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Ná zov lokality. Malacky, zá mocký park.
Lokalizá cia. (7568, 175 m n. m.) – zá padné Slovensko, Borská nížina (770), k. ú. Malacky. Desať stromov
(väč šina duby, 1 platan, 2 jasene) v parku s hibernujúcimi netopiermi, ktoré tu obý vajúhlavne dutiny po
ďatľoch.
Popis. Starý park so zmiešaný m, pô vodne dubový m porastom. Netopiere obý vajúdutiny hlavné ho kmeňa
(8 prípadov) alebo sú v koná roch (2 prípady). Vletové otvory sú orientované na všetky svetové strany.
Prekvapujúce je, že najmenej na juh.
Vý skum netopierov. Prvé objavy hibernujúcich netopierov v Malackom parku boli v roku 1996. Odvtedy
ich každúzimu pozorujeme a evidujeme (tab. 1).
Sčí
tavatelia. Koordiná torom sč ítania súod roku 1996 manželia Kürthyovci. Sč ítanísa zúč astnili aj Štefan
Matis a Laura Dittel.
Zhrnutie poznatkov. 30. 12. 1996 – Nnoc (kolónie vo viacerý chz stromoch), 15. 1. 1998 – Nnoc (kolónia),
1. 2. 2000 – Nnoc (kolónia), 27. 1. 2001 – Nnoc (kolónie v 5 stromoch). Nyctalus noctula sa v parku
vyskytuje celoroč ne a každoroč ne. Od roku 1995 ich evidujeme v dutiná ch i v obdobíletný ch kolónií.
Stav ochrany. Hrozbou pre netopiere hibernujúce v stromoch v parku je ošetrovanie stromov, zá chranné a
kompozič né vý ruby. Po dohode s pracovníč kou okresné ho úradu konzultujeme každý dô ležitý zá sah.
Ď alšie ú daje. 21. 12. 1996 –Nnoc (kolónia), 1. 3. 1997 –Nnoc (1 samec uhynutý pod dutinou), 10. 12. 1999
– Nnoc (kolónia), 15. 11. 2000, 20. 12. 2000, 30. 12. 2000 – Nnoc (kolónie v 5 stromoch).
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