Prvý medzinárodný tábor "špirhoncov a trúlelkov" na Záhorí
špirhonec - ľudový názov pre netopiera v obci Devínska Nová Ves trúlelky - netopiere po Záhorácky
V dňoch l2. - l6. mája 1995 sa v Malackách zišli priatelia netopierov a priatelia slovenskej prírody. Celkom sa akcie
zúčastnilo asi 50 osôb.
Cieľom stretnutia bolo naštartovať prácu s netopiermi v tomto kúte Slovenska a zistiť druhové zloženie netopierov a
podl'a možností aj miesta letných kolónií stromových druhov v lužných lesoch. Vytýčenú pracovnú oblasť - medzihrádzový
priestor rieky Moravy (ramsarská lokalita Morava), CHKO Záhorie, okolie Malaciek však nebolo možné dodržať kvôli
nepriaznivému počasiu.
Ubytovanie poskytol Dom mládeže a voľného času v Malackách vo svojej terénnej stanici na okraji mesta v tesnej
blízkosti porastu prastarých dubov.
Usporiadateľom akcie bolo CHKO Záhorie za pomoci Skupiny pre ochranu netopierov a SOVS-západ ako reakcia na
ponúknutú pomoc od skupiny nemeckých študentov pod vedením Michaela Strieseho. Vynikajúcu pomoc nám poskytli tiež
naši kolegovia z Brna.
Účelom bolo
- získanie chiropterologických podkladov pre management lužných lesov Moravy a pre prípravu lesného hospodárskeho plánu
(z projektu svetovej banky bolo zakúpené technické vybavenie správy CHKO Záhorie - detektor D140 a software LP900),
- naštartovanie mapovania letných kolónií netopierov na Slovensku - výmena skúseností a zručnosti s technikou,
- naštartovanie série podobných akcií na Slovensku.
Najväčším úspechom akcie možno nazvať spoznanie sa, výmenu informácií a nápadov , priatel'ské vzťahy a nasledujúce druhy
netopierov: Myotis daubentoni, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Nyctalus
leisleri. Pipistrellus nathusii, Barbastella barbastellus.
Účastníkom touto cestou čo najsrdečnejšie d'akujeme za pomoc a obetavost' prísť uprostred jarnej sezóny.
The first international bat workshop in Záhorie region
Abstract: An international workshop was held in Malacky in May 1995. Experts trom Germany and the Czech
Republic came and taught people how to work with bat detectors in the field. We want to thank all Dur friends for the good
help.
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