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Abstract: " e research aimed to supplement the knowledge of Chiropterofauna in the Stołowe 
Mountains National Park. In the period from mid-July to the beginning of November 2019, 
echolocation calls recording and mist-netting were carried out in the entire Park. " e presence of 
17 species of bats (out of 18 previously reported) was con# rmed and one new species was found 
in the Park – the Alcathoe bat Myotis alcathoe. " e most frequently captured and most frequently 
recorded species was the barbastelle bat Barbastella barbastellus. " e highest number of species (13) 
and bat records (63% of all records) were noted in coniferous forests Vaccinio-Piceetea. " e second 
important habitat was acidophilous beech forests Luzulo nemorosae-Fagetum, which constituted 
18% of the Park’s area, and where 15% of all records of bats and 11 species were noted. Our 
research indicates that the entire area of the Stołowe Mountains NP is used by bats and that the 
Park is important for the preservation of forest species such as the Bechstein’s bat Myotis bechsteinii, 
lesser noctule Nyctalus leisleri, and the barbastelle bat.
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Abstrakt: Badania miały na celu uzupełnienie wiedzy o faunie nietoperzy na terenie Parku Na-
rodowego Gór Stołowych. W okresie od połowy lipca do początku listopada 2019 r. na całym 
obszarze wykonywano nagrania z użyciem detektorów i odłowy nietoperzy w sieci. Potwierdzo-
no występowanie 17 gatunków nietoperzy (z 18 wcześniej wykazanych) oraz stwierdzano jeden 
nowy gatunek dla Parku – nocka Alkatoe Myotis alcathoe. Gatunkiem najliczniej odławianym, jak 
również najczęściej notowanym podczas nasłuchów, był mopek zachodni Barbastella barbastellus. 
Najwięcej gatunków (13) i zarazem przelotów nietoperzy (63% wszystkich stwierdzeń) odnoto-
wano w borach szpilkowych. Drugim ważnym siedliskiem była kwaśna buczyna górska stanowią-
ca 18,2% powierzchni Parku, gdzie zanotowano 15% nagranych przelotów nietoperzy, ale należą-
cych aż do 11 gatunków. Wyniki badań wskazują, że cały teren Parku jest wykorzystywany przez 
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nietoperze i jest ważny dla zachowania zwłaszcza gatunków leśnych, takich jak nocek Bechsteina 
Myotis bechsteinii, borowiec leśny Nyctalus leisleri i mopek zachodni.

Pierwsze dane o nietoperzach na Dolnym Śląsku pochodził y przede wszyst-
kim z monitoringu nietoperzy w zimowiskach (Gubańska et al. 2002). Góry Sto-
łowe pozbawione większych jaskiń czy sztolni nie były więc objęte takimi bada-
niami. Coraz częstsze stosowanie sieci chiropterologicznych i większa dostępność 
detektorów ultradźwiękowych umożliwiły podjęcie nowych tematów badawczych 
na terenach leśnych. Pierwsze badania nietoperzy w Parku Narodowym Gór Sto-
łowych rozpoczęto późno, bo dopiero w lipcu 1999 r. w ramach obozu zorgani-
zowanego przez Studenckie Koło Chiropterologów Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Były to wstępne bada-
nia, które obejmowały również otulinę Parku (Mikusek i Pikulska 1999). Kolej-
ne prace prowadzono w otoczeniu Parku w ramach inwentaryzacji przyrodniczej 
gmin Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna i Radków (Dudek et al. 2002a, 
2002b, 2002c, Szkudlarek et al. 2005). W latach 2010-2012 badania chiroptero-
fauny prowadziły Studenckie Koła Naukowe Teriologów Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Mikusek et al. 2018). Prace 
nie koncentrowały się tylko na terenie Parku, lecz obejmowały również jego otuli-
nę i sąsiednie miejscowości. Trudny górzysty teren Parku, bardzo zmienna pogo-
da oraz brak znanych, stałych stanowisk nietoperzy, zwłaszcza zimowisk i miejsc 
godów, utrudniały dokładniejsze zbadanie fauny nietoperzy. Dlatego stan pozna-
nia chiropterofauny nadal wymagał dalszych badań, ze szczególnym uwzględnie-
niem terenów leśnych. W tym celu w 2018 roku rozpoczęto monitoring detek-
torowy na terenie Parku skutkujący stwierdzeniem nowego gatunku (Jakubiec 
i Zając 2019). Prace podjęte na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w 2019 r. 
były kontynuacją rozpoczętego rok wcześniej projektu i miały na celu uzupełnie-
nie wiedzy o faunie nietoperzy w okresie aktywności letniej. Główny nacisk po-
łożono na potwierdzenie obecności poszczególnych gatunków nietoperzy, usta-
lenie ich statusu rozrodczego i lokalizację miejsc rozrodu lub godów. Podjęto też 
próbę oceny ich względnej częstości występowania oraz wykorzystania poszcze-
gólnych typów siedlisk – szczególnie leśnych. W niniejszym artykule podsumo-
wano również stan wiedzy o chiropterofaunie Parku Narodowego Gór Stołowych.

Teren

Badaniami objęto powierzchnię całego Parku Narodowego Gór Stołowych, 
który położony jest na terenie Sudetów Środkowych, przy granicy polsko-czeskiej 
(ryc.). Park został powołany w 1993 r. dla ochrony rozmaitych form erozji pia-
skowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, czy poje-
dynczych skałek o zróżnicowanych kształtach (Migoń et al. 2018). Płytowa budo-
wa skał związana jest z ich osadowym pochodzeniem, zapewnia szereg nisz i głębo-
kich szczelin stanowiących potencjalne schronienia dla nietoperzy. Tereny wokół 
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Ryc. Rozmieszczenie transektów – linie przerywane, miejsc odłowów – białe kółka (1 – Rud-
na Góra, 2 – droga do Mogadoru, 3 – Praski Trakt, 4 – potok Pośna, 5 – Pielgrzym, 6 – Szcze-
liniec Wielki) i stałych punktów monitoringowych – czarne kółka (1 – Czeska Łąka, 2 – Bato-
rówek, 3 – oddz. 144, 4 – Pięć Stawów, 5 – Trzmielowa Jama, 6 – Pasterka oddz. 5b, 7 – Paster-
ka Kościół, 8 – Droga nad Urwiskiem, 9 – Pośna, 10 – Praski Trakt kamieniołom, 11 – Lisia-
jówka, 12 – Wielkie Torfowisko Batorowskie, 13 – Zielona Droga, 14 – Sawanna, 15 – Baszty, 
16 – Oddz.108, 17 – zbiornik w Karłowie, 18 – Skalniak)

Fig. Distribution of transects – dashed lines, catching sites – white circles (1 – Rudna 
Mountain, 2 – Road to Mogador, 3 – Prague Route, 4 – Pośna stream, 5 – Pilgrim, 6 – Wielki 
Szczeliniec) and permanent monitoring points – black circles (1 – Czeska Meadow, 2 – Batorówek, 
3 – forest division: 144, 4 – Five Ponds, 5 – Trzmielowa Burrow, 6 – Pasterka forest division: 5b, 
7 – Pasterka Church, 8 – Steep Road, 9 – Pośna, 10 – Prague Route quarry, 11 – Lisiajówka, 
12 – Batorowskie Great Bog, 13 – Green Road, 14 – Savanna, 15 – Towers, 16 – forest division 
108, 17 – waterbody in Karłów, 18 – Skalniak). (1) – Catching sites, (2) – Monitoring points, 
(3) – Transects, (4) – National border, (5) – Boundary of the Stołowe Mountains National Park, 
(6) – Road, (7) – River, stream, (8) – Open areas, (9) – Forest
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skał porastają lasy zajmując 89% całkowitej powierzchni Parku. Zdecydowana 
większość to sztucznie wprowadzone świerczyny, które w partii wierzchowino-
wej wykazują zły stan zdrowotny, a na całym obszarze Parku, jako monokultury 
są bardzo podatne na niekorzystne wpływy wielu czynników abiotycznych i bio-
tycznych. Lasy liściaste to głównie kwaśne buczyny górskie i żyzne buczyny su-
deckie, które stanowią zaledwie kilkanaście procent powierzchni zalesionej Par-
ku. W trudno dostępnych dolinach potoków i na stromych zboczach zachowały 
się też niewielkie fragmenty łęgów i jaworzyn (Kącki et al. 2018).

Metody

Badania prowadzono w okresie od połowy lipca do początku listopada 2019 r. 
Prace realizowano stosując kilka metod badawczych: nagrania detektorowe, odło-
wy nietoperzy w sieci, wyszukiwanie kryjówek. Badania do# nansowano ze środ-
ków funduszu leśnego przekazanych przez Lasy Państwowe. Rejestrację głosów 
nietoperzy przy zastosowaniu detektorów ultradźwiękowych prowadzono dwo-
ma metodami. Wykonywano nasłuchy na pieszych transektach poprowadzonych 
przez cały obszar Parku (ryc.). Każdy transekt miał 5-8 km długości. Rejestracja 
na transektach prowadzona była w systemie ciągłym, a wszystkie miejsca stwier-
dzeń nietoperzy lokalizowano przy pomocy ręcznych urządzeń GPS lub modułu 
GPS podłączonego do detektorów LunaBat DFR-1. Każdy transekt był pokony-
wany raz w miesiącu: w sierpniu, wrześniu i październiku. Nagrania prowadzono 
podczas dobrych warunków pogodowych, noce bezwietrzne i bez opadów. Rów-
nolegle wykonywano nasłuchy na stałych 18 punktach monitoringowych roz-
mieszczonych na obszarze całego Parku (ryc.). Detektory na punktach umiesz-
czano na okres pięciu nocy, po czym przenoszono w kolejne lokalizacje. Nagrania 
prowadzono od 22 VII do 4 XI. W lipcu i sierpniu wykorzystano jednocześnie 
cztery, a od września trzy detektory szerokopasmowe Pettersson D-500x, umoż-
liwiające automatyczną, całonocną rejestrację sygnałów echolokacyjnych przela-
tujących nietoperzy. Ze względu na dużą liczbę zaplanowanych kontroli nasłu-
chy na punktach prowadzono w różnych warunkach pogodowych. Zarejestro-
wane nagrania były analizowane za pomocą programów komputerowych, a gło-
sy nietoperzy oznaczano do gatunku lub grup gatunków (Russ 2012, Barataud 
2015). Odłowy nietoperzy w sieci prowadzono na sześciu stanowiskach rozmiesz-
czonych w różnych częściach Parku (tab. 1). Terminy uwzględniały dwa okresy fe-
nologiczne: 15 VII-10 VIII (rozród i rozpad kolonii rozrodczych), 11 VIII-30 X 
(gody i migracja jesienna). Rozród gatunku stwierdzano w przypadku wykazania 
karmiącej samicy (widoczne, powiększone sutki i wytarte futro dookoła nich), 
osobnika młodocianego (obecność przezroczystych chrząstek epi# zalnych w pa-
liczkach skrzydeł) lub kolonii samic lub samic z młodymi. Kolonie rozrodcze ga-
tunków osiadłych (zimujących w odległości do około 40 km od miejsc rozrodu) 
takich jak nocek Natterera Myotis nattereri, gacek brunatny Plecotus auritus, ga-
cek szary Plecotus austiacus, mopek zachodni Barbastella barbastellus rozpraszają się 
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dopiero we wrześniu – październiku natomiast podkowca małego Rhinolophus 
hipposideros i nocka Bechsteina Myotis bechsteinii od końca sierpnia do paździer-
nika (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). W związku z powyższym stwierdzenie 
kolonii, karmiącej samicy lub osobnika młodego tych gatunków w sierpniu, po 
okresie porodów i usamodzielniania się młodych również uznawano za potwier-
dzenie rozrodu na badanym obszarze. Sieci stawiano nad drogami leśnymi i cieka-
mi, a w okresie godów również w pobliżu skał. Odłowy prowadzone były zgodnie 
z zasadami opracowanymi w ramach Monitoringu gatunków zwierząt (Gottfried 
2012). Odłowy prowadzono w noce ciepłe, bezwietrzne oraz bezdeszczowe przez 
co najmniej cztery godziny od zachodu słońca. Podczas każdych odłowów roz-
stawiano 3-5 sieci chiropterologicznych, które kontrolowano co około 10 min. 
Schwytane nietoperze niezwłocznie wyciągano z sieci i po oznaczeniu gatunku, 
płci, statusu rozrodczego oraz wieku wypuszczano znakując nietrwale. W każ-
dym stanowisku wykonano dwie noce odłowów. Odłowy prowadzono w opar-
ciu o decyzję Ministra Środowiska wydaną w dn. 12 VII 2019 r. – znak pisma: 
DOP-WPN.436.159.2019.TP. 

Tab. 1. Terminy i lokalizacja miejsc odłowów

Table 1. Catching date and location of catching sites. (1) – Catching sites, (2) – Coordinates, 
(3) – Date

Miejsca odłowów (1) Współrzędne (2) Data (3)

Rudna Góra 50°27’05.5”N, 16°17’29.8”E. 23 VIII 2019, 12 IX 2019
Droga do Mogadoru 50°26’02.3”N, 16°23’24.9”E. 24 VII 2019, 28 VIII 2019

Praski Trakt 50°27’4.16”N, 16°23’31”E. 22 VII 2019, 10 IX 2019

Potok Pośna 50°29’47.8”N, 16°21’57.5”E. 23 VII 2019, 6 VIII 2019

Pielgrzym 50°28’01.1”N, 16°24’48.6”E. 24 VIII 2019, 26 IX 2019
Szczeliniec Wielki 50°28’58.6”N, 16°20’21.2”E. 11 IX 2019, 13 X 2019

W ramach prowadzonych badań poszukiwano również schronień nietope-
rzy. Ponieważ teren Parku obejmuje głównie naturalne siedliska, a budynki są nie-
liczne, w celu znalezienia dziennych kryjówek nietoperzy przeszukiwano głów-
nie szczeliny w skałach i drzewach, dziuple i płaty odstającej kory. Kontrole ob-
jęły również zabudowania i inne elementy architektury zlokalizowane w grani-
cach Parku, takie jak mosty, przepusty, wiaty turystyczne. W sierpniu i wrześniu 
skontrolowano również 101 budek dla nietoperzy rozwieszonych na terenie Par-
ku: typ Angielski, Stratmann, Issel oraz trocinobetonowe. 
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Wyniki i dyskusja

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w czasie badań prowadzonych 
w 2019 r. odnotowano 18 gatunków nietoperzy, w tym po raz pierwszy nocka 
Alkatoe Myotis alcathoe. Gatunkiem najliczniej odławianym jak również najczęściej 
notowanym podczas nasłuchów na transektach i na punktach monitoringowych 
(zarejestrowany w 17) był mopek zachodni. Bardzo często odławiano także gacki 
brunatne, nieco rzadziej nocki duże Myotis myotis i nocki Brandta Myotis brandtii. 
Natomiast w czasie nasłuchów na transektach drugim najczęściej rejestrowanym 
gatunkiem był karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, a trzecim nocek duży. Gatunki 
te również często rejestrowano na punktach monitoringowych (odpowiednio w 13 
i 11). Nie zlokalizowano schronień letnich kolonii oraz miejsc rojenia nietoperzy 
(swarmingu).

Najwięcej gatunków i zarazem przelotów nietoperzy (63% wszystkich stwier-
dzeń) odnotowano w borach szpilkowych, co najprawdopodobniej wynika z fak-
tu, że zbiorowisko to zajmuje połowę powierzchni Parku (tab. 2). Wyraźnie do-
minował tutaj mopek zachodni (69 stwierdzeń), a drugim gatunkiem co do licz-
by zarejestrowanych przelotów był karlik malutki (44). Liczną grupę stanowi-
ły tutaj małe nocki reprezentowane przez co najmniej trzy gatunki. Innym waż-
nym zbiorowiskiem leśnym była kwaśna buczyna górska, stanowiąca 18,2% po-
wierzchni Parku. Nietoperze w tym zbiorowisku rejestrowano znacznie rzadziej 
(75 razy), jednak liczba stwierdzonych gatunków była niewiele mniejsza od noto-
wanej w borach szpilkowych. Tutaj również dominowały te same gatunki: karlik 
malutki (20 przelotów) i mopek zachodni (19 przelotów). Z pozostałych siedlisk 
uwagę zwracają jeszcze zbiorowiska łąkowe, na których mimo małej liczby zare-
jestrowanych przelotów, odnotowano większość gatunków nietoperzy.

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros. Po raz pierwszy odnotowany 
na terenie Parku w roku 2018 podczas prowadzenia monitoringu detektorowego 
(Jakubiec i Zając 2019). Jego obecność zarejestrowano wówczas w trzech punk-
tach monitoringowych zlokalizowanych wzdłuż południowej części Parku: Pięć 
Stawów, Batorówek i Trzmielowa Jama. W 2019 r. przeloty podkowców małych 
ponownie zarejestrowano w południowo-wschodniej części Parku koło Batorów-
ka, poniżej Trzmielowej Jamy oraz przy Radkowskich Skałach. Osobniki wyko-
rzystują obecnie teren Parku jako żerowisko. Wcześniejsze stwierdzenia podkow-
ca małego dotyczyły otuliny Parku, gdzie stwierdzono również kolonię rozrodczą 
w zabudowaniach leśniczówki w Chocieszowie liczącą około 60 os. i schronie-
nie dwóch osobników na strychu budynku w Studziennej (Mikusek et al. 2018).
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Tab. 2. Liczba przelotów i gatunków nietoperzy zarejestrowana w różnych siedliskach 
w Parku Narodowym Gór Stołowych. Skróty nazw gatunków oznaczają: Bbar – Barbastella 

barbastellus, Enil – Eptesicus nilssonii, Eser – Eptesicus serotinus, Plsp – Plecotus sp., Pnat – Pipistrellus 

nathusii, Ppip – Pipistrellus pipistrellus, Ppyg – Pipistrellus pygmaeus, Mdau – Myotis daubentonii, 
Mmyo – Myotis myotis, Mmb – Myotis mystacino/brandtii, Mnat – Myotis nattereri, Nlei – Nyctalus 

leisleri, Nnoc – Nyctalus noctula, Rhip – Rhinolophus hipposideros, Vmur – Vespertilio murinus

Table 2. Number of records and bat species registered in di@ erent habitats in the Stołowe 
Mountains National Park. " e abbreviations of species names: Bbar – Barbastella barbastellus, 
Enil – Eptesicus nilssonii, Eser – Eptesicus serotinus, Plsp – Plecotus sp., Pnat – Pipistrellus nathusii, 
Ppip – Pipistrellus pip istrellus, Ppyg – Pipistrellus pygmaeus, Mdau – Myotis daubentonii, Mmyo – 
Myotis myotis, Mmb – Myotis mystacino/brandtii, Mnat – Myotis nattereri, Nlei – Nyctalus leisleri, 
Nnoc – Nyctalus noctula, Rhip – Rhinolophus hipposideros, Vmur – Vespertilio murinus.(1) – Habitat, 
(2) – Habitat area (%), (3) – Number of species, (4) – Number of bat records (5) – Dominant 
species, (6) – Other species, (7) – Meadow habitat, (8) – Anthropogenic habitats
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N %

Vaccinio-Piceetea 49,9 13 258 62,8 Bbar, Ppip 
Mmyo, Mnat, Mmb, 
Mdau, Vmur, Eser, Enil, 
Ppyg, Nnoc, Nlei, Plsp

Luzulo nemorosae-

Fagetum
18,2 11 75 18,2 Ppip, Bbar

Rhip, Mmyo, Mmb, 
Mdau, Eser, Enil, Ppyg, 
Pnat, Nnoc, 

Abieti-Piceetum 8,7 8 36 8,8 Ppip, Bbar
Mmyo, Mnat, Mmb, 
Vmur, Eser, Pnat

Fagetalia sylvaticae 3,7 5 9 2,2 -
Mnat, Vmur, Ppip, 
Nnoc, Bbar

Vacdnio-Piceetea 2,4 1 4 1 - Ppip

Molinio caeruleae-

Pinetum
1,8 1 1 0,2 - Eser

Siedliska łąkowe (7) 8 12 21 5,1 -

Mmyo, Mmb, Mdau, 
Vmur, Eser, Enil, Ppip, 
Ppyg, Pnat, Nnoc, Plsp, 
Bbar

Siedliska 
antropogeniczne (8)

1 3 7 1,7 - Mmyo, Ppip, Bbar
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Nocek duży Myotis myotis. Jeden z liczniej stwierdzanych gatunków nieto-
perzy w granicach Parku. W roku 2019 nad potokiem Pośna odłowiono 23 VII 
trzy dorosłe samce, a 6 VIII kolejnego dorosłego samca i karmiącą samicę. Sami-
ca nadlatywała od strony Radkowa, więc mógł to być osobnik ze znajdującej się 
w tamtejszym kościele kolonii (Szkudlarek et al. 2005). Na drodze do Mogado-
ru 24 VII schwytano dwa dorosłe samce, a 28 VIII młodocianą samicę. Kolejne 
dwa dorosłe samce odłowiono 23 VIII przy Kudowskim Potoku u podnóża Rud-
nej Góry. Dotychczas nie zlokalizowano na terenie Parku schronień tego gatunku, 
jednak odłowienie części nocków dużych zaraz po zachodzie słońca może wska-
zywać na istnienie schronień pojedynczych osobników w budynkach lub skałach. 
W czasie nasłuchów gatunek był notowany w różnych częściach Parku. Najwię-
cej stwierdzeń pochodzi ze wschodniej części obszaru i znajdującego się tam du-
żego fragmentu borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea. W poprzednich latach no-
cek duży również był dość często notowany na terenie Parku, m.in. w okolicach 
Darnkowa, Kudowy Zdrój, Chocieszowa i Wrót Pośny (Mikusek et al. 2018) oraz 
Trzmielowej Jamy (Jakubiec i Zając 2019). Nie podano jednak żadnych dokład-
niejszych informacji o rodzaju tych obserwacji, z wyjątkiem jednej o odłowieniu 
karmiącej samicy pod tarasami widokowymi Szczelińca Wielkiego. Jedyne zna-
ne kryjówki nocka dużego zlokalizowane są w otulinie Parku m.in. w Chocieszo-
wie, Wambierzycach i Radkowie (Dudek et al. 2002c, Szkudlarek et al. 2005).

Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii. Karmiącą samicę nocka Bechsteina 
odłowiono 23 VII nad potokiem Pośna w dużym płacie kwaśnej buczyny górskiej 
Luzulo luzuloidis-Fagetum. Jest to pierwsze potwierdzenie rozrodu tego gatunku 
z terenu Parku. Nie udało się zlokalizować schronień, które zwykle znajdują się 
w dziuplach drzew. W przypadku nocka Bechsteina nie uwzględniono stwierdzeń 
na podstawie nasłuchów detektorowych, ze względu na dużą zmienność często-
tliwości dźwięków echolokacyjnych i tym samym brak możliwości pewnego od-
różnienia od sygnałów innych nocków. Dlatego też nie można oszacować względ-
nej liczebności lub rozprzestrzenienia na terenie Parku. Dotychczas gatunek ten 
był opisywany na podstawie nasłuchów detektorowych w kilku miejscach Parku, 
nie były one jednak potwierdzone bezpośrednimi obserwacjami. Jedyne pewne 
dane o występowaniu i rozrodzie pochodzą z rejonu Chocieszowa znajdującego 
się w otulinie Parku (Mikusek et al. 2018).

Nocek Natterera Myotis nattereri. W czasie badań na terenie Parku Naro-
dowego Gór Stołowych odłowiono 23 VII jednego dorosłego samca tego gatun-
ku nad potokiem Pośna. Również w czasie nasłuchów detektorowych rejestrowa-
no tylko pojedyncze osobniki w centralnej części obszaru, w pobliżu miejscowo-
ści Karłów, Mały Karłów i Pasterka oraz w okolicy Wielkiego Torfowiska Bato-
rowskiego, Fortu Karola i Rogowej Kopy. Nie zlokalizowano schronień wykorzy-
stywanych przez nocki Natterera. Gatunek należy uznać za nieliczny, co potwier-
dzają wcześniejsze badania, podczas których odławiano również pojedyncze samce 
oraz zarejestrowano nieliczne przeloty, głównie w otulinie Parku (Mikusek et al. 
2018) i w okolicy Pięciu Stawów (Jakubiec i Zając 2019).
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Nocek Alkatoe Myotis alcathoe. Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatun-
ku z Gór Stołowych i z terenu Parku. Dorosłą, niekarmiącą samicę odłowiono 
24 VII w kamieniołomie przy drodze do Mogadoru. Głównymi cechami na pod-
stawie, których oznaczono ten gatunek była długość przedramienia (31,6 mm) 
i obecność wyrostka cingulum na górnym przedtrzonowcu. Termin stwierdzenia 
nie daje pewności czy był to osobnik z lokalnej populacji, czy przylatujący z przy-
ległych terenów. W Parku istnieją odpowiednie siedliska dla nocka Alkatoe, więc 
obecność niewielkiej populacji w dolnych partiach lasów jest prawdopodobna. 

Nocek Brandta Myotis brandtii. Gatunek ten można uznać za średnio 
liczny, występujący na terenie całego Parku. Stwierdzony nad potokiem Pośna 
(23 VII dwa dorosłe samce, 6 VIII jedna dorosła samica), w kamieniołomie przy 
drodze do Mogadoru (24 VII dorosły samiec, 28 VIII młodociana samica) i na 
skrzyżowaniu Praskiego Traktu z żółtym szlakiem (22 VII dwa dorosłe samce). 
Nocek Brandta uważany jest za gatunek osiadły, jednak jego kolonie rozprasza-
ją się już w lipcu (Sachanowicz i Ciechanowski 2005), dlatego odłowienie osob-
nika młodocianego pod koniec sierpnia nie można uznać za jednoznaczne po-
twierdzenie rozrodu w granicach Parku. Nie odnaleziono schronień kolonii. Jed-
nego osobnika należącego do pary bliźniaczych gatunków, jakimi są nocek wąsa-
tek i nocek Brandta, znaleziono 24 VII w szczelinie starej stodoły na końcu wsi 
Pasterka (50°29’53”N, 16°19’25,6”E). Drugi osobnik obserwowany był również 
24 VII pod drewnianym obiciem budynku w Darnkowie 7B przy granicy Parku 
(50°26’57”N, 16°18’50,8”E). Schronienia znajdowały się na dużej wysokości co 
uniemożliwiało bezpieczne schwytanie tych osobników w celu oznaczenia gatun-
ku. W nagraniach głosy echolokacyjne przypisane do tej pary nocków były śred-
nio liczne, lecz rejestrowane na całym obszarze Parku. W czasie wcześniejszych 
badań gatunek opisano jako liczny, jednak bezpośrednich obserwacji dokonano 
tylko w rejonie Pasterki, Szczelińca Wielkiego i zbiornika przy drodze z Karłowa 
do Batorówka (Mikusek et al. 2018). Pozostałe stwierdzenia przytaczane w pracy 
Mikuska et al. (2018) dotyczą niemal wyłącznie pary gatunków (nocek wąsatek/
nocek Brandta) i opierają się na nagraniach detektorowych bez podania lokali-
zacji oraz kontrolach schronień w budynkach zlokalizowanych w otulinie Parku. 

Nocek wąsatek Myotis mystacinus. Można uznać ten gatunek za średnio 
liczny, występujący prawdopodobnie na terenie całego Parku. Stwierdzono go 
w kamieniołomie przy drodze do Mogadoru (24 VII dwa dorosłe samce), pod 
Pielgrzymem (26 IX jeden dorosły samiec) i nad potokiem Pośna, gdzie 23 VII 
i 6 VIII odłowiono po jednym dorosłym samcu. Nie znaleziono schronień kolonii 
rozrodczych. W granicach Parku zlokalizowano tylko pojedynczego osobnika na-
leżącego do pary bliźniaczych gatunków, jakimi są nocek wąsatek i nocek Brand-
ta, w szczelinie starej stodoły na końcu wsi Pasterka. Głosy echolokacyjne w na-
graniach przypisane do pary gatunków nocek wąsatek/nocek Brandta należały do 
średnio licznych. W czasie wcześniejszych badań gatunek opisano jako liczny, od-
notowany w rejonie Ostrej Góry, Wrót Pośny, Szczelińca Wielkiego i Darnkowa 
(Mikusek et al. 2018). Autorzy piszą również o rozrodzie gatunku na podstawie 
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stwierdzenia samicy w Błędnych Skałach nie podając szczegółów obserwacji w po-
staci daty lub informacji czy była to samica karmiąca czy młodociana.

Nocek rudy Myotis daubentonii. Gatunek występujący w Parku prawdopo-
dobnie nielicznie ze względu na brak odpowiednich siedlisk. Nad potokiem Pośna 
odłowiono 6 VIII jednego samca, a głosy przelatujących, pojedynczych osobni-
ków rejestrowano w różnych częściach badanego obszaru. Większość cieków wod-
nych jest za mała i o zbyt szybkim nurcie, aby mogły stanowić żerowiska tego ga-
tunku. Żerujące nocki rude rejestrowano nad zbiornikiem w Karłowie i na dro-
gach leśnych w różnych częściach Parku. W czasie poprzednich badań gatunek 
został uznany jako liczny w otulinie Parku (Szkudlarek et al. 2005; Mikusek et al. 
2018). Nocki rude odłowiono wówczas tylko w Błędnych Skałach i na Szcze-
lińcu Wielkim (Mikusek et al. 2018). W tym drugim przypadku była to mło-
dociana samica co uznano za potwierdzenie rozrodu, nie podając jednak ter-
minu stwierdzenia. Przeloty rejestrowano również w rejonie Trzmielowej Jamy 
(Jakubiec i Zając 2019). W Parku i jego otoczeniu brakuje odpowiednich żerowisk, 
jednak obecność kolonii rozrodczej na terenie Parku jest prawdopodobna, gdyż 
osobniki mogą latać na żerowiska 6-10 km od schronienia (Arnold et al. 1998). 

Mroczak (mroczek) posrebrzany Vespertilio murinus. W czasie prowadzo-
nych badań gatunek rejestrowany nielicznie i tylko w czasie nagrań detektoro-
wych, notowany najczęściej na terenie pomiędzy Szczelińcem Wielkim, Błędny-
mi Skałami i Karłowem. Pojedyncze stwierdzenia odnotowano również pod Piel-
grzymem i w Batorówku. Jesienią loty godowe mroczaków posrebrzanych obser-
wowano również przy tarasie widokowym na Szczelińcu Wielkim. Nie udało się 
potwierdzić wcześniejszych stanowisk. Podawane schronienie kolonii samców za 
obiciami drewnianymi budynku w Karłowie (Mikusek i Pikulska 1999) już nie 
istnieje. Nie obserwowano również gatunku w znajdującym się przy granicy Par-
ku budynku w Darnkowie, gdzie we wcześniejszych latach stwierdzono kolonię 
10 osobników (Mikusek et al. 2018). 

Mroczek późny Eptesicus serotinus. Gatunek synantropijny i stwierdzany 
nielicznie, choć w różnych częściach Parku. Jednego dorosłego samca odłowiono 
24 VII na drodze do Mogadoru w rejonie jednego z dawnych kamieniołomów. 
Niezbyt często też rejestrowany w czasie nasłuchów detektorowych. W większości 
będą to prawdopodobnie osobniki przylatujące z okolicznych miejscowości, na co 
wskazuje większa liczba zarejestrowanych sygnałów echolokacyjnych wzdłuż gra-
nic Parku. Autorzy wcześniejszych badań uznali gatunek za umiarkowanie licz-
ny, jednak dotyczyło to głównie obszaru otuliny (Mikusek et al. 2018). Z tere-
nu Parku podawana jest jedna kolonia 17 osobników mroczków późnych znaj-
dująca się w dachu leśniczówki (Mikusek i Pikulska 1999). Gatunek został ozna-
czony na podstawie nasłuchu detektorowego i obserwacji wylatujących osobni-
ków, więc rozród w tym schronieniu nigdy nie został potwierdzony. Pojedyn-
cze żerujące mroczki odnotowano m. in. w Karłowie, Pasterce oraz w okolicy 
Szczelińca Wielkiego, Błędnych Skał (Mikusek et al. 2018) i Trzmielowej Jamy 
(Jakubiec i Zając 2019). 
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Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii. Gatunek stwierdzany nielicznie 
w  różnych częściach Parku. Głosy echolokacyjne zarejestrowano na punktach 
monitoringowych Zbiornik w Karłowie i Skalniak oraz w okolicy Urwiska Ba-
torowskiego, Radkowskich Skał, Szczelińca Wielkiego i podnóża Kruczych Skał. 
Nie odłowiono żadnego osobnika, nie zlokalizowano też schronień mroczka po-
złocistego. Tymczasem na podstawie wcześniejszych badań gatunek był określa-
ny jako jeden z liczniejszych. Stwierdzany był głównie w czasie nasłuchów detek-
torowych nad łąkami, zbiornikami, drogami leśnymi i w miejscowościach, bez 
podania informacji czy są to obserwacje z Parku czy jego otuliny (Mikusek et al. 
2018). Dokładniejsze dane dotyczą informacji o żerowaniu nawet do kilkunastu 
osobników w Pasterce, Karłowie i przy Filarach Skalnych koło Radkowa (Szku-
dlarek et al. 2005). Jedyne znane stanowisko z Parku znajdowało się w dachu le-
śniczówki (Szkudlarek et al. 2005). Gatunek został oznaczony na podstawie na-
słuchu detektorowego i obserwacji wylatujących osobników, więc rozród w tym 
schronieniu nigdy nie został potwierdzony. W tym samym miejscu były odnoto-
wane wcześniej mroczki późne, mogła więc to być kolonia mieszana. Stanowisko 
to nie zostało potwierdzone podczas późniejszych badań. 

Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus. Jeden z liczniej występujących w Par-
ku gatunków nietoperzy, obecny na niemal całym obszarze. Wszystkie stwierdze-
nia odnotowane w czasie badań pochodziły z nasłuchów detektorowych. Najczę-
ściej karlika malutkiego rejestrowano w rejonie Karłowa i Darnkowa oraz Rogo-
wej Kopy. Liczniej pojawiał się na skrajach lasu, unikał natomiast wnętrza lasu. 
Nie udało się zlokalizować schronień tego gatunku. Uzyskano informacje o kolo-
nii nietoperzy w szczelinach dachu budynku w Karłowie, jednak w czasie kontro-
li schronienie było już opuszczone. Rodzaj schronienia oraz zachowanie nietope-
rzy (swarming przed wlotem do schronienia) wskazuje, że mogła to być kolonia 
karlików. W poprzednich badaniach uznano ten gatunek za stosunkowo liczny, 
lecz większość stwierdzeń dotyczyła otuliny Parku (Dudek et al. 2002a, Szkudla-
rek et al. 2005, Mikusek et al. 2018). Z terenu Parku podawane były tylko prze-
loty w okolicy Ostrej Góry, Pasterki i Szczelińca Wielkiego. 

Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus. Gatunek bardzo nieliczny i prawdopo-
dobnie tylko zalatujący nad teren Parku w okresach migracji. Stwierdzany podczas 
nasłuchów detektorowych na zachód od Batorowa i na Kręgielnym Trakcie. Nie 
stwierdzono rozrodu, ani nie znaleziono schronień gatunku. Podczas poprzednich 
badań przelatujące osobniki zarejestrowano w Parku powyżej Batorówka i w otu-
linie (Mikusek et al. 2018). 

Karlik większy Pipistrellus nathusii. Gatunek nieliczny i prawdopodobnie 
tylko zalatujący na teren Parku Narodowego Gór Stołowych w okresach migracji. 
Stwierdzany jedynie podczas nasłuchów detektorowych w rejonie Karłowa, Paster-
ki, Darnkowa, Łężyc Górnych i Rogowej Kopy. Zarejestrowany też na siedmiu 
punktach nasłuchowych: Pasterka, Praski Trakt, Lisiajówka, Wielkie Torfowisko 
Batorowskie, Sawanna, Zbiornik w Karłowie i Skalniak. Nie stwierdzono rozrodu, 
ani nie znaleziono schronień gatunku. Podczas poprzednich badań przelatujące 
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pojedyncze osobniki zarejestrowano w okolicach Batorówka, pod tarasami Szcze-
lińca Wielkiego oraz w otulinie Parku (Mikusek et al. 2018). 

Borowiec wielki Nyctalus noctula. Gatunek nieliczny i prawdopodobnie 
tylko zalatujący na teren Parku. Stwierdzany w różnych częściach Parku w cza-
sie nasłuchów detektorowych. Najczęściej rejestrowany w okolicy Karłowa i Pa-
sterki. Nie wykazano rozrodu, ani nie zlokalizowano schronień gatunku. Podczas 
wcześniejszych badań podawany jako stosunkowo licznie występujący w Górach 
Stołowych, jednak większość jego dotychczasowych stwierdzeń pochodziła z te-
renów położonych w otulinie Parku. Z obszaru PNGS podawany na nielicznych 
stanowiskach w okolicy Szczelińca Wielkiego, Ostrej Góry, Pięciu Stawów i Ba-
torówka (Mikusek et al. 2018, Jakubiec i Zając 2019). 

Borowiec leśny (borowiaczek) Nyctalus leisleri. Gatunek nieliczny, prawdo-
podobnie występujący stale w rejonie Parku. Nad potokiem Pośna w dużym pła-
cie kwaśnej buczyny górskiej odłowiono 23 VII dwie karmiące samice, a 6 VIII 
kolejną, co wskazuje na rozród gatunku w tej części Parku. Obecność żerujących 
osobników odnotowano na stanowisku monitoringowym Sawanna oraz w cza-
sie transektu koło Szczelińca Wielkiego. Nie udało się zlokalizować schronień ga-
tunku. Wcześniej na terenie Parku stwierdzono tylko żerujące osobniki w rejo-
nie Batorówka, a rozród gatunku odnotowano na obszarze przylegającym do te-
renu Parku – karmiącą samicę odłowiono w Chocieszowie (Mikusek et al. 2018).

Gacek brunatny Plecotus auritus. Jest to prawdopodobnie jeden z licz-
niejszych gatunków nietoperzy występujących w Parku Narodowym Gór Stoło-
wych. Odławiany na Praskim Trakcie (22 VII karmiąca samica) i na potoku Pośna 
(23 VII trzy dorosłe samce i dwie samice: karmiąca i młodociana, a 6 VIII kolej-
ną dorosłą choć niekarmiącą samicę). Pod Pielgrzymem schwytano 24 VIII dwa 
a 26 IX cztery dorosłe samce, a pod tarasami widokowymi na Szczelińcu Wielkim 
13 X jednego dorosłego samca. Odłowienie w lipcu karmiących samic i osobnika 
młodego potwierdza rozród tego gatunku w PNGS. Nie zlokalizowano schronień 
kolonii rozrodczych, a wyłącznie dzienne schronienia pojedynczych osobników. 
W zabudowaniach gospodarczych w Pasterce nr 15 (50°29’45”N, 16°19’23,4”E) 
znaleziono 23 VII jednego osobnika pod szczytem dachu, kolejnego osobnika ob-
serwowano 13 X w szczelinach Hutniczego Mostu w Batorówku (50°26’53,3”N, 
16°25’18,6”E), a przepuście drogowym na Czernicy przed wjazdem do Pstrążnej 
(50°28’04,6”N, 16°16’15,4”E) zlokalizowano 11 IX dwa osobniki. Ze względu 
na trudność w rejestracji sygnałów echolokacyjnych (bardzo krótki zasięg sygna-
łu) nie można ustalić czy gatunek ten wykorzystuje cały obszar Parku, ale jest to 
bardzo prawdopodobne. Świadczyć o tym mogą prezentowane i wcześniejsze ba-
dania, gdzie gacek brunatny był jednym z częściej obserwowanych nietoperzy na 
terenach otaczających PNGS (Dudek et al. 2002a, 2002c, Szkudlarek et al. 2005) 
oraz był odławiany w latach 2010-2012 w rejonie wodospadów Pośny, Ostrej 
Góry, Białych Skał i Szczelińca Wielkiego. 

Mopek zachodni Barbastella barbastellus. Należał do najliczniej wykazywa-
nych w czasie badań nietoperzy. Odławiano go nad Kudowskim Potokiem pod 
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Rudną Górą (23 VIII trzy karmiące samice), koło kamieniołomu przy drodze do 
Mogadoru (24 VII jeden samiec a 28 VIII trzy dorosłe samce) i pod Pielgrzymem 
(24 VIII osiem dorosłych osobników – siedem samców i jedna samica). Schwy-
tanie trzech karmiących samic zaraz po zachodzie słońca, wskazuje mimo dość 
późnego terminu na obecność w rejonie Rudnej Góry schronienia kolonii. Kolo-
nie u tego gatunku rozpraszają się dopiero we wrześniu – październiku (Sachano-
wicz i Ciechanowski 2005). Nie udało się jednak odnaleźć kryjówki co jest trud-
ne przy tak dużej dostępności potencjalnych schronień m.in. w licznie zamierają-
cych świerkach (Kortmann et al. 2018). Badania w latach 2010-2013 przyniosły 
szereg informacji o schronieniach kolonii rozrodczych w miejscowościach znaj-
dujących się w otulinie Parku: Darnków, Bukowina, Jakubowice i Wambierzyce 
(Mikusek et al. 2018). Kontrole tych schronień w 2019 roku, nie potwierdziły 
obecności w nich mopków. Gatunek był regularnie rejestrowany w czasie nasłu-
chów detektorowych, odnotowany na wszystkich transektach i niemal na wszyst-
kich punktach nasłuchowych. Nie udało się ustalić stanowisk godowych, mimo 
obserwowanej zwiększonej aktywności tego gatunku w trzeciej dekadzie sierpnia. 
Po raz pierwszy mopka zachodniego stwierdzono na terenie Parku Narodowego 
Gór Stołowych w 2004 roku (Szkudlarek et al. 2005), gdy zarejestrowano prze-
latującego osobnika koło Filarów Skalnych przy drodze z Radkowa. Na terenie 
Parku wcześniej notowano tylko żerowiska w okolicach Wrót Pośny, Kudowskie-
go Potoku, Młyńskiej Kopy, Białych Skał, Trzmielowej Jamy, Batorówka, Karło-
wa i Pasterki (Mikusek et al. 2018, Jakubiec i Zając 2019).

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań na terenie Parku 
Narodowego Gór Stołowych stwierdzono występowanie 19 gatunków nietoperzy, 
z 21 odnotowanych w polskiej części Sudetów (Szkudlarek et al. 2002, Sachanowicz 
et al. 2012, Bartonička et al. 2015). Chiropterofauna położonego również 
w  Sudetach Karkonoskiego Parku Narodowego jest uboższa o dwa gatunki: 
podkowca małego i nocka Alkathoe (Dyrcz et al. 2013, Bartonička et al. 2015). 
Gatunki te były już stwierdzane w pobliżu Karkonoskiego PN (Szkudlarek 
et al. 2002, Sachanowicz et al. 2012), więc dalsze badania mogą potwierdzić ich 
obecność. Wśród parków narodowych o charakterze górskim, ale i w ogóle w Polsce, 
to Tatrzański Park Narodowy jest obecnie obszarem chronionym z największym 
bogactwem chiropterofauny. Dotychczas na terenie tego Parku, który posiada 
wyniki wieloletnich i szczegółowych badań, stwierdzono 22 gatunki nietoperzy 
(Piksa et al. 2017). Dzięki obecności w Tatrach wielu zimowisk, udało się tam 
z aobserwować nocka ostrousznego Myotis blythii, nocka orzęsionego Myotis 
emarginatus i gacka szarego Plecotus austriacus. Pierwszy z tych gatunków 
stwierdzany był dotychczas tylko w Karpatach podczas rojenia (Piksa 2006), 
a przez Karpaty i Wschodnie Sudety przebiega północna granica jego zasięgu. Mało 
prawdopodobne jest więc jego pojawienie się w Górach Stołowych. Natomiast 
obecność nocka orzęsionego jest bardzo prawdopodobna w związku z ciągłym 
powiększaniem się jego zasięgu w Sudetach i pojawianiem nowych stanowisk 
(Gottfried et al. 2016). Nie można też wykluczyć pojawienia się gacka szarego, 
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jednak w przypadku tego synantropijnego gatunku będą to raczej osobniki 
zalatujące na tereny sąsiadujące z miejscowościami. Kolejnym parkiem narodowym 
chroniącym góry i wyróżniającym się pod względem bogactwa chiropterofauny 
jest Pieniński PN, w którym stwierdzono 21 gatunków (Paszkiewicz et al. 1995, 
1998, Rachwald i Szkudlarek 2001, Piksa 2011, Gubała i Piksa 2012, Piksa et al. 
2017). Park Narodowy Gór Stołowych jest więc trzecim z parków narodowych 
o charakterze górskim pod względem liczby stwierdzanych gatunków nietoperzy.
Wcześniejsze badania nietoperzy w Górach Stołowych obejmowały obszar 
Parku wraz z jego otuliną i znajdującymi się w niej miejscowościami. Wykazano 
wówczas 18 gatunków nietoperzy, z czego duża część obserwacji pochodziła 
z terenów sąsiadujących z Parkiem. Skoncentrowanie badań na obszarze Parku 
pozwoliło doprecyzować informacje o rozmieszczeniu i ustalić status rozrodczy 
poszczególnych gatunków. Potwierdzono obecność 17 gatunków, jednak tylko 
w przypadku pięciu potwierdzono rozród na terenie Parku, a w odniesieniu do 
nocka Brandta należy uznać, że rozród jest bardzo prawdopodobny. W przypadku 
mopka zachodniego, gatunku o słabym rozpoznaniu letnich stanowisk (Gottfried 
et al. 2015, 2017), jest to kolejne miejsce w Polsce, w którym chwytano 
karmiące samice. Nie zlokalizowano schronień kolonii ani nie potwierdzono 
obecności nietoperzy w kryjówkach wykazanych w czasie wcześniejszych badań 
m. in. zlokalizowanych przy samej granicy parku kolonii mopka zachodniego 
w  budynkach w Darnkowie lub Bukowinie Kłodzkiej (Mikusek et al. 2018). 
W przypadku nocka Bechsteina i borowca leśnego karmiące samice odławiano 
już w latach wcześniejszych w otulinie koło miejscowości Chocieszów (Mikusek et 
al. 2018), jednak dopiero w czasie prezentowanych badań chwytano je w okresie 
rozrodu w lasach leżących w granicach Parku. Dla tych gatunków Góry Stołowe 
są jednym z nielicznych, potwierdzonych miejsc rozrodu na Dolnym Śląsku 
(Kmiecik et al. 2017). Przeprowadzone w 2019 roku badania wykazały obecność 
na terenie Parku gatunku dotąd nierejestrowanego na tym obszarze – nocka 
Alkathoe, jednak nie wykazano rozrodu tego gatunku. Badania nie potwierdziły 
wcześniejszych obserwacji nocka łydkowłosego (Pikulska i Mikusek 1999, Mikusek 
et al. 2018). Były to wyłącznie stwierdzenia oparte na nasłuchach detektorowych 
i dotyczyły żerujących nad wodami osobników. Na Dolnym Śląsku jest to gatunek 
skrajnie nieliczny (Szkudlarek et al. 2002) i występujący niemal tylko zimą. 
Mało prawdopodobna jest jego regularna obecność latem, ze względu na brak 
odpowiednich żerowisk. Nie można jednak wykluczyć jego obecności w okresie 
migracji.  

Wyniki licznych badań wykazały, że wiele gatunków nietoperzy strefy umiar-
kowanej związanych jest z lasami li ściastymi, zwłaszcza starodrzewami (np. Fenton 
1997, Eriksson 2004, Kaňuch et al. 2008, Bartonička et al. 2015). Na terenie PN 
Gór Stołowych duża liczba gatunków, jak również samych stwierdzeń nietoperzy 
w zbiorowiskach leśnych z dominacją świerka wynika najprawdopodobniej z wiel-
kości powierzchni jaką te zbiorowiska zajmują w Parku. Nie bez znaczenia jest też 
obserwowany proces zamierania świerków obserwowany w wielu miejscach Parku, 
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przy jednoczesnym ograniczonym zakresie prac związanych z ochroną drzewo-
stanów. Zapewnia to obecność martwego drewna, co z kolei wpływa na bogac-
two entomofauny oraz dużą dostępność schronień dla nietoperzy (Bouvet et al. 
2016, Kortmann et al. 2018). Badania prowadzone w Niemczech wskazały, 
że pozostawione martwe świerki tworzą dla mopków dogodne żerowiska i zapew-
niają schronienia (Kortmann et al. 2018). Potwierdza to liczna obecność tego ga-
tunku w PNGS w drzewostanach iglastych. W czasie badań w Karkonoszach mo-
pek zachodni jednak wyraźnie preferował lasy liściaste (Bartonička et al. 2015). 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że cały teren Parku Narodowego 
Gór Stołowych jest wykorzystywany przez nietoperze. Osobniki 19 gatunków tych 
ssaków znajdują tu żerowiska, a część również kryjówki. Teren Parku jest ważny 
dla zachowania zwłaszcza gatunków leśnych takich jak nocek Bechsteina, borowiec 
leśny czy mopek zachodni.

Składamy podziękowania Adamowi Guziakowi za pomoc i cenne uwagi w cza-
sie pisania artykułu.
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