
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek” 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz.U.2015.1651 ze zm.
1)

)  zarządza się, co następuje. 

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”, zwany dalej rezerwatem. 

2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Nietoperek PLH080003, 

uwzględnia zakres planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. 

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc 

zimowania i rozrodu wielogatunkowej kolonii nietoperzy. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są: 

1) znaczenie przyrodnicze rezerwatu jako największego w Europie Środkowej miejsca hibernacji 

wielogatunkowej kolonii nietoperzy; 

2) wzrostowy, przez ostatnie 20 lat, trend liczebności wielogatunkowej kolonii zimujących nietoperzy, choć 

nieregularny, z okresami spadkowymi i wzrostowymi; 

3) przyloty nietoperzy na hibernację, do podziemi Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry  

i Warty (dalej CO MRU), z obszaru o promieniu nawet  250 km; 

4) wyznaczenie obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Nietoperek PLH080003 i objęcie jego granicą 

istniejącego wcześniej rezerwatu;  

5) zidentyfikowanie w granicy rezerwatu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003, 

tj. 4 gatunków nietoperzy nocek duży (Myotis myotis) o kodzie 1324, nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) 

o kodzie 1323, nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) o kodzie 1318 oraz mopek (Barbastella 

barbastellus) o kodzie 1308; 

6) mozaika rolno-leśno-wodnego użytkowania gruntów sąsiedztwa rezerwatu; 

7) występowanie w okolicy rezerwatu obszarów żerowiskowych, w tym nocka dużego oraz łączność  

z miejscami hibernacji i rozrodu nietoperzy przez systemem liniowych struktur roślinnych wytypowanych 

jako korytarze migracyjne; 
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8) objecie rezerwatem obiektów zbudowanych przez człowieka i zaadoptowanych przez nietoperze; 

9) wyznaczenie w rezerwacie, zarządzeniem nr 1/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 8 stycznia 2010 roku, szlaków ruchu pieszego - tras turystycznych   

w gminie Międzyrzecz i Lubrza oraz zasad ich udostępnienia; 

10) wyznaczenie w rezerwacie, zarządzeniem nr 5/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2016 roku, drogi dla ruchu pojazdu kołowego oraz zasad jej 

udostępnienia; 

11) wpisanie obiektów występujących w rezerwacie do rejestru zabytków; 

12) wysokie walory turystyczne obiektów rezerwatu i duża ich antropopresja; 

13) przypadki niedozwolonej penetracji podziemi CO MRU rezerwatu oraz akty wandalizmu w rezerwacie, 

np. używanie otwartego ognia i palenie śmieci, niszczenie krat zabezpieczających wejścia do obiektu, 

zabijanie nietoperzy. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”, określa 

załącznik nr 1. 

§ 4. Ochroną czynną objęte są następujące obiekty i miejsca w rezerwacie: OB 2544 (PzW 739), OB 2545 

(PzW 736), OB_ (PzW 733), OB 2551 (PzW 730), OB 2555 (PzW 728), OB 2553 (PzW 727), OB 2554 (PzW 

726), OB 2560 (PzW 721),OB 2561 (PzW 720), OB 2574 (PzW 716a), komin wentylacyjny do dworca 

Dworzec (Bhf) Emma, OB __ ( PzW Nord) (szyb położony 5 m na północny- wschód od wejścia na trasę 

turystyczną), OB 2591 (PzW 714), OB 2592 (PzT3), komora nr 9 (Pętla Boryszyńska) oraz szyb obiektu OB 

2590 (PzT 2) i dwa kominy w obiekcie OB 2590 (PzT 2) (Pętla Boryszyńska). W pozostałej części rezerwat 

objęty jest ochroną ścisłą. 

§ 5. 1. Działania ochronne w obszarze ochrony czynnej i ścisłej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji 

tych działań, określa załącznik nr 2. 

2. Lokalizacja powierzchni monitoringu w podziemiach CO MRU, w rezerwacie przyrody „Nietoperek”, 

przedstawia załącznik nr 3. 

§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych, w rezerwacie 

przyrody „Nietoperek” oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 4. 

§ 7. Opis granic obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003, w części pokrywającej się z rezerwatem 

przyrody „Nietoperek”, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania w układzie PL-1992, 

przedstawia załącznik nr 5. 

§ 8. Mapę obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody 

„Nietoperek”, przedstawia załącznik nr 6. 

§ 9. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

nietoperzy i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003,  

w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Nietoperek”, określa załącznik nr 7. 

§ 10. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003, w części pokrywającej się 

z rezerwatem przyrody „Nietoperek”, określa załącznik nr 8. 

§ 11. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003, w części pokrywającej się  

z rezerwatem przyrody „Nietoperek”, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 9. 
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§ 12. Traci moc zarządzenie nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody 

„Nietoperek” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1596  z 23.08.2012 roku). 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Jan Rydzanicz 
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