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Po zimowych i letnich inwentaryzacjach nietoperzy przyszedł czas na zbadanie tzw.
aktywności jesiennej. Otóż w schronach, które są wykorzystywane przez nietoperze zimą jako
miejsca hibernacji, późnym latem i wczesną jesienią ma miejsce znaczna aktywność tych
ssaków - w skrajnych przypadkach setki nietoperzy kłębią się w otworach tych obiektów.
Przyczyna tego zjawiska nie jest do końca wyjaśniona - uważa się, że są to zachowania
godowe.

Nawet tak niewielkie i mocno zniszczone schrony okazują się być atrakcyjne dla nietoperzy.
Fot. Tomasz Kalinowski

W Drawieńskim Parku Narodowym nie ma dużych zimowisk nietoperzy - odnaleźliśmy jedynie
kilka piwnic i schronów, grupujących do trzech osobników tych zwierząt. Jedynym
wyróżniającym się obiektem jest znajdująca się na północy Parku studnia, w której zimowało
około 50 nietoperzy. Nie wszyscy jechaliśmy w optymistycznych nastrojach - mający kilka
metrów powierzchni schron nie musi przecież być atrakcyjny dla nietoperzy… Ale już
pierwszej nocy okazało się, że jest bardzo ciekawie.

Nocek duży - mimo że nie zimuje w małych podziemiach, zaskakująco często odławiał się w
Parku. Fot. Judyta Gulatowska, Marek Kowalski

Każdego wieczora dzieliliśmy się na dwie grupy, aby móc zbadać dwa obiekty. Niestety - nie
zawsze się to udawało - nie każdy schron udawało nam się odszukać. Inauguracyjna noc
okazała się być wyjątkiem - obie grupy rozstawiły siatki tam, gdzie zaplanowały. Zbadaliśmy
niewielki schron oraz śródleśną piwnicę. I efekty były - w pierwszym miejscu dwa gacki
brunatne (które dominowały we wszystkich małych zimowiskach na terenie Parku), zaś przy
piwnicy - nocek duży. Podczas kolejnych nocy było nawet ciekawiej, mimo, że moja grupa
dwa razy nie odnalazła swojego obiektu… Udało się nam przy 5 podziemiach odłowić 15
gacków brunatnych, jednego nocka rudego i trzy nocki duże. Nawet przy wysadzonym
obiekcie, w którym co prawda zimą w szczelinie siedział nietoperz, odłowiliśmy pięć gacków!
Niestety - cały czas zagadka pozostanie, czy nietoperze latają także przy studniach. Niestety
- do tego zimowiska nie udało się nam dotrzeć, a zatem mamy co robić w przyszłym roku.
Warto też potwierdzić innymi - pewniejszymi - metodami detektorowe stwierdzenie mroczka
posrebrzanego, jak dotąd nie obserwowanego na terenie Parku.
W sumie wyniki moim zdaniem są bardzo dobre. Widać, że nawet tak niewielkie obiekty są
istotnym miejscem dla nietoperzy - zarówno zimą, jak i jesienią. Jest to bardzo ważne przy
planowaniu ich ochrony - muszą być tak zabezpieczone, aby nie utrudniać nietoperzom lotów!
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Warto także przeczytać:
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DPN - tym razem aktywność jesienna

