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Zimný výskyt Nyctalus noctula na hrade Pajš tún

Michal NOGA
Holíčska 19, SK– 851 05 Bratislava 5, Slovensko; mysivyr@post.cz

Lokalizá cia. (7768, 486,5 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Borinka.
Popis. Zimoviskom netopiera bola štrbina medzi murivom a skalou v ruine hradu Pajštún.
Sčítavatelia. Michal Noga a č lenovia Prírodovedecké ho klubu v Devínskej Novej Vsi.
Zhrnutie poznatkov. Pri prehľadá vaní potenciá lnych zimný ch úkrytov sme 23. 2. 1997 objavili v skalnej
štrbine 1 ex. druhu Nyctalus noctula. V rovnakom úkryte sme 1 ex. zaznamenali i v nasledujúcom roku.
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Zimovanie Nyctalus noctula v Plaveckom hradnom brale

Michal NOGA1 & Andrej KOVARIK2

1 Holíčska 19, SK– 851 05 Bratislava 5, Slovensko; mysivyr@post.cz
2Š tefana Králika 8, SK– 841 08 Bratislava 49, Slovensko

Lokalizá cia. (7569, 340 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Plavecké  Podhradie.
Zrúcanina Plavecké ho hradu sa nachá dza severne od obce Plavecké  Podhradie.
Popis. Zimoviskom netopierov je skalná  štrbina v brale, na ktorom je postavený  Plavecký  hrad, zhruba
v miestach, kde bralo dosahuje najvyššiu vý šku. Štrbina sa nachá dza na spodnej strane skalné ho previsu.
Orientovaná  je SSV smerom.
Vý skum netopierov. Prítomnosť zimnej kolónie druhu Nyctalus noctula bola zistená  po prvý krá t v zimnom
období 1997/1998. Od tohto roku tu každoročne akusticky zisťujeme prítomnosť minimá lne 10 ex.
Sčítavatelia. Sčítania netopierov na tejto lokalite sa zúčastnili: Michal Noga, Andrej Kovarik, Vladimír
Nemček a ďalší č lenovia Prírodovedecké ho klubu Devínska Nová  Ves.
Zhrnutie poznatkov. Netopiere sú zaznamená vané  každoročne. Ich presný  počet je však ťažko zistiteľný ,
preto nemô žeme usúdiť, k aký m zmená m v početnosti došlo v priebehu sledované ho obdobia (1997–2000).
Spod štrbiny bol zozbieraný  rozsiahlejší osteologický  materiá l, v ktorom okrem druhu Nyctalus noctula bol
zaznamenaný  i druh Eptesicus serotinus.
Stav ochrany. Lokalita sa nachá dza v CHKO Malé  Karpaty a je súčasťou PR Pohanská . Skalné  bralo je
využívané  horolezcami, ale mimo obdobia prítomnosti zimujúcej kolónie.
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