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Summer colonies of bats in western Slovakia. Since 1993 research of bats in
the western part of Slovakia has been realised. Altogether, 202 localities were monitored. Colonies of bats (Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M. emarginatus,
Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus) were found in 52
localities. Individual bats (belonging to 9 species) were recorded in 44 localities. That
means that on almost half of checked localities we have confirmed occurrence of bats
and on each fourth locality there was a colony. We have compared the results of our
research (recent occurrence of bats) with published data. The numbers of individuals
in the colonies of M. myotis in the Č achtice church and in the Plavecká cave and in the
colony of Plecotus austriacus in the Lančár church near Smolenice are more or less
stable or slowly increasing. In the other localities known from literature we have found
declining numbers of bats or some colonies completely disappeared. The most frequently recorded species were M. myotis, E. serotinus, P. austriacus and R. hipposideros. Other 5 species (Rhinolophus ferrumequinum, M. emarginatus, Myotis sp., P.
pipistrellus, P. auritus) were found only rarely. On the lofts M. myotis and E. serotinus
were the most frequent species (each of them was found in 18 localities). In the
cellars only R. hipposideros was found. In the caves only one colony of M. myotis
was found. Data, which we have obtained during our research from 1993 to 1998, will
be used as basis for a starting project of evidence and protection of summer colonies
of bats in the whole Slovakia. We plan extend our research also into the territory of the
Podunajská lowland from 1999.
Chiroptera, summer colonies, western Slovakia

Ú vod
Na ú zemízá padného Slovenska eš te stá le prebieha systematický výskum chiropterofauny, ktorý realizujú členovia ZO SZOPK Miniopterus. Ide predovš etkým o zmapovanie významných lokalít s výskytom netopierov s cieľom ich ná slednej ochrany.
Faunistický výskum tohto pomerne veľkého ú zemia sme z dôvodu jednoduchš ej
koordiná cie činností rozdelili na niekoľko samostatných projektov: Malé Karpaty
(od roku 1993), Strá žovské vrchy (1995–1997), ú zemie bývalého okresu Trenčín (1996–
1997), Burda (od roku 1996), Ponitrie (1996–1999) a Plavecký kras (1997–1998).
Za obdobie rokov 1993–1998 sme zozbierali pomerne veľké množstvo ú dajov.
V tejto fá ze výskumu sa v naš om príspevku pokú sime zhodnotiť, sumá rne zo vš et57
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kých čiastkových projektov, sú časný výskyt letných kolónií netopierov na ú zemí
zá padného Slovenska.
Okrem autorov príspevku na výskume v podstatnej miere spolupracovali aj ďalš í
členovia ZO SZOPK Miniopterus: J. Lysý, J. Taliga, J. Kollerová a M. Regec.

Vymedzenie územia
Naš e aktivity boli a sú zamerané predovš etkým na pohoria zá padného Slovenska a ich priľahlé
ú zemia. Zaznamenané lokality s výskytom netopierov patria do nasledovných orografických celkov: Malé Karpaty (090), Považský Inovec (100), Tríbeč (110), Strá žovské vrchy (120), Hornonitrianska kotlina (230), Vtá čnik (280), Pohronský Inovec (290), Burda (420), Biele Karpaty
(460), Myjavská pahorkatina (480), Považské podolie (490), Borská nížina (770), Podunajská
rovina (790), Trnavská pahorkatina (801), Nitrianska pahorkatina (802), Ž itavská pahorkatina
(803) a Ipeľská pahorkatina (805).

Metodika
Počas výskumu sme vykoná vali kontroly predovš etkým v podkrovných priestoroch starš ích budov,
najmä kostolov a kaplniek. V menš ej miere boli zastú pené kontroly podzemných priestorov
(pivnice a jaskyne).
Výskum bol realizovaný každoročne v období mesiacov má j ažaugust s ťažiskom na mesiac jú l.
V rá mci prezentovaných ú dajov sme považovali za kolóniu zoskupenie jedincov, ktorí prejavovali sociá lnu spolupatričnosť alebo tu boli prítomné gravidné samice či mlá ďatá . Pri snahe o
zhodnotenie trendu vývoja počtu jedincov na určitej lokalite treba brať do ú vahy aj termín kontroly
v rá mci letného obdobia. Zjednoduš ene povedané, počty zaznamenané koncom jú la a začiatkom
augusta zahŕňajú pravdepodobne aj prítomné mlá ďatá . S touto skutočnosťou je potrebné rá tať
predovš etkým pri ú dajoch získaných z literá rnych zdrojov.

Vý sledky
Na ú zemízá padného Slovenska bolo počas ná š ho výskumu zaznamenaných v letnom období 9 druhov netopierov. Ide o nasledovné druhy: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis
sp., Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus a Plecotus austriacus.
Celkove bolo skontrolovaných 202 lokalít, pričom na 52 lokalitá ch sa vyskytovali
kolónie 6 druhov netopierov (R. hipposideros, M. myotis, M. emarginatus, E. serotinus, P. pipistrellus, P. auritus) a na 44 lokalitá ch boli zaznamenané len solitérne
jedince. V priemere to znamená , že na takmer polovici skontrolovaných lokalít bol
zaznamenaný výskyt netopierov a na každej š tvrtej lokalite bola ná jdená kolónia.
Celkove môžeme konš tatovať, že počet lokalít osídlených netopiermi v skú manom
ú zemíje pomerne vysoký. Pravdepodobne tomu prispieva aj skutočnosť, že väčš ina
sledovaných lokalít sa nachá dza v bezprostrednej blízkosti pohorí.
V nasledujú com prehľade uvá dzame konkrétne ú daje týkajú ce sa ná jdených kolóniínetopierov. Rozmiestnenie jednotlivých lokalít je zakreslené na obr. 1.
58
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Systematický prehľ
ad nálezov
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Antoš tá l (kú ria): 20. 6. 1996 (200 ex.), Buková (mlyn): 6. 7. 1995 (23 ex.), 3. 8. 1996 (27 ex.),
Červený Kameň (hrad): 4. 7. 1995 (18 ex.), Doľany (kaplnka): 8. 8. 1994 (30 ex.), Hôrka nad
Vá hom (rodinný dom): 27. 7. 1996 (70 ex.), Kočovce (hrobka): 15. 7. 1997 (48 ex.), Kočovce
(pivnica za kameňolomom): 27. 7. 1996 (28 ex.), 15. 7. 1997 (21 ex.), 20. 5. 1998 (42 ex.),
Smolenice (zá mok): 4. 7. 1995 (48 ex.), Trenčianske Mitice (kostol): 17. 7. 1997 (36 ex.).

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Beckov (klá š tor): 21. 5. 1998 (550 ex.), Cerová (kostol): 11. 7. 1995 (15 ex.), Čachtice (kostol):
4. 8. 1994 (80 ex.), 27. 7. 1996 (700 ex.), Červený Kameň (hrad): 4. 7. 1995 (45 ex.), Dobrá
Voda (kostol): 4. 7. 1995 (110 ex.), Dolná Poruba (kostol): 17. 7. 1997 (180 ex.), Dolné
Moteš ice (kostol): 17. 7. 1997 (700 ex.), Drietoma (kostol): 16. 7. 1997 (300–400 ex.),

Obr. 1. Rozmiestnenie lokalít s výskytom letných kolónií netopierov na zá padnom Slovensku.
Fig. 1. Distribution of records of nursery colonies of bats in western Slovakia.
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Tab. 1. Prehľad literárnych údajov o výskyte netopierov v letnom období
Tab. 1. Survey of published data about the occurrence of bats in the summer period
Lokalita
Locality

autor
author

druh
species

počet ex.
number ind.

Lehotská 1996

Mmyo
Paur
Eser

cca 30
10– 12
12

Vachold 1956
Lehotská 1996
vlastné údaje

Mmyo
Mmyo
Mmyo

datum
date

Buková
(Malé Karpaty)

Matoušek & Matoušek 1962

Č achtice
(Trnavská
pahorkatina)
Dobrá Voda
(Malé Karpaty)

Matoušek & Matoušek 1962
Mutkovič 1986
Lehotská 1996

Mmyo
Mmyo
Mmyo
Eser

500– 600
800– 1000
110
20

Jaskyň a Haviareň
(Malé Karpaty)

Feriancová– Masárová &
Hanák 1965
vlastné údaje

Mschr

kolónia

–

–

11.8.1995

Eser
–

50
–

?
8.8.1994

Mmyo
Mbly
Mmyo
Mmyo + Mbly
Mmyo + Mbly
–

150
150
cca 1500
kolónia
100 – 150
–

?
2.8.1954
14.8.1955
leto 1955
18.8.1974
20.7.1996

?
?
6.7.1995

veľká kolónia 1954– 56
80
4.8.1994
700
27.7.1996
?
25.7.1984
4.7.1995
4.7.1995
?

Horné Oreš any
(Trnavská p.)

Matoušek & Matoušek 1962
vlastné údaje

Chľaba
(Burda)

Vachold 1956
Vachold 1960
Gaisler & Hanák 1956
Hanák 1971
Horáček et al. 1979
vlastné údaje

Chtelnica
(Trnavská p.)

Mutkovič 1986
vlastné údaje

Mmyo
P. sp.

kolónia
1

1984– 86
4.7.1995

Lančá r
(Malé Karpaty)

Mutkovič 1986
Lehotská 1996

Paus
Paus

cca 20
50

6.9.1984
4.8.1994

Plavecká jaskyň a
(Malé Karpaty)

Vachold 1956
Vachold 1960
Matoušek 1960

Mschr
Mmyo + Mschr
Mschr
Mmyo
Mschr

60 – 70
kolónia
cca 350
cca 500
kolónia

?
24.5.1956
leto 1959
leto 1959
?

Mmyo
Mmyo + Mbly
Mschr
Mmyo
Mschr
Mmyo + Mschr
Mmyo
Mschr
Mmyo
Mmyo + Mschr
Mmyo

42
cca 200

28.5.1964
28.5.1964

57
13
cca 300
cca 200
cca 90
68
cca 200
100

18.5.1965
18.5.1965
18.5.1965
13.7.1965
13.7.1965
10.8.1965
10.8.1965
2.7.1966

Feriancová-Masárová &
Hanák 1965
Gaisler & Hanák 1972
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Plavecká jaskyň a
(Malé Karpaty)

Gaisler & Hanák 1972
Horáček et al. 1979
Tencer 1991
Lehotská 1996
vlastné údaje

Ž irany
(Žitavská p.)

Ligač 1986
vlastné údaje

Mschr
58
Mmyo + Mschr cca 150
Mmyo + Mschr cca 200
Mmyo
100 – 200
Mschr
400 – 500
Mschr
150 – 250
Mmyo
500
Mmyo
600
Mmyo
120
Mmyo
650
Mmyo
–

cca 16
–

2.7.1966
2.7.1966
20.7.1966
2.8.1977
2.8.1977
?
1.7.1995
3.8.1996
26.4.1997
14.7.1998
6.7.1969
29.7.1996

Dubodiel (kostol): 17. 7. 1997 (200 ex.), Horná Sú ča (kostol): 20. 6. 1996 (400 ex.), Hostie
(kostol): 23. 7. 1997 (550 ex.), Kamenica nad Hronom (kostol): 20. 7. 1996 (28 ex.), Ladice
(kostol): 29. 7. 1996 (40 ex.), Mechenice (kostol): 1. 8. 1996 (25 ex.), Omš enie (kostol): 17. 7.
1997 (24 ex.), Plavecká jaskyňa: 1. 7. 1995 (500 ex.), 3. 8. 1996 (600 ex.), 26. 4. 1997 (120
ex.), Prievaly (kostol): 11. 7. 1995 (450 ex.), 3. 8. 1996 (500 ex.), Solčany (kostol): 31. 7. 1996
(20 ex.), Topoľčianky (kostol): 22. 7. 1997 (230 ex.).

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Nitra (budova SCHKO): 22. 7. 1997 (22 ex.).

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Buková (kostol): 6. 7. 1995 (12 ex.), Bzince pod Javorinou (ev. kostol): 15. 7. 1997 (20 ex.),
Cerová (kostol): 11. 7. 1995 (11 ex.), Červený Kameň (hrad): 4. 7. 1995 (15 ex.), Čunovo
(rodinný dom): 30. 6. 1997 (14 ex.), Dobrá Voda (kostol): 4. 7. 1995 (20 ex.), Hrachoviš te
(kostol): 22. 6. 1995 (28 ex.), Jablonové (kostol): 22. 6. 1995 (25 ex.), Jedľové Kostoľany
(kostol): 23. 7. 1997 (37 ex.), Kamenica nad Hronom (kostol): 20. 7. 1996 (42 ex.), Krnča (kat.
kostol): 31. 7. 1996 (11), Modrová (kostol): 20. 5. 1998 (12 ex.), Rohožník (kostol): 22. 6.
1995 (15 ex.), Stupava-Má st (kostol): 27. 7. 1994 (10 ex.), Trenčín – Istebník (kostol): 16. 7.
1997 (14 ex.), Veľká Lehota (kostol): 23. 7. 1997 (5 ex.), Vinosady (kostol): 18. 7. 1996 (19
ex.), Ž ikava (kostol): 22. 7. 1997 (10 ex.).

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Trenčianske Teplice (liečebný dom Vlá ra): 26.8.97 (34 ex.), Vývrat (chata): 29. 5. 1997 (89 ex.).

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Beckov (kat. kostol): 15. 7. 1997 (5 ex.), Borovce (kostol): 19. 5. 1998 (5 ex.), Bzince pod
Javorinou (ev. kostol): 15. 7. 1997 (31 ex.), Bzince pod Javorinou (kat. kostol): 15. 7. 1997 (4
ex.), Dubodiel (kostol): 17. 7. 1997 (15 ex.), Lančá r (farský kostol): 4. 8. 1994 (50 ex.), Píla
(kostol): 29. 7. 1996 (28 ex.), Stará Lehota (kostol): 27. 7. 1996 (8 ex.), Stupava (kostol): 27.
7. 1994 (8 ex.), Trstín – Há jíček (kaplnka): 3. 8. 1994 (4 ex.).

Diskusia
Uskutočnili sme aj porovnanie naš ich ú dajov o výskyte letných kolóniínetopierov
s dostupnými starš ími literá rnymi ú dajmi z letného obdobia. Vzhľadom na ich pomer61
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Tab. 2. Zastúpenie jednotlivých druhov netopierov v hlavných typoch biotopov
Tab. 2. Distribution of bat species in the main habitat types
Typ biotopu
Habitat type

druh
species

lokalita
locality

Podkrovie – povala

Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis emarginatus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus

Doľany
Kamenica nad Hronom
Nitra
Trenčí
n – Istební
k
Vývrat
Lančár

Podkrovie – veža

Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus

Trenčianske Mitice
Horná Súča
Bzince pod Javorinou
Trstí
n – Hájí
ček

Pivničné priestory

Rhinolophus hipposideros

Antoštál

Jaskyň a

Myotis myotis

Plavecká jaskyň a

ne malý počet (10 lokalít) a v niektorých prípadoch aj nejasné stanovenie dá tumu
kontroly či počtu jedincov, nie je možné objektívne zhodnotiť trendy vývoja jednotlivých populá ciínetopierov. Pokú sili sme sa aspoň o vš eobecnejš ie porovnanie jednotlivých kontrol na danej lokalite. Vš etky dostupné ú daje uvá dzame prehľadne
v tabuľke 1.
Aj keď pozná me z lokality Buková starš ie literá rne ú daje (predpokladá me, že ide o
podkrovie kostola), na ich zá klade nemožno vysloviť konkrétnejš ie uzá very. Navyš e
nami ná jdená kolónia na povale patríinému druhu ako vo svojej prá ci z tejto lokality
uvá dzajú Matouš ek & Matouš ek (1962).
Čachtický kostol, aj podľa informá ciímiestnych obyvateľov, poskytuje v letnom
obdobíužtradičný ú kryt pre netopiere. Prvýkrá t tu opisuje prítomnosť veľkej kolónie Vachold (1956), ktorého zá znamy sú z rokov 1954–1956. Aj pri naš ej poslednej
kontrole sme mohli konš tatovať, že ide o prosperujú cu kolóniu.
Zná my je aj výskyt kolónie netopiera obyčajného v Dobrovodskom kostole. Žiaľ
pravidelnejš ie čistenie podkrovných priestorov od guá na a ich čiastočná rekonš trukcia postupne znižuje stav tunajš ej populá cie. Počas naš ej kontroly sme tu zaznamenali aj menš iu kolóniu večernice pozdnej. Lokalitu bude potrebné ďalej monitorovať.
V Lančá ri pri Smoleniciach uvá dza Mutkovič (1986) kolóniu s asi 20 exemplá rmi
druhu Plecotus austriacus. Naš ou kontrolou sa podarilo potvrdiť prítomnosť tohto
druhu, dokonca vo výrazne vyš š om počte.
Bezosporu jednou z najvýznamnejš ích malokarpatských lokalít v minulosti, ale aj
v sú časnosti je Plavecká jaskyňa. Prvé ú daje o tunajš om výskyte netopierov sú zná 62
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me užz roku 1956 (Vachold 1956, 1960). Iš lo o letný výskyt početných zmieš aných
kolóniídruhov Myotis myotis, Myotis blythi a Miniopterus schreibersi, ktoré mali
v ďalš ích rokoch aždo 700 exemplá rov. Pravdepodobne stavebné ú pravy vchodov
do tejto jaskyne, ako aj zá sahy (zmena mikroklímy) v jaskyni St. Margarethen nachá dzajú cej sa pri Neusiedler See v Rakú sku, ktorá bola využívaná touto populá ciou
netopierov, viedli postupne k zníženiu ich početnosti. Druh Myotis myotis tu vytvá ra aj v sú časnosti, z hľadiska počtu jedincov, pomerne stabilnú populá ciu. Druh
Myotis blythi sme od druhu Myotis myotis neodliš ovali. Prítomnosť druhu Miniopterus schreibersi v sú časnosti pozná me len zo zimného obdobia. Najnovš ie osteologické rozbory uskutočňované M. Nogom v Plaveckej jaskyni by vš ak mohli poukazovať na prítomnosť tohto druhu aj v letnom období (Noga in verb.). Bude preto
potrebné tejto problematike venovať väčš iu pozornosť. Plavecká jaskyňa patrípodľa
dostupných informá ciíspolu s jednou poľskou lokalitou k dvom najsevernejš ím výskytom letných kolóniídruhu Myotis myotis v jaskyniach na ú zemístrednej Európy.
Ostatné kontroly letných lokalít zná mych zo starš ích literá rnych ú dajov boli žiaľ
počas ná š ho výskumu negatívne.
Celkove možno povedať, že na viacerých lokalitá ch doš lo k výraznému poklesu
počtu jedincov v letných kolóniá ch, príp. doš lo k ú plnému zá niku jednotlivých populá cií. Z hľadiska trendov vývoja početnosti možno teda za dobre prosperujú ce
kolónie netopierov označiť netopiere na povale kostola v Čachticiach, v Lančá ri a
v Plaveckej jaskyni.
Najviac osídľ
ovanébiotopy
Počas ná š ho výskumu sme najčastejš ie zaznamenali výskyt druhov M. myotis, E.
serotinus, P. austriacus a R. hipposideros. Ostatné druhy (R ferrumequinum, M.
emarginatus, Myotis sp., P. pipistrellus a P. auritus) boli zaznamenané len na malom
počte lokalít a väčš ina z nich bola zastú pená len solitérnymi jedincami.
Zhodnotili sme aj zastú penie kolóniínetopierov v jednotlivých biotopoch, ktoré
sme rozdelili na 4 hlavné typy: podkrovie – povala, podkrovie – veža, pivničné
priestory a jaskyňa.
V tabuľke 2 uvá dzame zaznamenané druhové zastú penie netopierov v jednotlivých vymedzených typoch ú krytov, doplnené o typické príkladové lokality.
V podkrovných priestoroch sa v skú manom ú zemínajčastejš ie vyskytovali druhy
M. myotis a E. serotinus (každý na 18 lokalitá ch). Ažv š tyroch podkrovných priestoroch boli kolónie oboch týchto druhov vzá jomne od seba vzdialené len niekoľko
metrov. Nakoľko počet kontrolovaných podkrovných priestorov bol výrazne vyš š í
ako počet kontrol v iných typoch biotopov, bola tu ná jdená aj väčš ina kolónií.
V pivničných priestoroch bol zaznamenaný len R. hipposideros. Jedinou letnou
kolóniou netopierov v jaskynných priestoroch je užspomínaná kolónia M. myotis
v Plaveckej jaskyni.
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Záver
Ú daje, ktoré sme získali počas ná š ho výskumu v rokoch 1993–1998 budú použité ako
podklady pre pripravovaný celoslovenský projekt evidencie a ochrany letných kolóniínetopierov.
Od roku 1999 plá nujeme rozš íriť výskum o doposiaľ nepreskú manú Podunajskú
nížinu, čím by sa uzatvorila 1. etapa zá kladného faunistického výskumu netopierov
na ú zemí zá padného Slovenska. V druhej etape naš ich aktivít užpôjde predovš etkým o aktívnu ochranu najvýznamnejš ích lokalít a len postupné domapová vanie
ú zemia.
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