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Ochrana netopierov v Karpatoch vo svetle
medziná rodných dohovorov a iniciatív
Ján KADLEČ ÍK
Slovenská agentú ra ž ivotné ho prostredia – COPK, Č achovský rad 7, SK– 038 61 Vrú tky,
Slovensko
Bat protection in the Carpathians Mts. in relation to international agreements and initiatives. The Carpathians are an important mountain area in terms of
conservation and maintenance of the native biodiversity of Europe. Bats, as a significant and endangered group of the fauna, are the subject of interest of international
agreements and initiatives for nature conservation. Countries of the Carpathian mountain range are gradually becoming more involved in these international nature conservation activities. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild
Animals (Bonn, 1979), under which the Agreement on the Conservation of Bats in
Europe was drawn up in 1991, is one of the most important. The Bat Agreement
concerns European populations of bats in 43 states, out of which 14 are contracting
parties to the Agreement. Four of the countries in the Carpathian mountain range
(Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) have signed and ratified the Bonn
Convention and the Agreement on the Conservation of Bats in Europe. The 2nd session of the Meeting of Parties to the Bat Agreement was held in Bonn, Germany, in July
1998. The Meeting adopted two transboundary programmes. The first one is related to
research and monitoring of two bat species: Myotis dasycneme and Pipistrellus
nathusii. The second programme is aimed at research, monitoring and conservation of
habitats, namely underground sites and forests. The establishment of a new action
plan and approval of the priorities for the forthcoming triennium were important outcomes of the Meeting as well. The conservation of bats and their natural habitats is also
included in the Convention on the Conservation of the European Wildlife and Natural
Habitats (Bern 1979), which gives most bats species the protected status. In addition,
two special recommendations (No. 36/1992 and No. 43/1995) concerning the conservation of bats and their habitats were adopted under the Bern Convention. All the
Carpathian countries are Contracting Parties to the Bern Convention or are preparing
the membership. The conservation of bats and their habitats in the countries of the EU
is also implemented through the Council Directive 92/43/EEC on the conservation of
natural habitats and of wild fauna a flora, which becomes binding for each country
immediately after entering the EU. The Carpathian countries are active also in the Bern
Convention´ s initiative for the Emerald Network, in the Pan-European Biological and
Landscape Diversity Strategy, or in the IUCN/SSC Bats Specialist Group. In terms of
better co-ordination and co-operation in research and conservation of highly endangered migratory species, such as bats, it is crucial to support the membership of all
Carpathian countries in these international instruments of biodiversity conservation.
Bats, conservation, Carpathians, Bonn convention, Bern convention, Bat
Agreement, EU Directives
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Netopiere ako významná a ohrozená skupina živočíchov sú predmetom zá ujmu medziná rodného spoločenstva, ktoré vyvíja ú silie na zabezpečenie koordinovanej ochrany a výskumu väčš iny druhov a ich biotopov formou medzivlá dnych dohovorov a
iniciatív. Do tohto ú silia sa postupne zapá jajú aj krajiny, do ktorých zasahuje Karpatský oblú k.
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijú cich živočíchov z roku 1979,
zná my aj ako Bonnská konvencia, je z rodiny významných medziná rodných ná strojov na ochranu biodiverzity. Je zameraný na zabezpečenie opatrenína prísnu ochranu migrujú cich druhov kategorizovaných ako ohrozené vyhynutím (druhy z prílohy
I), v celom ich areá li alebo v jeho významnej časti. Pre zabezpečenie ochrany a
starostlivosti o druhy, ktoré majú nedostatočný ochranný status, alebo ktoré môžu
mať prospech z medziná rodnej spoluprá ce (druhy z prílohy II) je prijatý mechanizmus uzatvá rania dohôd alebo memorá nd o zjednotení, ktoré môžu mať regioná lny
charakter. K takejto skupine živočíchov patria aj netopiere, konkrétne európske populá cie podková rovitých (Rhinolophidae) a netopierovitých (Vespertilionidae) (tab.
2A). Pre tieto Chiroptera bola podľa člá nku IV konvencie v roku 1991 pod sponzorstvom Veľkej Britá nie pripravená na podpis Dohoda o ochrane netopierov v Európe,
ktorá voš la do platnosti 16. januá ra 1994 a jej depozitá rom je Spojené krá ľovstvo
Veľkej Britá nie a Severného Írska (Foreign and Commonwealth Office). Dohoda
pokrýva európske populá cie netopierov v 43 areá lových š tá toch, z ktorých je k
dneš nému dňu zmluvnými stranami Dohody 14 krajín, vrá tane niektorých karpatských (tab. 2 B).
Z pristú penia k Dohode o ochrane netopierov v Európe (EUROBATS) vyplývajú
pre zmluvné strany najmätieto najdôležitejš ie zá väzky:
1. Určiť primeranú administratívnu a finančnú podporu pre aktivity, ktoré sú visia s
Dohodou a vypracovať a uskutočňovať také legislatívne a administratívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre ú činnú realizá ciu ustanovení Dohody.
2. Zabraňovať ú myselnému zabíjaniu a chytaniu netopierov.
3. Chrá niť kľú čové biotopy a ú kryty netopierov pred ničením a vyruš ovaním.
4. Podporovať akcie verejnosti s cieľom informovať o ohrozenía význame netopierov v ekosystémoch.
5. Ustanoviť kompetentné orgá ny pre ochranu netopierov a plnenie Dohody.
6. Podporovať výskumné programy zamerané na ochranu netopierov a starostlivosť
o druhy, ktoré sú v priamom ohrození a organizovať akcie nevyhnutné pre ich zá chranu.
7. Kontrolovať používanie pesticídov š kodlivých pre netopiere a snažiť sa nahradzovať chemiká lie používané k oš etrovaniu stromov s vysoko toxickými ú činkami na
netopiere bezpečnejš ími alternatívami.
8. Predkladať aktuá lne sprá vy o podiele zmluvných strá n pri uplatňovaní Dohody
na zasadnutiach strá n.
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Tab. 1. Č lenstvo karpatských krají
n v medzinárodných konvenciách
Tab. 1. Participation of Carpathian countries in international agreements
Krajina / Country
Č eská republika
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina

Bonn Convention

Bat Agreement

Bern Convention

1.05.1994
1.11.1983
1.05.1996
–
–
1.03.1995
–

+
+
+
–
–
+
–

+
+
+
+
+
+
–

Dohoda má svoj poradný odborný orgá n Poradný výbor, do ktorého každá zmluvná
strana menuje jedného člena a prípadne aj ná hradníka, ktorý sa zú častňuje pravidelných zasadnutía zabezpečuje výmenu informá ciía koordiná ciu výskumných a ochraná rskych programov.
Druhé zasadnutie strá n Dohody o ochrane netopierov v Európe sa konalo začiatkom jú la 1998 v Bonne v Nemecku. Zasadnutie prijalo smernice o odporú čaných
metódach monitoringu netopierov v Európe a dva cezhraničné programy – jeden je
zameraný na výskum rozš írenia a migrá cie a monitoring druhov Myotis dasycneme a
Pipistrellus nathusii, druhý program je na výskum a ochranu biotopov, menovite
podzemných priestorov a lesov (zber ú dajov, stanovenie a zhodnotenie problémov
a ná vrh opatrení). Stanovené boli tiežpriority na ochranu netopierov na ďalš ie
trojročné obdobie a Akčný plá n na roky 1998–2001.
Ď alš ou dôležitou konvenciou, ktorá zahŕňa ochranu netopierov a ich habitatov v
Európe je Dohovor o ochrane európskych voľne žijú cich organizmov a prírodných
stanovíš ť (Bern, 1979). Tá to tzv. Bernská konvencia takisto kladie pri zabezpečení
ochrany dôraz na ohrozené a zraniteľné druhy, vrá tane sťahovavých. Členskými
š tá tmi konvencie sú vš etky karpatské krajiny, okrem Ukrajiny, ktorá vš ak má zá ujem
o pristú penie. Aj tá to konvencia zaväzuje zmluvné krajiny
– prijať potrebné opatrenia na ochranu voľne žijú cich organizmov a prírodných
stanovíš ť,
– pri plá novaní, stratégiá ch rozvoja a v opatreniach proti znečisťovaniu prihliadať
na ochranu živočíchov,
– podporovať vzdelá vanie a rozš irovať informá cie o potrebe chrá niť voľne žijú ce
organizmy a ich stanoviš tia,
– koordinovať svoju činnosť pri ochrane sťahovavých druhov a stanovíš ť druhov,
najmäv pohraničných ú zemiach a pri výskume.
Medzi prísne chrá nené druhy živočíchov (príloha II) sú zaradené vš etky Microchiroptera, s výnimkou druhu Pipistrellus pipistrellus (ten je zaradený do prílohy
III medzi chrá nené druhy), pre ktoré platízá kaz zá merného odchytu, držby a zabíja39
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Tab. 2. Prehľad ochrany netopierov v medzinárodných nástrojoch ochrany prí
rody
Tab. 2. Bats conservation in international instruments for nature conservation
A. Bonnská konvencia (Bonn Convention)
Prí
loha I (Appendix I)
Molossidae

Tadarida brasiliensis

Prí
loha II (Appendix II)
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Molossidae

Rhinolophus spp. (len európske populácie)
Vespertilionidae spp. (len európske populácie)
Tadarida teniotis

B. Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of
Bats in Europe)
Zoznam druhov, ktoré sú chápané ako zástupcovia čeľadíRhinolophidae, Vespertilionidae a
Molossidae a ktoré boli zistené na Európskom kontinente s vyznačení
m výskytu v karpatských krajinách Dohody o netopieroch (podľa záverov 2. zasednutia strán Dohody)
List of species which should be regarded as members of the families Rhinolophidae, Vespertilionidae and Molossidae, and found within the continent of Europe (according to results of
the 2nd Session of the Meeting of Parties)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Barbastella leucomelas
Eptesicus bobrinskoi
Eptesicus bottae
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis brandtii
Myotis capaccini
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis schaubi
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Otonycteris hemprichi
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii

H, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK

CZ, H, PL, SK

CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
H, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
H
CZ, H, PL, SK
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Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus

CZ, H, PL, SK
H
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK
CZ, H, PL, SK

Molossidae
Tadarida teniotis
C. Bernská konvencia (Bern Convention)
Prí
loha II (Appendix II)
Prí
sne chránené druhy živočí
chov (strictly protected animal species)
Microchiroptera – všetky druhy okrem Pipistrellus pipistrellus
Prí
loha III (Appendix III)
Chránené druhy živočí
chov (protected animal species)
Microchiroptera: Vespertilionidae – Pipistrellus pipistrellus
D. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EEC o ochrane prírodných
biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)
Prí
loha II (Annex II)
Druhy rastlí
n a živočí
chov, ktoré majú význam pre společenstvo, ktorých ochrana vyžaduje
určenie osobitných územípre ochranu (Animal and plant species of community interest
whose conservation requires the designation of special areas of conservation)
Chiroptera
Rhinolophidae

Vespertilionidae

Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythi
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

Prí
loha IV (Annex IV)
Druhy živočí
chov a rastlí
n, ktoré majú význam pre společenstvo, ktoré vyžadujú prí
snu
ochranu (Animal and plant species of community interest in need of strict protection)
Microchiroptera – všetky druhy

nia, poš kodzovania alebo ničenia miest ich rozmnožovania a odpočinku, zá merného
ruš enia a vnú troš tá tneho obchodovania (tab. 2C). Osobitné odporú čania Bernskej
konvencie sa v sú vislosti s netopiermi venujú inventarizá cii, ochrane a starostlivosti
41
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o podzemné biotopy a ich druhy (Odporú čanie č. 36/1992), ochrane, monitoringu a
obnove populá ciíohrozených cicavcov v Európe (Odporú čanie č. 43/1995), kde sú
medzi druhmi vyžadujú cimi programy ochrany a obnovy vymenované 4 druhy z
čeľade Rhinolophidae (Rhinophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R.
mehelyi) a 4 druhy z čeľade Vespertilionidae (Myotis emarginatus, M. myotis, M.
blythii, Miniopterus schreibersii) a ostatné druhy netopierov sú medzi kandidá tmi
na takéto programy.
Bernskej konvencii je blízka Smernica Európskej ú nie o ochrane prírodných stanovíš ť a voľne žijú cej fauny a flóry (92/43/EEC), ktorá je zá väznou direktívou pre
členské krajiny EÚ a je zná ma pod skrá teným ná zvom “ Habitats Directive” . Vš etky
európske netopiere sú zahrnuté do prílohy IV ako prísne chrá nené druhy. Päť druhov Rhinolophidae a osem druhov Vespertilionidae sú tiežzahrnuté do prílohy II ako
druhy významné pre Európske spoločenstvo, ktorých ochrana vyžaduje určenie
osobitných chrá nených ú zemí (tab. 2D). Z biotopov, ktorých ochrana vyžaduje
určenie osobitných chrá nených ú zemísú v Prílohe I menované aj habitaty využívané netopiermi, napr. jaskyne a viaceré typy lesov. Z krajín s dotykom s Karpatami je
tá to direktíva zá väzná len pre Rakú sko, ale v sú vislosti s prípravou na vstup do EÚ
bude ju potrebné implementovať do legislatívy aj ostatných krajín.
Ochranu biodiverzity (a teda aj netopierov) a prírodných stanovíš ť zahŕňajú aj
ďalš ie medziná rodné iniciatívy ako je Paneurópska stratégia ochrany biologickej a
krajinnej rozmanitosti (Rada Európy, UNEP, ECNC z r. 1996), EMERALD Network
(Bernská konvencia, z r. 1997) a i. Najvýznamnejš ia celosvetová organizá cia na ochranu
prírody IUCN – Svetová ú nia ochrany prírody má v rá mci svojej Komisie pre zá chranu druhov aj globá lnu sieť expertov v Skupine š pecialistov na Chiroptera, v ktorej
vystupujú aj odborníci z karpatských krajín.
Karpaty ako významné pohorie z hľadiska európskej biodiverzity majú popredné
postavenie aj z pohľadu ochrany populá ciínetopierov. Pozrime sa preto, ako vyzerá
sú časná situá cia u š tá tov, do ktorých zasahuje Karpatský oblú k, v akceptá cii medziná rodných ná strojov na ochranu tejto citlivej skupiny migrujú cich cicavcov (tab. 1).
Z celkového počtu 52 členských alebo signatá rskych krajín Bonnskej konvencie
je (k 1. februá ru 1998) 24 európskych (vrá tane EÚ ). Zo siedmich krajín, ktorých sa
dotýkajú Karpaty, vstú pili do Bonnskej konvencie dosiaľ 4 krajiny (Česká republika,
Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Podobná je situá cia aj v Dohode o ochrane netopierov, pričom Slovensko sa stalo zmluvnou stranou Dohody v auguste 1998. Pripravenosť na členstvo v Bonnskej konvencii i Dohode o ochrane netopierov deklarovala Ukrajina; Rakú sko a Rumunsko sa väčš iny zasadnutínezú častňujú ani ako pozorovatelia a stanovisko vlá d týchto dvoch krajín ná m nie je zná me. V týchto členských a kandidá tskych krajiná ch je na dobrej ú rovni výskum, monitoring, zber ú dajov, zdokonaľovanie legislatívy na ochranu netopierov, ako aj propagá cia a výchova a vzá jomná medziná rodná spoluprá ca, napr.
l š tú dium populačnej genetiky netopierov na príklade Nyctalus noctula v Nemecku, Francú zsku, Rakú sku, Maďarsku, Poľsku a Rusku,
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l program ochrany Rhinolophus hipposideros (SRN, ČR, SR),
l medziná rodný program na ochranu Miniopterus schreibersii (Česko, Maďarsko,
Rakú sko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina) a mnohé iné.
Iniciatíva Medziná rodnej noci netopierov zameraná na povzbudenie zá ujmu o
ochranu netopierov, ktorá sa organizuje od r. 1995, vznikla v poľskom Chiropterologickom infomačnom centre a ujala sa vo vš etkých krajiná ch Dohody o netopieroch,
aj na tejto konferencii. Pri príležitosti 2. Európskej noci pre netopiere boli vydané
plagá ty v rôznych európskych jazykoch, ktoré slú žia na propagá ciu tejto iniciatívy v
celej Európe.
Do Bernskej konvencie vstú pili takmer vš etky karpatské krajiny, okrem Ukrajiny,
ktorá sa vš ak zú častňuje na prá ci konvencie ako pozorovateľ.
V zá ujme zjednotenia ú silia a pokroku pri koordinovanej ochrane a manažmente
netopierov a ich stanovíš ť je dôležité vytvoriť podmienky pre vstup do jednotlivých
dohovorov na ná rodnej ú rovni a pomá hať pri tomto procese zo strany ostatných
š tá tov.
doš lo 14. 10. 1998
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