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Jesenné  pozorovania Vespertilio murinus
v niektorých mestách na Slovensku

Š tefan MATIS & Laura DITTEL
SEO BAMBI, Hviezdoslavova 32, SK– 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovensko

Autumnal observations of Vespertilio murinus in some Slovak towns. In autumn,
Vespertilio murinus appears in certain towns in Slovakia, particularly in prefab housing
estates. Individual bats mark their territories with loud calls. In 1996, the calls were recor-
ded from October 19 to November 16, in Moldava nad Bodvou (E-Slovakia) and from Octo-
ber 18 to November 9, in Bratislava. The latest activity was recorded in Devínská Nová Ves
on November 29.

Vespertilio murinus, autumn activity, towns

Večernica pestrá  (Vespertilio murinus), patrí u ná s medzi vzá cne a najmenej preskúmané
netopiere. Na Slovensku bola doposiaľ ná jdená  jediná  kolónia – letná  kolónia samcov v
oblasti Zá dielskej tiesňavy (Gaisler & Klíma 1965). Z tejto oblasti pochá dzajú aj novšie
pozorovania letné ho výskytu tohto druhu (Horá ček et al. 1995).

Ná lezy z oblasti Slovenské ho krasu sa dajú vysvetliť stanovištnými ná rokmi tohto litho-
filné ho druhu. Prítomnosť zimujúcich jedincov na Slovensku je tiež ojedinelá  a za posled-
né  obdobie sa nepotvrdila.

U večernice pestrej (Vespertilio murinus), ako aj u niektorých iných druhov (Nyctalus
noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii ), je veľmi ná padná  jesenná  aktivi-
ta, ktorá  sa začína väčšinou koncom septembra a mô že trvať až do začiatku decembra. V
tomto období samce večernice pestrej (Vespertilio murinus) zjavne vytvá rajú teritóriá , kto-
ré  označujú hlasným (aj bez detektora) počuteľným volaním (Helversen et al. 1987).

Naše pozorovania tohto druhu netopiera poch á dzajú z východnej časti Slovenské ho kra-
su z mesta Moldava nad Bodvou a uvá dzame aj niekoľko údajov zo zá padné ho Slovenska,
ktoré  ná m poskytol M. Noga, za čo by sme sa mu chceli poď akovať.

Prítomnosť večernice pestrej (Vespertilio murinus) v Moldave nad Bodvou sme prvý-
krá t zaznamenali v rokoch 1994 a 1995, kedy sme v mesiacoch október a november pozo-
rovali netopiere lietajúce medzi 8 až 12 poschodovými bytovkami. Ozývali sa silným preni-
kavým hlasom a lietali vo výške budov. Presnú determiná ciu druhu sme bez pomoci ultra-
zvukové ho detektora v tom čase nemohli vykonať.

V roku 1996 sme prvé ho jedinca zaznamenali 19. októbra po ná hlom ochladení v tej
časti mesta, z ktorej pochá dzajú pozorovania aj z predošlých rokov. Pomocou ultrazvukové -
ho detektora Pettersson D100 sme ho určili ako večernicu pestrú (Vespertilio murinus).
Prostredníctvom detektora bol zvuk najlepšie počuteľný medzi 14–17 kHz a netopier pri-
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tom neustá le priamočiaro lietal vo výške budov. Jeho hlas bol dobre počuteľný aj bez
detektora (cik-cik-cik...).

V ď alších dňoch sa na sídlisku objavilo viac volajúcich exemplá rov, pričom najväčší
počet sme zaznamenali 14. novembra 1996, kedy boli počuté  4 jedince. Objavovali sa až po
úplnom zotmení a niekedy sa ozývali po celú noc. Nepočuli sme ich každý deň, preto
predpokladá me, že ich aktivita je zá vislá  na počasí. Predpokladá me tiež, že si hlasným
volaním vymedzujú teritórium, lebo v každom panelá kmi ohraničenom priestore sme po-
čuli vždy iba jedné ho jedinca (toto potvrdzuje aj pozorovanie Helversen et al. 1987). Po-
sledný volajúci jedinec bol počutý 16. 11. 1996.

Dostali sme informá cie o podobných pozorovaniach z Bratislavy z podobné ho prostre-
dia – panelové  sídliská  (Noga in verb.), kde zaznamenali prvé ho volajúceho jedinca 28. 10.
1996 a posledné ho 9. 11. 1996. Najneskorší nami zná my termín tohtoročné ho pozorovania
je 29. 11. 1996 (Noga in verb.) z Devínskej Novej Vsi. Tento termín však nemusí byť
hranicou jesennej aktivity tohto druhu, čo potvrdzuje aj termín neskoršieho pozorovania z
11. 12. 1964 z Freiburgu (Helversen et al. 1987).

Otvorenou otá zkou pre ná s zatiaľ zostá va, či večernica pestrá  (Vespertilio murinus) u
ná s vyhľadá va sídliská  iba počas toku alebo na sídliská ch aj zimuje a využíva pritom napr.
rô zne šká ry medzi panelmi budov, vetracie šachty či iné  vhodné  úkryty, ako to bolo pozoro-
vané  aj vo Freiburgu (Helversen et al. 1978).

V prípade, že by sa potvrdilo ich zimovanie v týchto husto obývaných častiach miest,
bolo by dobré  porozmýšľať o vhodnom a účinnom menežmente ochrany tohto vzá cneho a
má lo preskúmané ho druhu netopiera. Na plá novanie týchto krokov je však nutné  vykonať
ď alšie pozorovania a prípadne vstúpiť do užšej spoluprá ce s majiteľmi panelových byto-
viek (bytové  družstvá , obecné  a mestské  úrady).

Mestské  sídliská  s panelovými domami však nie sú typickými biotopmi večernice pes-
trej (Vespertilio murinus) a preto sa v budúcnosti budeme venovať aj výskumu pô vodných
prirodzených biotopov – skalných stien.
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