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Zimoviš tě netopýrů  ve střední č á sti Moravského krasu
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Bat hibernacula in caves in the central part of the Moravian Karst. The caves within the area
under study belongs to the most important bat hibernacula in the Czech Republic, in relation to both the
numbers of wintering bats and the species richness of bat assemblages. The total numbers of
wintering bats considerably increased during the census period (1977–2001). The increase is pro-
nounced particularly in the two dominant species, Rhinolophus hipposideros and Myotis myotis.

Charakter a lokalizace sledované oblasti
Střední část Moravské ho krasu se rozkládá  na ú zemí mezi obcemi Křtiny a Adamov a zahrnuje dva samostat-
né  hydrografické  systé my, vázané  na ponorné  toky Jedovnické ho a Křtinské ho potoka. Jedovnický potok
pramení již ně od Kojá lu a propadá  se pod Rudicí. V podzemí proté ká  jihozápadním směrem, v oblasti Býčí
ská ly vyvěrá  na povrch a krá tce nato ú stí do Křtinské ho potoka v Josefově. Křtinský potok do Moravské ho
krasu přité ká  z východu, z pramenné  oblasti u obce Bukovina. Od obce Křtiny proté ká  ú dolím Křtinské ho
potoka a vytváří četné  jeskynní ú tvary. V dnešní době je zde zaregistrováno celkem 190 jeskyních vchodů
v nadmořské  výšce mezi 300 a 350 m (Burkhardt & Zedníček 1951–1955, Absolon 1970, Musil a kol. 1993).
V mnoha jeskyních v té to části Moravské ho krasu byly nalezeny stopy po lidské m osídlení z nejrůznějších
dob.Většina velkých jeskyní však byla v posledním století silně poničena těž bou surovin nebo stavebními
ú pravami. Největší jeskyní vázanou na Křtinský potok je Výpustek. Tato jeskyně je ovšem od 2. světové
vá lky využ ívána jako vojenský objekt a není běž ně přístupná . Ponory Křtinské ho potoka jsou pod obcí
Křtiny mezi jeskyněmi Vokounka a Výpustek. Za vyšších vodních stavů potok pokračuje také  povrchovým
korytem v ú dolí, až  k vývěrové  oblasti. Potok znovu vyvěrá  nad jeskyní Býčí ská la. Od soutoku s Jedovnic-
kým potokem u Josefova proté ká  dá le Josefovským ú dolím a ú stí v Adamově zleva do řeky Svitavy.
Lokalizace. 6766/6666 – střední Morava, Moravský kras, okres Blansko (49° 20’ s.š., 16°45’ v.d.)

Popis jednotlivý ch lokalit
Jeskyně Stará  Drá tenická  (č. 1112) lež í v severním svahu Křtinské ho ú dolí, 18 m nad silnicí. První
odbornou zprávu o té to jeskyni uveřejnil M. Kříž  již  roku 1883. Později byla dvakrá t výrazně změněna
lidským zásahem. V letech 1921–1944 zde byla prováděna těž ba hlín bohatých na fosfá ty, v letech 1944–
1945 byla celá  jeskyně stavebně upravena pro vá lečné  ú čely (Musil a kol. 1993) a byly proraž eny umělé
vchody obrácené  na sever. Původní vchod s již ní orientací lež í na opačné m svahu návrší. Je tvořen skalním
převisem, pod nímž  je otvor dlouhý asi 8 m a vysoký až  3 m. Tento původní vchod byl zazděn, zůstal však
průlet o průměru 0,5 m. Nynější umělé  vchody jsou uzavřen ž eleznými vraty s průletem pro netopýry.
Jeskyně má  jednu hlavní prostoru, přibliž ně obdé lníkové ho tvaru o dé lce asi 25 m a šířce 15 m. Uvnitř jeskyně
byla naměřena teplota asi 4 °C (všechna měření byla prováděna na konci ú nora 1994).

Při budování tová rny v době okupace odkryli dělníci otvor ú stící do krápníkovitých prostor jeskyně Nová
Drá tenická  (č. 1112), která  byla prozkoumána členy speleologické ho klubu v Brně. Původní vchod ze Staré
Drá tenické  jeskyňáři zavalili a otevřeli nový z povrchu. Vchod je opatřen ž eleznými dveřmi s průletovými

Sč ítá ní netopýrů
v zimoviš tích Č R

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz



312

otvory a je orientován na sever. Jeskyni tvoří rozlehlejší dóm, propast a menší spojovací chodby. Při sčítání
byla nedaleko vchodu naměřena teplota 7 °C a v dómu 7,5 °C.

Mezi jeskyněmi Stará  a Nová  Drá tenická  se nachází vchod do jeskyně Mariá nské (č. 1116), který je
uzavřen ž eleznými dveřmi s průletovým otvorem a je té ž  obrácen na sever. Jeskyně je tvořena prostornou
chodbou asi 100 m dlouhou, která  je propastmi spojena se spodními patry se sítí ú zkých chodeb. Uvnitř
jeskyně byla naměřena teplota mezi 7,5 – 8 °C.

Jeskyně Jestřá bka nebo Jestřabí ská la (č. 1142) byla objevena v severní ú dolní stráni střední části
Křtinské ho ú dolí v letech 1943–1944. Průzkumné  práce pokračují až  do dnešní doby (Musil a kol. 1993).
Původní vchod byl rozšířen a nyní se nachází pod skalním převisem Jestřabí ská ly. Velikost vchodu je asi 5×3
m, postupně se zuž uje a vnitřní vchod do jeskyně je opět uzavřen ž eleznými dveřmi s průletovými otvory.
Další vchody lež í na opačné  straně systé mu v původní jeskyni V Habříčku. Rozlehlá  jeskyně má  prostorný
dóm a přechází několika propastmi ve spodní patra. V jeskyni byla naměřena teplota okolo 8,5 °C.

Průkopem v sutích v těsné  blízkosti Jestřábí ská ly pronikli speleologové  do většího systé mu jeskynních
chodeb, dómů a propastí nazvané m jeskyně Kanibalka. Jeskyně byla pojmenována podle archeologických
ná lezů u jejího vchodu. Průkopem chodby z Jestřábky pronikli jeskyňáři na dno propasti v Kanibalce a tak
vznikl spojený jeskynní systé m Jestřábka-Kanibalka-V Habříčku (Musil a kol. 1993). Vchod z povrchu je
hermeticky uzavřen ž eleznými vraty. Uvnitř jeskyně byla naměřena teplota mezi 6 a 8 °C.

Ve svahu nad pravým břehem Křtinské ho potoka, asi 100 m severozápadně od Jestřábky lež í vchod do
jeskyně Silvestrovka (č. 1154).

V jeskyních byla procházena pokaž dé  stejná  trasa, netopýři zjištění mimo tuto trasu nebyli zahrnuti do
celkové ho hodnocení. Ve všech jeskyních byly procházeny všechny hlavní, běž ně dostupné  prostory. Podle
poznatků z přílež itostných kontrol a ú dajů jeskyňářů nevyuž ívají netopýři ostatní obtíž ně přístupné  prosto-
ry ve větším k rozsahu k přezimování.

Vchod do světově proslulé  jeskyně Bý čí ská la (č. 1185) lež í v Křtinské m ú dolí nedaleko obce Josefov. Je
to původní výtoková  cesta Jedovnické ho potoka. Mezi nejznámější badatele v té to jeskyni patřili hrabě Salm,
J. Wankel, K. Absolon, K. Sobol a R. Bukhardt. Po ná ročných speleologických a potápěčských výkonech
byly v roce 1985 poprvé  spojeny soustavy jeskyní Býčí ská ly a Rudické ho propadání v jeden celek (Bartoň
& Piškula 1986). V současné  době je tedy jeskynní systé m Jedovnické ho potoka prozkoumán od ponorů až
k vývěrům v dé lce asi 13 km (Musil a kol. 1993). Původní vchod do jeskyně Býčí ská la je tvořen širokým
portá lem otevřeným k západu. Tento vchod slouž il dříve jako vývěr Jedovnické ho potoka, nyní je aktivní jen
mimořádně za velmi vysoké ho vodního stavu. Další vchod do jeskyně byl proraž en uměle na konci 18. století.
Vede do prostoru Předsíně, která  je s vnějškem spojena také  menším, výše polož eným přirozeným oknem
(obr. 1). V Předsíni učinil v minulé m století J. Wankel významné  archeologické  ná lezy z doby halštatské ,
jejichž  výklad není dodnes zcela jasný (Přichystal & Náplava 1995). Celé  naleziště bylo za 2. světové  vá lky
poničeno výstavbou podzemní tová rny. Všechny vstupní otvory do jeskyně jsou opatřeny mříž emi nebo
ž eleznými vraty, které  umož ňují netopýrům průlet. Vlastní jeskyně pokračuje od původního vchodu krá tkou,
uměle rozšířenou spojkou vyú sťující do Hlavní chodby, která  vytváří prostorný koridor. Na počá tku Hlavní
chodby jsou ve stropě vytvořeny velké  erozní dutiny a komínky, které  se nazývají Obří hrnce. Ve vstupních
částech jeskyně kolísá  teplota v závislosti na vnějších podmínkách a obvykle nepřesahuje 5 °C. Za touto částí
Hlavní chodba odbočuje prudce doleva a v dalších částech jeskyně se již  udrž uje stá lá  vyšší teplota asi 6 °C
(Pelíšek 1942). Z tohoto místa jsou přístupná  vyšší patra se systé mem menších chodeb a propastí, která  se
nazývají Brunina jeskyně. Hlavní chodba se v dalším průběhu několikrá t rozšiřuje v prostorný dóm s
vysokými komíny. Asi po 300 m je ukončena bývalým Šenkovým sifonem. Prostory mezi vchodem a tímto
sifonem se nazývají Stará  Býčí ská la, za Šenkovým sifonem Nová  Býčí ská la. Pravidelná  kontrola zimujících
netopýrů tedy zahrnuje pouze oblast Staré  Býčí ská ly, včetně dostupných částí Bruniny jeskyně. Vysoké
komíny a oblast Skalního zámku byly prohlíž eny jen výjimečně. V těchto částech jeskyně nebyl nalezen větší
počet zimujících netopýrů a tato skutečnost je potvrzována také  informacemi speleologů. Prostory Nové  Býčí
ská ly nejsou netopýrům přístupné  a nejsou proto k zimování využ ívány.

Ve skalní ostrož ně v záhybu Křtinské ho potoka pod Josefovem se otevírá  několik velkých vchodů do
jeskyně Já chymky, známé  té ž  jako Evina jeskyně (č. 1215). Tato významná  paleontologická  a archeologická

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz



 313

lokalita byla zcela poničena těž bou fosfá tů v první polovině 20. století. V té to poměrně prostorné  otevřené
jeskyni byla na různých místech, včetně ú krytových štěrbin, naměřena teplota mezi 2 a 6 °C.

Nad chatou Švýcá rna v další části Josefovské ho ú dolí byla ve vápencové m masivu vyraž ena prostorná
štola o dé lce asi 300 m a světlosti přibliž ně 3,5×3,5 m. Její vchod je uzavřen cihlovou zdí, která  byla v době
sčítání netopýrů proraž ena menším otvorem. Uvnitř štoly byla naměřena teplota 8–8,5 °C. V obou posledních
lokalitách bylo mož né  sčítat zimující netopýry v celé m rozsahu podzemních prostorů.

Obr. 1. Býčí ská la – portá l původního vývěru Jedovnické ho potoka. Původní vchod je vpravo dole. Nalevo od něj
je umělý vchod vyraž ený v 18. století a nad ním se otevírá  přirozené  okno do prostoru Předsíně. Šipka ukazuje

na místo ú krytu zimní kolonie Nyctalus noctula. Foto M. Zimová .
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Tab. 1. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  ve Staré Drá tenické jeskyni. Vysvětlivky: Mmyo = počet zimujících
jedinců  M. myotis, Bbar = počet zimujících jedinců  B. barbastellus, Σ = počet všech zimujících netopý rů

Datum / druh Mmyo Bbar Σ

20. 3. 1983 – 4 4
10. 3. 1984 1 8 11
2. 2. 1985 5 6 12
1. 3. 1986 2 16 18

14. 2. 1987 4 19 27
5. 3. 1988 4 19 26

12. 3. 1989 11 1 12
3. 3. 1990 5 11 18
2. 3. 1991 11 12 24

29. 2. 1992 11 9 22
27. 2. 1993 5 16 24
26. 2. 1994 14 8 26
26. 2. 1995 16 6 25
26. 2. 1996 7 12 22
8. 3. 1997 9 4 16

28. 2. 1998 10 – 14
27. 2. 1999 15 10 25
27. 2. 2000 7 15 23
24. 2. 2001 8 11 23

Vý zkum a sčítá ní netopý rů
Výzkum netopýrů v jeskyních střední části Moravské ho krasu má  počá tky již  ve 40. letech tohoto století. V
některých jeskyních Křtinské ho ú dolí sbíral materiá l pro taxonomické  studie K. Kostroň (1943). Krá tce po
skončení 2. světové  vá lky netopýry v Býčí ská le sledoval I. Grulich (1949) v souvislosti se sběrem jejich
parazitů. Systematický výzkum netopýrů na té to lokalitě zahá jil od roku 1957 J. Gaisler, který sledoval
výskyt přezimujících zvířat v hlavní části jeskyně a od roku 1974 studoval ž ivot netopýrů v období jejich letní
aktivity. Některé  výsledky byly shrnuty zejmé na v pracích Gaislera & Hanáka (1969, 1972). Dílčí ú daje o
netopýrech v Býčí ská le a přilehlých jeskyních se objevily také  v publikacích Gaislera (1977) a Bauerové
(1984). Z těchto prvních výzkumů se bohuž el nezachovaly kvantitativní ú daje o početnosti zimujících neto-
pýrů, které  by byly srovnatelné  s výsledky pozdějších sčítání. V roce 1977 zahá jili pravidelná  zimní sčítání
i odchyty do sítí před vchody v letním období Z. Bauerová  a J. Zima, kteří výsledky prvních deseti let
výzkumu shrnuli v publikaci z roku 1988. Další odchyty do sítí před vchody jeskyně Býčí ská la prováděl v
90. letech Z. Řehák (1995). Od roku 1983 bylo zahá jeno pravidelné  zimní sčítání netopýrů v několika dalších
jeskyních v Křtinské m a Josefovské m ú dolí a přílež itostně byly navštíveny i jiné  lokality v té to oblasti.
Výsledky sčítání na vybraných lokalitách byly zahrnuty do souborných zpráv o početnosti zimujících
netopýrů v Moravské m krasu (Bauerová  et al. 1989, Zima et al. 1994).

Sčítání bylo prováděno výhradně vizuá lním způsobem a netopýři tak byli minimá lně rušeni. Nebyla však
mož ná  jednoznačná  a ú plná  druhová  identifikace a obvykle byly rozlišovány pouze tyto základní skupiny:
(1) vrápenec malý, Rhinolophus hipposideros , (2) netopýr velký, Myotis myotis (tato skupina můž e zahrno-
vat i jedince příbuzné ho netopýra východního, M. blythii, který však nebyl rozlišován), (3) sedm menších
druhů rodu Myotis (M. mystacinus, M. brandtii, M. bechsteinii, M. emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii,
M. dasycneme), (4) netopýr černý, B. barbastellus, (5) netopýři rodu Plecotus (P. auritus a P. austriacus), (6)
ostatní druhy.
Sč itatelé. V prvním období do roku 1987 sčítání řídila a organizovala Z. Bauerová , později tuto činnost
převzal J. Zima. Sčítání se v různých letech zú častňovali B. Bakalíková , P. Benda, J. Č ervený, I. Horáček, J.
Kokeš, M. Koudelka, M. Kovařík, J. Pellantová , N. Podhradská , L. Ševčík, M. Zimová , B. Zimová , J. Zima
ml., I. Zimová  a další. Významnou podporou při sčítání byla přá telská  spolupráce s místními speleologický-
mi skupinami, která  byla zajišťována především díky laskavé  pomoci M. Kubeše.
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Tab. 2. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v Nové Drá tenické jeskyni. Vysvětlivky: Rhip = počet zimujících
jedinců  R. hipposideros, Mmyo = počet zimujících jedinců  M. myotis, Σ = počet všech zimujících netopý rů

Datum / druh Rhip Mmyo Σ

20. 3. 1983 5 17 22
10. 3. 1984 3 15 18
2. 2. 1985 2 19 24
1. 3. 1986 4 24 29

14. 2. 1987 4 16 21
5. 3. 1988 5 20 25

12. 3. 1989 6 24 30
3. 3. 1990 7 25 33
2. 3. 1991 7 24 32

29. 2. 1992 9 23 35
27. 2. 1993 8 16 24
26. 2. 1994 8 20 34
26. 2. 1995 6 26 36
26. 2. 1996 5 36 44
8. 3. 1997 5 39 50

28. 2. 1998 4 46 53
27. 2. 1999 16 34 54
27. 2. 2000 7 34 43
24. 2. 2001 6 23 32

Vý sledky
Stará  Drá tenická . Sčítání probíhalo v období 1983–2001 (tab. 1). Vzhledem k vnitřním teplotním poměrům
představuje jeskyně významné  zimoviště netopýra černé ho (Barbastella barbastellus). Ná růst počtu netopý-
rů v prvních letech sčítání mohl souviset s tím, ž e jeskyně přestala být využ ívána k uskladnění zemědělských
produktů v zimním období. Celkem bylo při zimním sčítání zastiž eno osm druhů (Rhinolophus hipposideros,
Myotis mystacinus, M. myotis, M. daubentonii, Plecotus auritus, P. austriacus, Barbastella barbastellus,
Eptesicus serotinus).
Nová  Drá tenická . Sčítání probíhalo v období 1983–2001 (tab. 2). U obou dominantních druhů (Rh. hipposi-
deros a M. myotis) lze za období sčítání pozorovat mírný ná růst početnosti. Celkem bylo při sčítání zazname-
náno osm druhů (Rh. hipposideros, M. mystacinus, M. myotis, M. bechsteinii, M. emarginatus, M. daubento-
nii, P. auritus, B. barbastellus).
Mariá nská . Sčítání probíhalo v období 1983–2001 (tab. 3). Početnost zimujících netopýrů podlé hala poměr-
ně častým výkyvům, pro které  nebylo nalezeno jednoznačné  vysvětlení. Celkem bylo při sčítání zaznamená -
no sedm druhů (Rh. hipposideros, M. mystacinus, M. myotis, M. bechsteinii, M. emarginatus, M. nattereri, M.
daubentonii).
Jestřá bka. Sčítání probíhalo v období 1983–2001 (tab. 4). Celkový počet zimujících netopýrů se udrž oval na
vícemé ně podobné  ú rovni po celé  období sčítání, určitý ná růst početnosti je patrný u vrápence malé ho (Rh.
hipposideros). Při sčítání bylo nalezeno šest druhů (Rh. hipposideros, M. myotis, M. bechsteinii, M. emargi-
natus, M. nattereri, M. daubentonii).
Kanibalka. Sčítání probíhalo v období 1984–2001 (tab. 5), v prvním roce nebyly prohlé dnuty všechny
prostory. V průběhu sčítání docházelo k postupné mu zvyšování početních stavů, především opět u domi-
nantních Rh. hipposideros a M. myotis. V jeskyni bylo zastiž eno celkem osm druhů (Rh. hipposideros, M.
myotis, M. bechsteinii, M. emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii, M. dasycneme, P. auritus).
Silvestrovka. V té to jeskyni bylo provedeno jen jedno přílež itostné  sčítání 2. 2. 1985, při které m bylo
zaznamenáno celkem 18 jedinců čtyř druhů (8 Rh. hipposideros, 8 M. myotis, 1. M. daubentonii, 1 P. auritus).
Bý čí ská la. Sčítání probíhalo v období 1977–2001 (tab. 6). V průběhu tohoto obdob í se počet zimujících
netopýrů několikanásobně zvýšil. Důvodem bylo zvýšení početnosti M. myotis. které  bylo nápadné  zvláště
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Tab. 3. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v Mariá nské jeskyni. Vysvětlivky viz tab. 2

Datum / druh Rhip Mmyo Σ

20. 3. 1983 10 1 12
10. 3. 1984 11 4 15
2. 2. 1985 11 3 16
1. 3. 1986 10 8 18

14. 2. 1987 11 10 21
5. 3. 1988 5 1 7

12. 3. 1989 3 – 4
3. 3. 1990 12 3 16
2. 3. 1991 12 2 14

29. 2. 1992 7 1 8
27. 2. 1993 14 3 18
26. 2. 1994 16 1 17
26. 2. 1995 22 7 29
26. 2. 1996 17 2 20
8. 3. 1997 13 7 22

28. 2. 1998 8 16 25
27. 2. 1999 24 11 27
27. 2. 2000 7 3 10
24. 2. 2001 8 3 12

Tab. 4. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v jeskyni Jestřá bka. Vysvětlivky viz tab. 2

Datum / druh Rhip Mmyo Σ

20. 3. 1983 13 3 16
10. 3. 1984 8 7 16
2. 2. 1985 8 9 17
1. 3. 1986 8 11 19

14. 2. 1987 5 9 14
5. 3. 1988 5 4 10

12. 3. 1989 7 8 16
3. 3. 1990 8 10 21
2. 3. 1991 17 12 29

29. 2. 1992 10 4 14
27. 2. 1993 15 2 17
26. 2. 1994 16 6 23
26. 2. 1995 13 4 17
26. 2. 1996 14 2 16
8. 3. 1997 8 11 19

28. 2. 1998 12 2 16
27. 2. 1999 19 7 26
27. 2. 2000 24 1 26
24. 2. 2001 34 3 37

v polovině 80. let a v polovině 90. let minulé ho století, Rh. hipposideros, u které ho byl výrazný ná růst
pozorován zejmé na od roku 1999, a také  u menších druhů rodu Myotis, jejichž  vyšší početnost byla zazname-
nána v průběhu 90. let. V té to souvislosti je důlež ité  poznamenat, ž e k početnímu ná růstu docházelo i přesto,
ž e té měř po celé  období sčítání celoročně v jeskyni probíhala poměrně intenzívní speleologická  činnost.
Změny v kvantitativním výskytu zimujících netopýrů byly zaznamenány také  mezi jednotlivými částmi
jeskynního systé mu, což  mohlo alespoň částečně souviset s změnami klimatických poměrů v souvislosti
s vytvářením dveřních přepá ž ek v některých ú secích. Od druhé  poloviny 90. let např. výrazně stoupal počet
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Tab. 5. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v jeskyni Kanibalka. Vysvětlivky viz tab. 2

Datum / druh Rhip Mmyo Σ

10. 3. 1984 2 3 5
2. 2. 1985 8 8 18
1. 3. 1986 10 13 24

14. 2. 1987 13 9 22
5. 3. 1988 7 22 29

12. 3. 1989 5 13 19
3. 3. 1990 3 15 20
2. 3. 1991 10 13 23

29. 2. 1992 5 16 22
27. 2. 1993 8 19 27
26. 2. 1994 9 20 31
26. 2. 1995 13 23 38
26. 2. 1996 21 16 40
8. 3. 1997 18 20 41

28. 2. 1998 20 19 45
27. 2. 1999 40 15 60
27. 2. 2000 25 23 49
24. 2. 2001 41 19 61

Tab. 6. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v jeskyni Bý čí ská la. Vysvětlivky viz tab. 2

Datum / druh Rhip Mmyo Σ

23. 1. 1977 30 50 84
25. 2. 1978 29 51 87
24. 2. 1979 26 47 76
15. 3. 1980 18 49 68
14. 2. 1981 26 53 85
13. 2. 1982 12 58 72
22. 1. 1983 24 77 106
3. 3. 1984 16 63 86
2. 3. 1985 14 63 83
1. 2. 1986 19 123 155
7. 2. 1987 10 80 107
5. 3. 1988 22 127 159

19. 2. 1989 17 174 207
4. 3. 1990 19 240 276

10. 2. 1991 24 150 195
1. 3. 1992 8 178 193

27. 2. 1993 25 83 117
26. 2. 1994 21 193 230
1. 3. 1995 29 329 397

24. 2. 1996 34 318 373
8. 3. 1997 37 291 355

28. 2. 1998 34 374 458
27. 2. 1999 89 436 562
27. 2. 2000 103 389 531
24. 2. 2001 103 349 473

netopýrů zimujících v Hlavní chodbě od oblasti Pohanské ho komínu k Šenkovu sifonu, tedy v klimaticky
stabilní a teplejší části jeskyně. Netopýr velký jinak zimoval převá ž ně ve vstupních partiích celé ho systé mu,
zejmé na v dutinách stropu Předsíně a Obřích hrnců. V té to části se vytvářelo několik velkých kolonií, z nichž
největší v posledních letech obsahovala až  120 jedinců. Vrápenci malí se zpočá tku drž eli hlavně v Brunině
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Tab. 7. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  v jeskyni Já chymka. Vysvětlivky: Mdau = počet zimujících jedinců
M. daubentonii, Paur = počet zimujících jedinců  Plecotus auritus, Paus = počet zimujících jedinců  P. austria-
cus, indet = počet jedinců , u který ch nebyl identifiková n druh, ostatní zkratky viz tab. 1 a 2

Datum / druh Rhip Mmyo Mdau Paur Paus Bbar indet Σ

5. 3. 1983 – 1 – – – – 1 2
19. 2. 1984 – – – – 1 6 – 7
2. 3. 1985 – – – – – 1 – 1
1. 2. 1986 – 1 1 – 1 3 – 6
9. 2. 1987 – – – 1 – 2 – 3
5. 3. 1988 – – – – – 2 1 3

19. 2. 1989 – – – 1 – 3 – 4
4. 3. 1990 1 – – – – 1 – 2

10. 2. 1991 – 1 – – – 7 – 8
1. 3. 1992 – – – – – – – 0

Tab. 8. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  ve štole nad Švý cá rnou. Vysvětlivky: Mema = počet zimujících
jedinců  Myotis emarginatus, ostatní zkratky viz tab. 1, 2 a 7

Datum / druh Rhip Mmyo Mdau Mema Paur indet Σ

5. 3. 1983 1 – – – – 1 2
19. 2. 1984 – 3 6 – – – 9
2. 3. 1985 – 2 2 – – – 4
1. 2. 1986 – 4 3 – 2 – 9
9. 2. 1987 – 7 4 – – – 11
5. 3. 1988 – 5 – 1 – 1 7

19. 2. 1989 1 5 1 – 1 – 8
4. 3. 1990 4 5 3 – – – 12

10. 2. 1991 1 5 1 – – – 7
1. 3. 1992 2 2 1 – – – 5

jeskyni, v poslední době se vyskytovali především v průběhu Hlavní chodby za teplotním rozhraním. Uvnitř
jeskyně bylo při zimování zastiž eno celkem čtrnáct druhů (Rh. hipposideros, Rh. ferrumequinum, M. mysta-
cinus, M. brandtii, M. myotis, M. bechsteinii, M. emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii, M. dasycneme, P.
auritus, P. austriacus, B. barbastellus, E. serotinus). Na nepřístupné m místě skalního portá lu na původním
výtokovým vchodem do jeskyně zimuje skupina Nyctalus noctula, jejíž  přítomnost byla pravidelně ověřová -
na registrací hlasových projevů anebo ná lezy mrtvých jedinců pod místem ú krytu (Obr. 1). Při odchytech do
sítí umístěných v jeskynních vchodech ve vegetačním období (přehled viz Bauerová  a Zima 1988, Řehák
1995) byly zjištěny druhy Rh. hipposideros, M. mystacinus, M. brandtii, M. myotis, M. bechsteinii, M.
emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii, P. auritus, P. auritus, B. barbastellus, E. serotinus, Pipistrellus
pistrellus, N. noctula. Na lokalitě tedy bylo celkem zjištěno 16 druhů našich netopýrů. Přítomnost dalšího
druhu, M. blythii, je zvláště v zimním období pravděpodobná , nebyla však prověřována.
Já chymka. Sčítání probíhalo v období 1977–2001. Početnost zimujících netopýrů je v té to jeskyni nepo-
chybně ovlivňována aktuá lními klimatickými podmínkami. Celkem bylo zjištěno šest druhů (tab. 7).
Štola nad Švý cá rnou. Sčítání probíhalo v období 1977–2001 (tab. 8). Celkem bylo zjištěno pět druhů.

Shrnutí
Spolu s dalšími přilehlými částmi Moravské ho krasu patří sledované  ú zemí k nejvýznamnějším zimovištím
netopýrů u nás. Výjimečná  je v tomto ohledu jak absolutní početnost jedinců, tak bohaté  druhové  zastoupení.
Celková  početnost zimujících netopýrů se během období sčítání velice výrazně zvýšila, což  je patrné  zejmé na
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Tab. 9. Vý sledky zimního sčítá ní netopý rů  – všechny lokality ve střední čá sti Moravského krasu mimo jeskyně
Já chymka a štoly nad Švý cá rnou. Vysvětlivky viz tab. 2.

Rok Rhip Mmyo Σ

1984 40 93 151
1985 48 107 170
1986 51 181 263
1987 43 128 212
1988 45 178 256
1989 38 230 288
1990 49 298 384
1991 70 212 315
1992 39 233 294
1993 71 128 227
1994 70 254 361
1995 84 405 542
1996 91 381 515
1997 81 377 503
1998 79 467 611
1999 188 518 764
2000 166 457 682
2001 195 405 638

u dvou nejhojnějších druhů, vrápence malé ho a netopýra velké ho. Počty vrápenců malých a netopýrů velkých
se v období 1984–2001 v celé  střední části Moravské ho krasu zvýšily u kaž dé ho z obou druhů asi čtyřikrá t
(Tab. 9). V samotné  jeskyni Býčí ská la se počet zimujících netopýrů velkých zvýšil za posledních 25 let asi
sedmkrá t. Období výraznějších ná růstů početnosti přitom nebyla u obou druhů zcela synchronní. Ná růst
početnosti můž eme předpokládat také  u dalších druhů (např. M. daubentonii, M. emarginatus). Nejvýznam-
nějším zimovištěm ve střední části Moravské ho krasu je bezesporu jeskyně Býčí ská la, ve které  jsou zimující
společenstva netopýrů početná , druhově rozmanitá , a vyskytují se zde i výjimečně vzácné  druhy jako
Rhinolophus ferrumequinum a Myotis dasycneme.
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