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Abstract: Bats of urbanised area of Bratislava city. During 1995–2006 were collected 
data about bat occurence in the built-up area of Bratislava city. First group of data is 
represented by data of bats founded out directly in the buildings. Most of them are 
occasional records of individual exemplars, but also nursery colonies and winter 
colonies were observed. During August and September 2005 bats were observed using 
bat-detectors method in 11 localities (mainly around water basins insite or in city 
periphery). During winter most of bats hibernate out of built-up area – in underground 
shelters also in Bratislava territory. Totally 18 bat species was found in Bratislava 
territory, 13 of them (Myotis myotis, M. mystacinus, M. daubentonii, Pipistrellus 
pipistrellus, P. pygmaeus, P. nathusii, P. kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, 
Vespertilio murinus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri and Plecotus austriacus) in 
built-up area.
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ÚVOD 

Mestské prostredie poskytuje úto isko nielen pre udí, ale aj pre niektoré 
vo ne žijúce živo íchy. Okrem druhov, ktorých prítomnos  už mnohokrát ani 
nevnímame, sem môžeme zaradi  aj netopiere. Ich skrytý spôsob života a no ná 
aktivita nám však umož ujú len postupné získavanie informácií o ich živote v 
meste. O prítomnosti niektorých druhov netopierov v urbanizovanom prostredí 
sa máme možnos  dozvedie  len v aka ich náhodným záletom do budov, iné 
druhy môžeme priamo pozorova , napr. po as ich ve erného lovu potravy.  

Bratislava sa rozprestiera na ploche 367,9 km2 a na základe 
administratívneho lenenia pozostáva zo 17 mestských astí (M ) zoskupených 
do 5 okresov. Územie sa nachádza v nadmorskej výške 126–514 m n. m. Okrem 
urbanizovaného prostredia tu nájdeme aj prírodné komplexy, ktorých vä šina 
patrí do CHKO Malé Karpaty. Pod a Databanky fauny Slovenska (DFS) 
zasahuje územie Bratislavy do 8 faunistických štvorcov DFS: 7767, 7768, 7769, 
7867, 7868, 7869, 7968 a 7969. 

Do roku 1994 bol z územia Bratislavy známy výskyt 10 druhov 
netopierov (Myotis nattereri, M. emarginatus, M. mystacinus, Pipistrellus 
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pipistrellus, Eptesicus serotinus, E. nilssonii, Vespertilio murinus, Nyctalus 

noctula, Plecotus auritus a Miniopterus schreibersii). Informácie o vä šine 
druhov však pochádzajú zo súborných diel (napr. Feriancová-Masárová, Hanák 
1965; Dudich et al. 1989) týkajúcich sa cicavcov celého Slovenska a úplne 
chýbajú okolnosti nálezu (dátum, po et exemplárov). Jediné presnejšie dáta sú o 
náleze druhov E. serotinus a M. schreibersii z roku 1955 (Vachold 1956, 1960; 
Matoušek 1998). 

METODIKA 

V rokoch 1995–2006 boli údaje o výskyte netopierov v urbanizovanom 
prostredí Bratislavy získavané dvoma spôsobmi: 

1. identifikáciou jedincov, ktoré boli nájdené v rôznych typoch budov – vo 
vä šine prípadov išlo o náhodné zálety jednotlivých exemplárov priamo do 
vnútorných priestorov budov, v nieko kých prípadoch boli netopiere zistené 
v štrbinových úkrytoch z vonkajšej strany budov (napr. v štrbinách medzi 
panelmi v panelových domoch na sídliskách), 

2. bat-detektoringom (metóda založená na identifikácii ultrazvukových 
signálov netopierov, ktoré sú prostredníctvom špeciálnych detektorov 
transformované do po ute ných frekvencií) v auguste a septembri 2005 na 
11 lokalitách, ktoré boli vytypované ako potenciálne lovné biotopy 
netopierov – sledované bolo predovšetkým okolie vodných plôch 
nachádzajúcich sa v mestských astiach Ružinov, Devínska Nová Ves, 
Devín, Nové Mesto a Vajnory a nieko ko lokalít v blízkosti lesných 
koridorov v mestskej asti Karlova Ves. 

alšie údaje o výskyte netopierov na území Bratislavy v oblastiach mimo 
trvalej zástavby (v lesných komplexoch Malých Karpát) sme získali kontrolou 
podzemných priestorov (napr. pivnice, štôlne a staré opustené delostrelecké 
kaverny) po as zimného s ítania netopierov. Nako ko tieto lokality sa 
nenachádzajú priamo v urbanizovanej asti Bratislavy a podrobné výsledky 
výskumu netopierov v týchto priestoroch už boli zhrnuté vo viacerých prácach 
(napr. Lehotská 2002, Lehotská, Noga 2002), uvádzame získané údaje len na 
porovnanie a doplnenie druhového spektra zistených netopierov v rámci 
diskusie. 

VÝSLEDKY 

Netopiere zistené v budovách 
Po as sledovaného obdobia sme v 82 budovách na území Bratislavy 

zaznamenali prítomnos  spolu 9 druhov netopierov – Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817), Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774), Pipistrellus pygmaeus (Leach, 
1825), Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839), Hypsugo savii 
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(Bonaparte, 1837), Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), Vespertilio murinus 

Linnaeus, 1758, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) a Plecotus austriacus 

(Fischer, 1829). Najviac nálezov sme zaznamenali v mestských astiach 
Petržalka, Karlova Ves, Ružinov a Staré Mesto, o je pravdepodobne do istej 
miery ovplyvnené hustou bytovou zástavbou v týchto mestských astiach (obr. 
1). 

Obr. 1: Preh ad nálezov netopierov v budovách v jednotlivých M  Bratislavy  
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Vä šinou išlo o náhodné zálety netopierov do budov, najmä v jesennom 
období. V 5 prípadoch sme zaznamenali výskyty letnej kolónie (3x druhu 
Eptesicus serotinus, 1x druhu Pipistrellus pipistrellus a 1x druhu Pipistrellus 
pygmaeus) a 13 zimných kolónií druhu Nyctalus noctula, konkrétne v 
panelových domoch na sídliskách Dlhé Diely – M  Karlova Ves (Lehotská, 
Lehotský 2000), Kostolné a Podhorské – obidve v M  Devínska Nová Ves 
(Noga 2002). 

Za najvýznamnejšie možno považova  nálezy 2 ex. druhu Hypsugo savii,
nako ko išlo o prvé dva nálezy tohto druhu na Slovensku (Lehotská, Lehotský 
2006, Lehotská 2006). alším vzácnejším druhom bol Pipistrellus nathusii,
ktorého priame nálezy v rámci Slovenska možno považova  za zriedkavé a 
vä šina dokladov o jeho výskyte pochádza z nahrávok ultrazvukových signálov. 
Ve mi významným je aj nález letnej kolónie druhu Pipistrellus pygmaeus v
štrbinovom úkryte rodinného domu v M  Karlova Ves, nako ko ide o druhý 
údaj o výskytu letnej kolónie tohto druhu na Slovensku.  

Na druhej strane za „typických“ predstavite ov urbanizovaného prostredia 
možno považova  druhy Vespertilio murinus a Nyctalus noctula. Vespertilio 
murinus bol naj astejšie zisteným druhom (na 27 lokalitách) v rámci náhodných 
záletov do budov. Okrem toho je možné tento druh ve mi dobre pozorova  v 
neskorom jesennom období a skorom zimnom období, kedy je pre ho typické 
nízkofrekven né lovekom po ute né „pískanie“ samcov vábiacich samice, 
ozývajúce sa najmä na roz ahlejších priestranstvách medzi panelovými domami 
na sídliskách. Nyctalus noctula (zaznamenaný na 28 lokalitách) bol na rozdiel 
od predchádzajúceho druhu asto nachádzaný v štrbinových úkrytoch v 
panelových domoch, kde mal jeho výskyt trvalý charakter, pri om tieto úkryty 
pravidelne osíd oval v zimnom období. Na doplnenie uvádzame údaj z 16. 
decembra 2001, kedy sme v M  Ra a zaznamenali 1 exemplár tohto druhu, 
ktorý bol okrúžkovaný 465 km SZ v nemeckom Obere Vieweide ( íslo krúžku: 
FMZ DRESDEN A29606) koncom apríla 2000. 

Netopiere zistené prostredníctvom bat-detektoringu 
Prostredníctvom bat-detektoringu sme na sledovaných lokalitách (tab. 1) 

na území Bratislavy zistili výskyt 8 druhov netopierov – Myotis myotis 

(Borkhausen, 1797), Myotis daubentonii (Kuhl, 1817), Pipistrellus pipistrellus 

(Schreber, 1774), Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825), Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839), Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), Nyctalus 

noctula (Schreber, 1774) a Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817). Rozmiestnenie 
nálezov jednotlivých druhov je znázornené na obr. 5. 

Naj astejšie zaznamenaným druhom bol Nyctalus noctula. Jeho 
prítomnos  bola zistená takmer na všetkých lokalitách s otvoreným 
priestranstvom, nako ko je to typický lovec otvoreného vzdušného priestoru, 
ktorý loví vo ve kých výškach a jeho ultrazvukové signály sú nato ko silné, že 
sú detektorom ahko zaznamenate né aj na ve ké vzdialenosti. 

Za ve mi významné považujeme potvrdenie výskytu druhu Pipistrellus 
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pygmaeus v záujmovom území. Ide o druh, ktorý bol do za iatku 90. rokov 
minulého storo ia považovaný za druh Pipistrellus pipistrellus a jedným z 
jednozna ne odlíšite ných znakov od tohto druhu je vrcholová frekvencia 
vysielaných ultrazvukových signálov (P. pipistrellus – 45 kHz, P. pygmaeus – 
55 kHz). Taktiež prítomnos  druhu Pipistrellus nathusii poukazuje na 
skuto nos , že bude pravdepodobne ove a bežnejší, ako by sa pod a priamych 
nálezov tohto druhu dalo predpoklada .

Tab. 1: Preh ad údajov získaných prostredníctvom bat-detektoringu na sledovaných 
lokalitách 

. Lokalita (M /dátum) 
štvorec

DFS 
Charakter lokality 

Zistené druhy 
netopierov 

1. 

Rieka Morava pri 
Devínskej Novej Vsi
(Devínska Nová Ves / 
28. 9. 2005) 

7767
relatívne široký vodný 
tok s vysokým 
brehovým porastom 

M. myotis,  
P. pygmaeus, 
P. nathusii,  
N. noctula 

2. 
Devínska Nová Ves – 
jazero (Devínska Nová 
Ves / 28. 9. 2005) 

7767
jazero na okraji bytovej 
zástavby, riedky 
brehový porast 

P. pygmaeus, 
N. noctula 

3. 
Devín – jazero pod 
hradom (Devín /  
27. 9. 2005) (obr. 2) 

7867

vodná plocha s bohatým 
brehovým porastom, 
ktorá v jesennom 
období vysychá 

M. myotis,  
P. pipistrellus,  
P. pygmaeus, 
P. nathusii,  
N. noctula 

4. 
Dlhé Diely – Svíbová 
ul. (Karlova Ves /  
31. 8. 2005) 

7868

otvorený vo ný priestor 
z dvoch strán 
ohrani ený lesom s 
pouli ným osvetlením

P. pygmaeus,
E. serotinus, 
N. noctula

5. 
Líš ie údolie
(Karlova Ves /  
7. 8. 2005) (obr. 3) 

7868

otvorený vo ný priestor 
z dvoch strán ohrani ený 
lesom s pouli ným 
osvetlením 

P. pygmaeus,
E. serotinus, 
N. leisleri

6. 
Areál Zoologickej 
záhrady (Karlova Ves / 
6. 9. 2005) 

7868
otvorený vo ný priestor, 
miestami stromy 

P. pygmaeus,
N. noctula 

7. 
Kuchajda
(Nové Mesto /  
30. 8. 2005) (obr. 4) 

7868
vodná plocha, v okolí 
jednotlivé stromy a 
pouli né osvetlenie 

M. daubentonii,
N. noctula

8. Štrkovisko Rohlík
(Ružinov / 23. 9. 2005) 

7868
malá vodná plocha 
medzi budovami 

E. serotinus,
N. noctula

9. Štrkovecké jazero 
(Ružinov / 23. 9. 2005) 7868

vodná plocha takmer 
bez pobrežnej vegetácie –

10. Zlaté piesky
(Ružinov / 30. 8. 2005) 

7869
vodná plocha, v Z asti 
s hustým brehovým 
porastom 

N. noctula

11. Vajnorské jazero 
(Vajnory / 30. 8. 2005) 

7869
vodná plocha s riedkym 
brehovým porastom 

N. noctula
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Obr. 2: Lokalita Devín – 
jazero pod hradom 
(foto: B. Lehotská) 

Obr. 3: Lokalita Líš ie údolie  
(foto: B. Lehotská) 

Obr. 4: Lokalita Kuchajda 
(foto: B. Lehotská) 
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Obr. 5: Preh ad nálezov netopierov v jednotlivých M  Bratislavy zistených 
prostredníctvom bat-detektoringu 

DISKUSIA 

V porovnaní so staršími literárnymi údajmi sa nepodarilo na území 
Bratislavy zaznamena  3 druhy netopierov – Myotis emarginatus (Dudich et al. 
1989), Eptesicus nilssonii (Feriancová-Masárová, Hanák 1965) a Miniopterus 

schreibersii. (Vachold 1956). Prvé dva údaje pochádzajú zo súborných diel, 
ktoré vznikli prevažne kompiláciou starších dát a nie sú v nich uvedené 
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okolnosti nálezu a teda je dos  problematické stanovi  mieru ich vierohodnosti. 
Nález 1 ex. druhu Miniopterus schreibersii možno zaradi  do skupiny 
náhodných nálezov a vzh adom na rapídny pokles po etnosti tohto druhu v 
druhej polovici minulého storo ia v rámci západného Slovenska, je malý 
predpoklad jeho opätovného nálezu. Na druhej strane sme predpokladali, že by 
sa v Bratislave mohol zisti  výskyt druhu Pipistrellus kuhlii, ktorého prvý nález 
je z roku 2006 z Nitry (Ce uch, Šev ík 2006) a ktorý sa podobne ako Hypsugo 
savii bude pravdepodobne šíri  na naše územie z juhu. Tento predpoklad sa 
potvrdil nálezom uhynutého jedinca tohto druhu v máji 2006 v centre Bratislavy 
(Ce uch et al., in prep.). 

Okrem urbanizovaného územia sa netopiere v Bratislave pravidelne 
vyskytujú v zimnom období na 35 lokalitách podzemného charakteru 
nachádzajúcich sa v M  Nové Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, Devín, Devínska 
Nová Ves a Rusovce. Vä šinu z nich (27) tvoria opustené delostrelecké kaverny 
najmä v okolí Kamzíka (kóta 439) a Dúbravskej hlavice (kóta 350). alšiu 
skupinu antropogénnych podzemných priestorov tvoria opustené štôlne a 
pivnice. Lokalitami prirodzeného charakteru sú menšie jaskyne v oblasti 
Devínskej Kobyly a skalné štrbiny. (Lehotská 2002a, b, Lehotská, Lehotský 
2002, Lehotská, Noga 2002, Brinzík 2002a, b, Noga 2002)  

Celkove bolo v týchto podzemných priestoroch v sledovanom období 
zistené zimovanie 10 druhov netopierov. V porovnaní s údajmi získanými 
prostredníctvom bat-detektoringu a nálezov v budovách tu boli zistené viaceré 
druhy viazané skôr na lesné prostredie a výrazne menej prejavujúce afinitu k 
urbanizovanému prostrediu – Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii,
Myotis nattereri, Barbastella barbastellus a Plecotus auritus.

Netopiere patria medzi stálych obyvate ov aj iných slovenských miest. 
Výskyt druhu Nyctalus noctula v panelových domoch bol zistený napr. v 
Prešove, Sabinove, Bardejove, Zvolene, Banskej Bystrici, Ková ovej a na Slia i
(Ce uch, Ka uch 2002). Viaceré typy úkrytov netopierov v panelových domoch 
boli pozorované v mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Štúrovo, 
Vráble, Levice a Ša a (Rezník 2002). 

Podrobné údaje o nálezoch netopierov v bytových a nebytových 
priestoroch budov existujú z Brna (Gaisler 1979, Jane ková, Gaisler 2002), kde 
je druhová skladba netopierov ve mi podobná. V porovnate nom po te nálezov 
tu zaznamenali prítomnos  6 druhov netopierov (P. pipistrellus, N. noctula, P. 

austriacus, E. serotinus, V. murinus a M. daubentonii). Zatia o v Bratislave 
patria k naj astejším nálezom druhy V. murinus a N. noctula, v nálezoch z Brna 
výrazne prevláda P. pipistrellus, a to predovšetkým v aka viacerým nálezom 
tzv. inváznych kolónií v neskoršom letnom období. Takýto prípad sa v okolí 
Bratislavy vyskytol napr. v Pezinku. 
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ZÁVER  

Celkove bol na území Bratislavy v rokoch 1995–2006 zaznamenaný 
výskyt 18 druhov netopierov (Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis 

bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Myotis daubentonii,
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus nathusii,
Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus,
Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus a 
Plecotus austriacus).  

Záverom možno konštatova , že v urbanizovanom prostredí Bratislavy 
nachádzajú mnohé druhy netopierov vhodné úkryty nielen v období migrácií, 
ale niektoré druhy sa tu vyskytujú aj dlhšie obdobie. Zaznamenali sme tu napr. 
pravidelné zimovanie druhu N. noctula, i prítomnos  letných kolónií druhov E. 

serotinus, P. pipistrellus a P. pygmaeus. Netopiere ako úkryt využívajú 
predovšetkým štrbinové úkryty v budovách, najmä v panelových domoch. V 
blízkosti vodných plôch, plôch mestskej zelene, i v okolí pouli ného osvetlenia 
zasa nachádzajú dostatok potravy. Urbanizované prostredie tak poskytuje 
mnohým druhom netopierov vhodné podmienky, o potvrdzujú stále astejšie 
nálezy netopierov nielen v Bratislave, ale aj v ostatných mestách Slovenska. 
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