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Zimoviská  netopierov severnej a zá padnej časti
Ná rodné ho parku Malá  Fatra
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1, 2 Správa NP Muránska planina, J. Kráľa 12, SK– 050 01 Revú ca, Slovensko;
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Bačínska dolina –  štôlňa
Lokalizá cia. (6879, ca 750 m n. m) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Dolná  Tížina. Leží 4,5 km
JV od obce Dolná  Tížina.
Popis. Vchod je približne 1 m vysoký  a 1,2 m široký , orientovaný  na sever. Jej dĺžka je ca. 8 m. Na konci je
zavalená . Podľa ústnych informá cií od miestnych obyvateľov však pokračuje ešte ďalej do rozsiahlejších
priestorov. Vo vnútri sa nachá dzajú kusy dreva z vý drevy. Vnútorná  vý ška dosahuje v priemere 1,7 m.
Štô lňa bola vybudovaná  v súvislosti s ťažbou železnej rudy. (Cvacho & Prikryl 1966) Vnútorné  steny štô lne
sú vlhké , pri dlhotrvajúcich mrazoch sa tu tvoria ľadové  ná teky a kvaple.
Vý skum netopierov. Štô lňa v Bačínskej doline bola do zimné ho sčítania netopierov zaradená  po prvý krá t
až v zimnej sezóne 1997/1998 (Vavrová , Hlô ška) a ná sledne kontrolovaná  aj v zime 1998/1999 (Vavrová ).
Sčítavatelia. Vavrová , Hlô ška.
Zhrnutie poznatkov. Zistený  bol iba jeden druh – Plecotus auritus.

Dierová
Alternatívny ná zov. Kraľovany, štô lňa pri ceste.
Lokalizá cia. (6880, 440 m n. m.) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Pá rnica. 2,5 km SV od obce
Kraľovany, v tesnej blízkosti železničného priecestia medzi žel. stanicami Kraľovany a Kraľovany, zá stavka.
Popis. Dierová , štô lňa je ca. 8 m dlhá  s jednou ca. 1,5 m dlhou bočnou chodbou. Vý ška štô lne je približne
1,9 m.
Vý skum netopierov. Sčítanie netopierov tu bolo po prvý  raz vykonané  v roku 1996 (tab. 1). Okrem vý sled-
kov zimné ho sčítania netopierov sú zo štô lne k dispozícii i vý sledky z jesenné ho nettingu.
Sčítavatelia. L. Bobá ková , E. Hapl, M. Uhrin, B. Lehotská , R. Lehotský , Ľ . Vavrová .
Zhrnutie poznatkov. Celkovo bolo v štô lni zaznamenaný ch 7 druhov netopierov: Rhinolophus hipposide-
ros, Myotis myotis, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Plecotus auritus a Barbastella
barbastellus. V zimnom období boli v štô lni zastúpené  len 3 druhy: Myotis myotis, Plecotus auritus a Bar-
bastella barbastellus. Ostatné  druhy boli zistené  len v prechodnom období.
Stav ochrany. Dierová , štô lňa sa nachá dza v tesnej blízkosti odstavnej plochy na ceste smerom na Dolný
Kubín. Vzhľadom na tento fakt je štô lňa zneč istená  odpadkami.
Ď alšie ú daje. 20. 11. 1998 (Kaňuch) – Bbar (1), Paur (1), 19. 12. 1998 – Paur (1). Netting (Bobá ková ,
Hapl): 22. 8. 1999 – Mmyo (3), Mnat (1), Mdau (2), 26. 8. 1999 – Rhip (1), Mnat (2), Mmys (1), Mdau (1).
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Jaskyňa nad vyvieračkou
Lokalizá cia. (6780, 890 m n. m.) –  stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Terchová . Leží v dolinke Z od
hlavnej časti doliny Vrá tna.
Popis. Jaskyňa nad vyvieračkou bola objavená  v roku 1972 a je 550 m dlh á . Je to vý verová  fluviokrasová
jaskyňa s aktívnym tokom a niekoľký mi sifónmi.
Vý skum netopierov. Sčítanie netopierov na tejto lokalite po prvý  raz uskutočnili Hapl a Bobá ková  v roku
1997. Odvtedy je tá to lokalita v zimnom období príležitostne sčítavaná  – 1998 (Bobá ková , Vavrová ) a 1999
(Bobá ková  a č lenovia speleoklubu Malá  Fatra). V lete 1999 uskutočnil netting pred vchodom jaskyne Hapl.
Sčítavatelia. Bobá ková , Hapl, Vavrová .
Zhrnutie poznatkov. Celkovo boli v jaskyni zaznamenané  3 druhy netopierov: Myotis myotis, Plecotus
auritus a Myotis daubentonii, pričom v zimnom období len prvé  dva.
Stav ochrany. V roku 1999 bol vchod do jaskyne pozmenen ý . Do vchodu boli osadené  kovové  dvere,
v ktorý ch sú vyrezané  malé  otvory. Tieto síce umožňujú vletovanie netopierov, ale vzhľadom na malé  roz-
mery ho vý razne sťažujú. V budúcnosti by bolo vhodné , keby sa v dverá ch vyrezal otvor vyhovujúci neto-
pierom o rozmeroch min. 11× 22 cm.
Ď alšie ú daje. Netting: 25. 8. 1999 – Mdau (2).

Kurská  dolina –  štôlňa
Alternatívne ná zvy. Kurská  dolina, štô lňa na ľavom brehu.
Lokalizá cia. (6879, 580 m n. m.) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Krasňany. Štô lňa sa nachá dza
na ľavom brehu Kurské ho potoka 6,1 km JV od obce Krasňany.
Popis. Štô lňa je 70–80 m dlhá . Vnútorná  vý ška sa pohybuje v rozpätí 2,5–3 m, šírka dosahuje 1,5–2 m.
Vchod s vý škou ca. 1,8 m a šírkou 1,5 m je orientovaný  na SV.

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v lokalitách severnej a západnej časti Malej Fatry 

Lokalita dátum / druh Mmyo Mnat Mmys Mm/b Msp. Enil Bbar Paur spolu

Bačínska dolina 31. 1. 1998 – – – – – – – 2 2
18. 1. 1999 – – – – – – – 1 1

Dierová 6. 12. 1996 2 – – – – – – – 2
9. 1. 1999 – – – – – – – 1 1

23. 1. 2000 – – – – – – – – –

J. nad Vyvieračkou 14. 12. 1997 2 – – – – – – – 2
27. 2. 1998 2 – – – – – – 1 3
10. 1. 1999 2 – – – – – – – 2

Kurská dolina 13. 12. 1997 1 – – – – – – – 1
5. 1. 1998 – – – – – – – – –
2. 2. 1999 2 – – – – – – – 2

Medvedia j. II 27. 2. 1998 – – – – – – – – –
10. 1. 1999 1 – – – – – – – 1

Stratenecká priep. 15. 11. 1978 5 – 7 – – 2 – – 14
26. 12. 1980 8 – 3 – – – – – 11
24. 12. 1981 4 – 2 – – – – – 6

4. 3. 1999 18 1 – 4 2 – 1 – 26
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Vý skum netopierov. Sčítanie netopierov na tejto lokalite po prvý  raz uskutočnili Hapl, Bobá ková  v roku
1997. Odvtedy je tá to lokalita v zimnom období príležitostne sčítavaná  – 1998 (Vavrová , Hlô ška), 1999
(Vá vrová ). Pred štô lňou uskutočnili Hapl a Bobá ková  v lete 1999 netting.
Sčítavatelia: Bobá ková , Hapl, Vavrová , Hlô ška.
Zhrnutie poznatkov. Celkovo boli v štô lni zaznamenané  3 druhy netopierov: Myotis myotis, Myotis natte-
reri a Myotis daubentonii. V zimnom období bol na tejto lokalite zistený  len druh Myotis myotis.
Stav ochrany. Štô lňa nie je atakovaná  ľudskou č innosťou.
Ď alšie ú daje. Netting: 3. 9. 1999 – Mdau (1), 4. 9. 1999 – Mnat (2).

Malokrivá nska priepasť
Alternatívne ná zvy. Priepasť pod Malý m Fatranský m Krivá ňom.
Lokalizá cia. (6879, 1622 m n. m.) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Krasňany.
Popis. Malokrivá nska priepasť je 70 m hlboká  korozívna priepasť.
Vý skum netopierov. Vý skyt netopierov v tejto priepasti je uvedený  aj v jaskyniarskej literatúre z č ias ob-
javovania priepasti (Prikryl 1969). Z hľadiska poznania chiropterofauny tejto lokality bola najväčším príno-
som prá ca Obucha (1985a, b), ktorý  tu zisťoval prítomnosť netopierov v tanatocenózach. Fyzická  prítom-
nosť druhu Myotis myotis bola zistená  12. 10. 1965 a druhu Myotis mystacinus 7. 9. 1967 (Prikryl 1969,
Štollmann 1968). Konkré tne údaje zo zimné ho obdobia však chý bajú.
Sčítavatelia. Obuch, Štollmann, Prikryl.
Zhrnutie poznatkov. Celkovo bolo v Malokrivá nskej priepasti zistený ch 7 druhov netopierov: Myotis bech-
steinii, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Eptesicus nilssonii a Pleco-
tus auritus. S vý nimkou dvoch druhov (Myotis myotis, Myotis mystacinus) boli všetky ostatné  druhy zistené
len rozborom subrecentný ch zvyškov z tanatocenóz.

Medvedia jaskyňa II
Lokalizá cia. (6780, 787 m n. m.) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Terchová . Leží vo Vrá tnej
doline v jej ľavej bočnej dolinke v blízkosti vleku na Snilovské  sedlo.
Popis. Medvedia jaskyňa II je inaktívna fluviokrasová  jaskyňa 135 m dlhá  a 24 m hlboká  (Piovarč i 1985,
1986).
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola z hľadiska chiropterofauny prvý  raz kontrolovaná  v roku 1998, kedy
v jaskyni nebol zaznamenaný  žiadny netopier. V roku 1999 bola jaskyňa s pozitívnym vý sledkom opätovne
skontrolovaná .
Sčítavatelia. Bobá ková , Vavrová .
Stav ochrany. Medvedia jaskyňa II nepatrí medzi jaskyne atakované  turistami. Jaskyňa nemá  ani väčší
vý znam z hľadiska netopierov, a preto aj aké koľvek ochranné  zá sahy nie sú vý znamné .

Stratenecká  priepasť
Lokalizá cia. (6879, 1120 m n. m.) – stredné  Slovensko, Malá  Fatra (140), k. ú. Krasňany. Vchod priepasti
leží v sklanom hrebienku pod vrcholom Stratenca.
Popis. Hĺbka 44 m. Korózno-rútivá  priepasť.
Vý skum netopierov. Zber osteologické ho materiá lu na tejto lokalite uskutočnil Obuch (1985a, b) 18. 6.
1977, 28. 7. 1977 a 15. 11. 1978. V zimn ý ch termínoch kontroloval jaskyňu Obuch (1978, 1980, 1981)
a Obuch a Bobá ková  (2000).
Sčítavatelia. Obuch, Bobá ková .
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Zhrnutie poznatkov. Celkovo bolo v Strateneckej priepasti zistený ch 15 druhov netopierov: Rhinolophus
hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis oxygnathus, Myotis myotis, Myotis nattereri, Myotis brandtii, Myotis
mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis dasycneme, Vespertilio murinus, Eptesicus nilssonii, Nyctalus noctula,
Barbastella barbastellus a Plecotus auritus. S vý nimkou štyroch druhov (Myotis myotis, Myotis nattereri,
Myotis mystacinus a Barbastella barbastellus) boli všetky ostatné  druhy zistené  len rozborom subrecent-
ný ch zvyškov z tanatocenóz.
Ď alšie ú daje. 15. 10. 1980 – Mmys (2), 14. 3. 1960 – Mmys (1). Tanatocenóza, subfosílne zvyšky: 18. 6.
1977, 28. 7. 1977, 15. 11. 1978 – Mbech (365), Moxy (3), Mmyo (88), Mnat (73), Mmys (180), Mbra (1664),
Enil (17), Bbar (72), Paur (149), 28. 7. 1977, 15. 11. 1978 – Vmur (10), 28. 7. 1977 – Rhip (1), Mdau (2),
Mdas (8), Nnoc (3).
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