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O letnom rozšírení večernice malej a o jej úkrytoch na juhozápade Košickej kotliny chýbajú komplexné údaje resp.
sme sa k nim nedostali. Jediný pre nás známy údaj letného výskytu tohto druhu z blízkosti tohto územia pochádza z lokality
doliny Porča zistený 3. 8. 1991 severne od Slovenského krasu, kde bol objavený jeden adultný exemplár.
Počas tohtoročného letného sčítavania netopierov sme zaznamenali neobvyklé letoviská tohto druhu netopiera. Pri
návšteve kostola v obci Včeláre sme boli obyvateľmi upozornení na výskyt netopierov pod mostom pri poľnohospodárskom
družstve. Pri následnej kontrole 28. 6. 1995 sme zistili, že sa jedná o večernice malé. Spomínaná lokalita sa nachádza južne od
obce Vče1áre pod mostom cez potok Tumianka, cez ktorú vedie málo frekventovaná poľná cesta obklopená
poľnohospodárskou pôdou. Netopiere na úkryt využívali odvádzače zrážkových vôd z mosta, ktoré boli zhora upchaté
zeminou, teda nefunkčné. Netopiere ďalej využívali rôzne štrbiny a medzery medzi betónovými panelmi tvoriacimi
konštrukciu mosta. Ich počet sa nedal presne určiť len odhadnúť na 10 až 15 adultných exemplárov. Pohlavie daných jedincov
tiež nebolo určené.
V mesiaci august sme vykonali kontrolu ďalších 7 mostov rôzneho charakteru, nachádzajúcich sa východne od
spomínanej lokality v katastri obcí Janík, Mokrance a Budulov. Z uvedených 7 mostov 2 sa nachádzali na frekventovanej ceste
(Moldava-Janík) a nebol pod nimi pozorovaný výskyt netopierov. Ďalšie 4 boli na minimálne frekventovaných cestách, pri
ktorých sme tiež nezistili výskyt resp. 2 z nich ani neposkytovali žiadne úkryty pre netopiere. Pozitívne výsledky sme získali
juhozápadne od obce Mokrance pri kontrole mosta veľmi podobného charakteru ako už spomínané nálezisko pri Vče1ároch.
Aj v tomto prípade to boli večernice malé, ktoré boli zalezené do štrbín betónovej konštrukcie mosta.V najväčšej z nich sme
cez deň pozorovali 3 jedince. Predpokladali sme vyšší počet ukrytých netopierov v ťažšie prístupných štrbinách a to nám aj
potvrdilo večerné pozorovanie ďalších 4 netopierov vylietavajúcich z iných miest.
Poslednú kontrolu sme vykonali 31. 8. 1995, keď sa netopiere už na danej lokalite nezdržiavali.
Tieto nové poznatky sú prínosom k poznaniu úkrytových miest tohto druhu netopiera a môžu slúžiť ako inšpirácia k
ďalšiemu rozsiahlejšiemu výskumu iných vhodných úkrytov.
Pri písaní tejto informácie sme sa žiaľ nemohli oprieť o žiadnu literatúru, keďže nám nie sú známe žiadne doterajšie
publikované výsledky.
Tnteresting summer shelters of Pipistrellus pipistrellus in the south-western part of Košice-Basin

Abstract: We found Pipistrellus pipistrellus during the monitoring of bats in the summer time in the south-western
part of Košice-Basin. Bats were found under bridges, a very unusual shelter type. After this discovery we checked 7 more
bridges and in one case we found positive results. We will continue with this research next year.

