub propozycji modyfikacji niektórych działań była 

bardzo ważna. Pozwoliła na podejmowanie decyzji i w efekcie na realizację projektu zgodnie z założeniami 

lub w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanych efektów.  

Pani Monitor wizytowała projekt 5 krotnie (08-09.05.2014, 15-16.10.2015, 14-15.07.2016, 20-21.07.2017, 

04-05.06.2018). W trakcie wizyt zapoznała się z zespołem realizującym projekt, sposobem zarządzania  

i księgowością oraz przykładami różnorodnych działań realizowanych na terenie południowej Polski,  

z różnymi podmiotami w stanowiskach wszystkich trzech gatunków objętych projektem. 
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Szczególnie ważna była wizyta monitorująca, która odbyła się w dniach 20-21.07.2017 r. Uczestniczyli  

w niej: przedstawiciel Komisji Europejskiej Pani Anna Franek oraz ze strony Zespołu Monitorującego Pani 

Marta Kaczyńska i Pan Michal Horacek. Oprócz zapoznania się z dokumentacją merytoryczną i finansową 

projektu w biurze przedstawiono dotychczasowe postępy i problemy na jakie napotykaliśmy realizując 

projekt. Istotna, z punktu widzenia osób oceniających efekty projektu, była wizyta terenowa dająca 

możliwość przedstawienia konkretnych rozwiązań w miejscu ich zastosowania. Stanowiła również okazję 

do promowania projektu, między innymi dzięki nagraniu zrealizowanemu przez telewizję Gorlice.TV. 

 

5. Część techniczna / Technical part 
 

5.1 Zadania/Actions 
 

5.1.1 Działanie A1 „Przygotowanie i procedury związane z dokumentacją techniczną i projektową” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: IV kwartał 2017 

Planowane koszty zadania: 230 174 € 

Poniesione koszty zadania: 268 062,23 € 
 

Uzyskane zezwolenia ogólne 

W okresie trwania projektu uzyskano zezwolenia z RDOŚ w Katowicach, RDOŚ w Opolu, RDOŚ  

w Krakowie, RDOŚ w Rzeszowie oraz RDOŚ we Wrocławiu dla pracowników projektu na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Otrzymaliśmy także 

zezwolenie z GDOŚ na chwytanie, przetrzymywanie i przemieszczanie nietoperzy w celu ich 

rekonwalescencji. 

 

Zgody gospodarzy obiektów na potrzeby zadań C1, C2, C3, C4 i C5 

Ze względu na specyfikę objętych projektem gatunków nietoperzy, które wybierają budynki jako dogodne 

miejsca kolonii rozrodczych większość działań ochronnych wymagała ścisłej współpracy i pozytywnego 

nastawienia właścicieli lub zarządzających nieruchomościami w których były prowadzone prace.  

W ramach podjętych działań uzyskano zgody gospodarzy obiektów, przeznaczonych do remontów oraz 

prac adaptacyjnych i kształtowania zieleni. Łącznie otrzymano od właścicieli i zarządców 71 obiektów 

zgody dotyczące 145 odrębnych działań w obiektach i ich otoczeniu. Wniosek zakładał uzyskanie minimum 
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43 zgód na 98 działań. Zgody zawierają równocześnie deklarację długofalowego utrzymania efektów 

projektu.  
 

Projekty i procedury na potrzeby zadań C1 i C2 

Na potrzeby realizacji zadań C1 i C2 wykonano 6 projektów budowlanych remontów pokryć dachowych 

(na 9 planowanych) i 5 projektów budowy platform na guano (na 6 planowanych). Pozostałe projekty 

remontu dachów w obiektach: Małastów-kościół, Tylmanowa-kościół, Nowosielce–kościół, Głuchołazy–

budynek dawnego DW i projekt platformy na guano w Nowosielcach wykonały parafie i właściciele 

obiektów na koszt własny, dlatego nie wykonywano ich ponownie w ramach projektu.  

 

Procedury dotyczące wyłonienia wykonawców prac na zadania C1 i C2 publikowane były na stronie 

internetowej oraz na stronie http://ted.europa.eu/ w bazie danych TED poświęconej zamówieniom 

publicznym.  

 

W oparciu o projekty budowlane i kosztorysy przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie  

9 remontów pokryć dachowych oraz budowę 6 platform na guano. Wraz z raportem śródokresowym 

dołączono pełną dokumentację dotyczącą procedury przetargowej w wersji elektronicznej  

 

Ośmiokrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie remontu ostatniego z planowanych 

do remontu budynku w Głuchołazach, zamieszkiwanego przez kolonię podkowca małego. Na remont  

w tym budynku, będącym schronieniem cennej kolonii podkowca małego w województwie opolskim, 

uzyskaliśmy zgodę KE ze względu na wycofanie się ze zgody na remont właściciela budynku 

przemysłowego w Sławniowicach. 

Procedury, które trwały od 05.01.2017 do 27.07.2017 nie zaowocowały złożeniem ofert na wykonanie prac. 

Dopiero na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku wpłynęła ważna oferta i dokonano rozstrzygnięcia tego 

postępowania wyłaniając wykonawcę robót budowlanych. 

Przeprowadzono także postępowanie w trybie zapytania ofertowego na inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Łącznie we wniosku przewidywano przeprowadzenie minimum 6 procedur na wybór wykonawców do 

części zadań A1, C1, C2, C3, C5 i F3. Realizując projekt przygotowano i przeprowadzono 52 procedury 

dotyczące zamówień na potrzeby w/w zadań. 
 

 

Prace przygotowawcze na potrzeby zadań C3 i C5  

W wybranych obiektach, w celu rozpoznania potrzeb nietoperzy i zaplanowania konkretnych rozwiązań 

adaptacyjnych, prowadzono obserwacje i pomiary. Przygotowano opracowania z opisem planowanych prac 

adaptacyjnych dla każdego z obiektów. W trakcie projektu zespół realizujący wykonał łącznie  

http://ted.europa.eu/
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60 dokumentacji dla zaplanowanych działań adaptacyjnych i niespodziewanych działań ochronnych.  

Na podstawie tych dokumentacji uzyskiwane były zgody na zakres planowanych prac adaptacyjnych od 

właścicieli obiektów oraz WUOZ. W niektórych obiektach konieczne były wizje lokalne  

z przedstawicielami WUOZ oraz RDOŚ. 
 

Na potrzeby zadania C5 zespół realizujący rozpoznał teren w otoczeniu kolonii rozrodczych nietoperzy, 

sprawdzał miejsca wylotu zwierząt z budynków oraz wytyczał trasy przelotu nietoperzy na żerowiska.  

  

  

Na podstawie obserwacji terenowych przygotowano 60 opracowań. Dokumentacje te stanowiły istotny 

element niezbędny dla opracowań przygotowywanych przez wykonawcę dokumentacji nasadzeń  

i utrzymania zieleni w celu odtworzenia i zachowania bezpiecznych tras przelotów.  

Wykonano wstępne kosztorysy oraz przeprowadzono 5 procedur na wykonanie nasadzeń w otoczeniu 

kolonii nietoperzy, w celu odtworzenia lub uzupełnienia tras przelotów nietoperzy na żerowiska, oraz  

2 procedury na wykonanie modernizacji iluminacji obiektów.  
 

W efekcie działań projektowych utrzymano lub przekroczono wszystkie wskaźniki dotyczące zadania A1.  

Działanie C1 „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – remonty pokryć dachowych” 

Termin rozpoczęcia: IV kwartał 2014 

Termin zakończenia: I kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 1 314 993 € 
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Poniesione koszty zadania: 1 260 563,56 € 
 

Dla zabezpieczenia miejsc, które stanowią kolonie rozrodcze nietoperzy wykonano remonty poddaszy 

budynków poprzez wymianę pokrycia dachu w dziewięciu obiektach. Prace przeprowadzono w kościołach 

i cerkwiach w Nowosielcach, Tylmanowej, Jazowsku, Wleniu, Krynicy Zdrój i Małastowie oraz kaplicy 

odpustowej w Gorzanowie na Górze Dębowej, wapienniku w Starej Morawie i budynku dawnego DW 

Zacisze w Głuchołazach.  

 

Kościół w Nowosielcach. Kolonia nocka dużego / Church in Nowosielce. Greater mouse-eared bat roost. 

   
 

 

Kościół w Tylmanowej. Kolonia podkowca małego / Church in Tylmanowa. Lesser horseshoe bat roost. 

   
 

 

 

Kościół w Jazowsku. Kolonia nocków dużych i podkowca małego / Church in Jazowsko. Greater mouse-

eared  and Lesser horseshoe bat  roost. 
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Kościół we Wleniu. Kolonia nocków dużych / Church in Wleń. Greater mouse-eared bat roost. 

   
 

 

Cerkiew w Krynicy Zdroju. Kolonia podkowców małych i nocków dużych / Tserkov in Krynica Zdrój. 

Greater mouse-eared and lesser horseshoe bat roost. 

   

 

 

Kościół w Małastowie. Kolonia nocków dużych / Church in Małastów. Greater mouse-eared bat roost. 

   
 

 

Kaplica w Gorzanowie. Kolonia podkowców małych / Chapel in Gorzanów. Lesser horseshoe bat roost. 
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Wapiennik w Starej Morawie. Kolonia podkowca małego i nocka dużego / Lime kiln in Stara 

Morawa. Lesser horseshoe and greater mouse-eared bat roost. 

   

 

 

Skrzydło budynku dawnego DW Zacisze w Głuchołazach. Kolonia podkowca małego / Wing of the former 

health resort "Zacisze" in Głuchołazy. Lesser horseshoe bat roost. 

   

Lokalizację budynków, w których wykonane zostały działania w ramach zadania C1, prezentuje mapa. 

Remonty wykonali wybrani w procedurach przetargowych wykonawcy (ZPHU METROL i P.H.U. 

Szymbud). W trakcie wykonywania prac prowadzono nad nimi nadzór przyrodniczy dla zapewnienia 

wykorzystywania odpowiednich materiałów, technologii i rozwiązań technicznych bezpiecznych dla 

nietoperzy. Przez czas trwania prac wybrana w postępowaniu firma wykonywała nadzór inwestorski. Prace 

zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Wszystkie schronienia zostały ponownie zajęte przez 

nietoperze, a biorąc pod uwagę trwałość zastosowanych materiałów koloniom nietoperzy zagwarantowano 

odpowiednie warunki na ponad 80 lat. Osiągnięto planowany we wniosku wskaźnik dotyczący tego zadania 

– remont dachów 9 budynków będących koloniami nietoperzy. 

 

Zadanie C1 realizowane było na 9 następujących obszarach Natura 2000:  

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016), Góry Opawskie (PLH160007), Kościół w Nowosielcach 

(PLH180035), Krynica (PLH120039), Ostoja nad Bobrem (PLH020054), Ostoje Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego (PLH120052), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094), Pasmo Krowiarki 

(PLH020019), Tylmanowa (PLH120095). 
 

5.1.2 Działanie C2 „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – instalacja platform na guano” 

Termin rozpoczęcia: IV kwartał 2014 

Termin zakończenia: I kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 104 301 € 

Poniesione koszty zadania: 79 577,07€ 

 

Projekt przewidywał powstanie 6 platform na guano nietoperzy. Platformy, zgodnie z założeniami projektu 

zostały zbudowane w roku 2014 w kościołach w Nowosielcach i Tylmanowej, w roku 2015 w kościołach 

w Jazowsku i Górkach Wielkich, w roku 2016 prace ukończono w kościele w Hańczowej oraz budynku 

dawnej szkoły w Wojkowej. Dodatkowo, za zgodą KE wykonano dodatkową 7 platformę w budynku 

dawnego DW Zacisze, przy ul. Lompy w Głuchołazach.  
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Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu kościoła w Górkach Wielkich / Platform for bat 

guano built in the attic of the church in Górki Wielkie 

   

Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu kościoła w Nowosielcach / Platform for bat guano 

built in the attic of the church in Nowosielce 

  
 

Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu cerkwi w Hańczowej / Platform for bat guano built 

in the attic of the church in Hańczowa 
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Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu kościoła w Jazowsku / Platform for bat guano built 

in the attic of the church in Jazowsko 

  
 

 

Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu kościoła w Tylmanowej / Platform for bat guano 

built in the attic of the church in Tylmanowa 

 
 

Platforma na guano nietoperzy zbudowana na poddaszu budynku szkoły w Wojkowej - kolonia 

podkowców małych / Platform for bat guano built in the attic of the school in Wojkowa, lesser horseshoe 

bat colony 
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Platforma na guano nietoperzy zbudowana na strychu budynku byłego DW Zacisze w Głuchołazach - 

kolonia podkowców małych / Platform for bat guano built in the attic of the former health resort Zacisze 

in Głuchołazy, lesser horseshoe bat colony  

 
 

Zgodnie z projektem drewniane platformy zostały pokryte folią dla ułatwienia sprzątania guana nietoperzy. 

Platformy wykonali wybrani w procedurach przetargowych wykonawcy (ZPHU METROL i P.H.U. 

Szymbud). Prowadzone prace podlegały nadzorowi przyrodniczemu dla zapewnienia odpowiednich 

materiałów, zastosowanych technologii i rozwiązań bezpiecznych dla nietoperzy oraz nadzorowi 

budowlanemu w celu kontroli prawidłowości wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace 

wykonano i odebrano. Lokalizację budynków, w których wykonano działania w ramach zadania C2 

prezentuje mapa. 

 

Zadanie C2 realizowane było na terenie 7 następujących obszarach Natura 2000:  

Góry Opawskie (PLH160007), Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008), Kościół w Nowosielcach 

(PLH180035), Ostoja Popradzka (PLH120019), Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052), 

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094), Tylmanowa (PLH120095). 
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Mapa z lokalizacją przeprowadzonych prac remontowych poszycia dachowego (C1) oraz instalacji platform (C2) w schronieniach nietoperzy 

Map illustrating location of the implemented roof cover renovation works (C1) and installation of platforms (C2) in bat roosts. 

 

 

 

LEGENDA  

 
Wykonane remonty dachów 

  

Wykonane platformy na guano 
nietoperzy  

Wykonane remonty dachów i 
platformy na guano nietoperzy 

 

 

1 Wleń – kościół  4 Głuchołazy – dawny DW Zacisze 7 Jazowsko - kościół 10 Hańczowa - cerkiew 

2 Gorzanów - kaplica 5 Górki Wielkie - kościół 8 Krynica Zdrój - cerkiew 11 Małastów - kościół 

3 Stara Morawa - wapiennik 6 Tylmanowa - kościół 9 Wojkowa – dawna szkoła 12 Nowosielce - kościół  
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5.1.4. Działanie C3 „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – prace adaptacyjne i niespodziewane 

działania ochronne” 

Termin rozpoczęcia: IV kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 489 101 € 

Poniesione koszty zadania: 322 121,06 € 
 

W projekcie zaplanowano wykonanie prac adaptacyjnych w minimum 40 koloniach. Adaptacje wykonano 

w 57 obiektach. W 4 obiektach wykonano dodatkowo niespodziewane działania ochronne. W okresie 

trwania projektu przeprowadzono 25 postępowań dotyczących zakupu materiałów potrzebnych do 

realizacji tego zadania. Działania dotyczyły łącznie 61 obiektów leżących na terenie objętym działaniami 

projektu.  

 

Dostarczenie materiałów i narzędzi na poddasze obiektów / Delivering material and tools to the attics 

with bat roosts 
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Pracownicy projektu wykonujący prace adaptacyjne / Project staff during the habitat improvement works 

   

 

Zakres prac w poszczególnych obiektach dostosowany był do konkretnej sytuacji i potrzeb nietoperzy. 

Łącznie wykonano 45 dużych schronów strychowych przez powieszenie lub ustawienie bud dla nietoperzy 

lub wykonanie zabudowy części poddasza, w 35 obiektach wykonano zaciemnienie okien lub otworów 

wlotowych i dodatkowo ustawiono 16 ekranów ograniczających dopływ światła. Na 30 poddaszach 

zamontowano przepierzenia (przegrody termiczne), w 22 przypadkach wykonano nowe, dodatkowe otwory 

wlotowe lub ulepszono istniejące. Dla zabezpieczenia kolonii przed drapieżnikami i przypadkowymi 

ludźmi zamontowano zamki, odnowiono drzwi i wstawiono klapy wejściowe na strychy. Prace takie 

wykonano w 21 obiektach. W 22 budynkach zastosowano rozwiązanie zwane antykuną – mechanizm 

uniemożliwiający wchodzenie do wydzielonych pomieszczeń lub schronów dla nietoperzy drapieżnikom 

(kunom i kotom). W 13 przypadkach możliwe były adaptacje w postaci przystosowania istniejących piwnic 

udostępniając je nietoperzom lub polepszając warunki bytowe. Zbudowano tzw. cool roomy pozwalające 

na bezpieczne korzystanie przez nietoperze z chłodniejszych miejsc w okresie upałów. Na 31 strychach 

zabezpieczano belki lub otwory techniczne i wentylacyjne przed zsypywaniem się guana lub foliowano 

miejsca kumulacji guana dla ułatwienia jego sprzątania. W wielu obiektach zwiększono liczbę miejsc 

dogodnych do przesiadywania nietoperzy, wykonywano przeloty pomiędzy pomieszczeniami, 

zabezpieczenia dojść w celu skutecznego prowadzenia prac i monitoringu, budowano mniejsze ukrycia  
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i inne specyficzne dla danego obiektu rozwiązania. Wykonane prace oraz różne formy adaptacji prezentują 

zdjęcia, a rozmieszczenie obiektów objętych działaniem C3 mapa.  

 

Przykłady wykonanych prac adaptacyjnych / Examples of installed habitat adaptations.  
Wydzielenie części pomieszczeń dla nietoperzy przez odeskowanie i przez zabudowę skosu strychu sklejką 

- wlot dla nietoperzy zabezpieczony antykuną./ Separation of part of the roof space for the use by bats 

using wood planks and plywood – bat entrance protected against martens.  

   

Zbudowany podest i zainstalowana drabina umożliwiające prowadzenie prac i ułatwiające monitoring 

nietoperzy w schronieniach. Podesty i kładki często pełnią rolę dodatkowych, bezpiecznych miejsc 

przesiadywania nietoperzy / Landing and a ladder built to ease the conservation work and monitoring of 

bats i the roost. Such landings often serve bats as additional grip  

     

Wykonanie i oznaczenie wlotów dla nietoperzy pomiędzy pomieszczeniami / Making and marking of bat 

entrances to commute between different rooms 
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Oznakowanie wlotów dla nietoperzy do kolonii / Marking of bat entrance to the roost  

  

Foliowanie fragmentu podłogi w miejscach gromadzenia się guana./ Placement of plastic sheets in bat 

guano accumulation points 

  

 

Zaciemnianie okien i otworów / Darkening of windows and other orifices 
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Przepierzenia zapewniają dogodne miejsca dla odpoczynku nietoperzy przez zróżnicowanie warunków 

mikroklimatycznych oraz zmniejszenie ruchu powietrza w szczycie dachu / Partition walls provide good 

resting condition by diversification of microclimate and reducing draughts in the roof top area 

   

 

Schrony dla nietoperzy. Wolno stojący, wiszący i wbudowany w konstrukcję budynku / Bat shelters: free-

standing, hanging and built into the building 

   
 

Inne schronienia dla nietoperzy / Other bat shelters 
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Deskowanie szczytu konstrukcji dachowej nieimpregnowanymi deskami lub deskami z dawnej konstrukcji 

nasączonej uryną i zapachem nietoperzy / Planking of rooftop space, using non-impregnated wood or old 

boards soaked with bat urine and smell.  

  

 

Zwiększanie dogodnych miejsc czepiania się nietoperzy / Diversification of grip opportunities for bats 

   

 

Ekrany zaciemniające – wiszące i stojące / Blackout screens - hanging and standing versions 

  

 

Daszki i osłony otworów i urządzeń przed guanem nietoperzy / Roofs and covers to protect openings and 

equipment from falling guano  
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Zaciemnienie poddaszy poprzez rozwieszenie plandek / Darkening of the attics by hanging of canvases 

     
 

Przystosowanie piwnic w obiekcie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie do potrzeb nietoperzy / 

Adapting cellars in or around the site to the bat needs 

     

Obudowa otworów wlotowych / Encasement of the entrance holes  
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Ograniczenie oświetlenia otworu wlotowego nietoperzy przez likwidację jednej lampy oraz założenie 

osłony na jedną z lamp. Kółkiem oznaczono otwór wlotowy do kolonii / Reduction of the illumination of 

bat exit by removing of one lamp and mounting of special screen on another. The circle marks the bat 

entrance.  

 

 

Nowe otwory wlotowe do kolonii / New bat roost entries 

   
 

Klapy zabezpieczające wejście do kolonii / Hinged caps preventing form entrance to the roost area 
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Przykłady innych adaptacji. Poidła, osłona przed wysypywaniem się guana pod drzwiami, uszczelnienie 

szczelin pomiędzy konstrukcją dachu a podłogą. Likwidacja szczelin w deskowaniu. Wstawienie zamka. 

Wstawienie drzwi z przelotem dla nietoperzy. / Examples of other habitat improvements. Drinking spots, 

shield to prevent guano splls under the door, sealing of gaps between roof and floor, sealing of gaps in 

planking, installation of a lock, mounting of the door with a fly-through for bats.  

    

   

 

Zadanie realizowane było na terenie 28-ciu następujących obszarów Natura 2000:  

Bednarka (PLH120033), Bieszczady PLC 180001, Czerna (PLH120034), Dolina Prądnika (PLH120004), 

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016), Góry Opawskie (PLH160007), Kościół w Górkach 

Wielkich (PLH240008), Kościół w Nowosielcach (PLH180035), Kościół w Radziechowach (PLH240007), 

Kościół w Równem (PLH180036), Kościół w Węglówce (PLH120046), Krynica (PLH120039), Małe 

Pieniny (PLH120025), Nawojowa (PLH120035), Niedzica (PLH120045), Nowy Wiśnicz (PLH120048), 

Ochotnica (PLH120050), Ostoja nad Bobrem (PLH020054), Ostoja Popradzka (PLH120019), Ostoja 

Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004), Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052), Ostoje 

nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094), Pasmo 

Krowiarki (PLH020019), Pierściec (PLH240022), Podkowce w Szczawnicy (PLH120037), Trzciana 

(PLH180018), Tylmanowa (PLH120095). 
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Mapa z lokalizacją przeprowadzonych prac adaptacyjnych (C3) / Map illustrating location of the implemented adaptation works (C3)  
 

 

LEGENDA  

 Wykonane adaptacje i niespodziewane działania ochronne 

 

1 Wleń 7 Ojców - Jadwiga 13 Jazowsko 19 Wierchomla Wlk. 

2 Gorzanów 8 Ojców - Urocza 14 Jaworki 20 Kamionka Wlk. 

3 Stara Morawa 9 Niedzica 15 Jaworzna 21 Nawojowa 

4 Burgrabice 10 Tylmanowa 16 Nowy Wiśnicz 22 Bruśnik 

5 Pierściec 11 Szczawnica 17 Ujanowice 23 Królowa Grn. kościół 



 

 
 

St
ro

n
a2

9
 

6 Czerna 12 Szyk 18 Paleśnica 24 Królowa Grn. plebania 

25 Jastrzębik 34 Łosie 43 Wilkowisko 52 Rozdziele 

26 Złockie 35 Hańczowa 44 Słopnice 53 Tylawa 

27 Leluchów 36 Bednarka 45 Łososina Górna 54 Trzciana k. Dukli 

28 Dubne 37 Nowosielce 46 Ochotnica Dolna 55 Równe 

29 Wojkowa 38 Radziechowy 47 Krościenko n/D. - PPN 56 Górki Wielkie 

30 Szymbark 39 Węglówka 48 Kamionka Mała 57 Bukowiec 

31 Śnietnica 40 Skrzydlna 49 Krynica – Zdrój 58 Głuchołazy 

32 Kunkowa 41 Szczyrzyc 50 Blechnarka 59 Bobowa 

33 Leszczyny 42 Nowe Rybie 51 Małastów 60 Cieklin 
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5.1.5. Działanie C4 „Ochrona zimowych stanowisk nietoperzy” 

Termin rozpoczęcia: II kwartał 2014 

Termin zakończenia: III kwartał 2014 

Planowane koszty zadania: 20 272 € 

Poniesione koszty zadania: 13 515,44 € 

 

Zgodnie z wnioskiem wykonano prace zabezpieczające 3 zimowiska nietoperzy. Przed rozpoczęciem prac 

w terenie dokonano rozpoznania i precyzyjnych pomiarów, na podstawie których zaprojektowano kraty. 

Ogłoszono postępowanie w postaci zapytania ofertowego i zakupiono potrzebne materiały. W warsztacie 

pracownicy projektu wykonali poszczególne elementy krat.  
 

Przygotowanie elementów krat / Preparing of grilling elements. 

   

 

Transport materiałów i elementów krat oraz prace w terenie/ Transportation of materials and elements of 

the grills and field work 
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Do ich montażu przystąpiono latem 2014 roku. Zabezpieczenia w postaci krat zamontowano w Jaskini Ani 

i Jaskini Zbójeckiej oraz w Jaskini Roztoczańskiej. Kraty posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciw 

wandalom i zamknięcie, które pozwala na prowadzenie monitoringu w zimie. Zadanie wykonano w całości 

i zakończono.  

 

Zamontowane kraty w Jamie Ani, Jaskini Roztoczańskiej i Zbójeckiej / Grills installed in the Jama Ani, 

Roztoczańska and Zbójecka caves.  

   

 

Lokalizację zabezpieczonych obiektów przedstawiono na mapie. Prowadzony w kolejnych sezonach 

monitoring zimowy potwierdził obecność hibernujących nietoperzy we wszystkich zabezpieczonych 

kratami obiektach.  
 

Działanie zostało zakończone w terminie i osiągnięto zakładany we wniosku wskaźnik realizacji zadania.  

 

Zadanie realizowane było na terenie 2 obszarów Natura 2000: Dolina Prądnika (PLH120004) i Ostoja 

Popradzka (PLH120019). 

 

5.1.6. Działanie C5 „Kształtowanie bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich” 

Termin rozpoczęcia: I kwartał 2014 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 252 009 € 

Poniesione koszty zadania: 247 510,46 € 

 

Na potrzeby tego zadania, zgodnie z założeniami projektu zakupiono sprzęt w postaci kamery 

termowizyjnej oraz 5 detektorów ultrasonicznych (4 detektorów Pettersson D100 i 1 detektor Petterson 

240X. Dostawca kamery termowizyjnej (Predictive Servis Europe Sp z o.o.) został wybrany poprzez 

zapytanie ofertowe, a detektorów (Pettersson Elektronik AB) poprzez rozeznanie rynku. Sprzęt został 

oznakowany i służył rozpoznawaniu tras przelotów nietoperzy na żerowiska w otoczeniu kolonii 

rozrodczych. 

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 5 procedur dotyczących wyboru wykonawców dla 

kształtowania tras przelotu nietoperzy w otoczeniu 39 kolonii rozrodczych nietoperzy. Prace związane  

z nasadzeniami i uzupełnieniem tras przelotów o drzewa i krzewy wykonała firma ArbForest Rafał 

Sokólski. Prace zostały zakończone i odebrane. 
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Mapa z lokalizacją zabezpieczonych zimowisk nietoperzy (C4) / Map showing locations of safeguarded hibernation sites (C4) 

 

 

LEGENDA  

 
Wykonane zabezpieczenia kratami zimowiska nietoperzy  

 

1 Jaskinia Ani 2 Jaskinia Zbójecka 3 Jaskinia Roztoczańska 
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Prace przy nasadzeniach drzew dla odtworzenia i utrzymania tras przelotów nietoperzy / Planting 

of trees to recover and sustain bat flyways. 

    
 

Nasadzenia dla zachowania tras przelotów nietoperzy./ Trees planted to sustain bat flyways. 

    
 

   
 

W zakresie korekty niekorzystnego dla nietoperzy oświetlenia ogłoszono postępowanie na wybór 

wykonawcy modernizacji iluminacji zewnętrznej w 8 obiektach. Prace wykonała firma Euromix 

Ltd. wykonując specjalne lampy z przysłonami, które oświetlają obiekt niwelując do kilku procent 

światło wychodzące poza obrys budynku.  
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Modernizacja iluminacji obiektów / Adjustments in artificial illumination of sites 

                                 Przed/Before                              Nowe Rybie                                         Po/After 

  
                               Przed/Before                              Radziechowy                                  Po/After 

  
                                       Przed/Before                              Szymbark                                        Po/After 

  
                                       Przed/Before                                   Wierchomla                                  Po/After 
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Wykorzystano w ten sposób doświadczenia zdobyte i skutecznie zastosowane w ramach projektu 

Life „Life at Night” (LIFE09 NAT/SI/000378). Rozmieszczenie obiektów objętych działaniem C5 

prezentuje mapa. 

 

W celu zabezpieczenia istniejących tras przelotów nietoperzy uczestniczono w uzgodnieniach,  

w sprawie planowanej wycinki drzew w miejscowościach: Łukowica (PLH120052), Bednarka 

(PLH120033), Nawojowa (PLH120035), Nowosielce (PLH180035), Gorzanów (PLH020019), 

Krynica (PLH120039), Szczawnica (PLH 120037) Bukowiec (PLH120020) oraz w pobliżu 

zimowiska nietoperzy w Fortach Nyskich (PLH 160001). Uzgodniono także możliwość 

zagospodarowania placu wielofunkcyjnego przy kościele w Ujanowicach (PLH120087)  

 

Zadanie realizowane było na terenie 21 obszarach Natura 2000:  

Bednarka (PLH120033), Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016), Kościół w Górkach 

Wielkich (PLH240008), Kościół w Nowosielcach (PLH180035), Kościół w Radziechowach 

(PLH240007), Kościół w Równem (PLH180036), Kościół w Węglówce (PLH120046), Krynica 

(PLH120039), Łabowa (PLH120036 ), Małe Pieniny (PLH120025), Nawojowa (PLH120035), 

Nowy Wiśnicz (PLH120048), Ostoja Popradzka (PLH120019), Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 

(PLH160004), Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052), Ostoje nietoperzy okolic 

Bukowca (PLH120020), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094), Pasmo Krowiarki 

(PLH020019), Podkowce w Szczawnicy (PLH120037), Rymanów (PLH180016), Tylmanowa 

(PLH120095). 
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Mapa z lokalizacją kolonii, dla których odtwarzano trasy przelotów nietoperzy lub modernizowano iluminację budynków (C5) 

Map with the roost locations where the flyways were restored or illumination was modified (C5) 

   

LEGENDA  

 Wykonane tras przelotu nietoperzy  Modernizacja iluminacji obiektu  Wykonane tras przelotu nietoperzy i modernizacji iluminacji obiektu 

 

1 Gorzanów 4 Górki Wielkie 7 Szyk 10 Kamionka Mała 

2 Stara Morawa 5 Szczyrzyc 8 Tylmanowa 11 Jaworzna 

3 Sławniowice 6 Skrzydlna 9, D Nowy Wiśnicz 12 Jazowsko 

13 Jaworki 22 Łabowa 31 Kunkowa A Radziechowy 
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14 Ujanowice 23 Szczawnik 32 Leszczyny B Wilkowisko 

15 Paleśnica 24 Złockie 33 Hańczowa C Nowe Rybie 

16 Słopnice 25 Jastrzębik 34 Blechnarka E Bobowa 

17 Kamionka Wielka 26 Krynica – Zdrój 35 Małastów F Bruśnik 

18 Królowa Grn. kościół 27 Wojkowa 36 Bednarka H Wierchomla Wielka 

19 Węglówka 28 Śnietnica  37 Równe   

20 Szczawnica 29, G Szymbark 38 Rymanów Zdrój   

21 Łukowica 30 Łosie 39 Nowosielce   
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5.1.7. Działanie D1 „Monitoring liczebności nietoperzy” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 232 777 € 

Poniesione koszty zadania: 235 883,81 € 
 

Wniosek zakładał objęcie co roku monitoringiem letnim minimalnie 100 obiektów oraz monitoringiem 

zimowym minimum 3 obiektów. Latem kontrolami objęto kolonie rozrodcze na strychach budynków,  

a zimą miejsca hibernacji nietoperzy – jaskinie, sztolnie, fortyfikacje i podziemia. We wszystkich latach 

trwania projektu przeprowadzono monitoring przekraczając zakładane wskaźniki kontrolowanych 

obiektów.  

Na potrzeby zadania zakupiony został sprzęt w postaci zestawów rejestrujących przeloty nietoperzy, 

zestawów logerów i kamer na podczerwień z rekorderami. Dostawców wybrano w trybie zapytania 

ofertowego. 

 

Monitoring letni  

W każdym sezonie rozrodczym przeprowadzano kontrole w schronieniach kolonii rozrodczych nietoperzy 

na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.  

W roku 2013 monitoring trwał w dniach 03.07- 08.08.2013 i objął 103 obiekty. Wykazano łącznie 6635 

podkowców małych oraz 4230 nocków dużych i 1344 nocki orzęsione.  

W roku 2014, w okresie 13.06-01.08.2014 skontrolowano 126 obiektów będących schronieniami 

nietoperzy. Odnotowano łącznie obecność 8437 podkowców małych, 7118 nocków dużych i 1572 nocki 

orzęsione.  

W roku 2015 monitoring przeprowadzono w dniach 17.06.-28.08.2015 i skontrolowano 124 obiekty,  

w których łącznie stwierdzono 8582 podkowce małe, 5876 nocków dużych i 2552 nocki orzęsione.  

W roku 2016 przeprowadzono monitoring letni kolonii nietoperzy w okresie 07.06-29.09.2016 roku 

kontrolowano 118 schronień nietoperzy, w których stwierdzono w sumie 8893 podkowce małe, 6738 

nocków dużych i 1655 nocków orzęsionych.  

W roku 2017 w okresie 07.06-18.07.2017 skontrolowano łącznie 120 obiektów będących schronieniami 

kolonii rozrodczych nietoperzy, w których stwierdzono łącznie 6286 podkowców małych, 5367 nocków 

dużych i 1581 nocków orzęsionych. Mniejsza liczebność kontrolowanej populacji podkowca małego  

w 2017 r wynikała z braku możliwości (brak właściciela) skontrolowania dużej kolonii tego gatunku 

mieszczącej się w Pałacu w Jarnołtówku (ponad 200 osobników). Nie było też możliwe policzenie kolonii 

w Wilii Maria w Szczawnicy, gdyż stan budynku nie pozwalał na zastosowanie jakiejkolwiek wiarygodnej 

metody szacowania liczebności nietoperzy. Na skutek przeprowadzonego remontu budynku przestała 

istnieć duża kolonia w Jaworzu (obiekt poza siecią obszarów Natura 2000). Nie wiadomo czy i gdzie 

przeniosła się ta liczna kolonia. W roku 2018 skontrolowano w okresie 14.06-30.06.2018 łącznie 109 

obiektów. Wykryto w nich w sumie 8368 podkowców małych, 3775 nocków dużych i 2366 nocków 

orzęsionych. W tym sezonie rozrodczym zniknęły nietoperze z kolonii w Sławkowie, który nie był objęty 

bezpośrednimi działaniami ochronnymi, a jedynie monitoringiem w ramach projektu. W trakcie trwania 

projektu wykryto 4 nowe stanowiska podkowca małego oraz 7  potencjalnych  stanowisk tego gatunku.  
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Monitoring letni / Summer monitoring 

   

  

   

Monitoring w czasie trwania projektu objął swym zasięgiem 146 obiektów i oprócz uzyskania informacji 

o stanie poszczególnych kolonii rozpoznawał i przeciwdziałał ich realnym zagrożeniom. Podjęto 

interwencje związane z przeprowadzanymi remontami w niewłaściwym terminie lub w sposób zagrażający 

przetrwaniu kolonii. Kontrola obejmowała także najbliższe otoczenie kolonii w celu rozpoznania 

ewentualnych zagrożeń związanych ze zmianami w sposobie gospodarowania (oświetlenie, wycinka 

drzew, budowa dróg, itp.).  

Monitoring służył również sprawdzeniu skuteczności podejmowanych działań ochronnych realizowanych 

podczas projektu a ich rezultaty prezentowane są przy okazji omawiania poszczególnych rozwiązań.  

 

Monitoring zimowy  

Monitoring zimowy objął obiekty w południowej Polsce i dotyczył miejsc, w których zimują gatunki 

nietoperzy objęte działaniami w ramach projektu. W sezonie zimowym 2014 przeprowadzono monitoring 

hibernujących nietoperzy w 73 obiektach (wraz z informacjami uzyskanymi od wolontariuszy 

zgromadzono dane ze 135 obiektów). W sezonie zimowym 2015 objęto kontrolą 84 schronienia, w 2016 – 

29 obiektów, w roku 2017 - 75 zimowisk nietoperzy, a w roku 2018 wykonano kontrolę 81 obiektów. 

 

Kontrola zimowisk ma duże znaczenie dla ochrony nietoperzy, gdyż okres hibernacji jest czasem niezwykle 

trudnym dla tych ssaków, a ich przeżycie zależy od ograniczenia do minimum niepokojenia i wybudzania 

hibernujących osobników. Temu służy również zabezpieczanie zimowisk poprzez ich kratowanie.  

W okresie hibernacji nietoperzy sprawdzana jest skuteczność zabezpieczeń w postaci krat zamontowanych 

w ramach projektu w trzech zimowiskach – Jamie Ani, Jaskini Roztoczańskiej i Zbójeckiej. Stanowią one 
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miejsce zimowania podkowca małego i nocka dużego oraz po zabezpieczeniu obiektów kratami także 

nocka orzęsionego. Dotychczas nie odnotowano żadnych uszkodzeń wstawionych krat, które skutecznie 

zabezpieczają zimowiska nietoperzy. Również inne kontrolowane zimowiska sprawdzane były pod 

względem bezpieczeństwa. Ochrona poszczególnych zimowisk i ich kontrola służy zachowaniu lokalnych 

populacji nietoperzy.  

 

Monitoring zimowy / Winter monitoring 
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Monitoring prowadzony przy pomocy sprzętu 

Ze względu na bezpieczeństwo nietoperzy nie jest wskazane ich częste niepokojenie. Dlatego aby uzyskać 

informacje dotyczące zagrożeń, rozpoznania penetracji obiektu przez drapieżniki, uzyskania potwierdzenia 

co do wykorzystania przygotowanych w ramach projektu adaptacji oraz możliwości uzyskiwania 

precyzyjnych informacji bez konieczności płoszenia zwierząt, w wybranych schronieniach nietoperzy 

instalowany był odpowiedni sprzęt. Były to komplety kamer i zestawy rejestrujące przeloty nietoperzy oraz 

logery do pomiaru temperatury. Sprzęt zainstalowano w koloniach nietoperzy w Bednarce, Bobowej, 

Bruśniku, Bukowcu, Burgrabicach, Czernej, Dubnem, Górzance, Hańczowej, Jastrzębiku, Jaworkach, 

Jaworznej, Jazowsku, Kamionce Małej, Kamionce Wielkiej, Królowej Górnej, Krynicy Zdrój, Kunkowej, 

Leluchowie, Leszczynach, Łosiach, Małastowie, Nawojowej, Niedzicy, Nowosielcach, Nowym Rybiu, 

Nowym Wiśniczu, Ojcowie, Paleśnicy, Pierścu, Słopnicach, Szyku, Szymbarku, Śnietnicy, Tylmanowej, 

Ujanowicach, Węglówce, Wierchomli Wielkiej, Wleniu, Wojkowej i Złockim oraz w sztolni Łomie 

Buchmanna.  

 

Zarejestrowane, przez kamery na podczerwień, obecności drapieżników w schronieniach nietoperzy. 

Kuna. Lis. Tchórz. Kot. Popielica. Dzięcioł zielony. Puszczyk. Pustułka / Presence of predators in bat 

shelters, recorded with infrared cameras. Marten, fox, polecat, cat, doormouse, green woodpecker, tawny 

owl, kestrel 
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Monitorowanie nietoperzy za pomocą kamer na podczerwień. / Monitoring of bats using infra-red cameras. 

  

  

Obrazy z kamer ukazują aktywność nietoperzy w schronieniu letnim. Monitoring automatyczny pozwolił 

między innymi na porównywanie warunków mikroklimatycznych w koloniach. Dzięki zbieranym 

informacjom udało się poznać aktywność dobową i sezonową nietoperzy w wybranych koloniach, wykryć 

obecność drapieżników w schronieniu oraz rozpoznać wpływ warunków zewnętrznych na kolonie 

podkowców małych.  

Na podstawie zebranych informacji dla kolonii podkowców w Jaworkach powstała praca magisterska na 

Uniwersytecie Jagiellońskim analizująca aktywność nocną i sezonową kolonii oraz ocenę jej liczebności.  

 

Baza monitoringowa  

Po przygotowaniu założeń do bazy wykonawca prac przygotował bazę oraz wprowadził do niej informacje 

dotyczące wszystkich obiektów objętych projektem. Naniesiono na mapy stanowiska, zieleń istotną która 

pełni rolę żerowisk i tras przelotów. Do bazy wprowadzono informacje na temat przeprowadzonych  

w ramach projektu prac, w każdym obiekcie objętym działaniami, a także wyniki corocznego monitoringu. 

Wybrani pracownicy projektu zostali przeszkoleni w obsłudze i zarządzaniu bazą. Dzięki temu istnieje 

możliwość sprawnego wyszukiwania określonych informacji o stanowiskach nietoperzy.  
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5.1.8. Działanie D2 „Ocena wpływu społeczno-gospodarczego podejmowanych działań” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 1 440 € 

Poniesione koszty zadania: 1 559,88 € 
 

Trzy gatunki nietoperzy objęte projektem Life Podkowiec+ to gatunki zamieszkujące budynki od wiosny 

do jesieni. Taka sytuacja pociąga za sobą konsekwencje negatywne - problemy związane z przebywaniem 

nietoperzy na poddaszu oraz pozytywne – możliwość wsparcia w postaci finansowania remontu dachu dla 

zachowania istniejącej kolonii. Los nietoperzy w budynkach zależy od nastawienia właścicieli 

nieruchomości. I to nastawienie do nietoperzy jest jednym z najistotniejszych czynników ważnych dla 

zachowania i bezpieczeństwa kolonii. Podczas monitoringu letniego, co roku badano nastawienie 

właścicieli bądź opiekunów do zamieszkiwania budynku przez kolonię nietoperzy. Aż 80-90% właścicieli 

obiektów, przez cały okres trwania projektu, wykazywało przyjazne nastawienie do nietoperzy. 
 

Przeprowadzono również ankietę wśród mieszkańców parafii w których wykonano remonty dachów 

świątyń. Ankiety zawierały 5 pytań oraz pytania dodatkowe określające płeć, wiek i miejsce zamieszkania 

respondentów. Po przeanalizowaniu 391 ankiet należy podkreślić, że w odpowiedziach przeważało 

przyjazne i pozytywne nastawienie do nietoperzy. Świadomość parafian co do związku między zdobyciem 

wsparcia w postaci środków na remont świątyni, a obecnością w niej nietoperzy był wysoki (91%). 

Podobnie, jako szansa, postrzegane było usytuowanie obiektu w obszarze Natura 2000 (90% 

respondentów). Respondenci dostrzegali możliwość pogodzenia interesów ochrony przyrody z interesami 

lokalnej społeczności. Najsłabiej była dostrzegana szansa na wzrost atrakcyjności turystycznej obiektu i 

okolicy, w oparciu o obecność nietoperzy w budynku, (67%). Wiele osób nie miało na ten temat własnego 

zdania.  

 

Podjęto działania zmierzające do pobudzenia aktywności lokalnej w oparciu o możliwości istniejących 

organizacji i struktur związanych z turystyką. Nawiązano współpracę z przewodnikami górskimi  

i turystycznymi, Muzeum Ciężkowickim, Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Wapiennikiem w Starej Morawie, 

Kasztelem w Szymbarku. Wspólne działania i ubogacenie oferty o elementy wiedzy związanej  

z nietoperzami, prowadzenie wykładów i szkoleń, przyniosło rezultaty w postaci przygotowanych 

merytorycznie i uwrażliwionych na potrzeby nietoperzy osób. Przewodnicy rozszerzyli ofertę dla turystów, 

przekazując wiedzę kolejnym osobom i prezentując działania projektu gościom i lokalnym grupom. 

Zaplecze w postaci 65 zdeklarowanych, współpracujących przewodników i kandydatów na przewodników 

już teraz nakierowuje turystów na konkretne obiekty, zamieszkane przez nietoperze. Aktywność  

ta zaowocowała powstaniem pomysłu przyznawania w przyszłości plakietki Przewodnik Krainy 

Podkowca. Powstała nowa trasa turystyczna - Szlak Nietoperza w Skamieniałym Mieście koło Ciężkowic. 

Wpływ projektu widać też w działaniach lokalnych takich jak imprezy współorganizowane lub 

organizowane samodzielnie jak Noce Nietoperzy, rajdy, festyny. Przy Muszyńskich Ogrodach Biblijnych, 

zostało utworzone Sądeckie Centrum Informacji o Podkowcu Małym, które opracowało między innymi 

Podkowcową grę miejską po Muszynie. 
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Informacje o potrzebach i zagrożeniach nietoperzy trafiają do ogółu społeczeństwa, stopniowo też 

wpływają na nastawienie urzędników i wykonawców pracujących przy obiektach zasiedlonych przez 

nietoperze. Znaczącą rolę w kształtowaniu przyjaznego nastawienia do nietoperzy miało wskazanie 

korzyści i możliwości płynących z faktu obecności tych zwierząt dla społeczności lokalnej. Przyczyniły się 

do tego wyjazdy studyjne. Uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi pomysłami stworzenia atrakcji 

turystycznych w skali miejscowości, gminy lub regionu w oparciu o kolonie lub zimowiska nietoperzy, na 

terenie Niemiec i Austrii.  

 

Poszczególne instytucje wskazują na nietoperze jako element promowania i wzmacniania swojej 

atrakcyjności i wizerunku. W przypadku wydanych broszur i ulotek prezentujących Kasztel w Szymbarku 

i Kościół w Wierchomli podkreślają one istnienie kolonii nietoperzy w obiekcie. Wykorzystując fakt 

posiadania na strychu wapiennika kolonii nietoperzy Muzeum Wapiennik w Starej Morawie zdobyło środki 

i utworzyło u siebie w roku 2016 obserwatorium nietoperzy zwiększając w ten sposób swoją ofertę dla 

turystów.  

 

Remonty obiektów sakralnych, z których wszystkie są zabytkami lub leżą w strefie ochrony 

konserwatorskiej, przyczyniły się do ochrony dóbr kultury oraz zachowania atrakcji turystycznych jakimi, 

w niewielkich miejscowościach, są zabytkowe świątynie. Zabezpieczenie dachów świątyń oraz budowa 

platform na guano nietoperzy zabezpieczają polichromię, zabytkowe stropy i strukturę obiektów przed 

niszczeniem. Zmniejszają negatywny wpływ nietoperzy na obiekt i tym samym redukują sytuacje 

konfliktowe związane z tymi zwierzętami.  

 

W wypadkach cerkwi w Krynicy i Hańczowej projekt wsparł lokalne mniejszości religijne –grekokatolicką 

i prawosławną. Pomoc okazana małym parafiom, które nie byłyby w stanie same wyremontować obiektu 

lub prowadzony remont musiałby trwać latami, przyczynia się do oszczędności środków, gdyż prace 

wykonane były sprawnie, w stosunkowo krótkim czasie.  

 

W trakcie projektu wypracowano wzór filcowej maskotki podkowca małego mającej na celu przyciągnąć 

uwagę mediów i budować pozytywny obraz nietoperzy. Również temu służyło logo krainy podkowca, które 

zawiera pogodny wizerunek tego nietoperza.  

 

Zainteresowanie podkowcem mediów / Interest in Horseshoe bat among media 

 

 

Projekt niewątpliwie przyczynił się do pogłębienia pozytywnych postaw wobec nietoperzy, obszarów 

Natura 2000, Unii Europejskiej u większości osób objętych działaniami. Przyczynił się także do rozwoju 

możliwości i wzrostu atrakcyjności obiektów posiadających kolonie nietoperzy. Wsparcie trafiło  

do lokalnych społeczności w postaci zabezpieczenia ich świątyń i innych budynków, które są zabytkami 

lub odgrywają istotne znaczenie kulturowe. Projekt przyczynił się do zachowania dziedzictwa i kultury 
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mniejszości religijnych. Niektóre działania przyczyniły się do wzrostu atrakcji turystycznych i pobudzenia 

do działań w oparciu o wizerunek podkowca oraz związanej z tym możliwości promocji regionu.  

 

5.1.9. Działanie E1 „Wdrożenie znaku jakości „Kraina podkowca”” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 13 075 € 

Poniesione koszty zadania: 9 246,39 € 

 

Kraina Podkowca to pas gór i pogórzy obejmujący obszar biegnący przez całą południową Polskę. Teren 

ten spełnia podstawowe warunki dla występowania podkowca małego wynikające z jego potrzeb i jest 

równocześnie obszarem realizacji projektu. Mapa Krainy Podkowca prezentowana była w ulotce, na 

plakacie, w Raporcie Laika, na stronie internetowej i tablicach informacyjnych oraz na dużej tablicy  

w biurze projektu. 

 

 

 

Zgodnie z założeniami projektu wykonano projekt logo „Krainy Podkowca”. W tym celu ogłoszono 

konkurs na który wpłynęło 35 prac konkursowych od 21 autorów z całej Polski. Logo umieszczane jest 

między innymi w wydawnictwach i na gadżetach – koszulkach, cukierkach, plakietkach, pen drivach, 

zostało także wykorzystane jako znak rozpoznawczy Przewodników Krainy Podkowca, użyte na 

pieczątkach i układankach. 

                                       
 

Przygotowano Regulaminu znaku jakości „Krainy Podkowca”. Kapituła Znaku Krainy Podkowca dokonała 

wyboru 15 nagrodzonych Znakiem Jakości Kraina Podkowca. Wręczanie wyróżnień odbywało się  

w ramach lokalnych świąt czy imprez, przez co wzmacniany był efekt promocyjny. Wyprodukowano 

dyplomy oraz specjalną emaliowaną plakietę, którą nagrodzone instytucje umieszczają na swoich 

obiektach. 
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Działania i idea Krainy Podkowca nagłaśniano przez internet za pośrednictwem strony projektu oraz na 

profilu facebookowym „Kraina Podkowca”. Promocja Krainy Podkowca odbywało się w czasie imprez  

i spotkań otwartych, wywiadów udzielanych mediom. Informacje o Krainie Podkowca zamieszczane były 

w wydawnictwach projektu i na tablicach informacyjnych. Również jedna z tablic (przygotowanych poza 

projektem) na potrzeby ścieżki przyrodniczej w wieży kościoła w Głębowicach ukazuje projekt Life 

Podkowiec+ oraz przedstawia zasięg Krainy Podkowca. Promocja Krainy Podkowca odbywa się także 

poprzez niektórych przewodników dyżurujących latem w obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej  

i za pośrednictwem odpowiednio przeszkolonych przewodników turystycznych. 
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5.1.12 Działanie F2 „Monitorowanie postępu realizacji projektu” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 5 760 € 

Poniesione koszty zadania:  5 105,25 € 
 

Dla monitorowania realizacji zadań w czasie projektu stosowano formularz opisujący postępy prac, który 

wypełniany był przez członków zespołu zatrudnionego do realizacji projektu raz na kwartał. 

Przeprowadzono 20 ankiet monitorujących. Uzyskane informacje podsumowywano na kolejnych 

spotkaniach, sprawdzano postępy prac i planowano zadania w odniesieniu do harmonogramu projektu.  

W wypadku opóźnienia lub zagrożenia skutecznej realizacji zadania sprawdzano możliwości podjęcia 

dodatkowych działań dla rozwiązania zaistniałej sytuacji. Podejmowano działania korygujące tak aby  

w jak największym stopniu zrealizować zadania, osiągnąć zakładane cele i wskaźniki realizacji projektu. 

Monitoring projektu pozwalał ukierunkowywać prace i podejmowane decyzje w kontekście projektowym, 

ułatwiał także analizę skuteczności działań w odniesieniu do późniejszej oceny ze strony KE. 

 

5.1.13. Działanie F3 „Tworzenie sieci z innymi projektami” 

Termin rozpoczęcia: III kwartał 2013 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 63 000 € 

Poniesione koszty zadania: 45 642,62 € 



 

 
 

St
ro

n
a4

8
 

 

 

Wyjazdy studyjne 

Realizując projekt nawiązywano współpracę z właścicielami, władzami samorządowymi, osobami 

zaangażowanymi w działalność lokalną, urzędnikami ochrony przyrody i ochrony zabytków, działaczami 

z organizacji społecznych zajmującymi się ochroną nietoperzy. Jedną z form współpracy była organizacja 

wyjazdów studyjnych prezentujących wykorzystanie kolonii nietoperzy do promocji, możliwości rozwoju 

lokalnego, tworzenia w oparciu o nie atrakcji turystycznych i edukacyjnych i rozwoju możliwości 

wystawienniczych. 

Zgodnie z założeniami projektu odbyły się dwa wyjazdy studyjne. W wyjazdach do Austrii i Niemiec,  

w dniach 19-23 czerwca 2017 i 04-08 września 2017, uczestniczyło, w pierwszym 33 osoby, a w drugim 

47 osób. Trasa pierwszego wyjazdu przebiegała przez austriacką miejscowość Feistritz/Gail, gdzie 

przystosowano budynek dawnej elektrowni wodnej do roli obserwatorium kolonii nietoperzy oraz 

przygotowano wystawę. Uczestnicy obserwowali wieczorny wylot nietoperzy z kościoła w Feistritz.  

Na zamku Wasserlenburg zwiedzano zimowisko nietoperzy. Po przejechaniu do południowych Niemiec 

odwiedzono zamek na wyspie, na jeziorze Chiemsee w którym mieszczą się kolonie trzech gatunków 

objętych projektem Life Podkowiec+. Dla zwiedzających przygotowano wystawę na temat nietoperzy,  

a specjalnie przygotowani przewodnicy mają w ofercie zajęcia dotyczące nietoperzy. W miejscowości 

Hohenburg odwiedzono jedyną w Niemczech kolonię podkowca dużego, w której przeprowadzono 

działania ochronne dzięki projektowi Life+ (Grosse Hufeisennase Bayern). Jedynym wyróżnikiem tej 

miejscowości są nietoperze, które można podglądać w specjalnie przygotowanym obserwatorium, dzięki 

czemu przyjeżdżają tu turyści. 
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Wrześniowy wyjazd rozpoczęto od poznania kolonii i zimowisk nietoperzy zlokalizowanych  

w monumentalnym pomniku Kyffhauser postawionym na ruinach zamku oraz zapoznania się ze 

stanowiskiem prezentującym działania detektorów ultrasonicznych. W Bad Frankenhausen odwiedzono 

muzeum regionalne z ekspozycją dotyczącą nietoperzy i transmisją na żywo z oddalonej o 10 km kolonii 

ulokowanej w kościele. W Sachenburg odwiedzono wystawę na temat nietoperzy w pozostałościach zamku 

oraz uczestniczono w odłowach nietoperzy. W Meiningen, w Turyngii, odwiedzono „wieżę dla nietoperza”, 

która powstała w części dawnego bloku z wielkiej płyty. Stała się ona sławna dzięki prezentacji w książce 

poświęconej ochronie przyrody w miastach, przedstawiającej przykłady z całego świata. 

 

Wyjazdy uzmysłowiły uczestnikom jak w różnorodny sposób można wykorzystać fakt posiadania na 

swoim terenie kolonii rozrodczej nietoperzy, jak ochrona tych ssaków może przyczyniać się do zwiększenia 

lokalnych atrakcji, przyciągania turystów, rozwoju edukacji przyrodniczeji promocji miejscowości.  

 

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt Life Podkowiec+  

Konferencja podsumowująca projekt była jednym z kamieni milowych projektu. W konferencji oprócz 

uczestników z Polski wzięli udział chiropterolodzy i przedstawiciele organizacji ochrony przyrody  

z 7 krajów: Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Konferencja 

odbyła się w dniach 20-21.04.2018 roku w Bochni i Nowym Wiśniczu. Pierwszy dzień obejmował 4 sesje 

prezentacji. Dwie sesje(8 prezentacji) ukazywały realizację projektu Life Podkowiec+, sesja trzecia 

pozwalała na zapoznanie się z innymi działaniami w Polsce dotyczącymi nietoperzy realizowanymi  

w Krainie Podkowca. Ostatnia sesja dotyczyła zagadnień związanych z ochroną podkowców w Europie. 

Drugi dzień konferencji obejmował wizytę w terenie, w celu zapoznania uczestników z przykładami 

wykonanych prac w ramach projektu Life Podkowiec+. Konferencję zakończono międzynarodowym 

warsztatem, który stanowił dyskusję na temat kontynuacji działań i możliwości multiplikacji stosowanych 

rozwiązań w innych krajach oraz czerpania z doświadczeń innych organizacji. Dokonania projektu zostały 

bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Łącznie w konferencji uczestniczyły 73 osoby.  
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Udział w konferencjach chiropterologicznych (EBRS) 

Raz na trzy lata odbywają się w Europie konferencje chiropterologiczne (European Bat Research 

Symposium). Przedstawiciele projektu brali udział w dwóch z nich w roku 2014 w Chorwacji oraz w 2017 

roku w Hiszpanii. Na obu zaprezentowano poster dotyczący projektu, rozdawano ulotki oraz gadżety 

projektowe. Konferencje te gromadzą zawsze kilkaset osób zajmujących się badaniami naukowymi lub 

czynną ochroną nietoperzy. Stanowią ważną płaszczyznę wymiany doświadczeń i zapoznania się  

z nowoczesnymi metodami pracy w chiropterologii. 

   

    

Nawiązano ścisłą współpracę z Vincent Wildlife Trust. W roku 2015 część zespołu projektowego 

odwiedziło Wielką Brytanię a przedstawiciele VWT przyjechali do Polski z rewizytą w celu zapoznania 

się z działaniami wykonanymi w ramach projektu Life Podkowiec+. Ta wymiana doświadczeń miała 

wpływ między innymi na realizację zadania C3. Dzięki wskazówkom zebranym podczas dwóch wizyt 

terenowych z pracownikami Vincent Wildlife Trust możliwe było zastosowanie nowych adaptacji 

sprzyjających nietoperzom takich jak ekrany budowanew oddaleniu od otworu wlotowego, zabudowane 

przepierzenia oraz antykuny. Nasze doświadczenia mogą być przydatne Brytyjczykom, zwłaszcza  

w zakresie doświadczeń z zabezpieczeniem zimowisk oraz doświadczeń w stosowaniu ramek liczących  

w wybranych koloniach. 
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Podobnie, na skutek kontaktów nawiązanych podczas konferencji w Chorwacji rozpoczęto współpracę  

z przedstawicielami Uniwersytetu w Lublianie oraz Słoweńskiego Towarzystwa Badań i Ochrony 

Nietoperzy. Trzy osoby mogły zapoznać się z efektami projektu Life stosowania odpowiedniego 

oświetlenia budynków sakralnych, respektującego potrzeby nietoperzy. Zapoznano się z metodyką 

stosowania nowych rozwiązań ograniczających śmiecenie światłem oraz doświadczeniami ze współpracy 

z właścicielami obiektów. 

  
 

5.1.14. Działanie F4 „Audyt zewnętrzny” 

Termin rozpoczęcia: IV kwartał 2015 

Termin zakończenia: II kwartał 2018 

Planowane koszty zadania: 5 000 € 

Poniesione koszty zadania: 2 034,43 € 
 

W wyniku postępowania wyłoniono audytora projektu - firmę Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.  

z Warszawy. Praca audytorów zaplanowana została dwuetapowo w ramach jednej umowy. W pierwszym 

etapie audytorzy dokonali analizy dokumentacji projektowej do końca 2015 roku, a w drugim (II – III 

kwartał 2018 roku) przeprowadzili końcowy audyt projektu. 

 

5.1.15 Działanie F5 „After Life Conservation Plan” 

Termin rozpoczęcia: IV kwartał 2014 

Termin zakończenia II kwartał 2018 

 

W ciągu trwania projektu odbyło się 8 spotkań części zespołu projektowego dotyczących After Life 

Conservation Plan - ALCP. W efekcie prac na zakończenie projektu powstał dokument zawierający 

założenia utrzymania i rozwoju działań na rzecz gatunków objętych projektem. Określony został zakres 

kontynuacji wybranych działań oraz możliwości ich przenoszenia i zabezpieczenia środków finansowych 

na zapewnienie trwałości efektów projektu w długim okresie czasu. 
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Dzięki staraniom koordynatora projektu Life Podkowiec+ i konsultacjom merytorycznym jeszcze podczas 

trwania projektu, uruchomione zostały działania i środki na realizację części celów wynikających z ALCP.  

RDOŚ w Opolu realizując pn. „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach 

Natura 2000” wyremontował budynek przemysłowy zakładu Marmur w Sławniowicach. Dzięki temu 

jeszcze przed zakończeniem projektu Life Podkowiec+ udało się również dzięki naszej interwencji 

rozwiązać problem zagrożonej, największej kolonii podkowca małego w Polsce. Ma to znaczenie dla 

utrzymania stabilnej populacji tego gatunku w skali kraju 

RDOŚ w Rzeszowie otrzymał dofinansowanie na projekt pt. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy 

w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim.” Projekt ten wzorowany na naszym projekcie 

obejmuje podobnymi działaniami 6 obszarów Natura 2000.  

Projekt finansowany jest ze środków POIŚ 2014-2020.  

RDOŚ w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Ochrona nietoperzy i siedlisk kserotermicznych  

w Małopolsce”. Działania obejmą 15 kolonii letnich i 1 miejsce hibernacji. Wykonano prace w kościele we 

Florynce – stanowisku podkowców małych i nocków dużych. Projekt finansowany jest ze środków POIŚ 

2014-2020.  

Działania te, wzorowane na naszym projekcie, kontynuować będą czynną ochronę w kolejnych koloniach, 

co wzmocni populację krajową podkowca małego.  

 

Pełny dokument ALCP jest dostępny na stronie projektu: http://podkowiecplus.pl/pl/portfolio/after-life-

conservation-plan/  (w wersji polskiej), http://podkowiecplus.pl/en/portfolio/after-life-conservation-plan-

2/  (w wersji angielskiej) 

 

Uzyskanie odpowiednich licencji i zezwoleń  

Nie dotyczy  

 

5.2 Kwestie rozpowszechniania/ Dissemination actions 
 

5.2.1 Cele  

Celami rozpowszechniania jest promocja działań realizowanych w ramach projektu (poprzez stronę 

internetową, współpracę z dziennikarzami, udział w imprezach, wydanie plakatu i ulotki) oraz 

wypromowanie znaku jakości „Kraina Podkowca”.  

 

5.2.2 Użycie logo LIFE i Natura 2000 na dokumentach i środkach trwałych; 

Wszystkie dokumenty projektowe oznaczane były linijką z zestawem logo oraz numerem projektu lub 
numerem i nazwą projektu z informacją o finansujących instytucjach. Na wysyłanych tradycyjną pocztą 

listach nalepiana jest specjalna naklejka adresowa. Wynajęte na potrzeby projektu pomieszczenia zostały 

oznakowane na drzwiach i wewnątrz w postaci tablic z odpowiednią informacją i logami. Sprzęt oklejony 

został naklejkami informującymi o finansowaniu ze środków UE i NFOŚiGW w ramach projektu. Również 

produkty prac adaptacyjnych zostały oznakowane informacją i logami projektowymi.  

    

http://podkowiecplus.pl/pl/portfolio/after-life-conservation-plan/
http://podkowiecplus.pl/pl/portfolio/after-life-conservation-plan/
http://podkowiecplus.pl/en/portfolio/after-life-conservation-plan-2/
http://podkowiecplus.pl/en/portfolio/after-life-conservation-plan-2/
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5.2.3 Montaż tablic informacyjnych (działanie E2) 

Podczas trwania prac remontowych na obiektach wywieszane były wyprodukowane w tym celu banery 

informujące. Po zakończeniu prac remontowych zainstalowano 9 tablic informacyjnych. Zawierają one 

informacje o projekcie, gatunkach chronionych, obszarze Natura 2000, remoncie dachu obiektu, źródłach 

finansowania i potrzebach kolonii nietoperzy. W miejscach objętych ochroną konserwatorską uzyskano 

odpowiednie zgody i prowadzono uzgodnienia z biurami WUOZ co do miejsca i sposobu instalacji tablicy. 

Po przygotowaniu koncepcji, wykonaniu zdjęć z drona i przygotowaniu na ich podstawie ilustracji 

przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy 8 tablic. Zostały one umieszczone przy kościołach  

w Jazowsku, Tylmanowej, Nowosielcach, Małastowie, Wleniu, kaplicy w Gorzanowie, cerkwi w Krynicy 

Zdrój oraz wapienniku w Starej Morawie. Ostatnia 9 tablica została zamontowana w II kwartale 2018 roku 

po zakończeniu remontu budynku w Głuchołazach. 

 

Zainstalowane banery na czas remontów na wapienniku w Starej Morawie oraz kościele we Wleniu / 

Project banner for the time of the restoration works, installed on the Lime kiln in Stara Morawa and 

church in Wlen. 

     
 

Tablice zamontowane na murze cerkwi w Krynicy Zdroju i przy wejściu do kościoła w Nowosielcach / 

Information plates installed on the wall of the Tserkov in Krynica Zdrój and up at the entrance to the 

churches in Nowosielce 
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5.2.4 Strona internetowa (działanie E2) 

Zgodnie z wnioskiem, powstała strona internetowa dotycząca projektu www.podkowiecplus.pl. W trakcie 

trwania projektu zastosowano nowy, tzw. responsywny szablon strony, dostosowany do różnej wielkości 

ekranów, w tym urządzeń mobilnych. 

Na stronie w zakładkach Aktualności i News umieszczone zostały 104 notatki w języku polskim i 104  

w języku angielskim.  

Ponadto w innych zakładkach umieszczono artykuły i funkcjonalności opisujące założenia projektu, 

poświęcone Krainie Podkowca, listę publikacji o projekcie (zakładki Wyśledzili nas/Tracked down), 

konkursy i galerie zdjęć. W zakładce do pobrania umieszczono ulotkę o projekcie w dwóch wersjach 

językowych, regulamin znaku Krainy Podkowca, instrukcję jak wykonać filcowe nietoperze z Krainy 

Podkowca oraz Raport Laika.  

 

  
 

Liczba wejść na stronę w roku 2014 wyniosła 15229, w 2015 roku 18383, w 2016 roku 23938, a w roku 

2017 24687. W ciągu pierwszej połowy 2018 roku liczba wejść na stronę wyniosła 16683. Wartości 

przekraczają przyjęty wskaźnik 840 wejść na miesiąc. Dzięki anglojęzycznej wersji strony informacje 

dotarły łącznie do odbiorców ze 140 krajów. 

 

5.2.5 Broszury, materiały informacyjne, ulotki  

Ulotka nt. projektu Life Podkowiec+ (działanie E2) 

Przygotowano i wydrukowano ulotkę dotyczącą projektu Life Podkowiec+, którą wydano w dwóch 

wersjach językowych (zgodnie z założeniami projektu) w łącznym nakładzie 5000 egz. (w języku polskim 

4000 egz. i angielskim 1000 egz.). Ulotka rozdysponowana została podczas monitoringu letniego wśród 

właścicieli budynków z koloniami nietoperzy, przez punkty atrakcyjne turystycznie (ścieżka przyrodnicza 

w kościele w Głębowicach, siedziba OPN, Kasztel w Szymbarku, Eko Wieża w Sokołowsku, Wapiennik 

w Starej Morawie, punkty informacyjne na Szlaku architektury drewnianej w Leluchowie, Dubnym  

i Wierchomli, w Sądeckim Centrum Informacji o Podkowcu w Muszynie), podczas prezentacji, 

konferencji, festynów, wycieczek i spotkań. 
 

   

http://www.podkowiecplus.pl/
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Publikacje, artykuły prasowe, materiały filmowe i inne publikacje  

Ukazały się artykuły prasowe, publikacje w czasopismach naukowych, liczne artykuły w internecie,. 

Informacje dotyczące projektu były emitowane przez stacje radiowe oraz telewizyjne. Niektóre z tych 

informacji zostały podlinkowywane na portalu społecznościowym Facebook oraz umieszczane na stronie 

projektu www.podkowiecplus.pl w zakładce: Wyśledzili nas (Tracked down). 

W 6-tym odcinku filmu z serii „Ocalony świat” pt. „Głową w dół” nawiązano do zadań projektu Life 

Podkowiec+, a w książeczce wydanej do pakietu filmów CD zamieszczono informację o projekcie. 

Koordynator projektu współpracował przy kręceniu zdjęć do jednego z odcinków telewizyjnego cyklu 

filmów „Tańczący z Naturą”, w którym zaprezentowane zostały prace i efekty projektu Podkowiec+. Film 

wyemitowany został 3-krotnie w TVP Polonia. Projekt był także prezentowany w broszurach i materiałach 

wydawanych przez inne organizacje i instytucje. 

 

Promocja projektu w filmach emitowanych w telewizji – realizacja nagrań odcinków serii „Ocalony 

Świat” oraz „Tańczący z Naturą”/ Promotion of the project in national TV - filming of the series "Saved 

World" and "Dancing with Nature" episodes covering Podkowiec+ activities.  

   

 

 

  

http://www.podkowiecplus.pl/
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5.2.6 Plakat (działanie E2) 

Wydano 1000 egz. plakatu popularyzującego działania projektu LifePodkowiec+ oraz Krainę Podkowca. 

Został on rozdysponowany wśród gmin i powiatów na terenie których realizowano wybrane działania 

projektu oraz wśród instytucji, organizacji oraz osób uczestniczących i zainteresowanych projektem. 

Wydano go ze środków overheads. 
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5.2.7 Wykorzystanie mediów społecznościowych (działanie E2) 

Założenia i efekty projektu nagłaśniano poprzez dwa profile Facebookowe: utworzony przed rozpoczęciem 

projektu: https://www.facebook.com/podkowiec/ oraz nowy, utworzony specjalnie na potrzeby projektu: 

https://www.facebook.com/KrainaPodkowca/. Profil "Kraina Podkowca" i „Program ochrony 

podkowca…”w roku 2016 osiągnęły odpowiednio 55 999 i 23 006, w roku 2017 - 57 942 i 13 326, a do 

czerwca 2018 - 11 271 i 8 515 wejść. Łącznie na profilu Kraina Podkowca zamieszczono 269 postów, a na 

profilu „Program ochrony podkowca…” 89 postów związanych z projektem.  

 

Najczęściej odwiedzane posty o projekcie na profilach społecznościowych: Kraina Podkowca i Program 

ochrony podkowca / Most visited posts about the project on teh project fan-pages: Kraina Podkowca and 

Program ochrony podkowca 

 

 

 

5.2.8 Rollborder (działanie E2) 

Wykonano jeden (zgodnie z założeniami projektu) dwustronny rollborder dotyczący projektu w języku 

polskim i angielskim. Był on rozstawiany w celu promowania projektu podczas spotkań, prezentacji, 

konferencji oraz wystąpień medialnych. 
 

   

https://www.facebook.com/podkowiec/
https://www.facebook.com/KrainaPodkowca/?fref=ts
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5.2.9 Gadżety projektowe (działanie E2) 

Zgodnie z założeniami projektu przygotowano gadżety promocyjne: cukierki krówki z logiem Krainy 

Podkowca i tekstem promującym projekt (łącznie 30 kg.), T-shirty promujące projekt wydano w 3 wzorach: 

40 sztuk z logiem projektu, 100 sztuk koszulek z podkowcem małym i 300 sztuk promujących Krainę 

Podkowca. Wykonano plakietki odblaskowe (łącznie 2000 szt.) oraz duże plakiety „Kraina Podkowca” (50 

szt.), ołówki (1000 sztuk), pen drive (200 szt.). Dodatkowo ze środków Overheads wydano 5 wzorów 

podkładek pod kubek w łącznym nakładzie 900 szt. oraz pocztówkę promującą projekt (500 egz.) 

 

Gadżety projektowe - cukierki, ołówki, koszulki, plakietki odblaskowe, oraz pen drive. / Project gadgets – 

candies, pens, T-shirts, reflective plaquettes and a pen-drive. 

   

   

 

Od rozpoczęcia projektu gadżety promujące projekt rozdawane były między innymi podczas 127 wydarzeń 

(na minimalnie 30 zaplanowanych we wniosku). Gadżety pozwalały promować projekt w czasie wystąpień 

i spotkań, m.in. na międzynarodowych konferencjach w Chorwacji i Hiszpanii, dwóch wyjazdach 

studyjnych i wizyty w VWT w Wielkiej Brytanii. Wykorzystywane były jako nagrody w quizach  

i konkursach, co przyczyniało się do poznawania nietoperzy, ich potrzeb i idei projektu.  

   
 

 

5.2.10 Wymiana doświadczeń i kontakty z innymi projektami Life (działania E2 i F3) 

W ramach Kick-off meeting Asystent, Sekretarz i Koordynator finansowy projektu zapoznali się z licznymi 

przedstawicielami organizacji realizującymi projekty LIFE+, a Asystent projektu przedstawił projekt 

LifePodkowiec+. 
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Realizując projekt nawiązano kontakty i wymieniono publikacje lub doświadczenia z przedstawicielami 

następujących projektów Life:  

Pieniński PN projekt „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pienin”; 

Kampinoski PN projekt „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, 

poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”;  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd”; 

Klub Przyrodników ze Świebodzina projekt „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230)  

w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej ”; 

Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia projekt „Drogi dla Natury” (Roads for Nature – campaign promoting 

trees in Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors); 

Uniwersytet w Ljubljanie. Słoweński projekt „Life at Night” (LIFE09 NAT/SI/000378); 

„Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

Szachownica" LIFE12 NAT/PL/000012; 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach 

leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”  

RDOŚ w Krakowie - „Poznaj swoją Naturę” (Life 10INF PL677); 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. – Spotkanie pzedstawicieli projektów Life -  

w ramach II Spotkania Projektów LIFE+ NATURA w Smoleniu;  

Fundacion Global Nature z Hiszpanii (partner Global Nature Fund). LIFE08 INF/D/000022 „B+B 

Campaign - European Business and Biodiversity Campaign”;  

Fundacion Global Nature (partner Bodensee Stiftung) LIFE15 CCA/DE/000072 - LIFE AGRI ADAPT – 

“Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change”;  

LIFE11 NAT/DE/000346 “Große Hufeisennase Bayern (Deutschland) Greater horseshoe bat in Upper 

Palatinate: Optimization of habitats and public perception”;  

APUS & NYCTALUS - Protection of Common Swift (Apus apus) and bats in buldings in Slovakia 

(BIODIV) LIFE10 NAT/SK/000079; 

Quirópteros Valencia - Bats conservation plan in the Valencian community LIFE00 NAT/E/007337.  

Część potrzebnych informacji czerpaliśmy z publikacji Life Chiro Med project (LIFE08 NAT/F/000473) 

 

Wymiana doświadczeń z innymi projektami Life / Exchange of experience with other LIFE project

   
 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3582#Top
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5.2.11 Współpraca i kontakty z innymi organizacjami i instytucjami (działania E2) 

Przy realizacji projektu nawiązano także współpracę z instytucjami i organizacjami prowadzące projekty, 

które nie są finansowane ze środków Life, były nimi:  

DZPK Oddział Jelenia Góra, Stowarzyszeniem Speleoclub Beskidzki, Fundacja In Situ, RDOŚ Rzeszów, 

RDOŚ w Krośnie, RDOŚ Kraków, RDOŚ Opole, ZPK Województwa Śląskiego, Ciężkowicko-Rożnowski 

Park Krajobrazowy, Ojcowski Park Narodowy, Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju, 

Pieniński Park Narodowy, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Centrum Informacji 

Chiropterologicznej ISEZ PAN, Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów – Ośrodek Konferencyjno-

Wystawienniczy, Kasztel w Szymbarku, Fundacja Benevolens, ARGE Naturschutz (Austria), Chiemsee 

Naturführer (Bawaria, Niemcy), Landesbund für Vogelschutz (Bawaria, Niemcy), SECEMU (Hiszpania), 

Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Bayern, Lokalna Grupa Działania z Irlandii – West Cork 

Development Partnership, Vincent Wildlife Trust. 

 

5.2.12 Lista produktów:  

Użycie logo LIFE oraz Natura 2000 

- na wizytówkach projektu  

- na sprzęcie zakupionym do realizacji projektu 

- na dokumentach wewnętrznych organizacji dotyczących realizacji projektu 

- na papierze listowym stosowanym w korespondencji wysyłanej pocztą tradycyjna i elektroniczną 

- na dokumentacji związanej z projektem wysyłanej do odbiorców zewnętrznych, urzędów, wykonawców 

prac itd. 

- na protokołach odbioru i umowach zawieranych z wykonawcami zewnętrznymi  

- na dokumentacjach przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby projektu 

- na kopertach przesyłek wysyłanych pocztą tradycyjną 

- na gadżetach promujących projekt 

- na wydawnictwach (ulotka, raport laika, plakat)  

- na wydawnictwach innych podmiotów nie związanych umową projektu 

- na banerach informacyjnych rozwieszanych na rusztowaniach podczas trwania remontu  

- na tablicach informacyjnych zamocowanych w pobliżu obiektów wyremontowanych w ramach projektu 

- na tablicach informacyjnych umieszczonych na drzwiach wejściowych i w pomieszczeniach biurowych 

wynajmowanych na potrzeby projektu 

- na slajdach prezentacji multimedialnych 

- na stronie internetowej projektu  

 

Tablice informacyjne zostały zamontowane przy następujących obiektach: 

- kościół pw. św. Mikołaja w Tylmanowej, gm. Ochotnica Dolna, woj. małopolskie 

- kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach, gm. Zarszyn,  

woj. podkarpackie 

- kościół św. Mikołaja Biskupa we Wleniu, gm. Wleń , woj. dolnośląskie 

- cerkiew grekokatolicka pw. św. św. Piotra i Pawła w Krynicy Zdroju, gm. Krynica Zdrój woj. małopolskie 

- kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Jazowsku, gm. Łącko, woj. małopolskie 

- wapiennik w Starej Morawie, gm. Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie 

- kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Małastowie, gm. Sękowa, woj. małopolskie 

- kaplica odpustowa w Gorzanowie, gm. Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie 

- budynek dawnego DW Zacisze w Głuchołazach, gm. Głuchołazy, woj. opolskie  

 

Strona internetowa (działanie E2) 

- www.podkowiecplus.pl – strona w dwóch wersjach językowych 

 

http://www.podkowiecplus.pl/
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Listy mailingowe 

Nie tworzono list mailingowych 

 

Produkty audio-wizualne  

W ramach projektu nie planowano i nie wykonano własnych materiałów filmowych.  

 

Informacje o projekcie ukazały się w filmach:  

- odcinku filmu z serii „Ocalony świat” pt. „Głową w dół”, Fragmenty filmu (20.50–21.16 oraz  

25.05–25.32) nawiązują do planowanych zadań projektu Life Podkowiec+. Emisja filmu miała miejsce  

w TVP1, trzykrotnie w TVP Polonia, TVP ABC, dwukrotnie w TVP HD oraz w TVP Historia. Film 

dostępny jest również pod adresem: http://www.tvp.pl/wiedza/przyroda/ ocalony-swiat oraz na YouTube  

a także był rozprowadzany w postaci pakietu filmów na CD. Informacja o projekcie znalazła się  

w książeczce z opisem odcinków załączonej do pakietu płyt CD. 

- odcinku z cyklu filmów „Tańczący z Naturą” pt. „Ten boski podkowiec”. Dotychczas 3 emisje w TVP1 

- odcinku cyklu filmów „Misja Natura” pt. „Szlakiem podkowca małego.” Na końcu odcinka pojawia się 

plansza z informacją o Projekcie Life Podkowiec+ i finansowaniu ze środków instrumentu finansowego 

Life.  

 

oraz w materiałach prezentowanych w telewizji: 

TVP Wrocław i Teleexpress 

http://wroclaw.tvp.pl/17973043/scinka-drzew-z-nietoperzami 

http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/07122014-g2200/17973351  

(od 8.57 do 11.03 minuty programu)  

http://teleexpress.tvp.pl/17698274/08122014-1700 (od 8.22 do 8.40 minuty programu) 

TVP Opole i TVP Wrocław 

http://opole.tvp.pl/20553445/siedlisko-nietoperzy-na-poddaszu-sanatorium 

http://www.mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/badali_populacje_nietoperzy_na_sadecczyznie_-10296.html 

TVP3 Kraków http://www.krakow.tvp.pl/23580753/nietoperze-pomogly-w-remoncie-cerkwi-w-krynicy-

zdroju 

TVP3 Kraków Kronika (minuty 16.51-17.13), widoczne stoisko projektu 

http://www.krakow.tvp.pl/25037170/24-iv-2016godz-1830  

TVP3 wszystkie rozgłośnie regionalne – wywiad z Piotrem Firlejem 

TV Sądeczanin „Nietoperze ratują krynicką cerkiew” 

TV Zemplin (Słowacja) – wywiad z Piotrem Firlejem  

 

Materiał realizowany przez stacje radiowe:  

Radio Rzeszów z okazji powstawania planów ochrony dla obszarów Natura 2000  

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/item/35191-plany-zadan-ochronnych-dla-17-obszarow-natura-

2000 

Radio Kraków z okazji remontu kościoła w Jazowsku 

http://www.radiokrakow.pl/galerie/kosciol-w-jazowsku-k-lacka-wyremontowany-dzieki-nietoperzom/ 

Radio RDN z okazji montażu kraty w Jaskini Roztoczańskiej 

http://www.rdn.pl/index.php/wiadomosci/nowy-sacz/9983-kraty-strzega-bezpieczenstwa-nietoperzy 

Program I Polskiego Radia emitował w dniu 24.07.2015 nagranie zrealizowane przy okazji wizyty 

członków VWT z Wielkiej Brytanii w Polsce 

Radio Kraków -:Nietoperze uratowały zabytkową cerkiew w Krynicy” - Nowy Sącz - Wiadomości - Radio 

Kraków (wywiad z Piotrem Firlejem) 

http://www.tvp.pl/wiedza/przyroda/
http://wroclaw.tvp.pl/17973043/scinka-drzew-z-nietoperzami
http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/07122014-g2200/17973351
http://teleexpress.tvp.pl/17698274/08122014-1700
http://opole.tvp.pl/20553445/siedlisko-nietoperzy-na-poddaszu-sanatorium
http://www.mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/badali_populacje_nietoperzy_na_sadecczyznie_-10296.html
http://www.krakow.tvp.pl/23580753/nietoperze-pomogly-w-remoncie-cerkwi-w-krynicy-zdroju
http://www.krakow.tvp.pl/23580753/nietoperze-pomogly-w-remoncie-cerkwi-w-krynicy-zdroju
http://www.krakow.tvp.pl/25037170/24-iv-2016godz-1830
http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/item/35191-plany-zadan-ochronnych-dla-17-obszarow-natura-2000
http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/item/35191-plany-zadan-ochronnych-dla-17-obszarow-natura-2000
http://www.radiokrakow.pl/galerie/kosciol-w-jazowsku-k-lacka-wyremontowany-dzieki-nietoperzom/
http://www.rdn.pl/index.php/wiadomosci/nowy-sacz/9983-kraty-strzega-bezpieczenstwa-nietoperzy
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http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/nietoperze-uratowaly-zabytkowa-cerkiew-w-krynicy/  

Wywiad w Radio Złote Przeboje z Piotrem Firlejem o podkowcach jako atrakcji turystycznej  

 

  

  

  
 

Broszury, materiały informacyjne, ulotki 

- ulotka w języku polskim 

- ulotka w języku angielskim 

- plakat 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/nietoperze-uratowaly-zabytkowa-cerkiew-w-krynicy/
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Publikacje, podręczniki 

Nie wykonywano 

 

5.2.13 Inne działania  

Działania projektu były nagłaśniane przy okazji imprez lokalnych, konferencji i spotkań. Plakaty 

zapraszające na te wydarzenia zawierały informacje o projekcie LifePodkowiec+ lub wskazywały na 

wybrane elementy projektu. 

 

    

 

Dokonano prezentacji projektu w ramach 57 różnych imprez (na min.30 zaplanowanych we wniosku. 

Działania promocyjne objęły różne pod względem wieku i profesji grupy odbiorców, ale lokowane były 

głównie na obszarze największej koncentracji kolonii podkowca w województwie małopolskim.  

Na wybranych 37 wydarzeniach ustawiano stoisko informacyjne o projekcie. Dwukrotnie (w latach 2016  

i 2017) przeprowadzono Mistrzostwa Ambasadorów Podkowca czyli konkurs promujący wiedzę  

o podkowcu małym, „Krainie Podkowca” i projekcie Life Podkowiec+. 
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Przykłady stoisk informacyjnych / Examples of information stands 

  

    

 

5.2.14 Medalion Złoty Podkowiec (działanie E2) 

Zgodnie z założeniami wniosku wykonano 50 szt. medalionu „Złoty Podkowiec”. Nagradzane nim zostały 

osoby prywatne, które przyczyniły się do ochrony nietoperzy. Wyróżnienia, dla zwiększenia efektu 

promocyjnego, wręczane są przy okazji otwartych imprez plenerowych bądź edukacyjnych, takich jak 

„Korona Pogórzy” czy „Noc Nietoperzy”. 

 

Medal „Złoty Podkowiec”, jego wręczenie i osoby wyróżnione / Golden Horseshoe Bat medal and 

awarded persons 
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 5.2.15 Raport Laika (działanie E2) 

Jednym z produktów projektu jest Raport laika przygotowany w języku polskim i angielskim. Ma on postać 

broszury A4. Podsumowuje i omawia genezę, problemy i działania zaradcze podjęte dzięki realizacji 

projektu Life Podkowiec+. Raport został rozdany i rozesłany w wersji drukowanej i na pen drivach  wśród 

uczestników konferencji międzynarodowej, urzędników RDOŚ oraz osób zainteresowanych projektem, w 

tym członków organizacji ochrony przyrody z Polski i zza granicy.  Dostępny jest także na stronie 

internetowej projektu w języku polskim: http://podkowiecplus.pl/pl/portfolio/raport-z-realizacji-projektu/ 

oraz w wersji angielskiej: http://podkowiecplus.pl/en/portfolio/report-from-the-project-implementation ./ 
 

      

5.3 Ewaluacja realizacji projektu/ Evaluation of Project Implementation 
 

Zastosowana metodyka i ocena skuteczności 

Wszystkie działania na rzecz nietoperzy realizowane w ramach projektu opierały się na wiedzy  

i doświadczeniu w zakresie biologii i ochrony nietoperzy, które posiadał zespól realizujący. 

Stąd prace, do których wykonania musiały być zatrudnione firmy zewnętrzne, podlegały nadzorowi 

przyrodniczemu. Pozwoliło to uniknąć błędów, które skutkować mogły nawet porzuceniem schronienia 

przez zwierzęta lub wręcz ich nieświadomym uśmierceniem.  

 

Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – remonty pokryć dachowych 

Działania te zmierzały do zabezpieczenia znanych kolonii rozrodczych nietoperzy. Dotyczyło  

to obiektów, których skorodowane, przeciekające dachy wymagały wymiany. Jedynie prowadzenie prac 

remontowych w odpowiednim terminie i przy zastosowaniu właściwych technologii i materiałów 

powoduje bezpieczne zachowanie schronienia nietoperzy i zabezpieczenie zwierzętom odpowiednich 

warunków na wiele lat. Prace remontowe nie mogą odbywać się w okresie wiosenno-letnim a dopiero po 

odlocie nietoperzy w okresie późno jesiennym i zimowym. Jest to wymóg konieczny dla zachowania 

kolonii, która w przeciwnym wypadku utraciłaby młode i mogłaby opuścić schronienie na zawsze. 

Wykonanie remontu metodami standardowymi, z użyciem drewna zakonserwowanego środkami grzybo-

i bakteriobójczymi, membran izolacyjnych, sterczących gwoździ z podbitek, bez zachowania 

http://podkowiecplus.pl/pl/portfolio/raport-z-realizacji-projektu/
http://podkowiecplus.pl/en/portfolio/report-from-the-project-implementation
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odpowiednich otworów wlotowych dla nietoperzy (uszczelnienie strychu) doprowadziłoby do trwałego 

zniszczenia schronienia i zaniku kolonii. 

 

Metodyka przyjętych prac remontowych była zgodna ze sztuką budowlaną. Nad dokładnością  

i poprawnością wykonania robót czuwał inspektor inwestorski z długoletnim doświadczeniem. 

Wykonanie takich prac musiało zostać zlecone firmie zewnętrznej z powodu posiadania koniecznych 

uprawnień z zakresu prawa budowlanego oraz wymogów ochrony zabytków. Niemniej konieczne było 

stosowanie rozwiązań wynikających z potrzeb nietoperzy. Dlatego zawierane umowy przewidywały 

dostosowane do wymogów nietoperzy terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. Materiał w postaci drewna 

konstrukcyjnego i desek musiał być dostarczony na plac budowy w stanie surowym i dopiero tu nasączany 

odpowiednimi preparatami antypożarowymi i grzybobójczymi, bezpiecznymi dla nietoperzy. Na etapie 

realizacji prac zabezpieczano otwory wlotowe nietoperzy lub odtwarzano je w odpowiednich miejscach  

i kształcie co wymagało konsultacji. Nad spełnieniem odpowiednich warunków czuwał nadzór 

przyrodniczy. 

 

Do największych trudności związanych z realizacją remontów należał termin ich wykonania. Prace 

musiały być wykonane w czasie jednego sezonu od odlotu zwierząt jesienią do ich powrotu wiosną. Prace 

remontowe w takim zakresie standardowo wykonuje się w okresie wiosenno-letnim. Ma to znaczenie 

także przy kryciu dachu miedzią lub blachą cynkowo-tytanową, których kładzenie w niskich 

temperaturach wymaga dużego doświadczenia, a czasami jest niemożliwe.  

Należy pamiętać, że praca na obiekcie podczas silnych wiatrów, przy oblodzeniu czy deszczu oraz 

podczas krótkiego dnia stanowi duży problem dla firmy wykonującej. Potwierdzają to duże problemy ze 

znalezieniem wykonawcy na prace przy budynku dawnego DW Zacisze w Głuchołazach.  

 

Zastosowanie metod tradycyjnego remontu w okresie letnim byłoby niezgodne z prawem  

i najprawdopodobniej skutkowałoby utratą młodych nietoperzy przez lotne matki, które musiałyby szukać 

innego schronienia. Prowadzenie prac bez odpowiedniego nadzoru przyrodniczego może skutkować źle 

wykonanymi otworami wlotowymi, a jeszcze częściej likwidacją, uszczelnianiem lub zamykaniem gęstą 

siatką wszystkich otworów dla zabezpieczenia strychu przed ptakami i przed nawiewaniem śniegu zimą. 

To spowodowałoby brak możliwości dostania się nietoperzy do schronienia lub brak możliwości wylotu 

na zewnątrz (czyli śmierć uwięzionych osobników). Zastosowanie niewłaściwych materiałów 

budowlanych w postaci nasączonych silnymi preparatami grzybobójczymi drewna konstrukcyjnego 

powoduje opuszczanie kolonii przez nietoperze lub podtrucie. Zatrucia dotyczą szczególnie osobników 

młodych, które wchłaniają te środki przez gołą skórę ocierając się o drewno. 

 

Małe parafie nie dysponują odpowiednimi środkami pozwalającymi wykonać remont dachu w ciągu 

jednego sezonu i do tego zimą. Wiele z takich inwestycji prowadzonych jest długo, częściowo przy 

udziale i możliwościach lokalnych wykonawców i wolontariuszy, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy 

z zakresu potrzeb nietoperzy. Prowadzenie prac przez kilka sezonów doprowadziłoby do skutecznej 

likwidacji stanowiska. Dlatego przeprowadzenie jednorazowo solidnego remontu przez wynajęcie 

wykonawcy zewnętrznego, posiadającego doświadczonych pracowników, było jedynym wyjściem 

gwarantującym utrzymanie kolonii rozrodczej na strychach kościołów.  

 

W efekcie prace zakończono i odebrano protokołami odbioru, wysoko oceniając ich wykonanie. Dziewięć 

schronień kolonii nietoperzy zostało zabezpieczonych na ponad 80 lat. Skuteczność zastosowanej metody 

od strony zabezpieczenia poddasza przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz 

poprawa warunków mikroklimatycznych zauważana jest od razu. Prace uznano za wykonane prawidłowo. 

Zaakceptowały je również nietoperze, które wróciły do swych odnowionych kolonii. 
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Nietoperze po remoncie dachu w koloniach:  Krynica Zdrój, Nowosielce, Wleń, Głuchołazy, / Bats after 

the roof renovation in the roosts in: Krynica Zdrój, Nowosielce, Wleń, Głuchołazy,  

   

   

 

Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – Instalacja platform na guano  

Prace muszą być prowadzone po opuszczeniu schronienia przez nietoperze. Nad wykonaniem platformy 

zgodnie ze sztuką budowlaną czuwał inspektor inwestorski. Nadzór przyrodniczy sprawdzał stosowanie 

rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla nietoperzy w sytuacji konkretnego obiektu. Każdy budynek 

ma inne warunki mikroklimatyczne, kubaturę i stopień dostępności pomieszczeń dla nietoperzy. 

Podstawowym zadaniem platformy jest zbieranie guana na równej powierzchni pokrytej folią co ułatwia 

jego sprzątanie i zmniejsza uciążliwość kolonii oraz zapewnia bezpieczeństwo sprzątającym. Ma to 

znaczący wpływ na stosunek użytkowników obiektu do istnienia kolonii w budynku. Budowa platformy 

jest dobrym rozwiązaniem również dlatego, że oddziela przestrzeń użytkowaną przez ludzi od poddasza, 

może stanowić dodatkowe miejsce podczepiania się pod nią nietoperzy, niekiedy daje okazję do 

udrożnienia przelotów do innych pomieszczeń nie użytkowanych przez ludzi a nie dostępnych wcześniej 

dla nietoperzy.  

 

Guano na wykonanych w ramach projektu platformach / Guano deposits on the platforms installed by the 

project.  
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Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – Prace adaptacyjne i niespodziewane działania ochronne  

Prace adaptacyjne to działania w koloniach rozrodczych lub ich pobliżu stosowane dla poprawy 

warunków bytowych nietoperzy. Metody zastosowane dla realizacji tego zadania obejmują bardzo dużo 

form działania. Nie są one jednak stosowane w sposób automatyczny. Dla każdej kolonii objętej pracami 

przygotowano indywidualną dokumentację opartą na obserwacjach i pomiarach, odpowiadającą  

na pytanie jakie warunki warto poprawić w obiekcie, z punktu widzenia nietoperzy.  

Stosowano różne rozwiązania techniczne, ograniczające ilość wpadającego do wnętrza kolonii światła, 

tworzono przegrody termiczne i schrony dla nietoperzy, oddzielano przestrzeń dla nietoperzy od części 

użytkowanej przez ludzi, udostępniano pomieszczenia pozwalające na ochłodzenie się zwierząt (np. 

piwnice) lub miejsca dogodne do przesiadywania. Stosowane materiały dobrane były z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa nietoperzy (surowe drewno, kamień, używanie farb bezpiecznych dla ssaków) 

Zastosowane udogodnienia sprawdziły się i udokumentowano korzystanie przez nietoperze  

z wprowadzonych adaptacji. Przy rozwiązaniach typu: osłonięcie wlotu lub zasłonięcie okna widoczny 

jest natychmiastowy pozytywny efekt w postaci zmniejszenia ilości światła wpadającego  

do pomieszczenia. W wypadku rozwiązań, takich jak schrony, przegrody termiczne czy przeloty efekty 

mogły być oceniane dopiero po przylocie nietoperzy do kolonii, podczas kontroli letniej stanowisk lub  

za pomocą monitoringu automatycznego.  

Zastosowane metody są skuteczne, a ich wykorzystanie zależy od pory dnia, temperatury i warunków 

wewnątrz schronienia. Niekiedy, gdy zastosowany materiał miał swój intensywny naturalny zapach, 

nietoperze korzystały z takiej adaptacji po upływie 1 sezonu, gdy te świeże elementy wywietrzały. 

Przykłady wykorzystywania adaptacji przez nietoperze udokumentowano zdjęciami. 

 

Przykłady wykorzystywania adaptacji przez nietoperze zarejestrowane podczas monitoringu oraz przez 

kamery na podczerwień / Examples of bats using the adaptations, registered with the infrared camera.  

    
 

      

 

Zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych w kolonii oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

przebywających w niej nietoperzy będzie miało wpływ na kondycję i przeżywalność konkretnych 

osobników. Biorąc pod uwagę, że nietoperze zwykle wychowują w ciągu roku jedno młode zastosowanie 

adaptacji w perspektywie długofalowej będzie mieć wpływ na sukces rozrodczy i stabilność danej kolonii.  
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Ochrona zimowych stanowisk nietoperzy  

W warunkach polskich jedyną skuteczną metodą ochrony zimowisk nietoperzy jest ich zamknięcie przez 

zastosowanie krat o konstrukcji gwarantującej przelot nietoperzy i jednocześnie uniemożliwiającej wejście 

człowieka. Kraty nie powodują zmian mikroklimatycznych we wnętrzu zimowiska. Muszą być 

skonstruowane tak, aby były odporne na uszkodzenia mechaniczne i próby rozbicia zamka. Nasze 

Towarzystwo posiada długoletnie doświadczenie w stosowaniu takich rozwiązań i modernizowało je  

w odpowiedzi na działania wandali. Zastosowane w ramach projektu kraty zostały indywidualnie 

przygotowane do specyfiki każdego obiektu i skutecznie chronią miejsca hibernacji. W ciągu 4 lat od ich 

zamontowania nie odnotowano uszkodzenia którejkolwiek z krat. We wszystkich zabezpieczonych 

miejscach zimowania wzrasta ilość hibernujących nietoperzy i przybywa gatunków korzystających z tych 

schronień. 

 

Nasadzenia ciągów roślinności i pielęgnacja starych drzew wokół stanowisk nietoperzy w celu odtworzenia 

tras przelotów nietoperzy 

Uzupełnienie tras przelotów nietoperzy na żerowiska ma duże znaczenie dla ich bezpieczeństwa jak i dla 

zachowania kolonii rozrodczej w dobrej kondycji. Nasadzanie drzew i krzewów tworzy pas łączący kolonię 

z żerowiskiem (np. w postaci lasu lub pasa zadrzewień nadrzecznych). Nie ma innej skutecznej metody 

poprawy warunków przelotu na żerowiska. Jedyną tańszą metodą jest zapobieganie wycinaniu drzew,  

co nie zawsze jest możliwe ze względu choćby na wiek drzew i związane z tym zagrożenie osób lub mienia. 

Pielęgnacja i nasadzenia realizowane przez właścicieli wokół obiektu zwykle odbiegają od potrzeb 

nietoperzy. Nasadza się często drzewa i krzewy iglaste. Wynika to z niechęci do sprzątania opadających 

jesienią liści. Wybierając miejsca nasadzeń właściciele nie biorą pod uwagę potrzeb kolonii nietoperzy. 

Zastosowanie nasadzeń respektujących takie wymagania musi współgrać z ogólnym planem 

zagospodarowania i funkcją obiektu, respektować zastrzeżenia WUOZ i spełniać swoje zadanie. Tam gdzie 

to możliwe starano się sadzić lipy, które w pobliżu kolonii stanowią osłonę dla wylatujących na żer 

nietoperzy. Jednocześnie przyciągają one dużo owadów i stają się miejscem zerowania, z którego 

korzystają młode matki podkowca małego, zostawiające swoje małe na strychu. Takie żerowisku blisko 

otworów wlotowych do kolonii ma duże znaczenie zwłaszcza podczas deszczu. Ponieważ większość 

nasadzeń stanowi uzupełnienie istniejących tras przelotów nietoperzy wykorzystują one te nasadzenia jako 

osłonę od momentu ich posadzenia. Monitoring wykazał, że nowe trasy wprowadzone jako udogodnienia 

lub skracające trasy przelotów i zwiększające bezpieczeństwo nietoperzy są rozpoznawane przez zwierzęta 

i wykorzystywane. 

Przykład wykorzystywania nowo powstałej trasy przelotów przez nietoperze / Example of bats using 

recovered flyway.  
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Działania promujące właściwe rozwiązania i pozytywny wizerunek nietoperzy 

Dla budowania pozytywnego wizerunku nietoperzy wybrano pogodny rysunek podkowca w logo Krainy 

Podkowca. Pojawiało się ono na gadżetach projektowych i w publikacjach. Na części koszulek 

przedstawiono nietoperza jako pogromcę komarów. Przy okazji wydarzeń związanych z projektem 

stosowano pozytywnie nastrajające do nietoperzy hasła - jak na przykład „Podkowiec ma gust”. Powstała 

również zabawna maskotka edukacyjna, przedstawiająca podkowca jako uśmiechniętego sympatycznego 

zwierzaka, potrafiąca zwijać skrzydła, która waży tyle ile dorosły nietoperz i co ważne każdy korzystając 

z instrukcji na stronie projektu może ją sam wykonać. Działania , takie jak: prowadzenie konkursów 

podczas imprez plenerowych oraz przez Internet, promowanie projektu i związanych z nim imprez przez 

stronę internetową i Facebook, docieranie do wybranych osób i grup przez wydawnictwa i gadżety 

przyniosły efekty w postaci odbioru nietoperzy jako zwierząt zagrożonych, przyjaznych człowiekowi  

i sympatycznych, a także promowały efekty ekologiczne i społeczne projektu.  

 

Wyniki widoczne natychmiast 

Zabezpieczenie siedliska i poprawa jego stanu jest widoczna natychmiast po zakończeniu prowadzenia prac 

budowlanych oraz wykonania adaptacji czy nasadzeń. Stwierdzenie czy wykonane udogodnienia zostały 

zaakceptowane przez zwierzęta następowała wiosną po zakończeniu prac, gdy nietoperze wracały do swych 

kolonii. Wszystkie prace wykonane w ramach projektu dzięki stosowanemu nadzorowi przyrodniczemu  

w trakcie ich wykonywania przyniosły konkretne korzyści przyrodnicze w postaci lepszego stanu schronień 

letnich, tras przelotów i zimowisk nietoperzy. 

 

Poprawki, które zastosowano  

W trakcie realizacji adaptacji (zadanie C3) wykryto pewną prawidłowość, o której wcześniej nie wiedziano. 

Po zamontowaniu deski z nacięciami na betonowym sklepieniu w zamku w Niedzicy odkryto, że podkowce 

czepiają się nadal betonowych szczelin i tylko nieznacznie korzystają z zainstalowanego udogodnienia.  

To nasunęło przypuszczenie, że podkowce jako pierwotnie zwierzęta jaskiniowe, wolą kamienne struktury. 

Może mieć też znaczenie chłodniejsza powierzchnia kamienia, co stanowi przyjemniejsze miejsce 

odpoczynku na rozgrzanym strychu. W trakcie projektu zaczęto mocować różnego rodzaju kamienne  

i cementowe prefabrykaty w schronieniach na poddaszach. Okazało się ze szybko zostały zaakceptowane 

przez nietoperze. Taka modyfikacja została wprowadzona w wielu miejscach, gdzie wcześniej prowadzono 

adaptacje, zwiększając w ten sposób różnorodność i atrakcyjność schronień dla podkowców małych. Brak 

tego rozwiązania nie miałby negatywnych skutków, gdyż od niego nie zależy egzystencja kolonii (jak  

w przypadku braku otworów wlotowych), ale w ten sposób jeszcze w większym stopniu zróżnicowano 

warunki bytowe nietoperzy w ich koloniach. 

 

5.4 Analiza korzyści długoterminowych  
 

5.4.1 Korzyści dla środowiska 

a. Bezpośrednie ilościowe korzyści dla środowiska 

Polepszenie warunków bytowych nietoperzy w 63 koloniach rozrodczych  

Zabezpieczenie warunków w 9 koloniach poprzez remont dachu 

Budowa 7 platform na guano 

Zabezpieczenie kratami 3 zimowisk nietoperzy 

Zabezpieczono trasy przelotów nietoperzy poprzez nasadzenia roślinności w otoczeniu 39 kolonii 

rozrodczych i modyfikację iluminacji 8 budynków  

Przeprowadzono adaptacje w koloniach rozrodczych poprzez zastosowanie m.in.: 

schronienia wiszące, stojące lub zbudowane poprzez wydzielenie części strychu – 45 szt 

zabezpieczenie schronień przed drapieżnikami przez zastosowanie antykuny – 22 szt 

wykonano dodatkowe otwory wlotowe lub polepszono istniejące w 22 budynkach 
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zastosowanie korytek zaciemniających wloty w 35 obiektach; 

ustawiane ekranów zaciemniających na 16 strychach; 

przystosowanie 13 piwnic lub stworzenia tzw cool roomu w 13 koloniach 

zabezpieczono kolonie przed wchodzeniem przypadkowym osób do kolonii przez wykonanie zamknięć, 

klap w 21 obiektach 

na 31 strychach wprowadzono rozwiązania zabezpieczające przez guanem nietoperzy 

 

b. Istotność dla znaczących kwestii środowiskowych lub obszarów politycznych 

Ochrona trzech gatunków nietoperzy, objętych projektem realizuje postanowienia podpisanych przez 

Polskę porozumień i konwencji: Konwencja Berneńska (Załącznik II), Konwencja Bońska (Załącznik II), 

Dyrektywa Siedliskowa UE (Aneks II i IV) oraz porozumienie EUROBATS (Załącznik I). Projekt 

przyczynił się równocześnie do realizacji „Krajowego planu ochrony podkowca małego” opracowanego 

przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z prawem polskim gatunki projektowe objęte są ochroną  

i wymagają czynnej ochrony.  

W przypadku podkowca małego, którego liczebność w monitorowanych koloniach osiąga obecnie poziom 

ok. 8500 samic, a szacujemy, że cała populacja na terenie realizacji projektu liczy już ok. 14 000 osobników 

co stanowi istotną część populacji europejskiej. 
 

Zgłoszona została propozycja zmian granic obszaru Natura 2000 Nietoperze Powiatu Gorlickiego (PLH 

120094), aby włączyć do obszaru schronienie kolonii rozrodczej podkowca małego w cerkwi w Ropie.  

W ramach projektu uczestniczono w prowadzeniu uzgodnień z udziałem RDOŚ Kraków i społeczności 

lokalnej. 

Spotkanie w Ropie na temat możliwości rozszerzenia obszaru Natura 2000 i propozycja zmiany granic ostoi 

zaznaczona na mapie. / Meeting in Ropa to discuss the Natura 2000 expansion and a map with proposed 

change of its border.  

  

Projekt umocnił pozytywne nastawienie do obszarów Natura 2000 wśród właścicieli i zarządzających 

obiektami, które zostały wyremontowane oraz wśród parafian i mieszkańców miejscowości w których 

prowadzono działania, co wspiera proces zarządzania obszarami Natura 2000 w Polsce.  
 

W trakcie projektu  wystąpiono z pismem do RDOŚ w Opolu o uzupełnienie SDF Ostoi Sławniowicko – 

Burgrabickiej (PLH 160004) poprzez dodanie sztolni w Sławniowicach jako miejsca zimowania mopka. 

 

5.4.2 Stabilność długoterminowa  

a. Długoterminowe ilościowe korzyści dla środowiska 

W okresie trwania projektu w stanowiskach objętych działaniami i monitoringiem stwierdzono wzrost 

liczebności podkowca małego i nocka dużego o około 30%, a nocka orzęsionego o 100% (dla stanowisk 

skontrolowanych w każdym z 5 lat projektu). Nie można określić jednoznacznie w jakim stopniu wzrost 

ten wynika z podjętych działań.  
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W kolejnych sezonach rozrodczych prowadzony będzie monitoring. Pozwoli to na utrzymanie kontaktu  

z właścicielami obiektów w których prowadzono prace. Jednocześnie w trakcie kontroli wykrywane będą 

przypadki wymagające interwencji.  
 

Prywatni właściciele obiektów zdeklarowali chęć dalszej współpracy oraz 30 letni okres utrzymania 

efektów projektu.  
 

Dzięki remontom dachów, nie tylko zostaną zachowane stanowiska, ale zmniejszy się też częstość 

odwiedzin na poddaszach, co jest bardzo istotne z punktu widzenia kolonii nietoperzy. Szczelny dach nie 

wymaga częstych odwiedzin na poddaszu, a remonty doraźne lub próby zabezpieczenia poszycia dachu 

wymagałoby hałasowania, obecności ludzi i przepłaszania nietoperzy. 

 

b. Długoterminowe/ilościowe korzyści ekonomiczne  

Remonty 9 dachów budynków zapewniły schronienie na długie lata istniejącym na poddaszach koloniom 

nietoperzy, a równocześnie przyczyniły się do wsparcia ekonomicznego małych lokalnych społeczności 

poprzez odciążenie ich z często niemożliwego do udźwignięcia wysiłku ekonomicznego w postaci kosztów 

wymiany dachu.  
 

Remont dachu zabezpiecza cały budynek przed niszczeniem z powodu warunków atmosferycznych,  

co prowadziłoby do konieczności poniesienia dużo większych kosztów w przyszłości oraz niszczenia 

wartościowych kulturowo i historycznie elementów wyposażenia.  
 

Właściciele, przewodnicy i instytucje dzięki działaniom projektu poszerzyli swoje oferty w zakresie 

edukacji, turystyki i animacji kulturalnych o elementy związane z nietoperzami. Na przykład 

Stowarzyszenie Muzeum-Wapiennik ze Starej Morawy złożyło wniosek o dofinansowanie na sprzęt  

w postaci kamery i stworzenie możliwości udostępniania turystom obrazu z kolonii nietoperzy, której dach 

wyremontowano w ramach projektu Life Podkowiec+. 

 

c. Długoterminowe /ilościowe korzyści społeczne 

Zagwarantowanie dobrego stanu technicznego budynku przez co najmniej 80 lat, dzięki przeprowadzonym 

remontom dachów daje podstawy do utrzymania ich funkcji. Ma to znaczenie dla społeczności lokalnej,  

w tym mniejszości religijnych.  
 

Budynki z koloniami nietoperzy, w których prowadzono prace remontowe to w większości świątynie, 

kaplice i budynki wykorzystywane do celów edukacyjnych. Zabezpieczono w ten sposób na wiele lat 

substancję, która jest ważna dla społeczności lokalnych.  
 

Korzyści odniosły także służby ochrony zabytków, które po wyremontowaniu objętych projektem 

zabytkowych dachów odniosły korzyść z zamiany niszczejących pokryć dachowych na nowe, które mogą 

być wizytówką dobrych działań w ochronie zabytków.  
 

W świadomości mieszkańców ochrona przyrody oraz pozytywny wizerunek nietoperzy wzmocnione 

zostały dzięki odniesionym korzyściom i nagłośnieniu projektu przez media.  
 

Kontynuacją działań projektu są już podjęte przez trzy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska  

na obszarze „Krainy Podkowca” przedsięwzięcia wzmacniające populacje nietoperzy zamieszkujące 

budynki na tym terenie.  
 

Osoby decyzyjne (np. urzędnicy, właściciele i zarządcy obiektów, samorządowcy) poznali sposoby 

ochrony nietoperzy i wykorzystania obecności ich kolonii dla rozwoju lokalnego oraz godzenia pozornie 

sprzecznych interesów człowieka i przyrody. 
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5.4.3. Powtarzalność, demonstracja, możliwość przenoszenia, współpraca 

Nowe projekty realizowane przez RDOŚ w Krakowie i Rzeszowie zostały opracowane na bazie 

doświadczeń projektu LIFE Podkowiec+, przewidziane w tych projektach działania powielają strukturę 

projektu LIFE Podkowiec+ (remonty dachów, platformy, adaptacje schronień letnich i zimowych, ochrona 

tras przelotów). 

Wypracowane i stosowane w projekcie rozwiązania (adaptacje siedlisk na strychach budynków), można 

stosować w innych budynkach, po ewentualnym dostosowaniu do konkretnej sytuacji. Są to pewne 

standardy, które zostały zaprezentowane na stronie internetowej, podczas konferencji międzynarodowych 

i w raporcie laika, i dzięki temu mogą być stosowane przez innych. 

Wykorzystanie w projekcie LIFE Podkowiec+ działań wypracowanych w innych krajach stanowi 

potwierdzenie ich powtarzalności. Przykładowo, poznane podczas wizyt w organizacjach zagranicznych 

sposoby modyfikacji oświetlenia budynków (słoweński projekt LIFE at night), oraz zabezpieczenia przed 

drapieżnikami (tzw. antykuny) stosowane przez Vincent Wildlife z Wielkiej Brytanii zostały  

z powodzeniem zaadaptowane do polskich warunków.  

Dzięki monitorowaniu działań projektu odkryto, że podkowce małe niekiedy wybierają jako miejsce 

przesiadywania podłoże kamienne. Zastosowane w projekcie modyfikacje (mocowanie kamieni i bloczków 

gresowych) okazały się skuteczne. Ten typ adaptacji wzbudził duże zainteresowanie obecnych  

na konferencji podsumowującej projekt chiropterologów z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Słowenii, którzy 

planują stosowanie ich u siebie. 

Z inicjatywy uczestników konferencji podsumowującej projekt Life Podkowiec+ reprezentujących ich 

kraje w EUROBATS, sekretariat tego porozumienia powielił anglojęzyczną wersję Raportu laika  

i dostarczył jako materiał na spotkanie EUROBATS w Tallinie w dniach 14-17.05.2018 roku  

Idea Krainy Podkowca jako obszaru geograficznego przyjaznego nietoperzom i ludziom okazała się 

trafionym narzędziem promocyjnym. Rozwiązania w zakresie promocji takie jak medal, znak jakości, 

certyfikowane szkolenia dla przewodników, maskotka projektu są już stosowane w wielu projektach  

i można je naśladować lub rozbudowywać. Przygotowana została koncepcja Europejskiej Krainy 

Podkowca, zebrany jest zespół międzynarodowy, który opracowuje wniosek o dofinansowanie takiej 

współpracy. 

5.4.4. Lekcje najlepszych praktyk 

Światowej klasy ekspert w ochronie podkowców, Henry Schofield, określił projekt Life Podkowiec+ jako 

jeden z najbardziej kompleksowych i całościowych projektów ochrony nietoperzy w Europie. 

Zaproponował aby przenieść zdobyte doświadczenia do innych krajów, zwłaszcza w Europie Środkowej, 

gdzie panują podobne warunki. Zaproponował także aby PTPP „pro Natura” przeprowadziła warsztaty dla 

organizacji chroniących nietoperze z innych krajów. Zaproponował także aby zaktualizować wydany 10 lat 

temu brytyjski podręcznik ochrony podkowca małego i rozszerzyć go na całą Europę z uwzględnieniem 

przykładów z Polski, Słowenii i krajów Zachodniej Europy. Powstał międzynarodowy zespół, który ma 

przygotować koncepcję i zakres takiego wydawnictwa.  

Słoweńcy zaprosili PTPP „pro Natura” w roli ekspertów do tworzonego projektu czynnej ochrony 

stanowisk letnich podkowca małego, którego koncepcja została złożona do mechanizmu finansowego 

Life+. 

5.4.5. Wartość demonstracyjna i innowacyjna 

Zastosowano w projekcie nowe rozwiązania polegające na polepszaniu warunków bytowych nietoperzy  

w schronieniach (prace adaptacyjne). Zastosowano bardzo różnorodne rozwiązania w zależności od 

potrzeb, możliwości i lokalnych warunków poprawiające warunki panujące w siedlisku w zakresie redukcji 
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oświetlenia, zróżnicowanie warunków termicznych, poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie dostępności 

siedliska, zmniejszenie uciążliwości nietoperzy i tym samym ograniczenia występowania konfliktów itp. 

Zastosowanie na terenie Polski nowego sposobu oświetlania zabytków, respektującego potrzeby nietoperzy 

mieszkających w obiekcie, może przyczynić się do wprowadzenia ograniczeń w „śmieceniu światłem” 

zwłaszcza przy obiektach, w których istnieją kolonie rozrodcze nietoperzy. Jest to przykład godzenia 

interesów kultury, oczekiwań mieszkańców oraz interesu gospodarczego z potrzebami nietoperzy, których 

rytm dobowy jest zaburzany przez niewłaściwe oświetlenie, co zagraża osłabieniem kondycji nietoperzy, 

opuszczeniem budynku przez zwierzęta lub wyłapaniem przez drapieżniki. 

 

Wprowadzono narzędzia budowania poparcia społecznego i sympatii dla podkowca małego przez 

zaangażowanie przewodników turystycznych, realizację koncepcji Ambasadorów Podkowca jako osób 

zwielokratniających efekty działań, pobudzanie mody na identyfikowanie się z podkowcem jako wartością 

regionalną, uaktywnianie odbiorców różnych działań rekreacyjnych i turystycznych w związku  

z podkowcem (rowerowy rajd podkowca, podkowcowa gra miejska - quest, festyny, Noc Muzeów pod 

hasłem podkowca, zajęcia artystyczne, wypieki, konkursy, łamigłówki, pamiątki).  

 

5.4.6. Długoterminowe wskaźniki powodzenia projektu 

Aby uznać za trwałe powodzenie projektu przyjmujemy, że na obszarze jego prowadzenia, czyli w „Krainie 

Podkowca”: 

- szacowane populacje gatunków objętych działaniami będą nie mniejsze niż: 

podkowiec mały - 12.000 osobników (z czego ok. 8500 samic i ok 1000 samców w koloniach rozrodczych 

podlegających monitoringowi). Szacowana populacja w momencie rozpoczęcia projektu 8.500; 

nocek duży – 5.500 osobników, szacowana populacja w znanych i monitorowanych koloniach na obszarze 

projektu. W momencie rozpoczęcia projektu szacowano wielkość populacji na 4.200 osobników; 

nocek orzęsiony – 2.500 osobników, szacowana populacja w znanych i monitorowanych koloniach na 

obszarze projektu. W momencie rozpoczęcia projektu szacowano wielkość tej populacji na 1.500 

osobników; 

Szacowane wielkości populacji wynikają z odnotowanego, dzięki monitoringowi, powolnego wzrostu 

populacji, jaki odnotowano dla wszystkich trzech gatunków objętych projektem.  

- liczba stanowisk trzech gatunków projektowych na obszarze projektu nie będzie mniejsza niż 85. 
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6. Uwagi do sprawozdania finansowego/ Comments on the financial report 
 

 6.1 Podsumowanie poniesionych kosztów /Costs incurred 

KOSZTY PONIESIONE W PROJEKCIE LIFE PODKOWIEC+ 

Kategorie kosztów 

Całkowity koszt w € 

według decyzji 

Komisji 

Koszty poniesione w 

€ 
% z całości kosztów 

1. Personel 914 201,00 874 969,65  95,71% 

2. Podróże i diety 152 274,00 153 896,92  101,07% 

3. Usługi zewnętrzne 1 974 938,00 1 788 422,09  90,56% 

4. Środki trwałe        

Infrastruktura 0,00 0  0  

Sprzęt 162 500,00 152 735,25  93,99% 

Prototyp 0,00 0  0  

5. Zakup ziemi / 

dzierżawa 
0,00 0  0  

6. Materiały 0,00 0  0  

7. Inne koszty 800,00 923,87  115,48% 

8. Koszty ogólne  224 329,00 206 578,14  92,09% 

RAZEM 3 429 042,00 3 177 525,92  92,67% 

 

6.2  System rachunkowości/ Accounting system 
Zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości w PTPP pro Natura dla prowadzonych przez Podmiot 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Funduszy Unijnych, prowadzi się w miarę 

istniejących potrzeb wyodrębnioną dla każdego projektu księgową ewidencję analityczną lub księgową 

ewidencję syntetyczną i analityczną.  

 

6.3  Umowy partnerskie/ Partnership arrangements  
nie dotyczy 
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6.4  Podsumowanie kosztów działań wg zadań/ Summary of costs per action 

Action no. Short name of action 1. Personnel 
2. Travel and 
subsistence 

3. External 
assistance 

4.a Infra-
structure 

4.b Equip-
ment 

4.c 
Prototype 

5. Purchase 
or lease of 

land 

6. 
Consumables 

7. Other costs TOTAL 

A1 
 „Przygotowanie i procedury 
związane z dokumentacją 
techniczną i projektową” 

158 333,70 22 162,14 87 566,39       268 062,23 

C1 
„Ochrona letnich stanowisk 
nietoperzy – remonty pokryć 
dachowych” 

6 245,36 2 684,64 1 251 633,56       1 260 563,56 

C2 
„Ochrona letnich stanowisk 
nietoperzy – instalacja 
platform na guano” 

3 132,43 1 231,54 75 213,10       79 577,07 

C3 

„Ochrona letnich stanowisk 
nietoperzy – prace 
adaptacyjne i niespodziewane 
działania ochronne” 

171 157,79 57 467,18 93 496,11       322 121,08 

C4 
„Ochrona zimowych stanowisk 
nietoperzy” 

7 596,98 1 545,89 4 372,56       13 515,43 

C5 
„Kształtowanie bezpiecznych 
tras przelotu nietoperzy do 
kolonii letnich” 

10 222,10 5 287,41 178 940,17  53 060,78     247 510,46 

D1 
„Monitoring liczebności 
nietoperzy”  

80 811,40 36 235,02 19 162,91  99 674,47     235 883,80 

D2 
„Ocena wpływu społeczno-
gospodarczego 
podejmowanych działań” 

1 554,84 5,04        1 559,88 

E1 
„Wdrożenie znaku jakości 
„Kraina podkowca” 

7 561,09 1 205,60 479,70       9 246,39 

E2 
„Informowanie społeczeństwa 
o działaniach projektu” 

57 771,63 8 451,50 19 886,69      71,95 86 181,77 
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F1 „Zarządzanie projektem” 365 477,08 12 084,96 16 381,77       393 943,81 

F2 
„Monitorowanie postępu 
realizacji projektu” 

5 105,25         5 105,25 

F3 
„Tworzenie sieci z innymi 
projektami” 

 5 536,00 39 254,70      851,92 45 642,62 

F4 „Audyt zewnętrzny”   2 034,43       2 034,43 

Overheads Overheads          206 578,14 

   TOTAL 874 969,65 153 896,92 1 788 422,09 0,00 152 735,25 0,00 0,00 0,00 923,87 3 177 525,92 

 

7. Aneksy/Annexes 
7.1  Aneksy administracyjne/ Administrative annexes 

Umowy partnerskie  

Nie dotyczy – nie zawierano umów partnerskich  

N/A No partnership agreement was made 
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7.4 Końcowe tabele wskaźników/ Final table of idicators 
Poniższa tabela przedstawia zakres i stopień zaawansowania projektu z podziałem na zadania. 

 

Zadanie Wskaźnik Przewidywane we 

wniosku 

Osiągnięte  Ocena 

Działanie A1 
„Przygotowanie i 
procedury związane z 
dokumentacją 
techniczną i 
projektową” 

Liczba 
dokumentacji 
technicznych i 
projektowych do 
zadań C.1, C.2, 
C.3, C.5 

min. 95 
dokumentacji 

186 dokumentacji, w tym: 
6 projektów remontów dachów 
(C1)  
5 projektów budowy platform 
(C2)  
60 dokumentacji technicznych 
do prowadzenia adaptacji (C3) 
60 dokumentacji dotyczących 
tras przelotów nietoperzy oraz 
55 dokumentacji projektowych 
dot. urządzania i utrzymania 
zieleni i warunków oświetlenia 
obiektu ze względu na 
zachowanie tras przelotów (C5) 

Zadanie zrealizowano w całości. Dokumentacje 
wykonywane były przez podmioty zewnętrzne i 
przez etatowych pracowników projektu. 
Stanowiły podstawę do uzyskania zezwoleń oraz 
realizacji konkretnych zadań w projekcie. 
Planowany we wniosku wskaźnik został 
przekroczony, gdyż zależał w dużej mierze od 
liczby obiektów dla których przygotowywano 
dokumentacje, a projekt określał minimalną 
liczbę potrzebnych dokumentacji. Wskaźnik 
ukazuje stopień zaangażowania prac w zadaniu 
A1.  

Działanie A1 
„Przygotowanie i 
procedury związane z 
dokumentacją 
techniczną i 
projektową” 

Liczba 
kosztorysów do 
zadań C1, C2, C5 

min 55 
kosztorysów 

65 kosztorysów w tym:  
5 kosztorysów remontów 

dachów 

5 kosztorysów budowy platform 

55 kosztorysów tras przelotów  

Zadanie zrealizowano w całości. Kosztorysy 
wykonywane były przez firmy projektujące 
remonty budynków i odtwarzania tras 
przelotów nietoperzy. Służyły za podstawę do 
wyceny działań na etapie przygotowywania 
postepowania wyboru wykonawców. 
Planowany we wniosku wskaźnik został 
przekroczony, gdyż zależał w dużej mierze od 
liczby obiektów dla których przygotowywano 
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dokumentacje, a projekt określał minimalną 
liczbę potrzebnych dokumentacji. 

Działanie A1 
„Przygotowanie i 
procedury związane z 
dokumentacją 
techniczną i 
projektową” 

Liczba 
postępowań 
wyboru 
wykonawców A1, 
C1, C2, C3, C5, F3 

 

min 6 procedur 52 procedury w tym: 
9 procedur na wykonanie 
dachów i platform,  
1 dotycząca dokumentacji 
projektowych dot. urządzania i 
utrzymania zieleni,  
1 na inspektora nadzoru dla 
zadań C1 i C2,  
1 na wykonanie projektów 
budowlanych w zadaniach C1 i 
C2 
2 procedury na zakup sprzętu 
do zadania C5  
25 procedur na zakup 
materiałów do prac 
adaptacyjnych 
5 na wykonanie nasadzeń i 
pielęgnacji zieleni w celu 
zachowania tras przelotów 
nietoperzy 
2 na modernizację oświetlenia 
budynków z koloniami 
nietoperzy 
2 na organizację 2 wyjazdów 
studyjnych zagranicznych 
1 wydania Raportu Laika 
3 dotyczące organizacji 
konferencji międzynarodowej 

Zadanie zrealizowano w całości. Wskaźnik 
przewidywany we wniosku został przekroczony, 
gdyż projekt określał minimalną liczbę procedur. 
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Działanie C1 „Ochrona 
letnich stanowisk 
nietoperzy – remonty 
pokryć dachowych” 

Liczba budynków - 
remont poszycia 
dachowego 

9 szt. 9 szt. Działanie zrealizowano w całości. Wskaźnik został 
osiągnięty dzięki zamianie jednego z obiektów 
(właściciel wycofał się z realizacji planowanego 
remontu) na budynek z listy rezerwowej. 
Realizacja zadania uległa przedłużeniu do I 
kwartału 2018 roku, ze względu na trudności ze 
znalezieniem wykonawcy na wykonanie prac 
budowlanych. 

Działanie C2 „Ochrona 
letnich stanowisk 
nietoperzy – instalacja 
platform na guano” 

Liczba 
zainstalowanych 
platform  

min 6 szt. 7 szt. Działanie zrealizowano w całości. Zgodnie z 
założeniami projektu wykonano 6 platform na guano 
nietoperzy. Dodatkowa platforma powstała w 
budynku z listy rezerwowej, w którym prowadzono 
remont dachu. Jest to zgodne z ustaleniami z KE oraz 
z zapisem wskaźnika określającego minimalną liczbę 
platform.  

Działanie C3 „Ochrona 
letnich stanowisk 
nietoperzy – prace 
adaptacyjne i 
niespodziewane 
działania ochronne” 

Liczba kolonii dla 
których 
wykonano prace 
adaptacyjne i 
niespodziewane 
działania 
ochronne 

min 40 kolonii 
nietoperzy 

Prace wykonano w 61 koloniach 
nietoperzy  

Działanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano 
prace adaptacyjne w 57 koloniach oraz 
niespodziewane działania ochronne w 4 koloniach. 
Wskaźnik został przekroczony, gdyż był zaplanowany 
jako minimalny wskaźnik realizacji tego zadania. 

Działanie C4 „Ochrona 
zimowych stanowisk 
nietoperzy” 

Liczba 
zabezpieczonych 
zimowisk 
podkowca małego 

min. 3 zimowiska 3 zimowiska Działanie wykonano w całości. Zabezpieczono 3 
jaskinie będące schronieniami zimowymi dla 
podkowca małego i innych nietoperzy. Osiągnięto 
planowany wskaźnik liczby zabezpieczonych zimowisk 
nietoperzy.  
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Działanie C5 
„Kształtowanie 
bezpiecznych tras 
przelotu nietoperzy 
do kolonii letnich” 

Liczba kolonii dla 
których 
wykonano 
rekonstrukcje 
ciągów 
komunikacyjnych 

min. 40 kolonii 
nietoperzy 

Prace wykonano dla 45 kolonii 
nietoperzy 

Działanie wykonano w całości. W otoczeniu 39 kolonii 
dokonano nasadzeń służących odtworzeniu tras 
przelotów nietoperzy na żerowiska, a w 8 koloniach 
zmodyfikowano oświetlenie budynku. Łącznie prace 
w zadaniu C5 objęły 45 obiektów 

Działanie C5 
„Kształtowanie 
bezpiecznych tras 
przelotu nietoperzy 
do kolonii letnich” 

Liczba 
zakupionych 
kamer 
termowizyjnych z 
osprzętem 

1 szt. 1 szt. Działanie wykonano. Zakupiono kamerę 
termowizyjną na potrzeby projektu 

Działanie C5 
„Kształtowanie 
bezpiecznych tras 
przelotu nietoperzy 
do kolonii letnich” 

Liczba 
zakupionych 
detektorów 
ultrasonicznych 

5 szt. 5 szt. Działanie wykonano. Zakupiono 5 detektorów 
ultrasonicznych na potrzeby projektu 

Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba stanowisk 
nietoperzy 
objętych 
monitoringiem 
letnim 

min 100 
stanowisk 

2013 – 103 stanowiska 
2014 – 126 stanowiska 
2015 – 124 stanowiska 
2016 – 118 stanowisk 
2017 – 120 stanowisk 
2018 – 109 stanowisk 

Działanie wykonywane cyklicznie, zgodnie  
z harmonogramem. W kolejnych 5 latach 
przeprowadzono kontrolę letnich stanowisk 
nietoperzy przekraczając za każdym razem zakładany 
minimalny wskaźnik kontrolowanych stanowisk 
nietoperzy 

Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba stanowisk 
nietoperzy 
objętych 
monitoringiem 
zimowym 

min 3 stanowiska 2013/14 – 73 stanowiska 
2014/15 – 84 stanowiska 

2015/2016 – 53 stanowiska 
2016/2017 – 75 stanowisk 
2017/2018 - 81 stanowisk 

Działanie wykonywane cyklicznie, zgodnie  
z harmonogramem. W kolejnych latach 
przeprowadzono kontrolę zimowych stanowisk 
nietoperzy i za każdym razem przekroczono 
minimalny wskaźnik kontrolowanych stanowisk 
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Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba 
zakupionych 
zestawów 
rejestrujących 
przeloty 
nietoperzy 

10 zestawów 10 zestawów Działanie wykonano. Zakupiono 10 zestawów 
rejestrujących przeloty nietoperzy 

Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba 
zakupionych 
zestawów kamer 
na podczerwień i 
rekorderów 

10 zestawów 10 zestawów Działanie wykonano. Zakupiono 10 zestawów kamer 
na podczerwień z rekorderami 

Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba 
zakupionych 
zestawów 
loggerów do 
pomiaru 
mikroklimatu 

10 zestawów 10 zestawów Działanie wykonano. Zakupiono 10 zestawów 
loggerów do pomiaru mikroklimatu 

Działanie D1 
„Monitoring 
liczebności 
nietoperzy”  

Liczba 
utworzonych baz 
danych 
połączonych z GIS  

1 szt.  1 szt. Działanie wykonane. Wykonano bazę danych 
powiązana z GIS, w której gromadzone są informacje 
z monitoringu obiektów objętych projektem i 
nietoperzy. 

Działanie E1 
„Wdrożenie znaku 
jakości „Kraina 
podkowca”” 

Liczba projektów 
graficznych znaku 
jakości „Kraina 
podkowca” 

1 szt. 1 szt. Zadanie wykonano. Powstał znak jakości „Krainy 
podkowca” 
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Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Tablice 
informacyjne 

9 szt. (W tabeli 
wskaźników na 
131 str. jest błąd - 
należy przyjąć 
jako wskaźnik 9 
szt. co wynika z 
kalkulacji na str. 
113 wniosku). 

 9 szt Zadanie wykonano w całości. Tablice zamontowano 
przy obiektach, w których dokonano remontu 
dachów. 

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba miesięcy w 
których jest 
prowadzona 
promocja 
projektu 

60 miesięcy 60 miesięcy Działanie wykonane w całości.  

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba imprez na 
których 
rozdawano 
gadżety 
promocyjne 

min. 30 imprez 119 imprez Działanie wykonane w całości. Gadżety rozdawano na 
119 imprezach.  

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba imprez na 
których 
prezentowano 
projekt 

min. 30 imprez 45 imprez Działanie wykonano w całości. Projekt 
zaprezentowano na 45 imprezach. 

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba 
wykonanych 
medalionów 
„Złoty 
podkowiec” 

50 szt. 50 szt Działanie wykonano w całości. Wykonano 50 szt. 
medali 



 

84 
 

St
ro

n
a8

4
 

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba 
wykonanych 
ulotek 

5000 szt. 5000 szt.  Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem 
Wydrukowano 2 wersje językowe ulotki o projekcie – 
w języku polskim 4000 egz. oraz w języku angielskim 
1000 egz. Zakładany wskaźnik osiągnięto. 

Działanie E2 
„Informowanie 
społeczeństwa o 
działaniach projektu” 

Liczba 
wykonanych 
raportów laika 

100 szt. 180 egz Zadanie wykonane. Raport laika przygotowywany 
został na konferencję podsumowującą projekt. Z 
powodu przesunięcia terminu konferencji raport 
wydano w nowym terminie w II kwartale 2018 roku. 
Wydrukowano 130 egz. w języku polskim i 50 egz. w 
języku angielskim. Zakładany wskaźnik przekroczono 
ze względu na duże zainteresowanie efektami 
projektu. Nie spowodowało to zwiększenia kwoty 
przeznaczonej na zadanie w budżecie projektu 

Działanie F1 
„Zarządzanie 
projektem” 

Zarządzanie 
projektem – 
liczba raportów 
do KE 

4 szt. 5 szt. 
 

Zadanie wykonano w całości. Ze względu na 
uzgodnioną z Komisją zmianę terminu przedstawienia 
raportu śródokresowego, należało złożyć dodatkowy 
raport dotyczący postępów. Złożono łącznie 5 
raportów: raport wstępny (2014), raport dotyczący 
postępów (2015), śródokresowy (2016), raport 
dotyczący postępów (2017) i końcowy (2018).. 

Działanie F3 
„Tworzenie sieci z 
innymi projektami” 

Liczba wersji 
językowych 
strony 
internetowej o 
realizowanym 
projekcie 

2 wersje 2 wersje Zadanie zostało wykonane. Strona internetowa 
dotycząca projektu istnieje w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i angielskiej. Zamieszczane 
informacje na wersji polskiej równolegle były 
zamieszczane na wersji anglojęzycznej. Osiągnięto 
zaplanowany wskaźnik. 
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Działanie F3 
„Tworzenie sieci z 
innymi projektami” 

Liczba planów 
ochrony po 
zakończeniu 
projektu w 
ramach LIFE 
(ALCP) 

1 1 Zadanie wykonano. Przygotowany dokument After 
Life Conservation Plan dla projektu Life Podkowiec+.. 

  


