
Myotis emarginatus
(Geoffroy, 1806)

Nocek orz´siony

ssaki, nietoperze, 
mroczkowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Nietoperz Êrednich rozmiarów. D∏ugoÊç cia∏a doros∏ego
osobnika wynosi 41–53 mm, d∏ugoÊç przedramienia
36–41 mm, rozpi´toÊç skrzyde∏ od 220 do 245 mm, d∏u-
goÊç ucha 14–17 mm. Waga doros∏ego osobnika 6–15 g,
zazwyczaj jednak nie przekracza 9 g.
Futro g´ste, k´dzierzawe, u hibernujàcych osobników cz´sto
zmierzwione na grzbiecie. Poszczególne w∏osy na grzbiecie
sà trójbarwne: u nasady szare, wy˝ej jasne (s∏omiano˝ó∏te),
na wierzcho∏kach bràzowe, stàd ubarwienie grzbietu jest
bràzowe, w odcieniach od rudawego do kasztanowego. Fu-
tro brzusznej strony cia∏a szarawobràzowe. Jest to jeden

z trzech krajowych nocków o ciemnym ubarwieniu na brzu-
chu. Ubarwienie m∏odych osobników jest ciemniejsze: ciem-
noszare do bràzowoszarego, bez rudego odcienia.
Pyszczek ró˝owobràzowy, uszy i b∏ona skrzyd∏owa ciem-
niejsze, szarobràzowe. Ucho na zewn´trznym brzegu po-
siada w 1/3 d∏ugoÊci od góry g∏´bokie wyci´cie, charakte-
rystyczne tylko dla tego gatunku. B∏ona skrzyd∏owa docho-
dzi do nasady zewn´trznego palca stopy. Stopy sà ma∏e.
Ostroga prosta, si´gajàca do oko∏o 1/2 d∏ugoÊci b∏ony
ogonowej. Brzeg b∏ony ogonowej pomi´dzy koƒcami
ostróg i koƒcem ogona poroÊni´ty z rzadka mi´kkimi, pro-
stymi i cienkimi w∏osami, stad nazwa „orz´siony”. B∏ona
ogonowa u swej podstawy pokryta jest g´stymi rudymi
w∏osami. Jedna para sutków.
Uz´bienie: w szcz´ce górnej 2 siekacze, w szcz´ce dolnej
3 siekacze, pozosta∏ych z´bów w ka˝dej szcz´ce taka sama
liczba: 1 kie∏, 3 z´by przedtrzonowe i 3 trzonowe. Drugi
górny zàb przedtrzonowy jest bardzo ma∏y, skierowany do
wn´trza i dlatego niewidoczny z zewnàtrz. 1. i 2. zàb przed-
trzonowy w szcz´ce dolnej sà prawie tej samej wielkoÊci.
Dymorfizm p∏ciowy s∏abo zaznaczony, jedynie samce sà
nieznacznie mniejsze od samic, podobnie jak u pozosta-
∏ych gatunków nietoperzy. Rozpoznanie p∏ci jest ∏atwe, po-
niewa˝ samce posiadajà wolno zwisajàce pràcie.
Odchody pod∏u˝ne, walcowate, do 2 cm d∏ugoÊci, sk∏a-
dajàce si´ g∏ównie z prze˝utych chitynowych pancerzy-
ków owadów (zbli˝one do odchodów innych nietoperzy
owado˝ernych).
˚erujàce lub przelatujàce osobniki mo˝liwe do rozpozna-
nia przy u˝yciu detektora ultrasonicznego. Rozpoznanie sy-
gna∏ów echolokacyjnych tego gatunku trudne i najcz´Êciej
(chocia˝ nie zawsze) mo˝liwe dopiero w wyniku ich anali-
zy komputerowej. Istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki sygna∏ów
echolokacyjnych nocka orz´sionego z dêwi´kami innych
gatunków z rodzaju Myotis.
Sygna∏y echolokacyjne emitowane sà szybko i w nieregu-
larnym rytmie, oko∏o 14–15 pulsów na sekund´, w zakre-
sie cz´stotliwoÊci 20–90 kHz, z maksymalnym nat´˝eniem
dêwi´ku przy 55–56 kHz, ale tak˝e przy 45–48 kHz. Gdy
poluje w pobli˝u roÊlinnoÊci, u˝ywa dêwi´ków o wy˝szej
cz´stotliwoÊci 58 kHz. D∏ugoÊç pojedynczego sygna∏u
echolokacyjnego wynosi 1,4–4 milisekund.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Mo˝liwy do pomylenia (zw∏aszcza podczas hibernacji) z kil-
koma gatunkami nocków. W takim przypadku jednà z naj-
wa˝niejszych cech jest g∏´bokie wyci´cie ucha, w 1/3 d∏u-
goÊci od góry; takiego wci´cia nie posiadajà inne gatunki
nocków. Najcz´Êciej mylony jest z:
• nockiem Natterera Myotis nattereri, u którego uszy sà ja-

Êniejsze (ró˝owobràzowe lub jasnobràzowe) i „odchylone”
na zewnàtrz. U nocka orz´sionego ustawione sà równole-
gle do osi cia∏a i wyraênie ciemniejsze (ciemnobràzowe).

374

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki

1321



U nocka Natterera brzeg b∏ony ogonowej, pomi´dzy koƒ-
cami ostróg, poroÊni´ty jest g´sto dwoma rz´dami sztyw-
nych haczykowatych szczecin, a u nocka orz´sionego jed-
nym rz´dem rzadko rosnàcych mi´kkich i prostych w∏o-
sów. Ubarwienie brzusznej strony cia∏a nocka Natterera
jest wyraênie bia∏e, w przeciwieƒstwie do ciemnego brzu-
cha nocka orz´sionego. Ostroga w kszta∏cie litery S;

• nockiem Brandta Myotis brandtii, u którego tylna kraw´dê
kozio∏ka jest wypuk∏a. U nocka orz´sionego kozio∏ek jest
prosty i zw´˝a si´ ku wierzcho∏kowi. W∏osy strony grzbieto-
wej nocka Brandta nie sà trójkolorowe, a pyszczek i uszy
mogà byç ciemnejsze. Zwykle mniejszy, ale czasami wy-
miary tych dwóch gatunków zachodzà na siebie;

• nockiem rudym Myotis daubentonii, u którego stopa jest
bardzo du˝a w porównaniu z wielkoÊcià cia∏a, ucho
znacznie krótsze, bez wci´cia, pyszczek i uszy cz´sto ja-
Êniejsze (ró˝owobràzowe), strona brzuszna bia∏awa, wy-
raênie kontrastujàca z grzbietem, ostroga zajmuje oko∏o
2/3 brzegu b∏ony ogonowej, b∏ona ogonowa si´ga do
po∏owy stopy.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gody odbywajà si´ jesienià i prawdopodobnie przy zimo-
wiskach, przy których obserwuje si´ wysokà aktywnoÊç nie-
toperzy zwanà jesiennym rojeniem. Zwyczaje godowe
i sposób kojarzenia dotychczas nie zosta∏y poznane. Sami-
ce mogà kopulowaç ju˝ w pierwszym roku swojego ˝ycia,
ale nie rodzà wtedy m∏odych. Wi´kszoÊç osobników doj-
rzewa p∏ciowo prawdopodobnie w drugim roku ˝ycia.
Zaplemnienie w okresie godowym, owulacja i zap∏odnie-
nie wiosnà. Cià˝a jeden raz w roku. Poród ma miejsce od
po∏owy czerwca lub koƒca czerwca do poczàtku lipca. Ro-
dzi si´ jedno m∏ode, które po oko∏o 4 miesiàcach jest zdol-
ne do lotu i krótko po tym samodzielne. Poród i wychowa-
nie m∏odych ma miejsce w koloniach rozrodczych.

AktywnoÊç
Wylatuje z kryjówek oko∏o 40–45 minut po zachodzie s∏oƒ-
ca. Trasy przelotu na ˝erowiska przebiegajà wzd∏u˝ ró˝ne-
go rodzaju liniowych elementów krajobrazu, jak ˝ywop∏o-
ty, pasy drzew, drogi, itp.
Samice tworzà kolonie rozrodcze od maja do sierpnia, cz´-
sto w tych samych kryjówkach, co podkowce ma∏e i inne ga-
tunki z rodzaju Myotis. Ich liczebnoÊç mo˝e wynosiç 20–100
osobników. Samce w tym czasie ˝yjà z regu∏y oddzielnie.
Hibernacja od paêdziernika do prze∏omu marca i kwietnia.
Gatunek osiad∏y lub przemieszczajàcy si´ na niewielkie
odleg∏oÊci. W´drówki najcz´Êciej do 40 km, najd∏u˝szy
przelot to 106 km.

Sposób od˝ywiania
Poluje na wysokoÊci 1–5 m, zazwyczaj na obrze˝ach za-
krzewieƒ i ˝ywop∏otów, w pobli˝u koron drzew i wysokich

krzewów lub pomi´dzy roÊlinnoÊcià. ˚eruje tak˝e nad wo-
dà na wysokoÊci 2 m. Lot zwrotny, ale wzgl´dnie powolny;
lata, zataczajàc ma∏e ko∏a. Na otwartej przestrzeni, pod
koronami drzew, lot Êlizgowy. Falowany lot bezpoÊrednio
przy roÊlinnoÊci.
Od˝ywia si´ przede wszystkim muchówkami Diptera,
g∏ównie aktywnymi w dzieƒ, jak komary, poza tym motyla-
mi Lepidoptera, ich gàsienicami oraz pajàkami Arachnida.
Ofiary chwyta w locie lub zbiera z powierzchni roÊlin
i Êcian budynków.

Charakterystyka ekologiczna

Gatunek termofilny. Na pó∏nocy Europy zasiedla przewa˝-
nie domy, na po∏udniu jaskinie. Na równinach i na obsza-
rach podgórskich wyst´puje zarówno na obszarach kraso-
wych i pseudokrasowych, jak równie˝ w osiedlach ludzkich
z parkami, ogrodami i wodà. Spotykany tak˝e w górach,
do wysokoÊci 1800 m n.p.m. (Austria, hibernacja). Wspó∏-
wyst´puje z podkowcem ma∏ym Rhinolophus hipposideros,
który wykazuje podobne wymagania siedliskowe.
W okresie letnim zwiàzany z terenami leÊnymi i wy˝ynny-
mi; najcz´Êciej spotykany na wysokoÊciach oko∏o
430–645 m n.p.m. Nocek orz´siony jako ˝erowiska wy-
korzystuje przede wszystkim starsze lasy liÊciaste, ˝erujà-
ce osobniki spotykane sà tak˝e nad potokami i leÊnymi
stawami lub ciekami wodnymi, których brzegi poroÊni´te
sà drzewami lub krzewami. Samce polujà przede wszyst-
kim w lasach, nad ∏àkami, pojedynczymi gospodarstwa-
mi rolnymi, w odleg∏oÊci do 2–3 km od kryjówki. Samice
˝erujà w lasach, nad ˝ywop∏otami, w pobli˝u lub pomi´-
dzy roÊlinnoÊcià, w odleg∏oÊci do 10 km od schronienia
kolonii rozrodczej.
Schronienia letnie kolonii rozrodczych na ciep∏ych stry-
chach o temperaturze oko∏o 25–30ºC, rzadko powy˝ej.
W porównaniu z innymi gatunkami kryjówki te sà cz´sto
bardzo jasne. Niektóre osobniki u˝ywajà tak˝e dodatko-
wych kryjówek w dziuplach drzew lub ma∏ych budynkach
zlokalizowanych blisko ˝erowisk.
Zimowiska w jaskiniach, sztolniach i piwnicach, w których
panuje stosunkowo wysoka temperatura oko∏o 6–9ºC,
rzadko poni˝ej. Najcz´Êciej wisi pojedynczo i swobodnie
na stropie lub Êcianie, czasami w ma∏ych skupieniach lub
w szczelinach; znane sà mieszane skupienia z nockiem du-
˝ym i nockiem Bechsteina.
˚yje Êrednio 4–6 lat. Najstarszy zanotowany wiek to 22 la-
ta i 8 miesi´cy.
Mo˝e byç nara˝ony na ataki typowych drapie˝ników nieto-
perzy, jak sowy, koty i kuny.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Siedliska letnie, b´dàce najcz´Êciej ˝erowiskami lub poten-
cjalnymi ˝erowiskami:

375

Nocek orz´siony
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

1321



6210 – murawy kserotermiczne (* ze storczykami)
6230 – górskie i ni˝owe murawy bliêniczkowe (Nardion

– p∏aty bogate florystycznie)*
6430-1 – zio∏oroÊla subalpejskie i reglowe 
6430-2 – górskie, nadpotokowe zio∏oroÊla lepi´˝nikowe 
6510 – ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane eksten-

sywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520 – górskie ∏àki konietlicowe u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Polygono-Trisetion)
9110-2 – kwaÊna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum)
9130-3 – ˝yzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-Fa-

getum i Dentario glandulosae-Fagetum)
9140 – górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9150 – ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthe-

ro-Fagenion)
9170-1 – gràd Êrodkowoeuropejski (Galio-Carpinetum)
9170-2 – gràd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
9180* – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach

i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudo-
platani)*

91E0-5* – podgórski ∏´g jesionowy Carici remotae-Fraxinetum
91E0-6*– nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae
91E0-7*– bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum
91P0 – wy˝ynny jod∏owy bór mieszany (Abietetum polo-

nicum)
9410-3 – dolnoreglowy bór mieszany 

Siedliska zimowe i jesienne, przy których obserwuje si´ wy-
sokà aktywnoÊç nietoperzy:
8310 – jaskinie nieudost´pnione do zwiedzania (siedli-

sko priorytetowe dla gatunku)

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Nocek orz´siony wyst´puje w po∏udniowej, po∏udniowo-
wschodniej i centralnej Europie, tak˝e na Pó∏wyspie Krym-
skim i Kaukazie. Niespotykany w pó∏nocnej cz´Êci konty-
nentu europejskiego. Pó∏nocna granica jego zasi´gu prze-
biega przez Holandi´, Êrodkowe Niemcy i po∏udniowà Pol-
sk´. Wyst´puje równie˝ w pó∏nocno-zachodniej Afryce
i w Azji od Izraela i Libanu, po Êrodkowà Azj´ i Afganistan.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
Do tej pory znaleziono w Polsce oko∏o 40 stanowisk nocka
orz´sionego, wy∏àcznie w po∏udniowej jej cz´Êci: w Sudetach,
Beskidach, Pieninach, Tatrach, na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´-
stochowskiej oraz w Bieszczadach. Jednym z najwi´kszych
znanych zimowisk jest Jaskinia Niedêwiedzia w Kletnie (Ma-
syw Ânie˝nika, Sudety Wschodnie), w której obserwowano zi-
mowanie maksymalnie 12 osobników. Znane sà tylko dwa
miejsca rozrodu: kolonia rozrodcza w Czaƒcu na Pogórzu
Âlàskim (10 samic) (Mys∏ajek, inf. ustna) oraz kolonia rozrod-
cza na strychu koÊcio∏a w Szczyrzycu (Beskid Wyspowy) liczà-
ca oko∏o 200 osobników.

Wspó∏czesne wyst´powanie nocka orz´sionego w Polsce

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
Du˝a cz´Êç populacji nocka orz´sionego wyst´puje na
obszarach chronionych po∏udniowej Polski, g∏ównie
w rezerwatach i parkach krajobrazowych Sudetów, Be-
skidów i Wy˝yny Krakowsko-Wieluƒskiej. Kilka stano-
wisk odnotowano tak˝e w parkach narodowych, m.in.
Karkonoskim PN (historyczne stwierdzenie Schlotta
z 1929 r.), Pieniƒskim PN, Tatrzaƒskim PN, Ojcowskim
PN, Bieszczadzkim PN.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Konwencja Boƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV
EUROBATS – Za∏àcznik I

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1) (2)
ochrona strefowa – zimowiska, w których
w ciàgu 3 kolejnych lat choç raz stwier-
dzono ponad 200 nietoperzy (niezale˝nie od gatun-
ku): strefa ochrony ca∏orocznej – pomieszczenia i kry-
jówki zajmowane przez nietoperze

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – VU
Polska czerwona lista – EN
Polska czerwona ksi´ga – EN
Lista dla Karpat – CR (w PL – EN)

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Wo∏oszyn (2001) oszacowa∏ populacj´ ˝yjàcà w Polsce,
z trudnym do ustalenia b∏´dem, na co najwy˝ej kilkaset
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osobników. W latach 50. i 60. XX wieku nocka orz´sio-
nego obserwowano zaledwie na 14 stanowiskach,
z których po∏owa to stanowiska zimowe. Nast´pne
20 lat przynios∏o tylko pojedyncze stwierdzenia tego ga-
tunku. Odnotowano wówczas drastyczny spadek liczeb-
noÊci nocka orz´sionego. Od poczàtku lat 90. liczeb-
noÊç nocka orz´sionego prawdopodobnie powoli wzra-
sta, gdy˝ obserwuje si´ go na coraz wi´kszej liczbie sta-
nowisk. W ostatniej dekadzie stwierdzono jego wyst´po-
wanie na oko∏o 21 stanowiskach zimowych (najcz´Êciej
pojedyncze osobniki, maks. 12 osobników) i 13 letnich
(pojedyncze osobniki lub kolonie rozrodcze, maks. 200
osobników). Na Wy˝ynie Krakowskiej nocek orz´siony
jest cz´sto spotykany przy otworach jaskiƒ, w okresie od
maja do paêdziernika. Stanowi on, w zale˝noÊci od
miesiàca, od kilku do kilkudziesi´ciu procent od∏awia-
nych nietoperzy. Jednak niektóre stanowiska, jak np. Ja-
skinia Rac∏awicka na Wy˝ynie Krakowskiej, zosta∏y
opuszczone. Na poczàtku lat pi´çdziesiàtych odnotowa-
no tam maksymalnie 30 osobników. Obecnie w jaskini
tej nie stwierdza si´ zimujàcych nocków orz´sionych.
Wyniki z ostatnich lat mogà byç skutkiem znacznego wzro-
stu aktywnoÊci badawczej w Polsce. Rezultaty zimowych li-
czeƒ i dane dotyczàce jesiennego rojenia tego gatunku su-
gerujà jednak, ˝e stan populacji nocka orz´sionego, na
pó∏nocnej granicy jego zasi´gu, mo˝e utrzymywaç si´ na
sta∏ym poziomie. Wskazujà na to zimowe badania w Jaski-
ni Niedêwiedziej w Sudetach oraz regularnie prowadzone
inwentaryzacje w zimowiskach po czeskiej stronie Sudetów.
Obserwowany wzrost liczebnoÊci nocka orz´sionego w pó∏-
nocnych Czechach pokrywa si´ z jego coraz cz´stszymi
stwierdzeniami w po∏udniowo-zachodniej Polsce. JeÊli utrzy-
ma si´ ta tendencja, w przysz∏oÊci mo˝liwa jest wi´ksza licz-
ba zimowych obserwacji tego rzadkiego gatunku. Nale˝y
równie˝ spodziewaç si´ odnalezienia wi´kszej liczby kryjó-
wek letnich, zw∏aszcza w rejonach, gdzie obserwuje si´
znacznà liczb´ stanowisk zimowych i jesiennych (Ziemia
K∏odzka w Sudetach oraz Beskidy i Wy˝yna Krakowska).
Poniewa˝ jest to gatunek ciep∏olubny, istnieje mo˝liwoÊç
powolnego i nieznacznego przesuwania si´ pó∏nocnej gra-
nicy zasi´gu w kierunku pó∏nocnym oraz wzrostu liczebno-
Êci populacji ze wzgl´du na ocieplenie klimatu.

Potencjalne zagro˝enia
Niepokojenie zwierzàt w czasie hibernacji. Niepo˝àdane
dodatkowe wybudzenia nietoperzy, spowodowane obec-
noÊcià ludzi w zimowisku, powodujà wyczerpanie zapasów
energetycznych nietoperzy przed koƒcem zimy i mogà byç
przyczynà ich Êmierci. G∏ówne zagro˝enie stanowi tutaj in-
tensywna niezorganizowana turystyka zimowa w po-
wszechnie dost´pnych miejscach podziemnych, która cz´-
sto zwiàzana jest z u˝ywaniem otwartego ognia (lampy
karbidowe, pochodnie, ogniska wewnàtrz sztolni i jaskiƒ)
i czasami z aktami wandalizmu. Potencjalnym zagro˝e-
niem sà tak˝e lokalne problemy zwiàzane np. z intensyfi-

kacjà lub nieprawid∏owo prowadzonym ruchem turystycz-
nym w jaskiniach lub innych obiektach podziemnych, udo-
st´pnionych do zwiedzania w okresie zimowym oraz za-
bezpieczonych w sposób utrudniajàcy wlot nietoperzom
lub zmieniajàcy mikroklimat. Wy˝ej wymienione dzia∏ania
mogà prowadziç do utraty zimowisk tego gatunku lub
Êmierci nietoperzy.
Dzia∏ania prowadzàce do zmniejszenia lub zubo˝enia ˝e-
rowisk i bazy pokarmowej nocka orz´sionego:
• fragmentacja i zmniejszanie powierzchni obszarów

leÊnych;
• wprowadzanie monokultur drzew, w których bioró˝no-

rodnoÊç owadów jest bardzo niska, i które sà bardzo
wra˝liwe na ataki szkodników i na ró˝nego rodzaju cho-
roby. Zwalczanie szkodników drzew za pomocà insekty-
cydów mogàcych gromadziç si´ w cia∏ach nietoperzy,
które od˝ywiajà si´ owadami;

• wycinanie zadrzewieƒ wzd∏u˝ potoków i rzek, os∏aniajà-
cych miejsca ˝erowania i dostarczajàcych dodatkowej
bazy pokarmowej;

• zmiany w sposobie hodowli byd∏a. Mniejsza iloÊç byd∏a
wypasanego na ∏àkach prowadzi do zmniejszenia ilo-
Êci ∏ajna niezb´dnego dla niektórych owadów, na któ-
re polujà nietoperze. Dodatkowo, odchody zwierzàt
gospodarskich mogà zawieraç lekarstwa, które podaje
si´ w celu zwalczania ich paso˝ytów wewn´trznych. Le-
karstwa te mogà gromadziç si´ w owadach ˝yjàcych
na odchodach i zatruwaç nietoperze od˝ywiajàce si´
tymi owadami;

• intensywna uprawa roÊlin oraz stosowanie pestycydów
i herbicydów w rolnictwie, prowadzàce do zubo˝enia
bazy pokarmowej nietoperzy, a tak˝e do zatrucia nieto-
perzy insektycydami zjadanymi wraz z owadami.

Wycinanie pasów zadrzewieƒ i krzewów stanowiàcych tra-
sy przelotu na miejsca ˝erowania (os∏ona przed wiatrem
i drapie˝nikami) oraz stwarzajàcych mo˝liwoÊç dodatko-
wego ˝erowania podczas przelotu.
Niszczenie schronieƒ letnich w dziuplach drzew przez wy-
cinanie starych i dziuplastych drzew.
Zagro˝enia schronieƒ letnich w budynkach. Remonty stry-
chów w okresie od kwietnia do sierpnia, podczas przeby-
wania tam nietoperzy. U˝ywanie toksycznych Êrodków
ochrony drewna przed szkodnikami. Ârodki te (np. Diel-
drin, PCP, Lindane) sà bardzo szkodliwe (równie˝ dla lu-
dzi), ∏atwo wch∏aniane i powodujà Êmierç nietoperzy. Po-
wa˝nym problemem mo˝e si´ okazaç wyburzanie starej,
tradycyjnej zabudowy i zast´powanie jej nowoczeÊniejszy-
mi budynkami.
Stosowane coraz cz´Êciej zewn´trzne oÊwietlenie obiek-
tów zabytkowych mo˝e odstraszaç nietoperze od wie-
czornego wylotu i w konsekwencji prowadziç do opusz-
czenia kryjówki.
Zagro˝enia miejsc rojenia (jaskinie, sztolnie i inne du˝e
obiekty podziemne), stanowiàcych cz´sto kluczowe miejsca
godowe: wizyty ludzi w godzinach wieczornych i nocnych
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oraz nieodpowiednie zabezpieczenie otworów wejÊciowych
do podziemi mogàce zak∏ócaç zachowania zwiàzane z go-
dami (polegajàce m.in. na wysokiej aktywnoÊci nietoperzy
przy otworach). Z∏y wzór lub niew∏aÊciwe umiejscowienie
kraty zabezpieczajàcej zimowiska mo˝e odstraszaç nietope-
rze od u˝ywania podziemi podczas jesiennego rojenia.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Utrzymanie ró˝nogatunkowych lasów liÊciastych oraz wspie-
ranie ekstensywnej hodowli zwierzàt i uprawy roÊlin wokó∏
znanych kolonii rozrodczych, w promieniu do 10 km. Utrzy-
manie lasów nadrzecznych oraz starodrzewi, nasadzanie
gatunków liÊciastych i ograniczenie nasadzeƒ iglastych.
Zachowanie lub odtwarzanie w krajobrazie rolniczym i sil-
nie zurbanizowanym pasów drzew i krzewów, równie˝
wzd∏u˝ cieków wodnych stanowiàcych trasy przelotu na
˝erowiska i do miejsc rojenia oraz dodatkowe miejsca ˝e-
rowania. Utrzymanie i rozwijanie zró˝nicowanej mozaiko-
wej struktury krajobrazu (˝ywop∏oty, pojedyncze drzewa,
sady, Êródpolne lub ÊródleÊne zbiorniki wodne otoczone
drzewami, itp.).
Stosowane coraz cz´Êciej zewn´trzne oÊwietlenie obiektów
zabytkowych mo˝e byç instalowane wy∏àcznie w taki spo-
sób, aby nie obejmowaç swym zasi´giem wylotów z kolo-
nii nietoperzy.
Ograniczenie do minimum odwiedzania zimowisk nieto-
perzy w okresie od paêdziernika do kwietnia. U˝ywanie
przez osoby odwiedzajàce podziemia Êwiat∏a elektryczne-
go, zamiast pochodni i lamp karbidowych.
Miejsca zimowania, rojenia i przebywania kolonii rozrod-
czych powinny zostaç obj´te ochronà prawnà i zabezpie-
czone w odpowiedni sposób, przy konsultacji przyrodni-
ków i za zgodà w∏aÊcicieli terenu.
Odpowiednie zabezpieczanie miejsc rojenia, niezak∏óca-
jàce zachowaƒ godowych. Ostro˝ne podejmowanie de-
cyzji dotyczàcych wzoru i umiejscowienia krat. Alterna-
tywnym rozwiàzaniem mogà byç np. ogrodzenia wokó∏
takich miejsc.

Propozycje dotyczàce gatunku
Ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie i w le-
Ênictwie, majàcych negatywny wp∏yw na entomofaun´ sta-
nowiàcà pokarm nocka orz´sionego.
Prowadzenie remontów strychów w okresie od wrzeÊnia do
poczàtku kwietnia i stosowanie nietoksycznych dla ssaków
Êrodków konserwacji drewna, np. wy∏àcznie Êrodki nietok-
syczne dla ssaków – spoÊród substancji nieorganicznych
np. Basilit, Antox B, Intox U, Fobos M-2 i Dulux.
Organizowanie akcji informacyjnych adresowanych do
szerokiego grona odbiorców na poziomie gmin i publicz-
nych lub prywatnych w∏aÊcicieli gruntów, na których wyst´-
puje gatunek, majàce na celu wyjaÊnienie i uzyskanie ak-
ceptacji dla metod ochrony nietoperzy.

Edukacja ró˝nych kr´gów spo∏eczeƒstwa w dziedzinie bio-
logii, znaczenia i ochrony nietoperzy oraz post´powania
w obiektach, w których przebywajà nietoperze: w∏aÊciciele
potencjalnych schronieƒ nietoperzy, speleolodzy, ksi´˝a,
nauczyciele, dzieci, lokalne w∏adze, firmy budowalne.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Uzupe∏nienie wiedzy dotyczàcej ekologii rozrodu nocka
orz´sionego i zachowaƒ zwiàzanych z letnim i jesiennym
rojeniem. Nocek orz´siony w okresie jesiennym wykazuje
wzmo˝onà aktywnoÊç przy podziemiach (jaskinie, sztolnie).
AktywnoÊç ta zwana jest rojeniem (ang. swarming) i zwià-
zana jest przede wszystkim z zachowaniami godowymi.
Badania nad kilkoma europejskimi gatunkami nietoperzy
wykaza∏y, ˝e osobniki z ró˝nych kolonii rozmieszczonych
na du˝ym obszarze (o promieniu do kilkudziesi´ciu km)
zlatujà si´ do jednego miejsca, gdzie wykazujà ró˝nego
rodzaju zachowania socjalne zwiàzane z godami. Sà to
kluczowe miejsca rozrodu, które pozwalajà unikaç koja-
rzenia krewniaczego i umo˝liwiajà przep∏yw genów po-
mi´dzy koloniami (lub lokalnymi populacjami), w wyniku
czego zwi´ksza si´ prze˝ywalnoÊç potomstwa.
Uzupe∏nienie wiedzy na temat diety i strategii ˝erowania.
Przeprowadzenie badaƒ nad wykorzystaniem ró˝nych sie-
dlisk jako ˝erowisk.

Monitoring

Sta∏y monitoring znanych stanowisk nocka orz´sionego
oraz zwi´kszenie intensywnoÊci prac inwentaryzacyjnych
w celu wyszukania nowych stanowisk, okreÊlenia liczebno-
Êci populacji oraz podj´cia w∏aÊciwych dzia∏aƒ ochronnych
na rzecz zimowych i letnich kryjówek gatunku.
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