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Zimoviská  netopierov Poľany

Vladimír HRÚZ
Správa CHKO-BR Poľana, Hurbanova 20, SK– 960 01 Zvolen, Slovensko; hruz@sopsr.sk

Hrochotská  jaskyňa

Lokalizá cia. (7382, 600 m n. m.) – stredné  Slovensko, Poľana (320), k. ú. Očová . Vchod sa nachá dza
v skalnom brale na ľavej strane od potoka Hučava (asi 70 m od úrovne toku).
Popis. Malý m vstupný m otvorom sa prechá dza do úzkej vstupnej chodby, ktorá  klesá  do vzdialenosti asi 6–
7 m. Ďalej pokračuje 4 m hlbokou studňou vyúsťujúcou do spodné ho horizontu. Túto časť tvorí vý razná
puklinová  chodba (vybiehajúca na Z a V) sledovateľná  v dĺžke asi 26 m, ktorá  na jednej strane (zá padnej)
končí neprielezne v úzkych pukliná ch, a na druhej (vý chodnej) strane končí zá valom. Dno chodieb je po-
kryté  hlinito-kamenitou sutinou. Celkov á  dĺžka chodieb je asi 42 m, s hĺbkou približne 10 m (Gaá l 1992,
Kubíny 1989).
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola prvý krá t preskúmaná  z hľadiska vý skytu netopierov v januá ri 1996
(M. Uhrin, P. Urban, D. Balá ž). V nasledujúcich rokoch až dodnes prebiehali pravidelné  kontroly zimova-
nia netopierov a aj ná hodné  kontroly v ostatnej časti roka. Roku 1999 bol uskutočnený  odchyt netopierov
pred vchodom do jaskyne (Uhrin).
Sčítavatelia. Koordiná torom sčítania bol v roku 1996 Marcel Uhrin, v nasledujúcich rokoch Vladimír Hrúz.
Sčítaní sa v rô znych termínoch zúčastnili: Jaroslav Babic a Dušan Slá vik.
Zhrnutie poznatkov. V Hrochotskej jaskyni boli zistené  2 druhy zimujúcich netopierov. Najčastejšie bolo
zistené  zimovanie Rhinolophus hipposideros  (pravidelne od roku 1996) aj keď len v malý ch poč toch 2–6
jedincov (Hrúz et al. 2000a, b). Dvakrá t bol zistený  aj vý skyt Myotis myotis vždy len jeden jedinec (tab. 1).
Ď alšie ú daje. Okrem kontroly v zimnom období sa urobilo niekoľko ná vštev jaskyne počas ostatnej časti
roka: 19. 9. 1997 – Rhip (8), Mmyo (1), 9. 10. 1998 – Rhip (13), 30. 3. 1999 – Rhip (1). Netting: 3. 8. 1999
– Mema (1).

Hučavský  ruká v
Alternatívny ná zov. V niektorý ch prameňoch je nesprá vne uvedený  Hrochotský  ruká v.
Lokalizá cia. (7381, 560 m n. m.) – stredné  Slovensko, Poľana (320), k. ú. Hrochoť. Vchod sa nachá dza
v skalnej stene ca. 60 m nad Hrochotský m Mlynom.
Popis. Hučavský  ruká v tvorí pseudokrasová  vodorovná  ová lna chodba so vstupný m otvorom asi 1,2 m
vysoký m, ktorá  sa po asi 10 m končí nepriechodne (Gaá l 1992, Kubíny 1989).
Vý skum netopierov. Zimovisko sa preskúmalo prvý krá t v januá ri 1996. Neskô r bolo každoročne kontrolo-
vané  v rá mci zimné ho sčítania netopierov (Hrúz et al. 2000a, b).
Sčítavatelia. Koordiná torom sčítania bol od roku 1996 Vladimír Hrúz. Sčítaní sa zúčastnil aj Jaroslav
Babic.
Zhrnutie poznatkov. V Hučavskom ruká ve sa zistilo zimovanie 2 druhov netopierov. Tento úkryt je na
zimovanie využívaný  sporadicky. Počas pravidelný ch kontrol bolo zimovanie zistené  len trikrá t (tab. 2).
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v Hrochotskej jaskyni

Dátum / druh Rhip Mmyo spolu

19. 1. 1996 5 1 6
3. 2. 1997 2 – 2
9. 1. 1998 2 1 3
8. 1. 1999 4 – 4
1. 3. 2000 6 – 6

Tab. 2. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v Hučavskom rukáve

Dátum / druh Mmyo Paur spolu

19. 1. 1996 1 – 1
3. 2. 1997 1 – 1
8. 1. 1999 – 6 6

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


