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Zimný výskyt netopierov v hrá dzi Vodá renskej ná drže
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Lokalizá cia. (6999, 295 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Laborecká vrchovina (750), k. ú. Starina. Nachá dza sa v Ná rodnom parku Poloniny.
Popis. Podzemné priestory hrá dze – komunikač né chodby široké ca. 6 metrov a vysoké ca. 3 metre. Netopiere využívali šká ry betónovej klenby a kovové lišty vodiace elektrické ká ble. Hrá dza bola dostavaná
v roku 1987.
Vý skum netopierov. Vý skumu tu zimujúcich netopierov sa venuje od roku 1994 Pč ola a Danko. Lokalita
je preverovaná každoroč ne.
Zhrnutie poznatkov. Skutoč nosť, že teleso hrá dze sa stá va pre netopiere zaujímavé uká zal rok 1994, keď
sa v administratívnej č asti prepojenej s podzemný mi priestormi hrá dze registrovalo 31. 8. 1994 30 exemplá rov P. pipistrellus a 8. 11. 1994 bolo chytený ch 9 exemplá rov P. pipistrellus. 9. 12. 1996 bolo pri obhliadke podzemný ch priestorov evidovaný ch 1037 ex. P. pipistrellus, 1 ex. P. auritus, 1 ex. E. serotinus a 1 ex.
M. emarginatus (Pč ola 1997, tab. 1). V zime 1997 netopiere v telese hrá dze nezimovali. 4. 12. 1998 bolo pri
kontrole prevedenej Pč olom a Dankom zistené zimovanie 3400 ex. P. pipistrellus a 2 ex. P. auritus (Matis et
al. 2000), ktoré na zimovisko prileteli pred troma tý ždňami (podľa vyjadrenia pracovníkov hrá dze). V roku
1999 a 2000 v priestoroch hrá dze netopiere nezimovali.
Stav ochrany. Ochrana hrá dze je ako objekt svojho vý znamu zabezpeč ovaná samostatne a prísne.
Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v Hrádzi Vodárenskej nádrž e Starina
Dátum / druh
9. 12. 1996
4. 12. 1998

Mema

Eser

Ppip

Paur

spolu

1
–

1
–

1037
3400

1
2

1040
3402
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