
Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1819)

Nocek Bechsteina

ssaki, nietoperze, 
mroczkowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Nietoperz Êredniej wielkoÊci. Cia∏o: d∏ugoÊç doros∏ego
osobnika (bez ogona) wynosi 43–55 mm, a ci´˝ar waha
si´ w granicach 7–13 g.
Ogon: d∏ugoÊç 34–44 mm, spi´ty nieow∏osionà b∏onà
ogonowà z tylnymi koƒczynami. Ostroga obejmuje
1/3–1/2 kraw´dzi b∏ony ogonowej. Futro na grzbiecie brà-
zowe, na brzuchu bia∏awe. Jedna para sutków.
Tylna stopa pi´ciopalczasta, d∏ugoÊci 8,5–10,5 mm.
Szkrzyd∏a szerokie, o rozpi´toÊci 250–300 mm. B∏ona lot-
na rozpi´ta na koÊciach czterech palców (II–V), kciuk wol-
ny, z pazurem. D∏ugoÊç przedramienia 38,0–46,2 mm.
Uz´bienie: szcz´ka zawiera 4 siekacze, 2 k∏y, 6 przedtrzo-
nowców i 6 trzonowców, ˝uchwa – 6 siekaczy, 2 k∏y,
6 przedtrzonowców i 6 trzonowców.
G∏owa: pysk i uszy jasne, ró˝owe. D∏ugoÊç ucha
20–26 mm (najd∏u˝sze uszy ze wszystkich nocków o zbli˝o-
nych wymiarach cia∏a). Kozio∏ek no˝owaty (lancetowaty),
si´gajàcy po∏owy d∏ugoÊci ucha.
Odchody pod∏u˝ne, walcowate, ostro zakoƒczone z obu
stron, do 2 cm d∏ugoÊci, sk∏adajàce si´ g∏ównie z prze˝u-

tych chitynowych pancerzyków owadów (zbli˝one do od-
chodów innych nietoperzy owado˝ernych).
Nocek Bechsteina ˝eruje nisko (1–10 m nad ziemià),
w niewielkiej odleg∏oÊci od wi´kszych obiektów (0–8 m),
nieraz wÊród g´stych ga∏´zi drzew, lot ma wolny
(11 km/h), trzepoczàcy, bardzo zwrotny.
Sygna∏y echolokacyjne ma∏o charakterystyczne, zbli˝one do
wykorzystywanych przez inne nietoperze z rodzaju nocek po-
lujàce wÊród ga∏´zi drzew. Serie ultradêwi´kowych pisków ty-
pu FM, o cz´stotliwoÊci spadajàcej zwykle od 80 do 30 kHz,
przy najwi´kszym nat´˝eniu dêwi´ku na 35–50 kHz. Po-
szczególne sygna∏y bardzo krótkie (1,2–5,1 ms, przeci´tnie
4,3 ms). Odst´py mi´dzy sygna∏ami wynoszà zwykle
60–100 ms, co daje tempo 10–16 sygna∏ów na sekund´.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Nocek Bechsteina mo˝e byç pomylony przez niedoÊwiad-
czone osoby z gackami Plecotus spp., jednak uszy tych
ostatnich sà jeszcze d∏u˝sze (do 3/4 d∏ugoÊci cia∏a) i styka-
jà si´ u nasady nad czo∏em. Z mniejszych przedstawicieli
rodzaju Myotis najbardziej zbli˝ony jest nocek Natterera
Myotis nattereri, ma jednak krótsze uszy (14–18 mm), zaÊ
brzeg jego b∏ony ogonowej mi´dzy ostrogà a ogonem jest
zgrubia∏y i poroÊni´ty dwoma rz´dami sztywnych w∏osów.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gody nocka Bechsteina odbywajà si´ od jesieni do wiosny,
w tym w miejscach zimowania. Zwyczaje godowe i sposób
kojarzenia partnerów dotychczas nie zosta∏y poznane.
Prawdopodobnie z godami zwiàzane sà jesienne koncen-
tracje osobników obu p∏ci, kiedy to intensywnie rojà si´
w otworach obiektów podziemnych.
Od koƒca kwietnia do maja ci´˝arne samice pojawiajà si´
w koloniach rozrodczych. Rodzà tam zaledwie jedno m∏o-
de w roku, od po∏owy czerwca do po∏owy lipca. Matki
wspólnie wychowujà m∏ode w koloniach rozrodczych liczà-
cych do kilkudziesi´ciu samic. Poniewa˝ nie wszystkie sa-
mice rodzà m∏ode ka˝dego roku, kolonie sk∏adajà si´
z rozmna˝ajàcych i nierozmna˝ajàcych si´ samic, ÊciÊle ze
sobà spokrewnionych i ˝yjàcych razem przez wiele lat.
M∏ode przychodzà na Êwiat nagie, Êlepe i nielotne. Szybko
osiàgajà samodzielnoÊç i wyglàd osobników doros∏ych,
zdolne sà do lotu ju˝ z poczàtkiem sierpnia. Z koƒcem
sierpnia opuszczajà kolonie rozrodcze. Czas osiàgni´cia
dojrza∏oÊci p∏ciowej nieznany.

AktywnoÊç
Zwierz´ aktywne nocà, przy odpowiednich warunkach po-
luje ca∏à noc, robiàc krótkie przerwy i odpoczywajàc
w dziuplach drzew. W okresach niesprzyjajàcych popada
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w stan przejÊciowego odr´twienia, zaÊ zimà – w stan hiber-
nacji. Sen zimowy trwa od paêdziernika do marca lub
kwietnia. W okresie tym nocki Bechsteina przebywajà po-
jedynczo, nie tworzàc wi´kszych skupieƒ.
Wiosnà i latem samice grupujà si´ w niewielkie kolonie
rozrodcze, liczàce od 15 do 40, wyjàtkowo do 80 samic.
Kolonie regularnie dzielà si´ na szereg mniejszych pod-
grup (2–6), które wykorzystujà odr´bne schronienia – dziu-
ple i skrzynki dla nietoperzy. Pojedyncze osobniki wchodzà-
ce w sk∏ad kolonii zmieniajà kryjówki Êrednio co kilka dni
i wykorzystujà oko∏o 20 ró˝nych schronieƒ w ciàgu 3 mie-
si´cy. Dlatego bardzo cz´sto zmienia si´ sk∏ad podgrup.
Ca∏a kolonia wykorzystuje w okresie letnim do 50 ró˝nych
schronieƒ. Samce prowadzà samotniczy tryb ˝ycia.
Samice tworzàce koloni´ ˝erujà w promieniu do 1000 me-
trów od niej. Polujà samotnie, nawet przez lata wykorzystu-
jàc te same obszary ˝erowania. WielkoÊç takiego
indywidualnego obszaru waha si´ od 9,9 do 37,5 ha. Ob-
szary ˝erowania pokrywajà si´ w niewielkim stopniu (wyjà-
tek stanowià te wykorzystywane przez matki i ich m∏ode).
Nocek Bechsteina jest gatunkiem powszechnie uwa˝anym
za osiad∏y, nie odbywa dalekich w´drówek. Najd∏u˝szy
znany przelot to 35 kilometrów.
Jest zwierz´ciem d∏ugowiecznym. Maksymalny wiek stwier-
dzony w warunkach naturalnych wynosi 21 lat.

Sposób od˝ywiania
Pokarm nocka Bechsteina stanowià niemal wy∏àcznie
owady i inne stawonogi zbierane z roÊlinnoÊci (najcz´-
Êciej liÊci drzew), gruntu lub w locie (w pobli˝u koron
drzew). WÊród ofiar przewa˝ajà muchówki (rodzina ko-
zió∏kowate Tipulidae, oraz dzienne Brachycera),
chrzàszcze Coleoptera, motyle Lepidoptera, kosarze
Opiliones, pluskwiaki ró˝noskrzyd∏e Heteroptera i pajà-
ki Araneae, znajdowane w 75–30% odchodów. Pewien
udzia∏ w pokarmie majà te˝ larwy owadów, b∏onkówki
Hymenoptera, chruÊciki Trichoptera, skorki Dermaptera,
prostoskrzyd∏e Orthoptera, mszyce Aphidina, muchówki
z rodzin Anisopodidae i Mycetophilidae oraz wije z gro-
mady pareczników Chilopoda.

Charakterystyka ekologiczna

Siedliska wykorzystywane przez nocka Bechsteina nale-
˝y podzieliç na kryjówki dzienne (letnie), kryjówki zimo-
we i przejÊciowe oraz miejsca ˝erowania i trasy przelo-
tów. WybiórczoÊç siedliskowa omawianego gatunku jest
w Polsce praktycznie nierozpoznana, dost´pne sà jedy-
nie anegdotyczne informacje.
W sezonie letnim nocek Bechsteina jest gatunkiem typowo
leÊnym, preferujàcym lasy liÊciaste, zw∏aszcza starsze. ˚e-
ruje najcz´Êciej w lukach drzewostanu i na jego skrajach,
oraz na przesiekach i drogach leÊnych. Jako wodopój no-
cek Bechsteina wykorzystuje przede wszystkim ma∏e, Êród-
leÊne stawy, rzadziej – cieki wodne. Jego kryjówkami

dziennymi (w tym kolonii rozrodczych) sà dziuple drzew,
po∏o˝one zwykle nisko nad ziemià (0,75–5 m), zarówno
wewnàtrz lasu, jak i na jego skrajach. Wykorzystujà one
równie˝ skrzynki l´gowe dla ptaków i nietoperzy, zw∏asz-
cza modele o szerokim wn´trzu – typy Issel i Schwegler.
Dziuple drzew sà wykorzystywane przez samice g∏ównie
wczesnà wiosnà i póênà jesienià, natomiast skrzynki dla
nietoperzy przede wszystkim latem. W Polsce stwierdzono
nocki Bechsteina w dziuplach grabów Carpinus betulus,
jesionu Fraxinus excelsior i klonu Acer sp., nietoperz ten
nie wykazuje jednak przywiàzania do konkretnych gatun-
ków drzew. Na zachodzie Europy kilkakrotnie notowano
kolonie rozrodcze w budynkach. Pojedyncze osobniki
(zw∏aszcza samce) znajdowane sà latem pod odstajàcà
korà drzew, w jaskiniach, sztolniach i piwnicach. Póênym
latem i jesienià otwory sztolni i jaskiƒ sà miejscem inten-
sywnej aktywnoÊci nocków Bechsteina, zwiàzanej prawdo-
podobnie z okresem godowym.
Nocek Bechsteina zimuje w jaskiniach, sztolniach oraz
starych fortyfikacjach. W kryjówkach podziemnych wisi
swobodnie na Êcianach lub stropach, rzadziej w szcze-
linach skalnych. W okresie hibernacji preferuje miejsca
o wysokiej wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza –
80–100%, oraz wy˝szych temperaturach (3,6–10,5°C),
sporadycznie spotykany jest w miejscach ch∏odniej-
szych, minimalnie do 1°C.
Omawiany gatunek nie jest wra˝liwy na obecnoÊç cz∏owie-
ka w pobli˝u kryjówek dziennych (letnich) i miejsc ˝erowa-
nia, jest natomiast wra˝liwy na t´ obecnoÊç w kryjówkach
zimowych.
Nocek Bechsteina jest tylko sporadycznie chwytany przez
drapie˝niki, np. sowy: p∏omykówk´ Tyto alba czy pusz-
czyka Strix aluco.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Zimowiska i schronienia przejÊciowe:
8310 – jaskinie nieudost´pnione do zwiedzania

˚erowiska:
9110 – kwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 – ˝yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,

Galio odorati-Fagenion)
9150 – ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthe-

ro-Fagenion)
9170 – gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Nocek Bechsteina zasiedla zachodnià Palearktyk´, od
po∏udniowej Anglii, Francji i Pó∏wyspu Iberyjskiego, po
Kaukaz, Zakaukazie, Turcj´ i pó∏nocny Iran. Pó∏nocna
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granica jego zasi´gu w Europie biegnie przez po∏udnio-
wà Szwecj´, Polsk´, Litw´ i zachodnià Ukrain´; stwierdze-
nia z po∏udnia sà rzadkie, choç nocek Bechsteina zasie-
dla prawdopodobnie wszystkie europejskie kraje strefy
Êródziemnomorskiej.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
W Polsce wyst´powanie nocka Bechsteina ograniczone jest
do centralnej i po∏udniowej Polski, na terenie naszego kra-
ju osiàga on wi´c pó∏nocno-wschodnià granic´ zasi´gu.
Obecnie granic´ t´ wytyczajà: Cedyƒski Park Krajobrazo-
wy, Wysoka ko∏o Mi´dzyrzecza, Poznaƒ, Konewka ko∏o To-
maszowa Mazowieckiego, Puszcza Kozienicka i Lasy Sobi-
borskie. Izolowane stwierdzenie pochodzi ze Strzalin na Po-
jezierzu Pomorskim. Nocek Bechsteina jest uwa˝any za ga-
tunek rzadki w Polsce. W niektórych kompleksach leÊnych
po∏udniowo-wschodniej Polski jest jednak wzgl´dnie cz´sty
i regularnie rozmna˝a si´ (od∏awiano karmiàce samice).
Najwi´ksze zimowiska to podziemia Mi´dzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego, w którym stwierdzono maksymalnie 24
osobniki, oraz schron bojowy PzW 741 w Pieskach ko∏o
Mi´dzyrzecza i jaskinia Szachownica w których stwierdzo-
no maksymalnie po 8 osobników. W polskich górach no-
cek Bechsteina si´ga do wysokoÊci 1410 m n.p.m.; wyda-
je si´ byç znacznie cz´stszy w Sudetach ni˝ w Karpatach.

Wspó∏czesne wyst´powanie nocka Bechsteina w Polsce

Wyst´powanie na obszarach chronionych
Na obszarach chronionych znajduje si´ jedynie cz´Êç pol-
skich stanowisk nocka Bechsteina. Gatunek by∏ stwierdzany
w parkach narodowych: Tatrzaƒskim i Ojcowskim. Najwi´k-
sze zimowiska nocka Bechsteina chronione sà w rezerwatach
przyrody „Nietoperek” i „Nietoperek II” w woj. lubuskim oraz
„Szachownica” w woj. Êlàskim. Ponadto gatunek ten by∏
stwierdzany w rezerwatach: „Kornuty” w woj. ma∏opolskim,
„¸abowiec” w woj. ma∏opolskim, „Bukowa Góra” i „Sokole
Góry” w woj. Êlàskim, „W´˝e” w woj. ∏ódzkim oraz „Ska∏ki
Sto∏eckie” i „Jaskinia Niedêwiedzia” w woj. dolnoÊlàskim. Te-

reny o najwi´kszej koncentracji stwierdzeƒ letnich (w tym roz-
rodu) obj´te sà granicami parków krajobrazowych: Kozienic-
kiego, Strzeleckiego i Przedborskiego. Inne parki krajobrazo-
we, w których notowano nocka Bechsteina, to: Kazimierski,
Che∏mski, Po∏udnioworoztoczaƒski, Cedyƒski, Orlich
Gniazd, Gór Sowich i Che∏my.

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 (2)
ochrona strefowa – zimowiska, w których
w ciàgu 3 kolejnych lat choç raz stwierdzono ponad
200 nietoperzy (niezale˝nie od gatunku): strefa
ochrony ca∏orocznej – pomieszczenia i kryjówki zaj-
mowane przez nietoperze

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

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

Przemiany i stan populacji
WielkoÊç populacji wolno ˝yjàcej niemo˝liwa do okreÊle-
nia. Wià˝e si´ to ze skrytym trybem ˝ycia oraz brakiem
skutecznych metod oceny liczebnoÊci nietoperzy leÊnych.
Dotychczas na terenie Polski znaleziono jedno schronie-
nie, w którym stwierdzono obecnoÊç samic z m∏odymi.
Populacja tego gatunku w Polsce wed∏ug Wo∏oszyna
(2001) jest oceniana na co najmniej kilka tysi´cy osobni-
ków. Brak jakichkolwiek danych na temat zmian liczeb-
noÊci w czasach historycznych.

Potencjalne zagro˝enia
Nocek Bechsteina jest gatunkiem szczególnie zagro˝onym,
poniewa˝ zajmuje nietrwa∏e i rozproszone kryjówki letnie –
dziuple drzew. Do niedawna stare dziuplaste drzewa by∏y
usuwane ze wszystkich lasów gospodarczych, a tak˝e
znacznej cz´Êci rezerwatów, gdy˝ uwa˝ano je za groêne
dla stanu sanitarnego drzewostanów. Obecnie, po wejÊciu
w ˝ycie Zarzàdzenia Dyrektora Generalnego Lasów Paƒ-
stwowych nr 11A z dnia 11 maja 1999 r., dziuplaste drze-
wa sà uwa˝ane za wa˝ne elementy ekosystemu leÊnego,
których cz´Êç pozostawiana jest podczas zabiegów piel´-
gnacyjno-hodowlanych. Zagro˝eniem dla letnich kolonii
nocka Bechsteina mogà byç jednak wszelkie prace leÊne
prowadzàce do wyci´cia starych dziuplastych drzew, tak˝e
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ci´cia odnowieniowe (niezale˝nie od typu r´bni), o ile nie
rozpoznano wczeÊniej terenu pod kàtem wyst´powania let-
nich kolonii nietoperzy.
Liczne zagro˝enia dla nocka Bechsteina dotyczà jego
kryjówek zimowych. Hibernujàce nietoperze nara˝one
sà na wybudzanie i p∏oszenie powodowane przez nie-
kontrolowanà penetracj´ kryjówek przez ludzi (groto∏a-
zi, turyÊci, poszukiwacze skarbów), a nawet dewastacj´
podziemi (palenie ognisk, malowanie Êcian farbami)
i zabijanie zwierzàt przez wandali. Stare fortyfikacje b´-
dàce zimowiskami nietoperzy sà niekiedy adaptowane
do celów magazynowych i wystawienniczych, co wià˝e
si´ nie tylko z p∏oszeniem zwierzàt, ale tak˝e zmianami
mikroklimatu na nienadajàcy si´ do hibernacji (osusza-
nie, ogrzewanie pomieszczeƒ). Niektóre jaskinie w ob-
r´bie zasi´gu nocka Bechsteina (zw∏aszcza w Sudetach)
sà niszczone przez eksploatacj´ kamienio∏omów. Nie-
w∏aÊciwe sposoby zabezpieczania otworów jaskiƒ
(lite drzwi zamiast krat) mogà uniemo˝liwiç nockowi
Bechsteina wykorzystywanie tych otworów jako miejsca
aktywnoÊci jesiennej.
Nocek Bechsteina jest potencjalnie nara˝ony na wszelkie
chemiczne metody zwalczania tzw. szkodników leÊnych
(opryski pestycydami). Na terenach ubogich w wod´ (np.
po∏udniowo-wschodnia Polska) pewne zagro˝enie dla po-
pulacji omawianego gatunku mo˝e mieç wysychanie i za-
rastanie ÊródleÊnych zbiorników wodnych na skutek obni-
˝ania si´ poziomu wód gruntowych.
Nocek Bechsteina nie podejmuje dalszych w´drówek, uni-
ka te˝ wylatywania na otwartà przestrzeƒ (pola) pozbawio-
nà wskazówek orientacyjnych (szpalery drzew itp.). Dlate-
go powa˝nym zagro˝eniem dla omawianego gatunku mo-
˝e byç fragmentacja terenów leÊnych i izolacja mniejszych
populacji w kurczàcych si´ ostojach.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Niezb´dne jest dalsze wdra˝anie polityki ekologizacji go-
spodarki leÊnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
• pozostawiania starych, dziuplastych drzew;
• stosowania na szerokà skal´ skrzynek dla nietoperzy,

zw∏aszcza preferowanych przez nocka Bechsteina typów
o szerokim wn´trzu: Issel, angielskiego (informacje
i wzory na stronie Porozumienia o Ochronie Nietoperzy
w Polsce: www.nietoperze.pl/skrzynki.html) i Schwegler
(trocinobetonowe: S-32 mm i S-26 mm);

• pozyskiwania drewna i zabiegów piel´gnacyjnych opar-
tych o ma∏o inwazyjne, naÊladujàce naturalne procesy,
typy r´bni;

• unikania chemicznych metod zwalczania tzw. szkodni-
ków leÊnych;

• tworzenia na szerokà skal´ ma∏ej retencji leÊnej (zbiorni-
ki, spi´trzenia), o ile nie zagra˝a to innym walorom przy-
rodniczym danego terenu.

Dzia∏ania takie prowadzone sà w wielu rejonach Polski za-
równo przez organizacje pozarzàdowe, jak i nadleÊnictwa
(szczególnie w obr´bie LeÊnych Kompleksów Promocyj-
nych), nigdy nie sà jednak ukierunkowane na ochron´
nocka Bechsteina. Te same dzia∏ania wspomagajà te˝ le-
Êne populacje innych gatunków nietoperzy.
Ukryte kryjówki kolonii rozrodczych nocka Bechsteina
powinny byç obejmowane ochronà prawnà wraz
z otoczeniem (w promieniu przynajmniej 100 m lub
∏atwo wyodr´bnialne, zwarte p∏aty starodrzewi), np.
jako u˝ytki ekologiczne. W miejscach takich nie po-
winno si´ wycinaç ˝adnych starych drzew, zaÊ w okre-
sie od kwietnia do sierpnia – nie prowadziç ˝adnych
prac leÊnych.
Podziemia stanowiàce zimowiska nocka Bechsteina powin-
ny byç zamykane odpowiednimi kratami w celu ochrony
tych obiektów przed niekontrolowanà penetracjà ludzkà.
Ta sama metoda chroniç b´dzie zimowiska innych gatun-
ków nietoperzy hibernujàcych w podziemiach. Kraty muszà
charakteryzowaç si´ odpowiednimi odst´pami mi´dzy ele-
mentami poziomymi (powy˝ej 15 cm) i pionowymi (powy-
˝ej 50 cm), aby umo˝liwiaç swobodny wlot nietoperzy. Na-
le˝y rozwa˝yç stosowanie wi´kszych odst´pów mi´dzy ele-
mentami poziomymi w otworach intensywnie wykorzysty-
wanych przez nietoperze jako miejsca jesiennej aktywnoÊci
godowej.

Przyk∏ady dzia∏aƒ ochronnych
Opisane rozwiàzania zwiàzane z zabezpieczaniem zimo-
wisk sà stosowane na szerokà skal´ m.in. na Dolnym Âlà-
sku (kontakt: Polskie Towarzystwo Przyjació∏ Przyrody „pro
Natura”, Wroc∏aw) oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubu-
skiej (kontakt: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sa-
lamandra”, Poznaƒ).

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Niezb´dna jest dalsza inwentaryzacja stanowisk nocka
Bechsteina – w szczególnoÊci lokalizacja kryjówek kolonii
rozrodczych. Powinna byç prowadzona poprzez:
• znakowanie nadajnikami radiotelemetrycznymi karmià-

cych samic chwytanych w sieci nad wodami i na drogach
leÊnych;

• kontrole skrzynek dla ptaków i nietoperzy.
Poszukiwania kolonii rozrodczych konieczne sà zw∏asz-
cza w zachodniej Polsce (Sudety), gdzie gatunek jest re-
gularnie stwierdzany w sezonie zimowym, przy braku
obserwacji rozrodu.
Wskazane sà badania nad preferencjami siedliskowymi
w okresie letnim, zarówno w aspekcie ˝erowisk, wodopo-
jów, tras przelotu, jak i kryjówek (zbiorowiska leÊne, wiek
drzewostanu, gatunki drzew, po∏o˝enie i ekspozycja dziu-
pli), g∏ównie metodà radiotelemetrii i znakowania kapsu∏-
kami fluorescencyjnymi.
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Monitoring

W zlokalizowanych, trwa∏ych zimowiskach nocka Bechstei-
na konieczny jest sta∏y (coroczny) monitoring liczebnoÊci zi-
mujàcych nietoperzy. Powinien on byç prowadzony w pierw-
szej po∏owie lutego (raz w roku). Pojedyncza kryjówka
(sztolnia, jaskinia, fort) musi byç skontrolowana w ca∏oÊci
w ciàgu jednego dnia, mi´dzy wschodem a zachodem
s∏oƒca. W trakcie kontroli liczy si´ i zapisuje wszystkie na-
potkane w kryjówce osobniki, bez Êciàgania ich ze Êcian czy
wyciàgania ze szczelin. Konieczne jest zmierzenie tempera-
tury powietrza na zewnàtrz – mo˝e mieç ona znaczenie przy
interpretacji wyników. Monitoring mo˝e byç prowadzony
wy∏àcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakre-
sie rozpoznawania gatunków nietoperzy.
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