Výročná správa za rok 2011
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Ochrana netopierov a ich biotopov
-

Vyvesenie náhradných búdok alebo vytvorenie úkrytov pre netopiere v rámci
zatepľovania v Michalovciach, Prešove, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej
Vsi. Úkryty boli vytvorené po intervencii členov SON.
Uskutočnenie poradenstva a riešenie konfliktov s netopiermi – viac ako 300 prípadov
(vďaka celej sieti dobrovoľníkov).
Čistenie a úprava vodnej priekopy dôležitej pre netopiere v Chránenom areáli
Gavurky (P. Kaňuch).

Výskum druhov
-

Rádio-telemetria raniaka malého, podkovára južného (P. Kaňuch, L. Naďo, M. Uhrin
a ďalší).
Výskum parazitov na netopieroch (M. Ševčík).
Aktívna účasť na medzinárodnom seminári k ochrane podkovára malého – Nemecko,
Erfurt (M. Ceľuch, B. Lehotská).
Aktívna účasť na konferencii „Komplexná obnova bytových domov“ – november
2011, Podbanské (M. Ceľuch).
Prieskumy výskytu netopierov na územiach plánovanej výstavby veterných elektrární
(M. Ceľuch a ďalší).
Prieskum výskytu netopierov a možných vplyvov výstavby diaľnice (M. Ceľuch).
Výskum a praktická ochrana raniakov hrdzavých v panelových budovách (M. Kováč,
J. Filo a ďalší).

Monitoring druhov
-

Monitoring zimovísk – viac ako 150 zimovísk skontrolovaných.
Monitoring letných kolónií – viac ako 50 kontrolovaných objektov.
Monitoring v rámci Monitorovacieho systému ČMS Biota nebol v roku 2011 podporený
Štátnou ochranou prírody SR.

Projekty
-

Príprava projektu, prípravné práce a štart projektu LIFE10NAT/SK/000079 „Ochrana
dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku (s BROZ
Bratislava a SOS/Birdlife Slovensko).
Poskytnutie dát členov a spolupráca na vypracovaní prototypu Európskeho
indikátora trendu populácií netopierov – BatLife Europe (M. Ceľuch, P. Kaňuch
a členovia SON)

Environmentálna politika
-

-

Vypracované, schválené a rozoslané na kompetentné úrady „Usmernenie
Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej
správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní
ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov
(Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov“ (M. Ceľuch a
ďalší).
Vypracovanie zoznamu európsky významných podzemných úkrytov netopierov na
Slovensku pre sekretariát EUROBATS.
Účasť na rokovaní stretnutia AC 16 EUROBATS v Gruzínsku (3. – 7. apríla 2011),
pripomienkovanie a vypracovanie viacerých dokumentov.

-

Zaslané podnety na úrady životného prostredia o výskyte
v rekonštruovaných budovách, účasť na konaniach (M. Ceľuch a ďalší).

netopierov

Akcie pre našich členov a verejnosť, mediálne aktivity
-

Usporiadanie Noci Netopierov v rámci podujatia European Bat Night – Jasovská
jaskyňa (Š. Matis, M. Fulín ), Martin (M. Ceľuch), Bratislava (B. a R. Lehotskí), Banská
Bystrica (P. Bačkor),
Aktívna účasť na Noci výskumníka v Banskej Bystrici, kde boli netopiere prezentované
viac ako 1000 účastníkom (M. Ceľuch).
Noc múzeí v Banskej Bystrici (máj 2011) – prednáška a ukážka odchytu a detektoringu
pre verejnosť (P. Kaňuch).
Tlačové správy a príspevky v televíziách, rozhlase, tlačených médiách a na internete,
aktuality publikované na webstránke SON a na Facebooku).

Členstvo
Stav členskej základne k 31. 12. 2011 tvorilo 47 členov.

Rozpočet
Finančná situácia organizácie je uvedená vo výkaze priloženom k tejto správe.

Poďakovanie
Radi by sme poďakovali všetkým našim členom, dobrovoľníkom, členom výboru ako aj
spolupracujúcim jednotlivcom a organizáciám.

V Bardejove

predseda SON
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