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Nález zimoviska Pipistrellus pipistrellus
v Bukovských vrchoch (Východné  Karpaty)

Š tefan PČOLA
Sprá va CHKO BR Východné  Karpaty, Humenné , Slovensko

The finding of a wintering site of Pipistrellus pipistrellus in the Bukovské  vrchy
Hills (Východné  Karpaty Mts., NE Slovakia). In this paper the finding of a mass hiberna-
culum of Pipistrellus pipistrellus in underground spaces of the Starina Dam (Bukovské
vrchy Hills) is reported. Altogether, 1037 individuals of pipistrelles were found in winter
1996/97. This hibernaculum is the first wintering site known in the region.

Pipistrellus pipistrellus, mass hibernaculum, Slovakia

V roku 1992 bola v najvýchodnejšej časti CHKO Východné  Karpaty zriadená  Biosfé rická
rezervá cia Východné  Karpaty, ktorej vymedzenie prakticky zodpovedá  orografickému cel-
ku Bukovské  vrchy. Vzhľadom na svoju polohu (na rozhraní Zá padných a Východných
Karpá t) je prírodovedecky mimoriadne hodnotná . Prírodné  hodnoty zdô razňujú i výsledky
doterajších zoologických výskumov (Pčola 1994, Midriak 1995).

Výskum netopierov sa doteraz robil iba ná hodne na niekoľkých lokalitá ch (Danko 1995,
Haná k 1994) a niekoľkými údajmi prispeli aj pracovníci CHKO. Na území Biofé rickej
rezervá cie (BR) Východné  Karpaty doteraz registrujeme výskyt 11 druhov netopierov: pod-
ková r malý (Rhinolophus hipposideros), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fú-
zatý (Myotis mystacinus), raniak malý (Nyctalus leisleri), večernica pozdná  (Eptesicus
serotinus), večernica severská  (Eptesicus nilssoni), večernica pestrá  (Vespertilio muri-
nus), večernica malá  (Pipistrellus pipistrellus), uchá č svetlý (Plecotus auritus), uchá č sivý
(Plecotus austriacus) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

O zimoviská ch netopierov v Bukovských vrchoch sme do roku 1996 nemali žiadne po-
znatky. Geologická  stavba tu neumožnila vytvorenie vhodných podzemných priestorov na
zimovanie netopierov. Prvé  signá ly o možnosti využitia umelých podzemných priestorov
(štô lní) v hrá dzi vodá renskej ná drže (VN) Starina (kód orografické ho celku 720, mapový
štvorec DFS 6999) v zimnom období vznikli v roku 1994. Pracovníci Povodia Bodrogu a
Horná du na VN Starina ma upozornili na výskyt netopierov v administratívnej budove pri
hrá dzi VN Starina. Už pred dvoma rokmi, dňa 31. 8. 1994, sme spolu so Štefanom Dankom
urobili obhliadku jej priestorov. Na chodb á ch, za obrazmi visiacimi na stená ch, sme zistili
30 ex. večernice malej. Všetky sme okrúžkovali. Dňa 8. 11. bolo v priestoroch administra-
tívnej budovy VN znova chytených 9 ex. večernice malej, ktoré  mi pracovníci hrá dze do-
niesli do Sniny. Po zdokumentovaní a okružkovaní boli vypustené  v Snine.
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Začiatkom decembra 1996 ma pracovníci hrá dze VN Starina upozornili, že v podzem-
ných priestoroch telesa hrá dze VN Starina sa nachá dza „veľa netopierov“. Dňa 4. 12. 1996
som vykonal kontrolu priestorov a zistil som hiberná ciu asi 1000 exemplá rov večernice
malej (Pipistrellus pipistrellus). Za pomoci Štefana Danka sme dňa 19. 12. 1996 urobili
obhliadku všetkých podzemných priestorov hrá dze VN Starina (injekčné  chodby a prístu-
pová  chodba odvá dzača potrubia). Zistili a napočítali sme 1037 exemplá rov večernice malej
(Pipistrellus pipistrellus), 1 exemplá r uchá ča svetlé ho (Plecotus auritus), 1 exemplá r ve-
černice pozdnej (Eptesicus serotinus) a 1 exemplá r netopiera brvité ho (Myotis emargina-
tus). 2 exemplá re večernice malej mali krúžky:
U 98394 – samica krúžkovaná  Pčolom 8. 11. 1996,
U 68360 – samec krúžkovaný Dankom 31. 8. 1994 na VN Snina.

Večernice malé , uchá č svetlý a večernica pozdná  boli zistené  v prístupovej chodbe od-
vá dzača potrubia, iba v 150 m úseku od vstupnej brá ny. Prístupová  chodba odvá dzača je
široká  asi 6 m a vysoká  asi 3 m. Netopiere boli prichytené   v šká rach betónovej klenby a pri
kovových lištá ch vodiacich elektrické  ká ble (rošty). Netopiera brvité ho sme našli visieť na
stene pri strope strojovne vežové ho objektu, kde bol silný hluk. Ná lezom netopiera brvité -
ho (Myotis emarginatus) stúpol počet doteraz zistených netopierov v Bukovských vrchoch
na 12.

Podľa slov pracovníkov hrá dze netopiere zimujú v podzemných priestoroch hrá dze prvý
krá t. Hrá dza bola dostavaná  v roku 1987 (Strähle 1987).

Ako z tohto príspevku vidieť, aj technický prvok si našiel uplatnenie v prírode Biosfé -
rickej rezervá cie Východné  Karpaty. Vodná  hladina vodá renskej ná drže (2,81 km2) pred-
stavuje vhodnú oddychovú lokalitu pre migrujúce vtá ctvo a reprodukciu obojživelníkov,
podzemné  priestory telesa hrá dze zase vytvorili vhodné  podmienky pre hiberná ciu neto-
pierov. Je na Sprá ve CHKO a BR Východné  Karpaty, aby lokalite venovala ná ležitú pozor-
nosť a v spoluprá ci s Povodím Bodrogu a Horná du prispela k ochrane tu zimujúcich neto-
pierov.

Na zá ver chcem poď akovať pracovníkom Povodia Bodrogu a Horná du, menovite Ing.
Jurajovi Motyčkovi a Vladimírovi Prislupčá kovi, ktorí majú pre naše ciele pri ochrane
netopierov veľké  pochopenie.
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