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Vplyv prostredia na netopiere Liptovskej
kotliny v severných Karpatoch
Alfré d GRESCH
SK– 032 44 Liptovská Kokava č . 266, Slovakia

Enviromental impacts on bats of the Liptov basin in the Northern Carpathians (Slovakia). An artificial fertilizer NPK started to be used very extensively in
the 1950’s when the management of croplands changed significantly. An intensive
fight against insects applied in the agricultural and forest management resulted in a
deficiency of food for Myotis myotis and M. blythi, because insecticides like HCH and
DDT significantly eliminated their food sources. Summer roosting sites, that are of
crucial importance to the species, began to disappear when the old houses were
knocked down and replaced with those furmished by a straight horizontal roof which
did not provide an adequate roost. An enormous increase of tourism in the 1950’s and
an increasing production in the paper factory SCP Ružomberok in the 1970’s also
contributed to unfavourable conditions for bats. The two mentioned factors led to a
decline in the number of hibernating bats in the two most important wintering sites of
the Ružomberok region – the Liskovská cave and caves in the Demä novská dolina
valley – the Suchá, Pustá, Okno and Ľadová caves. The Jánska dolina valley is not in
influence by direct effects of SCP Ružomberok. The number of tourists and cottages
is also much lower here than in Demä novska dolina, which results in stable numbers
of M. myotis over the last 30 years. Despite the discussed negative effects, an
increasing number of species Eptesicus nilssoni was recorded in the last years.
Chiroptera, hibernation, Liptov region, Slovakia

Liptovská kotlina je š pecifická tým, že ju obklopujú najvyš š ie pohoria severnej časti
Karpatského oblú ku. Dôsledkom toho je tu chladnejš ia a vlhkejš ia klíma nežv ostatných regiónoch Slovenska. Eš te začiatkom 20. storočia sa obyvateľstvo tohto regiónu venovalo najmächovu oviec a dobytka. Čistá príroda bola ideá lna pre život
rôznych druhov živočíchov. Aj napriek chladnejš ej klíme žilo na tomto ú zemív období1959–1970 podľa zimného sčítania deväť druhov netopierov (Vachold 1960) z
celkového počtu 24 druhov, ktoré boli zistené na celom ú zemíČeskoslovenska. Niektoré teplomilné druhy ako Myotis myotis, M. blythi a Rhinolophus hipposideros sa
usadili celoročne na ú zemíLiptova len vďaka ľudským príbytkom (Rybá ř1972). V ich
podkroviach naš li teplé ú kryty pre odchov svojich mlá ďat. Veľké množstvo jaskýň
na celom ú zemíkotliny od 500 m n. m. – v oblasti Ľubochne, aždo nadmorskej výš ky
1500 m v okolíPoludnice, Krakovej hole a Ohniš ťa umožňuje dobré ú kryty v zimnom
období.
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Najväčš ie kolónie zimujú cich netopierov boli do r. 1970 v Liskovskej jaskyni pri
Ružomberku (Gaisler & Haná k 1972) v nadmorskej výš ke 500 m a v Demänovskej
doline v jaskyniach Pustá (943 m n. m.), Okno (915 m n. m), Suchá jaskyňa (903 m n.
m.) a Ľadová jaskyňa (840 m n. m.). Podľa výskumov, ktoré v Demänovskej doline
uskutočnil J. Vachold v r. 1954–55 až1958–59, sa sú čet netopierov zimujú cich v
týchto š tyroch jaskyniach pohyboval nasledovne: M. myotis 143–235 ks, M. blythi
36–83 ks, Eptesicus nilssoni 6–13 ks.
V priebehu piatich rokov boli netopiere sledované len počas hiberná cie. Letný
výskum z tohto obdobia nie je zná my. Okrem týchto troch druhov, počty ktorých sa
najviac zmenili v priebehu rokov 1954–1998, žili v sledovanom obdobíaj tieto druhy:
R. hipposideros, Myotis mystacinus, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus a Barbastella barbastellus (Vachold 1960, Štollmann 1966, Gaisler &
Haná k 1972). V neskorš om obdobíneboli pozorovania v Demänovskej doline vykoná vané periodicky, ale len sporadicky. Niektoríjaskyniari udá vajú pri svojich prieskumoch počet hibernujú cich netopierov, ale zvyčajne len v tej časti jaskyne, na ktorú
bol zameraný ich spelologický výskum. Tieto sprá vy sú neú plné a preto nemôžu byť
použité do celkového hodnotenia.
V Liskovskej jaskyni pozorovali zimujú ce netopiere v rokoch 1968–1970 J. Gaisler
a V. Haná k. Podľa ich pozorovanív priebehu týchto troch rokov hibernovala veľká
kolónia dvoch druhov rodu Myotis. Počet netopierov druhu M. myotis sa pohyboval od 64–241 ks a M. blythi 11–54 kusov. Boli tu zistené eš te dva ďalš ie hibernujú ce
druhy netopierov R. hipposideros a P. auritus. V tomto sledovanom obdobínebol v
Liskovskej jaskyni zistený letný výskyt netopierov. Aj napriek tomu, že tá to jaskyňa
patrila v rá mci Liptovského regiónu k významným zimoviská m, nebolo sledovanie
hibernujú cich netopierov predmetom dlhodobého výskumu.
Životné prostredie sa po roku 1950 zmenilo najmävplyvom rozvoja poľnohospodá rstva (kolektivizá cia družstiev), priemyslu a turistického ruchu. Napriek tomu, že
tieto zmeny nastali aj v iných krajiná ch Európy (Plesník 1998), oblasť Liptova nemusela byť tak ná silne civilizovaná (bez ohľadu na konečný dôsledok). Po roku 1960
zvyš ovali poľnohospodá ri hektá rové výnosy pomocou umelých hnojív NPK. Proti
š kodcom sa vo veľkom bojovalo DDT a chlórovými uhľovodíkmi (Handová & Říha
1974, Lamoš 1982) len preto, že sa liptovskípoľnohospodá ri chceli svojimi výnosmi
z ú rody vyrovnať krajom v oblasti Podunajskej nížiny. Tento nerozumný boj s prírodou človek síce vyhral, ale zničil pri tom veľké množstvo hmyzu (Skuhravý 1972,
Zelený 1987, Lednický 1989), ktorý je zá kladnou sú časťou potravy netopierov. Ako
príklad uvediem chrú sta obyčajného (Melolontha melolontha), ktorý zaplavoval
takmer každú jar celý Liptov a dnes je pre ná s veľký problém, objaviť aspoň jedného.
Podobný osud postihol aj bystruš ky (Carabidae) a iný hmyz, ktorý slú žil ako potrava
pre netopiere. Polčas rozpadu chemických postrekov je ažniekoľko rokov (Handová
& Říha 1974). Netopiere, ktoré zožrali hmyz zasiahnutý postrekom, dostali do svojho
tela zložky, ktorých negatívne ú činky sa nemuseli prejaviť hneď. Najčastejš ie sa ich
ú činky prejavili na jar po obdobíhiberná cie, keď sa prudko zvýš il metabolizmus a
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jedovaté lá tky uložené v tuku, netopiera zabili. Ď alš ím faktorom, ktorý znížil populá ciu netopierov v Liptove, je rozvoj SCP Ružomberok. V priebehu 70. rokov sa jeho
výroba rozrá stla a množstvo exhalá tov dopadlo aj do Demänovskej doliny (Tereková 1985). Najviac to ale postihlo Liskovskú jaskyňu, ktorá sa nachá dza asi 1 km od
tohto zá vodu. Celé okolie Ružomberka je jednoznačne postihnuté chemickými ú letmi z SCP, doká zali to š tá tne rozbory. Koncentrá cia síranov -SO2 v Ružomberku bola
do roku 1987 druhá najväčš ia na Slovensku (Šavrnoch 1989, Zachar 1989).
Nemalou mierou prispel k zníženiu stavov netopierov na Liptove aj rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Ná rast počtu turistov v Demänovskej doline môžeme odvodiť z ná vš tevnosti Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej ľadovej jaskyne.
Do roku 1946 sa ná vš tevnosť v týchto jaskyniach pohybovala do 30 000 ná vš tevníkov ročne, ale po roku 1950 vzrá stla ná vš tevnosť na 200 tis. Výstavba hotelov, chá t
a lyžiarských vlekov ú plne zmenila charakter doliny. Charakter krajiny sa nezmenil
len v turistických centrá ch, ale aj v celom regióne. Staré domy so sedlovými strechami sa bú rali, začali sa stavať panelové domy s rovnými strechami. Tieto zmeny pripravili netopiere o ich ú kryty počas letného obdobia. Tieto zmeny nastali najmäpo roku
1970 a to nielen v mestá ch, ale aj na dediná ch. Prispela k tomu najmävýmena streš nej
krytiny za plech, ktorý nezabezpečuje pre netopiere vhodné tepelné podmienky.
Vš etky tieto nepriaznivé podmienky prispeli k tomu, že počet netopierov v naš om
regióne prudko klesol.
Ď alš ie systematické sčítanie netopierov sa začalo ažv zime r. 1995–96. Za obdobie
trojročného výskumu možno konš tatovať, že počet netopierov na Liptove v porovnanís rokmi 1954–1970 výrazne poklesol. V Liskovskej jaskyni z početnej skupiny M.
myotis zostalo len pá r jedincov, počet ktorých nepresahuje 15 ks a M. blythi nebol
vôbec zaregistrovaný. V okolíboli skontrolované menš ie jaskyne, ktoré pri speleologickom prieskume opísal v 70. rokoch Dr. Z. Hochmuth a spomína aj hibernujú ce
netopiere. V sú časnosti sa v nich ale hibernujú ce netopiere nachá dzajú len veľmi
zriedkavo.
V Demänovskej doline, podobne ako v Liskovskej jaskyni, nebol v obdobítroch
rokov M. blythi zaregistrovaný a počet M. myotis sa v š tyroch sledovaných jaskyniach pohybuje okolo 35 ks. Naproti tomu počet E. nilssoni vzrá stol na 36 ks. Z tohto
dôvodu boli v zimnom období1996–97 skontrolované ďalš ie jaskyne v Demänovskej doline, ale ani v jednej z 13 preskú maných jaskýň sa nenaš la väčš ia kolónia
hibernujú cich netopierov. V žiadnej z nich sa nenaš lo viac ako 2 netopiere.
Východne od Demänovskej doliny sa nachá dza Já nska dolina s množstvom jaskýň,
v ktorých boli ná jdené pozostatky po netopieroch. Ž iaľ ani v tejto doline sa výskumu netopierov nevenovala pozornosť. V sprá ve od J. Gaislera a V. Haná ka z r. 1968 sa
uvá dza Staniš ovská jaskyňa s 23 ks M. myotis a 2 ks M. blythi. Pri sú časnom výskume bolo skontrolovaných 11 jaskýň, ale iba v dvoch jaskyniach sa naš iel väčš ívýskyt druhu M. myotis, najmäv Staniš ovskej jaskyni 22 ks, v Jaskyni zlomísk 24 ks.
Tak isto ako v Liskovskej jaskyni a v Demänovskej doline nebol ani v Já nskej doline
zistený M. blythi, ale E. nilssoni hibernoval skoro v každej jaskyni.
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Na zá ver môžeme konš tatovať, že M. blythi sa na ú zemíLiptovskej kotliny nenachá dza. Počet druhu M. myotis v Liskovskej jaskyni poklesol viac ako 11× a v Demänovskej doline viac ako 5× . Já nska dolina vzhľadom na to, že je civilizá ciou menej
naruš ená a je vzdialenejš ia od Ružomberka, môžeme aj napriek nedostatočnému
výskumu v minulosti konš tatovať, že počty druhu M. myotis sú na tomto ú zemí
zachované. Jediný druh E. nilssoni na ú zemíDemänovskej doliny zvýš il svoj výskyt
viac ako 4× .

Literatúra
GAISLER J. & HANÁK V., 1972: Netopýři podzemních prostorů v Československu. Sbor.
Západočes. Mus., Plzeň, Pří
r., 7: 19–21.
LAMOŠD., 1982: Problémy znečisťovania a ochrany krasových vôd Zá padných Karpá t. Slov.
Kras, 20: 121–129.
LEDNICKÝ V., 1989: Kyselost deš ťů na severníMoravě. Živa, 37: 66–67.
HANDOVÁ Z. & Ř ÍHA J., 1974: Rub a líc hospodá řského rozvoje pesticidy. Ochr. Pří
r., 29:
193–199.
PLESNÍK J., 1998: Červená kniha ohrozených EU obratlovcov a fauna ČS. Ochr. Pří
r., 53: 133.
RYBÁŘ P., 1972: Minulost naš ich netopýrů . Ochr. Pří
r., 27: 83–86.
SKUHRAVÝ V., 1972: Člověk ovlivňuje hmyz v přírodě. Živa, 27: 2–5.
ŠAVRNOCH J., 1989: Znečistenie ovzduš ia a jeho vplyv na kras v podmienkach Slovenska.
Slov. Kras, 27: 141–150.
ŠTOLLMANN A., 1966: Pozná mky k výskumu netopierov (Chiroptera) na severozá padnom a
strednom Slovensku. Slov. Kras, 6: 37–39.
TEREKOVÁ V., 1985: Analýza ovzduš ia v Demänovskej jaskyni Mieru. Slov. Kras, 23: 243–
252.
VACHOLD J., 1960: K pomerom hiberná cie netopierov v jaskyniach Demänovského krasu.
Slov. Kras, 3: 59–66.
ZACHAR D., 1989: Imisie ochrozujú lesy Európy. Živa, 37: 148–151.
ZELENÝ J., 1987: Genofond hmyzu vyžaduje ochranu. Živa, 35: 220–221.
doš lo 6. 10. 1998

28

PDF byl vytvořen zkušebníverzíFinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

