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Zimovisko netopierov v Malej nad Hronom

Blanka LEHOTSKÁ
Katedra krajinnej ekoló gie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2,

SK– 842 15 Bratislava 4, Slovensko; lehotski@ba.telecom.sk

Ná zov lokality. Malá  nad Hronom II.
Lokalizá cia. (8178, 140 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Ipeľská  pahorkatina (805), k. ú. Malá  nad Hronom.
Lokalita sa nachá dza približne 1 km severne od obce Malá  nad Hronom.
Popis. Lokalita Malá  nad Hronom II je tvorená  pivničný m priestorom, dlhý m ca. 10 m a široký m ca. 3 m.
V strope a v stená ch sú štrbiny, ktoré  slúžia ako úkryt pre zimujúce netopiere. Vzhľadom na malé  rozmery
lokalita neposkytuje vhodné  podmienky pre zimovanie voľne visiacich a teplomilnejších druhov netopie-
rov.
Vý skum netopierov. Zimné  sčítanie netopierov uskutočnili na tejto lokalite č lenovia ZO SZOPK Miniop-
terus z Bratislavy v zimný ch obdobiach 1998/1999 a 1999/2000. Okrem pivnice nazvanej Mal á  nad Hro-
nom II skontrolovali aj ca. 15 m vzdialenú pivnicu Malá  nad Hronom I. V tejto sa však vý skyt netopierov
nepodarilo zaznamenať.
Sčítavatelia. Jednotlivý ch sčítaní sa zúčastnili Branislav Bogá r, Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Juraj
Lysý , Milan Regec a Já n Taliga.
Zhrnutie poznatkov. Na lokalite Malá  nad Hronom II bol doposiaľ zaznamenaný  vý skyt 3 druhov netopie-
rov (tab. 1). Všetky ná jdené  jedince zimovali ukryté  v štrbiná ch.
Stav ochrany. Pivničné  priestory sú opustené  a prístupový  chodník pomaly zarastá  vegetá ciou. Z tohoto
dô vodu je predpoklad, že tu nebude dochá dzať k rušeniu zimujúcich netopierov, ktoré  z dô vodu vý skytu
v štrbiná ch pravdepodobne uniknú pozornosti bežné ho ná vštevníka.
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov na lokalite Malá nad Hronom II

Dátum / druh Eser Bbar Paus spolu

31. 1. 1999 3 1 3 7
8. 1. 2000 2 – – 2
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