Wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej
budynków przy kościele parafii pw. Matki
Boskiej Bolesnej w Limanowej

Cel inwentaryzacji:
Celem inwentaryzacji było stwierdzenie bytowania nietoperzy, lub śladów ich
bytności, w budynkach: Dom Pielgrzyma, dom katechetyczny i budynek Caritas, znajdujące
się przy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
Podstawa prawna:
Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy (Chiroptera) podlegają ochronie gatunkowej na
podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 92 poz. 880) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2014
poz. 1348). Oznacza to, że zakazane jest ich niepokojenie, chwytanie, okaleczanie czy
zabijanie, dotyczy to okresu całego roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.
2016 poz. 2183) kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w gatunku chronionym
jest zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków:
zmieszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego; pogorszenie stanu lub funkcji
populacji gatunku chronionego na terenie gminy lub województwa; zmniejszenie
powierzchni lub pogorszenie użyteczności dla gatunku chronionego zasobów jego siedliska
na terenie gminy lub województwa; pogorszenie możliwości ochrony gatunku chronionego,
w tym możliwości uzyskania właściwego stanu jego ochrony (§3.1 punkty 1-4). W związku z
tym, że strychy budynków uważane są za siedlisko przyrodnicze gatunków chronionych
(stanowisko Ministerstwa Środowiska z dn. 21.04.2008r nr. DKFOP/Ozgi-4200/III105/2707/08/aj) wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji chiropterologicznej
potencjalnych miejsc przebywania nietoperzy w obrębie projektowanych inwestycji, ocena
wpływu inwestycji na ich siedlisko lub siedliska i zaproponowanie ewentualnych zmian w
projektowanych pracach lub ich zaniechanie okresowo lub całkowicie.
Metodyka:
Kontrolę budynków wykonano dnia 6 sierpnia 2019 roku. Jest to okres rozpadu
kolonii rozrodczych po porodach i odchowania młodych oraz intensywnego żerowania w
okolicy kolonii. Nadziemne części budynków są często miejscem bytowania kolonii letnich
nietoperzy, formujących się pod koniec wiosny, a rozpraszających do połowy lipca. W

koloniach rozrodczych skupiają się głównie ciężarne samice, które później, przez krótki okres
około 6 tygodni, opiekują się młodymi. Nietoperze preferują miejsca o wyższej temperaturze,
bez dostępu światła, z łatwo dostępnymi wylotami.
W budynkach wykonano kontrolę pomieszczeń poddasza (jeżeli dostęp był możliwy)
oraz wizualną kontrolę istnienia wlotów nietoperzy na zewnątrz budynków. Poszukiwano
samych nietoperzy lub śladów ich bytności: odchodów, resztek pożywienia, śladów
wytłuszczeń na stropie i ścianach pomieszczeń typowych dla pobytu kolonii. Sprawdzano
także szczelność elementów instalacji wentylacyjnych oraz konstrukcji poddaszy zwracając
uwagę na potencjalne wloty nietoperzy.
Wyniki kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono obecności nietoperzy. Nie stwierdzono także śladów
ich bytowania (guano, wytłuszczenia na belkach). Poddasza są użytkowane i bez wlotów,
zupełnie szczelne. Na zewnątrz budynku nie stwierdzono szczelin lub otworów
użytkowanych lub mogących być potencjalnie użytkowanych przez nietoperze.
Opinia i zalecenia:
Ponieważ nie stwierdzono w budynkach przebywania lub śladów bytności nietoperzy,
nie ma przeciwwskazań dla prowadzenia prac remontowych i termomodernizacyjnych.
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termomodernizacyjnych, należy je przerwać i skonsultować dalsze działania ze specjalistą
chiropterologiem.
Z uwagi na to, że nie odnaleziono miejsc bytowania (lub potencjalnego bytowania
nietoperzy) w budynkach, nie jest konieczny nadzór chiropterologiczny nad pracami
budowlanymi. Nie wyznacza się także terminu najlepszego prowadzenia prac (ze względu
na chiropterofaunę).
Wojciech J. Gubała
specjalista chiropterolog

Dokumentacja fotograficzna:

fot. 1. Dom Pielgrzyma, używana część poddaszowa

fot.2. Dom Pielgrzyma, tył budynku

fot.3. Budynek plebani

fot.4. Budynek plebani

fot.5. Budynek Caritas

fot.6. Jedna ze ścian budynku Caritas

