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Zimný výskyt netopierov na Oravskom hrade
Ervín HAPL
Správa NP Muránska planina, J. Kráľa 12, SK– 050 01 Revú ca, Slovensko; hapl@sopsr.sk

Ná zov lokality. Oravský hrad (pivnice v podchode).
Lokalizá cia. (6782, 530 m n. m.) – stredné Slovensko, Oravská vrchovina (590), k. ú. Oravský Podzá mok.
Oravský hrad, priestory Oravské ho múzea v Oravskom Podzá mku.
Popis. Zimovisko tvoria dve samostatné pivnice nachá dzajúce sa v tunelovitom podchode medzi vstupnou
brá nou do hradu a hlavný m ná dvorím. Podchod má dĺžku 44 m, vý šku 3,23 m, šírku 5,94 m na dolnom
konci a 3,95 m na hornom konci. Pivnice sa nachá dzajúv hornej polovici tunela zo smeru von z hradu na
ľavej strane. Vyššie položená pivnica je lichobežníkovité ho tvaru a má dĺžku 3,7 m, vý šku 2,51 m, šírku
vpredu 2,2 m a vzadu 3,1 m. Druhá nižšie položená pivnica má tvar 5-uholníka o dĺžkach strá n 5,2; 2,3; 4,5;
3,1 a 2,1 m, vý šku 3,25 m a vchá dza sa do nej chodbou so schodiskom, ktorá má dĺžku 5,95 m, šírku 2 m a
vý šku 2,51 m (Kolektív autorov 1998).
Vý skum netopierov. Priestory boli kontrolované v zime 1996/1997 (Hapl, Haplová , Bobá ková , Madera,
Šara), 1997/1998 (Hapl, Madera) a 1998/1999 (Hapl, Bobá ková ).
Sčí
tavatelia. Hapl, Bobá ková , Šara, Haplová , Madera.
Zhrnutie poznatkov. 3. 1. 1997 – Mmyo (1), Paur (1).V tý chto priestorch bol zistený vý skyt druhov Myotis
myotis a Plecotus auritus. Netopiere využívajúna zimovanie hlavne vetrá ky v stropoch pivníc.
Stav ochrany. Priestory súlen sporadicky využívané na skladovanie materiá lu (hlavne menšia pivnica).
Ď alšie ú daje. 29. 11. 1997 – Mmyo (1), 28. 11. 1998 – Mmyo (1).
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