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NIETOPERZE PARKU-ARBORETUM W GOŁUCHOWIE
Bats of arboretum in Gołuchów
ABSTRAKT: W latach 2002-2018 przeprowadzono badania nad składem chiropterofauny na terenie
Ośrodka Kultury Leśnej oraz renesansowego zamku w Gołuchowie. Wykazano występowanie 13 gatunków nietoperzy. W okresie letnim licznie stwierdzono borowce wielkie Nyctalus noctula oraz nocki
rude Myotis daubentonii, natomiast w okresie zimowym najliczniej obserwowano nocka Natterera M.
nattereri. Odnotowano także 3 gatunki z załącznika II dyrektywy siedliskowej: nocka dużego M. myotis, nocka Bechsteina M. bechsteinii oraz mopka zachodniego Barbastella barbastellus. Pozostałe gatunki
to nocek Brandta M. brandtii, mroczek późny Eptesicus serotinus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,
karlik drobny P. pygmaeus, karlik większy P. nathusii, gacek brunatny Plecotus auritus oraz gacek szary
P. austriacus. Przedstawiona w pracy obserwacja nocka Bechsteina dokonana 27.02.2015 jest pierwszym
stwierdzeniem tego gatunku w południowej Wielkopolsce.
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ABSTRACT: During the years between 2002-2018 composition of bat species in the arboretum and
the castle of Goluchow village in the South Wielkopolska region was investigated. So far, 13 species of
bat have been recorded there: greater mouse-eared bat Myotis myotis, Daubenton’s bat M. daubentonii,
Natterer’s bat, M. nattereri, Brandt’s bat M. brandtii, Bechstein’s bat M. bechsteinii, serotine bat Eptesicus serotinus, common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus, soprano pipistrelle P. pygmaeus, Nathusius’
pipistrelle P. nathusii, brown long-eared bat Plecotus auritus, grey long-eared bat P. austriacus, common
noctule bat Nyctalus noctula and western barbastelle bat Barbastella barbastellus.
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Wstęp
Stopień zbadania fauny nietoperzy w
Polsce jest nierównomierny, z wielu rejonów
kraju nadal brak publikowanych danych o
ich występowaniu. Jednym z takich miejsc
jest obszar parku-arboretum należącego do
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (powiat pleszewski, woj. wielkopolskie). Pomimo dotychczasowych badań przyrodniczych
w tym miejscu (Król 1967, Oko 1967, Król i
Gostyńska-Jakuszewska 2003, Gwiazdowicz i

62

Mazurczak 2007, Żurawlew 2013) nadal brak
dokładnych danych na ten temat. Wstępne
badania dotyczące fauny nietoperzy prowadzone były w oddalonym o około 40 km na
północ Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym (Łochyński 2001) oraz na terenie Uroczysk Płyty Krotoszyńskiej około 15
km w kierunku wschodnim (Gottfried et al.
2014). Dość dobrze natomiast poznano nietoperze w oddalonej o ok. 40 km na południe
wielkopolskiej części Parku Krajobrazowego
Dolina Baryczy (Wojtaszyn 2006).

