
Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 2008 r. ze zm.) do zadań 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, należy w szczególności, ochrona i zarządzanie 

obszarami Natura 2000 na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j. ze zm.), dalej zwaną ustawą o ochronie 

przyrody. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 5  

cytowanej ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w formie zarządzenia, 

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na okres 10 lat, kierując się koniecznością 

utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Zakres treści planu 

zadań ochronnych określa art. 28 ust. 10 ww. ustawy. Na jego podstawie przygotowano 

dokumentację naukową dla obszaru Natura 2000 Bytnica PLH080003, w której wskazano 

między innymi na istniejące i potencjalne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, analizowano 

dokumenty planistyczne i planowane zamierzenia oraz oceniono stan ochrony przedmiotów 

ochrony, formułując na tej podstawie cel działań ochronnych, działania ochrony czynnej oraz 

zakres monitoringu. 

Obszar natura 2000 Bytnica PLH080034 został zaakceptowany decyzją Komisji 

Europejskiej 2013/741/EU z dnia 7 listopada 2013 rok w sprawie przyjęcia na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny           

(Dz. U. UE 21.12.2013; L 350/287). Obejmuje powierzchnię 33,89 ha. Przedmiotem ochrony 

jest kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis myotis znajdująca się na strychu kościoła pod 

wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy. Nietoperze dostają się do wnętrza 

strychu poprzez okna na wieży kościelnej oraz nieszczelne drzwi zewnętrzne prowadzące na 

strych. Każde z pięciu okien na wieży kościelnej posiada dziewięć poprzecznych szczelin     

o szerokości 7,5 -14,5 cm. Drewniany dach strychu pokryty jest blachodachówką, a jego 

konstrukcję wspierają belki, tworzące w miejscach złączenia nisze stanowiące schronienia 

dla nietoperzy. Drewniana podłoga strychu jest częściowo zabezpieczona folią                        

z wyłączeniem powierzchni nad nawami bocznymi oraz częścią nawy głównej. Do obszaru 

włączony został teren lasów i łąk na południu i południowym wschodzie od kościoła, 

pomiedzy jeziorem Środkowym i jeziorem Bytyńskim, przez który przepływa rzeka Biała.     

W lesie dominują gatunki drzew związane z siedliskami podmokłymi tj. olcha i topola z silnie 

rozwiniętym podszytem. Nie są to siedliska preferowane przez nocki duże jako żerowiska. 

Tylko na niewielkim wyniesieniu rośnie sosna i modrzew. Łąki zajmują niewielką część tego 

obszaru i są ekstensywnie użytkowane kośne. Prawdopodobne miejsca żerowania samic     

z tej kolonii rozrodczej występują w lasach otaczających Bytnicę. Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Bytnica, na okres od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. wskazuje, że 

prowadzona gospodarka leśna podejmuje działania w celu występowania powierzchni 

dogodnych dla nietoperzy, poprzez pozostawianie drzew dziuplastych i rozwieszenie 

skrzynek lęgowych, szczególnie w większych kompleksach drzewostanów w młodszych 

klasach wieku (40-80). Takie działania rekompensujące zapewniają występowanie małych 

schronień, wykorzystywanych przez samice w okresach nagłego załamania się pogody. 

Mając na uwadze powyższe oraz zróżnicowanie klas wieku powierzchni leśnych 



otaczających Bytnicę i wzrost liczebności populacji nietoperzy, szanse zachowania kolonii 

rozrodczej nocków dużych w zakresie występowania obszarów żerowiskowych oceniono 

jako pewne (stan właściwy). 

Stan ochrony populacji rozrodczej nocka dużego Myotis myotis został oceniony na 

właściwy (FV) stąd celem działań ochronnych jest utrzymanie tego stanu. Populacja 

rozrodcza w czasie powołania obszaru Natura 2000 określona została na 200-250 

osobników. Liczenie nietoperzy, prowadzone w 2014 roku dla dokumentacji planu zadań 

ochronnych, wykazało populację rozrodczą w liczbie 360 osobników. Prawie 40-to 

procentowy wzrost liczebność, w odniesieniu do ostatnich badań tej kolonii z lat 2007-2008, 

potwierdza obserwowaną tendencję wzrostową populacji rozrodczej tego gatunku w Polsce. 

Właściwą ocenę posiada także parametr siedliska gatunku. Cała powierzchnia strychu jest 

dostępna dla nietoperzy i zabezpieczona przed wchodzeniem osób postronnych. 

Zapewniona jest dostępność wlotów dla nietoperzy. Bryła kościoła jest nieoświetlona i nie 

planuje się jej oświetlenia. Nie są planowane także zmiany użytkowania strychu. 

Zidentyfikowane istniejące zagrożenie to nagromadzenie materii organicznej (odchodów 

nietoperzy). Choć przebywanie kolonii nietoperzy nie stanowi przeszkody bądź uciążliwości 

dla wykorzystania kościoła w celach sprawowania liturgii, ich siedliskiem jest użytkowany 

obiekt sakralny, w którym należy utrzymywać porządek, w celu akceptacji społecznej 

przedmiotu ochrony. Ponadto nagromadzone odchody mają negatywny wpływ na drewniane 

elementy konstrukcji stropu  i więźby dachowej strychu kościoła, a tym samym na siedlisko 

nietoperzy. Planowane działania ochronne związane są głównie z zachowaniem trwałości 

siedliska nocka dużego – w tym przypadku struktury budowli i obejmują usunięcie 

zgromadzonych odchodów nietoperzy (guana), ochronę podłogi strychu kościoła poprzez 

rozłożenie folii paroprzepuszczalnej bądź innego materiału zabezpieczającego drewniane 

elementy strychu. Zidentyfikowane zagrożenie potencjalne dotyczy dokonywania remontu 

kościoła. W szczególności należy zwrócić uwagę na termin prowadzania takich prac, 

utrzymanie otworów wlotowych, sposoby zabezpieczenia elementów drewnianych oraz 

obecnych warunków oświetlenia i użytkowania strychu. 

Założony monitoring obejmuje liczenie nietoperzy w tej kolonii w okresach trzyletnich, 

zgodnie z wskazaniami metodycznymi Państwowego Monitoringu Środowiska dla tego 

gatunku, gdyż monitoringiem rocznym objęto najważniejsze w regionie schronienie nocka 

dużego znajdujące się w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003. Ocena obejmie 

również lustrację strychu kościoła pod kątem realizacji celu działań ochronnych związanych z 

usuwaniem nagromadzonych odchodów nietoperzy i zabezpieczeniem drewnianych 

elementów strychu kościoła. Analiza dokumentów planistycznych nie wskazała potrzeby ich 

zmian niezbędnych do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony nocków 

dużych w tej ostoi Natura 2000. Nie znaleziono przesłanek do konieczności sporządzenia 

planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 Bytnica PLH080034. 

Realizując wymóg wynikający z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, 25 sierpnia 

br. w Bytnicy odbyło się spotkanie zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000 Bytnica PLH080034 z przedstawicielami Empeko S.A, wykonawcy projektu planu 

zadań ochronnych. 

 


