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Zimovisko netopierov pod Nitrianskym hradom

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 a alternatívne ná zvy. Nitrianska hradná  jaskyňa (Jaskyňa pod Nitrianskym hradom, Nitra
– hradná  jaskyňa).
Lokalizá cia. (7674, 190 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Nitrianska pahorkatina (802), k. ú. Nitra. Nachá dza
sa na S strane hradnej skaly, pod múrmi hradné ho opevnenia.
Popis. Jaskyňa má  puklinový  charakter a je priechodná . Dlhá  je ca. 40 m. Ide o vý znamnú archeologickú
lokalitu (Bá rta 1976, Taká č  1977).
Vý skum netopierov. Prvé  zmienky o vý skyte netopierov v Nitrianskej hradnej jaskyni pochá dzajú z konca
60. rokov, kedy tu Ligač  (1986) 4. 9. 1968 zaznamenal 1 ex. druhu Myotis oxygnathus a 21. 6. 1969 2 ex.
druhu Rhinolophus hipposideros . Krištín (1986) udá va na tejto lokalite ná lez druhu Rhinolophus ferrume-
quinum v roku 1974. V rokoch 1997 a 1998 bola lokalita kontrolovan á  č lenmi ZO SZOPK Miniopterus
z Bratislavy (Lehotská  & Lehotský  1999).
Sčítavatelia. V posledný ch rokoch sa na zimnom sčítaní netopierov na tejto lokalite podieľali: Blanka
Lehotská , Roman Lehotský  a Branislav Bogá r.
Zhrnutie poznatkov. 22. 2. 1997 – Paus (1), 6. 2. 1998 – Paus (1).
Stav ochrany. Jaskyňa je voľne prístupná  verejnosti. Predpokladá me, že v zimnom období je navštevovaná
len sporadicky. Vzhľadom na svoj charakter nebude mať tá to lokalita ako zimovisko ani v budúcnosti väčší
vý znam.
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