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NOWO POWOŁANY REZERWAT
„NIETOPERZE W STARYM BROWARZE” W PILE –
HISTORIA I WALORY PRZYRODNICZE
A newly established nature reserve “Bats in the Old Brewery”
in Piła – history and natural values

ABSTRAKT: W artykule podsumowano informacje na temat obiektu stanowiącego ważne zimowisko
nietoperzy. W szczegółach przedstawiono jego historię oraz podsumowano dotychczasową wiedzę o
walorach przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem danych na temat nietoperzy i chrząszczy.
Na uwagę zasługują wykazane tu rzadkie i objęte ochroną nietoperze: Myotis bechsteinii, M. myotis, M.
dasycneme, Barbastella barbastellus oraz chrząszcze: Claviger longicornis, Acidota cruentata, Quedius
longicornis, Q. suturalis, Aleochara spadicea i Leiodes rugosa. Opisano jedyny w Polsce przypadek wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa w celu utworzenia rezerwatu przyrody oraz przedstawiono perspektywy funkcjonowania nowo utworzonego rezerwatu.
SŁOWA KLUCZOWE: rezerwat przyrody, Chiroptera, Insecta, Coleoptera, Opiliones, północna Wielkopolska, zachodnia Polska
ABSTRACT: Information about the important bat hibernaculum in Piła is summarised. Its history and
natural values are described in detail, with special focus on bats and beetles. The following rare and protected species of bats were recorded in the object: Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Myotis dasycneme,
Barbastella barbastellus. The beetle fauna includes several rarely recorded species, like Claviger longicornis, Acidota cruentata, Quedius longicornis, Quedius suturalis, Aleochara spadicea and Leiodes rugosa.
Efforts undertaken to protect the hibernaculum are described in detail and perspectives of functioning
of the newly established nature reserve are discussed. A unique for Poland case of expropriation of
property by the State to create a nature reserve is described.
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Wstęp
Podziemne budowle militarne lub nieużytkowane obiekty przemysłowe stanowią
często ważne miejsce zimowania nietoperzy
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oraz interesujące środowisko występowania
innych grup organizmów (Lesiński 2006).
Szczególnie cenne pod tym względem są
piwnice dawnego browaru w Pile. Obiekt
dzięki położeniu, historii użytkowania i

