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Termomodernizacja budynków jest istotna pod względem ekologicznym (mniejsze zużycie energii) i 
ekonomicznym (mniejsze opłaty). Każdy o tym wiem. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że pociąga 
ona za sobą inny, mniej pozytywny, koszt. Jest nim utrata schronień ptaków i nietoperzy, zasiedlających 
szczeliny ocieplanych budynków. Po zakończeniu termomodernizacji, zwierzęta te najczęściej nie mają 
już dostępu do wcześniej zajmowanych kryjówek. W blokowiskach, są nimi przede wszystkim 
przestrzenie w stropodachu, ubytki elewacji oraz szczeliny we wszelkiego rodzaju połączeniach 
konstrukcyjnych lub we framugach okien i pod parapetami. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla 
nietoperzy, które często tworzą duże zimowe lub letnie kolonie w tego typu kryjówkach, ciasno 
upychając się w wąskich szczelinach. Miejsca takie bywają najczęściej zasiedlone przez borowce 
wielkie, mroczaki posrebrzane, mroczki późne i karliki, czyli co najmniej kilka gatunków nietoperzy 
spośród 27 stwierdzonych w Polsce. Zimowe zgrupowania borowców wielkich mogą liczyć od 
kilkudziesięciu do ponad 1000 osobników, które pochodzą z lokalnych lub migrujących populacji. Te 
migrujące przylatują do nas z północy lub północnego-wschodu aby przezimować w miejscu, w którym 
zima jest łagodniejsza. Borowce wielkie znane są z długodystansowych sezonowych migracji, których 
długość może dochodzić do ponad 1200 km. Rekordzistą jest jednak karlik większy, u którego 
największy odnotowany dystans między zimową a letnią kryjówką wyniósł ponad 2400 km.     

Zima dla nietoperzy jest ciężkim okresem do przetrwania. Nasze gatunki odżywiają się głównie 
owadami. Zimą nie mogą więc żerować, albo robią to w ograniczonym stopniu, gdyż większość owadów 
jest wówczas nieaktywna. Aby przetrwać zimowy brak pokarmu, nietoperze zapadają w hibernację, 
obniżając temperaturę swojego ciała do temperatury o około 1°C wyższej od temperatury otoczenia. 
Powoduje to spowolnienie metabolizmu i wszystkich funkcji życiowych, co pozwala zaoszczędzić 
energię, zgromadzoną w postaci tkanki tłuszczowej. Utrata letnich kryjówek ma także poważne 
konsekwencje dla przetrwania, gdyż są to miejsca, w których przebywają ciężarne samice i odbywa się 
wychowanie młodych. Brak stabilnych termicznie kryjówek redukuje szansę przeżycia przez te 
zwierzęta zimy lub pierwszych tygodni życia. Wieloletnie przywiązanie do danej kryjówki oraz 
postępujący ubytek innego rodzaju schronień (np. w dziuplach drzew) potęgują ten problem. Ważne 
staje się więc zadbanie o możliwość nieprzerwanego użytkowania schronień przez nietoperze oraz 
zapewnienie im nowych miejsc, które mogą zastąpić te, które bezpowrotnie zostały zniszczone.      

Ochrona nietoperzy i ich siedlisk jest wymagana nie tylko ze względów etycznych, ale także prawnych. 
Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ochronie ścisłej na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących z dnia 16 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. 2016 poz. 2183). Na szczeblu międzynarodowym nietoperze są chronione na podstawie: 
Konwencji Berneńskiej), Aneksu II Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt 
(Konwencji Bońskiej), Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie, będącego porozumieniem 
zawartym na bazie zapisów Konwencji Bońskiej, oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
roku w Sprawie Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz Dzikiej Fauny i Flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową. 
Wszystkie wymienione akty prawne obowiązują także w Polsce. 

Jednym z przykładów dobrej praktyki ochrony nietoperzy jest projekt wykonany przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Popowice” w ramach termomodernizacji budynków. Wcześniejsza ekspertyza 
wykazała istnienie licznych szczelin w większości planowanych do remontu budynków. Ze względu na 
to, że ich potencjalni lokatorzy zazwyczaj zachowują się bardzo cicho, pojawiają się tam tylko w 
niektórych miesiącach i są aktywni w nocy, to należało przyjąć, że szczeliny te mogą stanowić 
schronienie nietoperzy i remont elewacji spowoduje ich utratę.  

W dniach od 31 maja do 9 czerwca 2021 r. wykonano montaż specjalnych schronień dla nietoperzy w 
najwyższych częściach (nadbudówkach) dziewiętnastu 11-piętrowych budynków SMLW „Popowice”. 



Na elewacji nadbudówek zamontowano łącznie 204 zimowe schrony podtynkowe i 72 letnie 
schronienia nadtynkowe. Wszystkie wykonane są z trocinobetonu i posiadają wymiary około 30-35 cm 
x 26-29 cm, ze szczeliną wlotową szerokości 2,5 cm. Schronienia podtynkowe montowano po 4 sztuki 
w ociepleniu budynku, wycinając odpowiedni rozmiarami fragment docieplającego styropianu. 
Schrony nadtynkowe zainstalowano także w grupach po 4 sztuki. Przy montażu zwracano uwagę aby 
otwory wlotowe do schronów znajdowały się z dala od odgromników, na które mogłyby wpadać 
wlatujące i wylatujące ze schronienia nietoperze. Wszystkie budki pomalowano odpowiednią 
kolorystycznie farbą, odpowiadającą kolorystyce ściany nadbudówki. Z daleka wyróżniają się więc 
jedynie cztery szczeliny obok siebie w lub na elewacji. 

Prace wykonano zgodnie z zapisami  decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagającej 
zamontowania schronów dla nietoperzy na docieplanych budynkach. 

Mamy nadzieję, że nowe mieszkania spodobają się nietoperzom i wkrótce pojawią się w nich lokatorzy.  

 

 
Fot. Borowiec wielki, jeden z najczęstszych lokatorów szczelin w blokowiskach. 

 



 
Fot. Schronienia podtynkowe przed montażem 

 

 
Fot. Montaż schronień podtynkowych 

 



 
Fot. Schronienia podtynkowe w trakcie montażu 

 

 
Fot. Schronienia podtynkowe w trakcie montażu 

 
 
 



 
Fot. Widok na zamontowane schronienia podtynkowe i nadtynkowe  

na jednym z budynków na ul. Popowickiej  
 

 
 



 
Fot. Zamontowane na ścianie nadbudówki schronienia nadtynkowe 

 

 
Fot. Schrony nadtynkowe na nadbudówce 

 
 



 
Fot. Schrony podtynkowe (czerwona strzałka) i nadtynkowe (niebieska strzałka)  

na nadbudówce jednego z budynków przy ul. Popowickiej 
 

 
 



 
Fot. Schrony podtynkowe (czerwona strzałka) i nadtynkowe (niebieska strzałka)  

na nadbudówkach budynków przy ul. Popowickiej 
 

 
Fot. Schrony podtynkowe (czerwona strzałka) i nadtynkowe (niebieska strzałka)  

na nadbudówce jednego z budynków przy ul. Popowickiej 
 



 
Fot. Schrony podtynkowe (czerwona strzałka) i nadtynkowe (niebieska strzałka)  

na nadbudówce jednego z budynków przy ul. Popowickiej 
 

 
Fot. Widok na schronienia podtynkowe (czerwona strzałka) na budynku przy ul. Białowieskiej 

 



 
Fot. Widok na schronienia podtynkowe (czerwona strzałka) na budynku przy ul. Jeleniej 

 
 

 


