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Systematické  vyhľadá vanie zimovísk netopierov v orografickom celku Krupinská  planina sa doposiaľ ne-
uskutočnilo. Niekoľko zimovísk v oblasti pozná  dr. J. Vachold (Vachold 1956, 1960), ktor ý  z oblasti po-
chá dza (Matoušek 1999). Vzhľadom na prírodné  podmienky Krupinskej planiny s nedostatkom prirodze-
ný ch podzemný ch priestorov, je možné  za potenciá lne zimoviská  považovať opustené  vínne pivnice, na-
chá dzajúce sa predovšetký m v južnej oblasti pohoria. V decembri 1998 sme s cieľom vyhľadá vania taký chto
lokalít zorganizovali mapovanie zamerané  na kontrolu vínnych pivníc pri obci Rykynč ice (tab. 1). Autori
príspevku sa ospravedlňujú za nedostatočnú bližšiu lokalizá ciu jednotlivý ch lokalít, spô sobenú nepresný m zá pi-
som počas mapovania. Celkový  prehľad vý skytu netopierov Krupinskej planiny je uvedený  v samostatnej prá ci
(Uhrin 1999).

Bukovina
Ná zvy lokalít. Bukovina 1–8.
Lokalizá cia. (7779, ca 290 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Dolné  Rykynč ice.
Popis. Ide o niekoľko starý ch opustený ch pivníc vo viniciach, ktoré  sú vybudované  v andezitový ch tufoch.
Skontrolovaný ch bolo celkom 8 podzemný ch priestorov, pričom v štyroch bol zistený  vý skyt netopierov.
Pivnice majú charakteristický  tvar s veľkosťou chodieb 5× 3 m (šírka ×  vý ška), sú prevažne krá tke. Pivnica
Bukovina 2 je rozsiahlejšia s viacerý mi vetveniami a s dĺžkou chodieb viac ako 100 m.

Č ebovce
Ná zvy lokalít. Čebovce 1–3.
Lokalizá cia. (7881, ca 300 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Čebovce.
Popis. Tri krá tke, využívané  vínne pivnice nad obcou. V dvoch bol zisten ý  vý skyt netopierov.

Krnišov
Lokalizá cia. (7679, 336 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Hontianske Nemce. Pivnica v obci.
Popis. Bez bližších údajov (Vachold 1956, 1960).

Krupina
Lokalizá cia. (7680, 279 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Krupina. Pivnica v meste.
Popis. Bez bližších údajov (Vachold 1956, 1960).
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Medovarce
Lokalizá cia. (7780, 205 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Rykynč ice. Pivnica v obci.
Popis. Bez bližších údajov (Vachold 1956, 1960).

Príbelce
Lokalizá cia. (7881, 300 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Príbelce. Pivnica pod farou v obci.
Popis. Ide o nevyužívanú pivnicu pod budovou miestnej fary.

Vlčinec
Ná zvy lokalít. Vlč inec 1–9 (Vlč ienec 1–9).
Lokalizá cia. (7779, ca. 290 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Dolné  Rykynč ice.
Popis. Sústava krá tkych opustený ch vínnych pivníc, vybudovaný ch v andezitový ch tufoch. Prezretý ch bolo
celkom 9 podzemný ch priestorov, ktorý ch vek sa odhaduje aj na viac ako 150 rokov. V dvoch z nich bol
zistený  vý skyt netopierov. Chodby pivníc majú horizontá lny charkater s veľkosťou chodieb približne 5× 3 m.
Pivnica Vlč inec 1 je zatopená  vodou, Vlč inec 4 má  veľmi hladké  steny nevhodné  pre uchytenie netopierov.

Za há j
Ná zvy lokalít. Za há j 1–2.
Lokalizá cia. (7879, ca. 290 m n. m.) – Krupinská  planina (350), k. ú. Dolné  Rykynč ice.
Popis. Dve novšie opustené  krá tke pivnice, z ktorý ch jedna (Za há j 2) je dosiaľ využívaná .

Vý skum netopierov. Krupinskú planinu je potrebné  považovať za má lo preskúmané  pohorie. Jendorá zovo
sa tu skontrolovalo celkom 23 podzemný ch priestorov (pivníc). Vý skyt netopierov bol zistený  v 10 pivni-
ciach.

Tab. 1. Prehľad nálezov netopierov v zimoviskách Krupinskej planiny

Lokalita Dátum / druh Rhip Mmyo Mnat Mdau Paur Paus spolu

Bukovina 1 15. 12. 1998 – – – 1 – – 1

Bukovina 2 15. 12. 1998 – 1 – – – – 1

Bukovina 6 15. 12. 1998 2 – 1 – – – 3

Bukovina 7 15. 12. 1998 – 1 – – – – 1

Č ebovce 1 28. 12. 2000 1 – – – – – 1

Č ebovce 2 28. 12. 2000 – – – – 1 – 1

Krnišov 12. 12. 1954 3 – – – – – 3

Krupina 11. 12. 1954 1 – – – – – 1

Príbelce 28. 11. 1998 2 – – – – – 2

Vlčinec 2 15. 12. 1998 – – – – 1 – 1

Vlčinec 3 15. 12. 1998 1 – – – – – 1

Za háj 2 15. 12. 1998 – – – – – 1 1
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Sčítavatelia. V roku 1954 dve lokality skontroloval v zimnom období Vachold (1960), v roku 1998 sa na
sčítaní okrem autorov podieľal Daniel Balá ž a miestny sprievodca, pá n Já n Lesko. Lokalitu Príbelce kontro-
loval Martin Sá rossy.
Zhrnutie poznatkov. V zná mych zimoviská ch Krupinskej planiny sa dosiaľ zaznamenal vý skyt 6 druhov
netopierov. Netopiere v zimoviská ch sa nachá dzajú jednotlivo, početnejší vý skyt sa nezistil.
Stav ochrany. Jednotlivé  lokality nie sú ohrozované , k zá niku zimovísk mô že dô jsť len obnovou viníc a
hospodá renia v nich.
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