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A tree-dwelling bat community (Vespertilionidae) in parkland: a preliminary report. A study
on the tree-dwelling bats was carried out in a selected park area (Kir village, Ipe¾ská kotlina Basin,
central southern Slovakia) in 20012002. The data on the occupancy of tree hollows were collected
mostly during the evening emerging and morning swarming activity of bats. Some data were obtained
using chemiluminiscent tags. In total, four bat species have been found in 13 tree hollows (Myotis
nattereri, M. daubentonii, Nyctalus noctula and N. leisleri). Other bat species probably use the park
only as a foraging habitat. We suppose that roosting of M. nattereri has been affected by forest-like
character of the park. There is a large number of hollows in the park; therefore it is an important habitat
for tree-dwelling bats in the surrounding farmland. The suitability of methods used is also discussed
in the paper.
Bats, roosts, methods, swarming behaviour, central southern Slovakia

Úvod
Stromové dutiny sú prirodzeným zdrojom úkrytu pre mnohé skupiny ivoèíchov. V územiach s nedostatkom lesných porastov, poskytujú tieto úkryty najmä staré parky. Parkové biotopy vyuívajú
tie netopiere a skladba ich spoloèenstiev podlieha podmienkam pecifickým pre tento habitat.
Èervený & Bürger (1989) a Heinz & Braun (1997) hodnotili truktúru spoloèenstva netopierov
v parkoch najmä na základe obsadených dutín. Ako druhy tvoriace materské kolónie v stromových dutinách parku zistili Èervený & Bürger (1989) M. daubentonii, N. noctula a N. leisleri.
Heinz & Braun (1997) nali v stromových dutinách parku M. daubentonii, N. noctula, N. leisleri,
P. pipistrellus a Plecotus sp. Glendell & Vaughan (2002) urèovali truktúru spoloèenstiev v parkovom prostredí na základe lovnej aktivity netopierov. Bohato vegetaène truktúrované parky oznaèujú za ostrovy pre netopiere v intenzívne vyuívanej po¾nohospodárskej krajine. Celoroèným
vyuívaním stromových dutín netopiermi, ale aj vtákmi a inými skupinami ivoèíchov sa podrobne
zaoberal Frank (1997), ktorý v parku s rozlohou 20 ha v priebehu nieko¾kých rokov naiel 123 dutín
vyuívaných tromi druhmi netopierov (M. daubentonii, N. noctula a N. leisleri) tak ako v letnom,
tak aj v zimnom období (N. noctula). U netopierov stromových dutín je známe, e úkryty striedajú
pomerne èasto. Interval zmeny dutiny sa pohybuje okolo 14 dní (Meschede & Heller 2000). Výber
a striedanie dutín ovplyvòujú najmä mikroklimatické faktory a faktory prostredia (napr. Lewis 1995,
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Boonman 2000, Ruczyñski & Ruczyñska 2000, Kerth et al. 2001). Parkové prostredie poskytuje
vysokú ponuku úkrytových moností, èím sa výrazne odliuje od lesného prostredia. Najmä vïaka
tomu je vhodným objektom na výskum ekológie stromových druhov netopierov.
Cie¾mi práce sú (1) opísa truktúru spoloèenstva netopierov vyuívajúcich stromové dutiny
v modelovom parku a (2) prispie k rozvoju metód výskumu stromových druhov netopierov.

Metodika
Modelové územie
Park v Kirti, nachádzajúci sa v Ipe¾skej kotline (48° 06 N, 19° 29 E; 151 m n. m.; DFS 7882), má rozlohu cca
5 ha, z toho viac ako 3 ha tvorí 30 a 150 roèný stromový porast. V skladbe drevín tu dominujú druhy Salix alba,
Populus alba, Aesculus hippocastanum, Acer platanoides a Quercus robur. V areáli sa nachádzajú aj obytné
a hospodárske budovy ústavu sociálnych sluieb a objekty s ohradami a výbehmi zvierat tamojej zoo. Park je
v súèasnosti bez väèej údrby, iba èas je udriavaná extenzívnou pastvou oviec a koní. S tokom Ip¾a je park
prepojený cestou, ktorá tvorí koridor lemovaný súvislým pásom stromovej a krovinovej vegetácie (pozri tie
Kaòuch & Sárossy 2002).

Obr. 1. Náèrt parku s rozmiestnením stromov s dutinami netopierov
Fig. 1. Sketch of the park with the tree hollows distribution occupied with bats
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H¾adanie úkrytov
V letných sezónach (júlaugust) rokov 2001 a 2002 bola zisovaná obsadenos a vyuívanie stromových dutín
netopiermi v parku. Obsadenos dutín bola predbene zisovaná priamou kontrolou vhodných dutín (Kaòuch &
Sárossy 2002). Táto kontrola bola robená za pomoci periskopu (Ce¾uch & Kaòuch 2001). Neskôr bol spôsob
doh¾adávania obsadených dutín zameraný na h¾adanie ranných rojení pred vletom do dutiny s vyuitím ultrazvukového detektoru Pettersson D200 a ïalekoh¾adu 8×42. Obsadené dutiny boli nachádzané aj pod¾a hlasových
prejavov netopierov poèas dòa, resp. v èase pred výletom kolónie, osobitne u druhu Nyctauls noctula (Boonman
2000). Pokusne boli doh¾adávané dutiny s vyuitím chemického svetla (chemiluminiscent tag, Hovorka et al.
1996) pri rannom návrate netopierov. Tyèinka chemického svetla (tag) s rozmermi 4,5×39 mm (< 0,5 g) sa
prilepila na chrbte netopiera o srs kúskom obyèajnej plastovej lepiacej pásky. Hmotnos tagu nepresahovala 5 %
hmotnosti zvieraa a pouitý spôsob prilepenia zaruèil odpadnutie tagu od srsti u nami sledovaných jedincov do
nieko¾kých hodín.
Spoloèenstvo netopierov
Po nájdení obsadenej dutiny boli netopiere pri veèernom výlete odchytené do harfy (Gaisler 1979), zavesenej
pred otvorom do dutiny. Takto bola zisovaná druhová, pohlavná a veková skladba spoloèenstva. Vo viacerých
prípadoch bol iba zrátaný poèet vyletujúcich èi ráno sa vracajúcich netopierov. Ïalie informácie o aktivite
netopierov v parku ako aj o ich druhovom zloení sa získavali ultrazvukovým detektorom Pettersson D200
a odchytmi do nárazových sietí a do Constantine-Tuttleovej ve¾kej dvojrámovej harfy s rozmermi 2×1,5 m (Gas
& Postawa 2001). Výskyt netopierov sa v sledovanom parku spomína aj v prácach Kaòuch & Sárossy (2002)
a Kaòuch et al. (in press).
Skratky uvádzané vo výsledkoch: M = samec (male), F = samica (female), ad = dospelý jedinec (adult), juv =
mladý, tohoroèný jedinec (juvenil), ex. = exemlár bez urèeneného veku a pohlavia.

Výsledky
truktúra spoloèenstva netopierov
V sledovanom parku bolo nájdených 12 stromových dutín, ktoré boli vyuívané tyrmi druhmi
netopierov  netopier riasnatý, Myotis nattereri (Kuhl, 1817), netopier vodný, Myotis daubentonii (Kuhl, 1817), raniak hrdzavý Nyctalus noctula (Schreber, 1774) a raniak malý, Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)  ako letné úkryty. V jednej dutine nebol druh netopiera urèený. Zo záznamov o odchytených alebo pozorovaných netopierov a ich poètoch v jednotlivých dutinách a dátumoch
naich návtev, predbene odhadujeme ve¾kos populácie pod¾a poètov pohlavne aktívnych
samíc (tab. 1). V parku okrem druhov obývajúcich stromové dutiny bol zaznamenaný výskyt aj
iných druhov. Netopier obyèajný Myotis myotis (Borkhausen, 1797) a netopier fúzatý Myotis
mystacinus (Kuhl, 1817) boli odchytené do sietí. Druhy veèernica malá Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774) a veèernica pozdná Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) boli zaznamenané detektorom poèas ich lovu v parku.

Tab. 1. Stromové dutiny vyuívané netopiermi a odhadovaný poèet pohlavne aktívnych samíc v parku Kir
Tab. 1. Tree-hollows occupied with bats and estimated number of sexually active females in the park Kir
druh
species
Myotis nattereri
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus sp. ?

poèet dutín
number of hollows

odhadovaný poèet samíc
estimated number of females

èíslo dutiny
hollow number

2
3
6
1
1

510
1015
cca 15



4, 8
9, 10, 13
2, 3, 5, 6, 11, 12
1
7
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Vyuívanie dutín netopiermi
Pre ilustráciu vyuívania stromových dutín netopiermi uvádzame preh¾ad záznamov o obsadení
a lokalizácii jednotlivých dutín (obr. 1). Výskum sa doposia¾ realizoval v letných mesiacoch, teda
v období osamostatòovania sa mláïat. Nájdené kolónie netopierov v dutinách sa skladali zo samíc s mláïatami schopnými letu alebo to boli zmieané kolónie samcov a samíc, èi adultných
zvierat s juvenilmi. Èísla písané tuène oznaèujú èíslo stromovej dutiny.
1  10. 7. 2001 bol pri prezeraní dutín nájdený 1 ex. N. leisleri (Kaòuch & Sárossy 2002).
2  11. 7. 2001 bola pri prezeraní dutín nájdená kolónia asi 5 ex. N. noctula (Kaòuch & Sárossy 2002).
3  11. 7. 2001 bola pri prezeraní dutín nájdená kolónia asi 20 ex. N. noctula (Kaòuch & Sárossy 2002).
4  Táto dutina bola nájdená s netopiermi u 11. 7. 2001. Netopiere v nej boli urèené za pomoci periskopu
ako 15 ex. M. mystacinus / brandtii (Kaòuch & Sárossy 2002). Na základe skúseností z roku 2002
predpokladáme, e mohlo ís o omyl. 10. 7. 2002 sa v dutine nachádzala kolónia samíc M. nattereri
s mláïatami schopnými letu. Niektoré jedince boli odchytené do siete umiestnenej pred stromom s dutinou. Celkovo vyletelo 12 jedincov. Ete pred samotným zaèiatkom výletu z dutiny bola do siete odchytená 1 Fad M. nattereri.
5  23. 7. 2002 ráno a tie potom znova pred polnocou bolo pozorované rojenie N. noctula pred dutinou
a vlietavanie dnu. 29. 7. 2002 boli pri veèernom výlete odchytené 3 Mjuv a 1 Mad N. noctula. Ïalie
jedince u neboli poèas výletu odchytávané. Pred polnocou sa zaèali niektoré vraca spä do dutiny,
odkia¾ sa potom ozývali.
6  23. 7. 2002 sa cez poludnie ozývali netopiere z dutiny. Veèer vyletelo 23 ex. N. noctula. 29. 7. 2002 boli
pri veèernom výlete odchytené 3 Mjuv, 1 Fad a 6 Fjuv N. noctula. Ráno 30. 7. 2002 zakrúil 1 ex.
N. noctula pred dutinou. 31. 7. 2002 bol videný 1 ex. N. noctula pri rannom rojení a vletení do dutiny.
7  29. 7. 2002 sa v noci z dutiny ozýval bliie neurèený netopier, ktorého sme urèili ako Pipistrellus sp.
Dutina vak bola neprístupná pre ïaliu kontrolu.
8  30. 7. 2002 bola nájdená dutina za pomoci jedincov oznaèených tagmi. Sledované dva jedince M. nattereri
boli pozorované ako sa spolu s ostatnými netopiermi rojili pred ranným návratom do dutiny, prièom
prisadali na strom s dutinou. Potom bolo moné vidie zdola tagmi oznaèené jedince visiace v dutine. Cez
deò boli nájdené zhodené obidva tagy na dne dutiny. Veèer bolo videných minimálne 10 ex. ako sa
zoskupili pri otvore pred výletom z dutiny. 31. 7. 2002 bolo pozorované ranné rojenie a vlietavanie cca
10 ex. M. nattereri do dutiny. 20.8.2002 bol cez deò v dutine videný min. 1 ex. M. nattereri.
9  30. 7. 2002 bola dutina nájdená pri sledovaní jedincov M. nattereri. Ráno sa pred dutinou rojilo asi 20 ex.
rodu Myotis. Pri veèernom odchyte do harfy sa odchytili 4 Mad, 7 Mjuv, 6 Fad a 6 Fjuv M. daubentonii.
Harfa bola zvesená zavèasu, prièom mohlo neskôr dôjs aj k výletu M. nattereri, ktoré majú neskorí èas
výletu.
10  20. 8. 2002 pri rannom rojení boli pozorované 4 ex. Myotis sp. Veèer sa odchytili do harfy 2M a 2F
M. daubentonii.
11  20. 8. 2002 veèer vyletelo 12 ex. N. noctula. 21. 8. 2002 bolo pozorované ranné rojenie a vlietavanie
N. noctula do dutiny.
12  20. 8. 2002 bolo podveèer poèu ozývanie N. noctula z dutiny. Výlet sa nepodarilo zachyti. 21. 8. 2002
sa ráno opä ozývali netopiere z dutiny.
13  8. 8. 2001 bol pozorovaný výlet 13 ex. Myotis sp. Pod¾a sfarbenia srsti a èasu výletu boli urèené ako
M. daubentonii (cf. Kaòuch & Sárossy 2002).

Ïalie údaje o aktivite netopierov

25. 7. 2001  na koridore odchytená vyletujúca kolónia samíc s mláïatami M. daubentonii (7 M + 25 F) a 1 F
M. nattereri (cf. Kaòuch & Sárossy 2002); 10. 7. 2002  na okraji ihriska bol odchytený 1 M M. daubentonii;
22. 7. 2002  na okraji ihriska odchytené 2 juvenilné ex. M. nattereri (1 M + 1 F). Samica bola oznaèená tagom
a sledovala sa jej letová aktivita poèas lovu v korunách stromov. Neskôr bol tag nájdený na zemi; 29. 7. 2002
 odchytený na okraji ihriska bliie neurèený pohlavne aktívny 1 M Pipistrellus sp. Jedinec mal po celom
okraji lietacej blany výrazný biely lem a uropatágium ochlpené a pod úroveò nôh (LAt = 32,6 mm); 30. 7.
2002  odchytené na koridore pri rannom návrate do parku 1 Fad M. mystacinus v laktácii a 4 F a 1 M M.
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nattereri. Odchyt bol potom ukonèený, keïe sa jedince M. nattereri oznaèili tagmi a sledoval sa ich návrat
do dutiny; 19. 8. 2002  na veèernom odchyte do ve¾kej harfy na koridore odchytené 1 M M. nattereri, 1 M
+ 2 F M. mystacinus, 6 M + 7 F M. daubentonii; 20. 8. 2002  cca 5 ex. P. pipistrellus ráno lovilo nad korunami
stromov; 20. 8. 2002  odchytené 1 M M. myotis a 1 M N. noctula vo vnútri porastu parku.

Diskusia
Doterají výskum bol robený v období osamostatòovania sa mláïat, rozpadu materských kolónií
a zaèiatku obdobia párenia. Vtedy je situácia komplikovaná tvorbou pohlavne a vekovo zmieaných skupín. Táto skutoènos ovplyvòuje monos jednoduchého stanovenia ve¾kosti a truktúry spoloèenstva netopierov obývajúcich stromové dutiny na sledovanom území. Preto je na tento
úèel nevyhnutné poui znaèenie jedincov a zaèa s výskumom u v období tvorby samièích
kolónií. Ve¾kos populácie stromových netopierov je preto nemoné stanovi iba jednorázovou
návtevou lokality. Presné stanovenie ve¾kosti populácie jednotlivých druhov a ich kvantitatívno-kvalitatívnej skladby bude predmetom ïalieho výskumu s vyuitím krúkovania odchytených
jedincov.
Druhy M. daubentonii a N. noctula tvoria v nami sledovanom modelovom parku dominantnú
zloku spoloèenstva. Tým sa podobá druhovému zloeniu a relatívnej poèetnosti netopierov obývajúcich stromové dutiny na podobných studovaných lokalitách (Èervený & Bürger 1989, Frank
1997, Heinz & Braun 1997). V prípade parku Kir je v porovnaní s uvedenými túdiami zaznamenanie rozmnoovania druhu M. nattereri výnimoèné. Na rozdiel od druhov M. daubentonii a N. noctula, ktoré lovia zväèa mimo územia parku, je tento druh svojou lovnou stratégiou viazaný na
vegetáciu (Siemers & Schnitzler 2000, Swift & Racey 2002). Predpokladáme, e prítomnos tohto
druhu môe by ovplyvnená vysokým stupòom sukcesie drevín v nami sledovanom biotope, kde
prostredie pripomína viac les ako park. Výskyt N. leisleri nepokladáme za významný a jeho existenciu tu bude potrebné overi v ïalom výskume. Ïalie druhy (M. myotis, M. mystacinus, P. pipistrellus a E. serotinus), zistené odchytom alebo detektorom, pravdepodobne vyuívajú park iba
ako lovný biotop alebo im slúia ako úkryty podkrovné, prípadne pivnièné priestory budov v parku a jeho okolí.
Priamou kontrolou dutín, aj s pouitím periskopu, nie je moné nájs vetky úkryty stromových
netopierov. Je to èasovo a fyzicky nároèný spôsob a èasto sú dutiny vyberané subjektívne. Túto
metódu je vak vhodné poui ako doplnkový spôsob overenia napr. prítomnosti nelietajúcich
mláïat v dutine apod. Ako najvhodnejí spôsob doh¾adávania netopierov v stromových dutinách (okrem vyuitia rádiotelemetrických metód) sa ukázalo h¾adanie ranných rojení netopierov
pred ich návratom do úkrytu. Druhové urèenie takto nájdenej kolónie je vak osobitne u rodu
Myotis potrebné potom overi veèerným odchytom do harfy. Ultrazvuková frekvencia tohto rodu
je pri rojení silne frekvenène modulovaná (bene 3090 kHz) a je nemoné pod¾a nej urèi druh
netopierov. Dutiny obývané druhom N. noctula, ktorý má nápadnú hlasovú aktivitu aj cez deò, je
moné èasto nachádza aj bez vyuitia tejto metódy (Boonman 2000). H¾adanie ranných rojení sa
dá zefektívni pouitím chemiluminiscenèných tagov. Na zaruèenie úspenosti tejto metódy je
vak potrebné oznaèi viacero jedincov, ktoré sa odchytia tesne pred návratom do dutiny a je
potrebné ma aj nieko¾ko terénnych spolupracovníkov. Najväèím problémom je nález miesta, kde
je moné odchyti vracajúcu sa kolóniu, a preto je vyuitie tagovania obmedzené na lokality so
pecifickými podmienkami. V prípade lokality Kir bol miestom odchytu vracajúcich sa netopierov
koridor spájajúci park s riekou Ipe¾.
Park zahàòa v sebe pecifické podmienky ekotonálneho prostredia. Miera jeho priblíenia k lesu
je závislá od stupòa jeho sukcesie. Park v Kirti poskytuje mnostvo úkrytov pre dutinové druhy
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ivoèíchov, èím patrí medzi významné prvky po¾nohospodárskej krajiny Poiplia, ktorej poskytujú
monosti na preívanie lesných druhov ivoèíchov. Medzi ciele a otázky ïalieho výskumu chceme zaradi (1) zistenie kvantitatívno-kvalitatívnej truktúry spoloèenstva a stanovenie hustoty
populácie v porovnaní s inými lokalitami, (2) sledovanie úkrytových preferencií a mieru konkurencie pri výbere a obsadzovaní úkrytov medzi jednotlivými druhmi, (3) zistenie faktorov podmieòujúcich výskyt druhu M. nattereri na tejto lokalite, (4) preverenie monosti vyuívania a prípadne aj
komunikácie medzi inými typmi habitatov ako úkrytov netopierov loviacich v parku, (5) zistenie
významu koridoru v prístupe netopierov k miestam lovu potravy.
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