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Zimoviská  netopierov v Malých Karpatoch I

Blanka LEHOTSKÁ
Katedra krajinnej ekoló gie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2,

SK– 842 15 Bratislava 4, Slovensko; lehotski@ba.telecom.sk

Buková , štôlňa
Alternatívny ná zov. Umelá  skalná  chodba pri Bukovej.
Lokalizá cia. (7470, 280 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Jablonica. Nachá dza sa
asi 1 km od železničnej zastá vky Buková  na trati Trnava – Jablonica, v blízkosti horá rne Raková .
Popis. Štô lňa bola vyrazená  na úpätí malé ho kameňolomu v rokoch 1943–1944. Je tvorená  jednoduchou
chodbou bez vetvenia, ktorej dĺžka je ca. 34 m. Chodba je vysoká  1,5–2 m a široká  ca. 1–2 m. Vchod je
č iastočne zasypaný .
Vý skum netopierov. V 50. rokoch tu intenzívny vý skum netopierov vykoná val J. Vachold a predovšetký m
B. Matoušek (Vachold 1956, 1960, Matoušek 1961, Matoušek & Matoušek 1962). V druhej polovici 80. ro-
kov na ich prá cu nadviazal Mutkovič  (1986, 1993). Od roku 1996 zabezpečujú zimné  sčítanie netopierov na
tejto lokalite č lenovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy (Lehotská  1996).
Sčítavatelia. Koordiná tormi sčítania sú od roku 1996 Blanka a Roman Lehotskí. Na vý skume netopierov sa
podieľali: Branislav Bogá r, Marek Brinzík, Attila Kecské s, Barbora Kollerová , Jana Kollerová , Magdalé na
Lachová , Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Michal Noga, Milan Regec a Já n Taliga.
Zhrnutie poznatkov. Celkove tu bolo zaznamenaný ch 10 druhov netopierov (tab. 1). Zimovanie druhu
Myotis emarginatus, ktoré  zaznamenal Mutkovič  sa však v posledný ch rokoch potvrdiť nepodarilo a druh
Myotis bechsteinii ná jdený  Matouškom sme zaznamenali len počas jesenné ho nettingu. Najčastejšie za-
stúpený mi druhmi sú Rhinolophus hipposideros , Myotis myotis, Myotis nattereri a Plecotus auritus. Ich
poč ty sa pohybujú v rozmedzí 1–5 ex. Väčšina druhov (okrem Rhinolophus hipposideros a Myotis myotis)
zimuje ukrytá  v štrbiná ch, takže predpokladá me, že skutočný  počet netopierov zimujúcich na tejto lokalite
je o niečo vyšší.
Stav ochrany. Nakoľko sa lokalita nenachá dza na turisticky vý znamnom mieste, nehrozia tu vý raznejšie
negatívne zá sahy.
Ď alšie ú daje: 17. 4. 1954 – Mnat (1), Mdau (1), 16. 5. 1954 – Mmyo (1), 12. 3. 1955 – Mnat (1), 30. 3. 1959
– Rhip (1), 9. 4. 1958 – Rhip (1), 10. 4. 1958 – Mdau (1), 15. 1. 1959 – Paus (1), 24. 4. 1959 – Mnat (5), 26.
2. 1960 – Mbech (1), 11. 1. 1984 – Mmyo (4), Mnat (1), Mema, Paur (1), 13. 3. 1984 – Rhip (2), Mema (2),
5. 5. 1985 – Rhip (1), 31. 10. 1985 – Rhip, Mmyo, Paur, 1984–90 (14 pozorovaní) – Rhip (22), Mmyo (23),
Mnat (2), Mema (3), Mmys (3), Bbar (3), Paur (12), Paus (2). Netting: 27. 10. 1996 – Rhip (2), Mbech (1),
Mnat (1).

Č ervený  Kameň
Alternatívny ná zov. Hrad Červený  Kameň.
Lokalizá cia. (7670, 339 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Častá . Hrad Červený
Kameň sa nachá dza zá padne od obce Častá .
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Popis. Z pô vodnej fuggerovskej pevnosti zostali dobre zachované  pivnice, ktoré  pô vodne slúžili ako sklady
tovaru. Delia sa na dva trakty, vonkajší a vnútorný . Vonkajší je umiestnený  priamo pod hradný m palá com a
má  dve poschodia. Horné  je prístupné  priamo z prízemia palá ca. Väčšinu priestoru spodné ho poschodia
zaberá  rozsiahla pivničná  hala (dĺžka 70 m a vý ška 9 m). Vnútorný  trakt je tvorený  samostatnou pivničnou
miestnosťou, v ktorej sa nachá dza hradná  studňa.
Vý skum netopierov. Systematický  vý skum na tejto lokalite začal v zimnom období 1993/1994 (Lehotská
1996). Nakoľko sa však v posledný ch rokoch vyskytli problémy so vstupom do pivničný ch priestorov,
nebolo možné  túto lokalitu naďalej pravidelne kontrolovať.
Sčítavatelia. Koordiná tormi vý skumu netopierov na tejto lokalite sú B. a R. Lehotskí. Zimné ho sčítania
netopierov sa zúčastnili M. Brinzík, J. Kollerová , J. Lysý , M. Noga, A. Popovič , M. Regec a J. Taliga.
Zhrnutie poznatkov. V pivničný ch priestoroch hradu Červený  Kameň bolo zistené  zimovanie 7 druhov
netopierov (Rhinolophus hipposideros , Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Bar-
bastella barbastellus, Plecotus auritus a P. austriacus), pričom najpočetnejším druhom bol P. pipistrellus
(tab. 2). Okrem druhu R. hipposideros využívali netopiere na zimovanie štrbiny v hradný ch múroch. Tá to
lokalita je vý znamná  nielen ako zimovisko, ale aj v letnom období, kedy v pivničný ch priestoroch možno
ná jsť kolóniu druhu M. myotis, v podkrovný ch priestoroch kolóniu E. serotinus a v trafostanici nachá dzajú-
cej sa priamo v areá li hradu kolóniu druhu R. hipposideros.
Stav ochrany. Na prelome 80. a 90. rokov 20. storoč ia došlo k stavebný m úpravá m pivničný ch priestorov
tzv. špá rovaním napriek tomu, že takto upravené  múry nezodpovedajú historickej skutočnosti. Žiaľ staveb-
né  prá ce sa realizovali predovšetký m v zimnom období. Rekonštrukcia pivničný ch priestorov pod vežami a
v menších bočný ch pivničný ch priestoroch spô sobila, že tieto v súčasnosti už neposkytujú toľko vhodný ch
úkrytov pre zimujúce netopiere ako v minulosti. Problematiku ochrany letný ch kolónií riešime s OŽP OÚ
Pezinok.
Ď alšie ú daje. 27. 11. 1993 – Rhip (7), 4. 7. 1995 – Rhip (18), Mmyo (45), Eser (15), 27. 7. 1999 – Rhip (20),
Mmyo (45). Netting: 1. 10. 1995 – Rhip (1), Ppip (7), Paur (8).

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní na lokalite Buková, štôlňa

Dátum / druh Rhip Mmyo Mbec Mnat MemaMmys Mm/b Mdau Msp. Bbar Paur Paus Psp. sp. spolu

19. 12. 1954 – 1 – – – – – – – – – – – – 1
21. 1. 1959 1 – – – – 1 – – – – + – – – 2+?
14. 2. 1960 – – 2 1 – – – – – – + 1 – – 4+?

14. 12. 1960 – – 1 – – – – – – – + – – – 1+?
14. 2. 1984 37 – – – – – – – – – – – – – 37
4. 1. 1985 – 4 – – + – – – – 1 – – – – 5+?
8. 1. 1986 – 4 – – – – – – – – 4 – – – 8
9. 3. 1996 1 2 – 1 – – – 4 – – – – – – 8

12. 1. 1997 4 5 – – – – – – – 3 1 – – – 13
17. 1. 1998 2 5 – 1 – – 1 – – – – – – – 9
10. 1. 1999 2 5 – 4 – – 3 1 – – 1 – – – 16
29. 1. 2000 – 3 – – – – 2 – 1 – – 1 1 1 9
14. 1. 2001 4 1 – – – – 2 – – – – – – – 7

Tab. 2. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v pivničný ch priestoroch hradu Č ervený  Kameň

Dátum / druh Rhip Mmyo Eser Ppip Bbar Paur Paus spolu

12. 2. 1995 5 1 3 47 1 – 5 62
27. 1. 1996 3 – – 36 1 1 – 41

28. 12. 1996 –  1 + 1† 3 + 1† 69 3 – 3 79 + 2†
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Sídlisko Dlhé  Diely v Bratislave
Ná zov lokality. Bratislava, Jamnické ho 6.
Lokalizá cia. (7868, 200 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Karlova Ves. Panelový
dom na Jamnické ho ulici č . 6 sa nachá dza na J okraji bratislavské ho sídliska Dlhé  Diely.
Popis. Netopiere sa zdržiavajú na južnej strane panelové ho domu vo viacerý ch typoch úkrytov – v štrbiná ch
medzi panelmi, ktoré  sú uzavreté  voľne vložený m gumový m pá som, v dutiná ch lemujúcich plochú strechu,
ktoré  vznikli jej oplechovaním a v dutine pod vertiká lnou ozdobnou oceľovou platňou. Všetky tieto úkryty
sú pre netopiere prístupné  z vonkajšej obvodovej časti domu (Lehotská  & Lehotský  2000).
Vý skum netopierov. Prvý krá t sme sa o prítomnosti netopierov v tomto panelovom dome dozvedeli
19. 1. 1996, kedy n á s obyvatelia domu privolali k jednému ná jdenému jedincovi druhu Nyctalus noctula.
Nakoľko sa postupne objavili ďalšie netopiere priamo vo vnútri panelové ho domu, koncom febru á ra 1996
sme provizórne uzatvorili otvor, ktorý m sa netopiere dostá vali do vnútra panelové ho domu. V decembri
1998 sa toto uzatvorenie uká zalo ako nedostatočné  nakoľko netopiere sme nachá dzali vo vnútornom pries-
tore domu v maximá lnom poč te 49 jedincov za deň. Po trvá cnejšom uzatvorení otvoru neboli už netopiere
vo vnútri panelové ho domu zaznamenané . V súčasnosti sa netopiere naďalej nachá dzajú vo vyššie spomína-
ný ch úkrytoch a mô žu opustiť úkryt bez toho, aby prišli do kontaktu s obyvateľmi panelové ho domu. Na-
koľko úkryty netopierov nie sú č loveku prístupné , nebolo možné  počas vý skumu zaznamenať presný  počet
tu zimujúcich netopierov v jednotlivý ch rokoch.
Sčítavatelia. Koordiná tormi sčítania netopierov na tejto lokalite a zá roveň aktivít zameraný ch na ich ochra-
nu sú Blanka a Roman Lehotskí. Na realizá cii ochranný ch opatrení sa okrem nich podieľali aj Jana Kollero-
vá , Juraj Lysý , Lenka Obrtlíková , Lenka a Martina Kubá tové .
Zhrnutie poznatkov. Ide o zimnú kolóniu druhu Nyctalus noctula, v ktorej sú zastúpení jedinci oboch
pohlaví. Jej minimá lny počet odhadujeme na 200 ex.
Stav ochrany. Najväčším problémom kolónie netopierov, ktorá  zimuje v panelovom dome na Jamnické ho
ulici bola skutočnosť, že netopiere sa cez štrbinu medzi panelmi nad schodiskom dost á vali priamo do vnútra
panelové ho domu, a teda do priameho kontaktu s jeho obyvateľmi. Vďaka osadeniu tenké ho oceľové ho
plechu, do ktoré ho sme predtý m navŕtali otvory, sa podarilo tento problém vyriešiť. V súčasnosti sú netopie-
re ohrozené  postupný m špá rovaním vonkajšieho obvodu panelové ho domu. Nakoľko však ide o zimnú
kolóniu, je urč itý  predpoklad, že k tomuto špá rovaniu dô jde v čase, keď sa tam netopiere nebudú nachá dzať.
Po realizá cii taký chto úprav budú nútené  ná jsť si iný  vhodný  úkryt na prezimovanie.

Štôlňa Vajarská
Lokalizá cia. (7569, 420 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Rohožník. Nachá dza sa
SVV od obce Rohožník, v južnej časti vrchu Vajarská  (kóta 430) pod kameňolomom Vajarská .
Popis. Štô lňa Vajarská  I je dlhá  ca. 150 m. Nachá dza sa v zbrekciovatený ch, silne rozpukaný ch vá pencoch.
Miestami sú zachované  zvyšky pô vodnej vý drevy. Štô lňa slúžila na prieskumné  účely kameňolomu rohož-
níckej cementá rne. V blízkosti sa nachá dzajú ďalšie štô lne, ktoré  však doteraz neboli z hľadiska vý skytu
netopierov preskúmané .
Vý skum netopierov. Štô lňa Vajarská  I bola po prvý  raz chiropterologicky preskúmaná  v júni 1999, na
zá klade informá cie od miestnych občanov o vý skyte netopierov v tomto priestore. V zimnom období 1999/
2000 bolo č lenmi ZO SZOPK Miniopterus uskutočnené  aj zimné  sčítanie netopierov. V budúcnosti plá nu-
jeme vo vý skume netopierov na tejto lokalite pokračovať a rozšíriť ho aj o ďalšie štô lne v blízkom okolí.
Sčítavatelia. Koordiná tormi sčítania sú Blanka a Roman Lehotskí. Vý skumu netopierov sa zúčastnili aj
A. Kecské s, M. Lachová  a M. Regec.
Zhrnutie poznatkov. 29. 1. 2000 – Rhip (31), Bbar (2), Paur (1), Paus (1), 14. 1. 2001 – Rhip (53), Mmys/
bra (1), Paur (1). Doteraz bol v štô lni Vajarská  I zaznamenaný  vý skyt min. 5 druhov netopierov. Najpočet-
nejším druhom je Rhinolophus hipposideros . Druhy Barbastella barbastellus, Plecotus auritus a Plecotus
austriacus boli zastúpené  len jednotlivý mi exemplá rmi.
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Stav ochrany. Štô lňa je pravdepodobne sporadicky navštevovaná  miestnymi obyvateľmi. Predpokladá me
však, že vzhľadom na svoju polohu nehrozí tu zimujúcim netopierom vá žnejšie ohrozenie.
Ď alšie ú daje. 5. 6. 1999 – Rhip (4).

C a j l a n s k ý  k r a s
Cajlanský  kras predstavuje malú krasovú oblasť, ktorá  vznikla na zložito zvrá snený ch a popresúvaný ch
sivý ch vá pencoch a dolomitoch na S–SZ obvode Veľkej Cajlanskej homoly. Doteraz sú tu zná me 4 jaskyne,
pričom v dvoch z nich bolo zistené  zimovanie netopierov.

Cajla
Alternatívne ná zvy. Jaskyňa v lome, Tibra.
Lokalizá cia. (7669, 330 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Pezinok. Nachá dza sa
v opustenom kameňolome na pravej strane cesty vedúcej z Pezinka na Pezinskú Babu.
Popis. Jaskyňa má  priepasťový  charakter. Bohatá  sintrová  vý plň je poškodená . Jaskyňa má  dĺžku 75 m a
hĺbku 25 m.
Zhrnutie poznatkov. 2. 2. 1997 – Mmys/bra (1), 18. 1. 1998 – Rhip (1), Mmyo (1), 6. 3. 1999 – neg.
Ď alšie ú daje. 29. 4. 1995 – Rhip (1).

Pec
Alternatívny ná zov. Jaskyňa pri ceste.
Lokalizá cia. (7669, 303 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Pezinok. Nachá dza sa ca
10 km od Pezinka na pravej strane cesty vedúcej na Pezinskú Babu. Vchod je ukrytý  pod pletivom spevňu-
júcim strmý  svah.
Popis. Ide o korózno-rútivú jaskyňu dlhú ca. 25 m (Mitter 1983). Nemá  sintrovú vý plň. Hornina je v nej
silne rozrušená . Tvorí ju veľký  dóm s maximá lnou vý škou stropu 7 m.
Zhrnutie poznatkov. 2. 2. 1997 – Rhip (3), Paus (2), 18. 1. 1998 – Rhip (8), Mnat (2).

Vý skum netopierov. Vý skum netopierov v jaskyniach Cajlanské ho krasu sa začal v zimnom období 1996/
1997. Nakoľko však ide o má lo vý znamné  lokality z hľadiska vý skytu netopierov, v budúcnosti sa s ich
pravidelný m monitoringom nepočíta. Netopiere pravdepodobne na zimovanie prednostne využívajú opus-
tené  banské  diela, ktorý ch je v tejto oblasti značný  počet.
Sčítavatelia. Koordiná tormi vý skumu netopierov sú Blanka a Roman Lehotskí. Zimné ho sčítania netopie-
rov sa okrem nich zúčastnili: Jana Kollerová , Juraj Lysý , Milan Regec a Já n Taliga.
Stav ochrany. Vchod do chiropterologicky vý znamnejšej lokality – jaskyne Pec je napriek svojej polohe
pri ceste ťažko rozpoznateľný  a preto lokalite ako zimovisku nehrozí vý raznejšie ohrozenie.

J a s k y n e  s e v e r n e j  č a s t i  M a l ý c h  K a r p á t

Jaskyňa nad kameňolomom
Alternatívne ná zvy. Jaskyňa nad vá penkou, Ponor Malá  Kamenná .
Lokalizá cia. (7272, 286 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Nové  Mesto nad Vá hom.
Vchod sa nachá dza na dne zá vrtu ca. 100 m Z od nové ho lomu pri Novom Meste nad V á hom.

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



 69

Popis. Je to vertiká lna jaskyňa zlomovo-korózneho pô vodu, vytvorená  na strmo uloženej tektonickej po-
ruche. Prevlá dajú v nej korózne tvary. Sintrová  vý plň je tu ojedinelá . Jaskyňa je zakončená  9 m hlbokou
studňou, ktorá  je sezónne vyplnená  vodou. Hĺbka jaskyne je 62 m a jej celková  dĺžka 75 m (Gaá l in litt.).
Ď alšie ú daje. 24. 3. 1999 – Bbar (1).

Klenová
Lokalizá cia. (7371, 535 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Dolný  Lopašov. Nachá d-
za sa nad cestou v SV úbočí Klenovej (kóta 585).
Popis. Jaskyňu tvorí strmo uklonený  priepasťový  podzemný  priestor 18 m hlboký  a 40 m dlhý  (Mitter
1983).
Ď alšie ú daje. 1984–90 (3 pozorovania) – Rhip (4), 16. 10. 1985 – Rhip.

Oplentova jaskyňa
Alternatívny ná zov. Oplentová .
Lokalizá cia. (7371, 335 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Prašník. Nachá dza sa nad
osadou U Fajnorov v doline Holešky, 40 m nad dnom doliny.
Popis. Je to 40 m dlhá  tesná  puklinová  jaskyňa bez sintrovej vý plne (Mitter 1983).
Zhrnutie poznatkov. 21. 2. 1997 – Rhip (4), 13. 2. 1998 – Rhip (1), Mmyo (1), Paur (1).

Slopy
Lokalizá cia. (7371, 428 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Dobrá  Voda. Nachá dza sa
približne 500 m SZ od zrúcaniny hradu Dobrá  Voda.
Popis. Ide o priepasťovú jaskyňu hlbokú ca. 30 m a dlhú 75 m viazanú na vý raznú puklinu (Mitter 1983).
Zhrnutie poznatkov. 19. 2. 2000 – Rhip (21), Mmyo (2), Mdau (1).
Ď alšie ú daje. 1984–1990 (2 pozorovania) – Rhip (6).

Zbojnícka jaskyňa
Alternatívne ná zvy. Zbojnícka jaskyňa pri Chtelnici, Zbojnícka diera.
Lokalizá cia. (7471, 280 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Chtelnica. Nachá dza sa
ca. 2 km V od obce Chtelnica.
Popis. Vstupná  priepasť je 8 m hlboká . Z jej dna vybiehajú plazivky silne zanesené  sedimentami. Celková
dĺžka jaskyne je ca 60 m. Mitter (1983) uvá dza dĺžku až 250 m.
Zhrnutie poznatkov. 19. 2. 2000 – Rhip (77), Paur (1).

Vý skum netopierov. Chiropterologický m vý skumom severnej časti Malý ch Karpá t sa v rokoch 1984–1990
zaoberal Mutkovič  (1986, 1993). V jaskyniach Slopy a Klenov á  sa mu podarilo zaznamenať vý skyt druhu
Rhinolophus hipposideros , v bližšie nešpecifikovanej jaskynke pri hrade Dobrá  Voda našiel 20. 12. 1984
jeden exemplá r druhu Plecotus auritus. Varga (1993) vo svojej súhrnnej prá ci uvá dza vý skyt druhu Myotis
myotis v Čachtickej jaskyni. Koncom 90. rokov vykonali vý skum netopierov v jaskyniach Oplentova, Slo-
py a Zbojnícka č lenovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy a Jaskyňu nad kameňolomom preskúmal
Ľ udovít Gaá l.
Sčítavatelia. Sčítania netopierov v druhej polovici 80. rokov realizoval Anton Mutkovič  (1986, 1993).
Koncom 90. rokov sa na sčítaniach podieľali: Branislav Bogá r, Ľ udovít Gaá l, Blanka Lehotská , Roman
Lehotský , Juraj Lysý  a Já n Taliga.
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Stav ochrany. Všetky opisované  jaskyne s vý nimkou Oplentovej sú pred potenciá lnou ná vštevnosťou chrá -
nené  svojimi vstupný mi priepasťami, ktoré  nemožno prekonať bez pomoci lezeckej techniky. Jaskyniam
však treba venovať z chiropterologické ho hľadiska naďalej dostatočnú pozornosť. Č lenovia ZO SZOPK
Miniopterus plá nujú v zimnom období doplniť vý skum tý chto lokalít o nové  údaje.

Š t ô l n e  P o d  S l o v i n c o m
Ná zvy lokalít. Pod Slovincom I, Pod Slovincom II.
Lokalizá cia. Pod Slovincom I (7767, 140 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Devín-
ska Nová  Ves. Nachá dza sa na južnom okraji bratislavskej mestskej časti Devínska Nová  Ves pri ceste
vedúcej do Devína na úpätí opustené ho kameňolomu. Pod Slovincom II (7767, 140 m n. m.) – zá padné
Slovensko, Malé  Karpaty (090), k. ú. Devínska Nová  Ves. Nachá dza sa 40 m vpravo od štô lne Pod Slovin-
com I.
Popis. Obidve štô lne slúžili v minulosti ako muničné  sklady bý valému kameňolomu. V súčasnosti sú voľne
prístupné . Štô lňa Pod Slovincom I má  nízky vstupný  portá l, za ktorý m pokračuje trikrá t lomená  chodba
dlhá  ca 45 m zakončená  miernym rozšírením. Štô lňa Pod Slovincom II má  vchod tvorený  pomerne vyso-
ký m vstupný m portá lom. Trikrá t lomená  chodba je dlhá  ca 55 metrov.
Vý skum netopierov. 26. 1. 1977 preskúmal štô lne Pod Slovincom I. Horá ček, ktorý  tu zaznamenal vý skyt
1 ex. Plecotus austriacus, 1 ex. Myotis oxygnathus a 2 ex. Miniopterus schreibersii. Vý skyt posledný ch
dvoch spomínaný ch druhov sa ná m však v súčasnosti nepodarilo potvrdiť. Každoročný  vý skum netopierov
v tý chto podzemný ch priestorov prebieha od roku 1993 (Lehotsk á  1996, Zwiewka 1997). Nakoľko však
poč ty tu zimujúcich netopierov sú nepatrné , budú tieto lokality v budúcnosti pravdepodobne kontrolované
len sporadicky.
Sčítavatelia. Na vý skume netopierov v štô lňach Pod Slovincom sa podieľali: Branislav Bogá r, Ivan Horá -
ček, Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Juraj Lysý , Michal Noga a Michal Zwiewka.
Zhrnutie poznatkov. Celkove sa v štô lňach Pod Slovincom I a II podarilo zaznamenať vý skyt 5 druhov
netopierov, z ktorý ch najčastejšie sa vyskytujú Eptesicus serotinus a Plecotus austriacus. Ich poč ty sú však
malé  (tab. 3).
Stav ochrany. Netopiere zimujúce na tý chto lokalitá ch sú ohrozené  predovšetký m z dô vodu vysokej ná vštev-
nosti, ktorá  má  za ná sledok nielen priame vyrušovanie počas hiberná cie, ale aj časté  kladenie ohňa. Napriek
urč itý m snahá m zo strany OŽP OÚ  Devínska Nová  Ves sa dodnes nenašlo uspokojivé  riešenie, ktoré  by
zabezpeč ilo dostatočnú ochranu netopierov.

Tab. 3. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v štôlňach Pod Slovincom I a II

Lokalita dátum / druh Mmyo Mdau Myotis sp. Eser Paur Paus spolu

Pod Slovincom I 30. 12. 1993 – – 1 – – – 1
3. 2. 1995 – – – – – 1 1

7. 12. 1995 – – – 2 – 2 4
28. 1. 1997 – – – 3 1 3 7
12. 1. 1999 – – – 1 – 1 2

18. 12. 1999 – – – – – – –
9. 12. 2000 – – – – – – –

Pod Slovincom II 23. 2. 1995 – – – 1 – 2 3
26. 1. 1996 – – – 3 – 1 4
28. 1. 1997 – – – 1 1 – 2
12. 1. 1999 – – – 2 – 1 3

18. 12. 1999 – 1 – 1 – 1 3
9. 12. 2000 1 – – 1 1 – 3
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Ď alšie ú daje. Pod Slovincom I: 26. 11. 1994 – Myotis sp. (2), 8. 11. 1995 – Paus (1), 17. 2. 1996 – Eser (1),
25. 11. 1997 – Eser (1); Pod Slovincom II: 26. 11. 1994 – Paus (1), 8. 11. 1995 – Paus (1), 7. 12. 1995 –
Paus (2), 17. 2. 1996 – Eser (1), Paus (1), 25. 11. 1997 – Mmyo (1).
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