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Abstract: Occurrence of Geomyces destructans fungus on bats from western 

Slovakia hibernacula. Distribution of Geomyces destructans fungus on bats was 

studied in western Slovakia during winter seasons 2009/10 and 2010/11. For  

G. destructans identification following methods were used: 1. visual screening of 

hibernating bats on 66 hibernacula, 2. microscopic analysis of sampled fungus, 3. PCR 

analysis, 4. revision of digital photographs made during hibernacula screening for 

better infection coverage identification, and 5. revision of former photographs made 

during our chiropterological research during 1994-2009. Overall, 13 infected bats (all 

Myotis myotis) were found on 4 sites (2 in Malé Karpaty Mts., 1 in Burda Mts. and 1 in 

Biele Karpaty Mts.). Most of them (7) were from old mine Kováčov I, where more than 

100 bats annually hibernate and M. myotis often creates clusters up to 23 individuals. 

That indicates possibility to higher spreading of G. destructans. In 2011, infected bats 

were observed as early as on 22
nd

 and 27
th

 January. Photographs from 1995 and 1996 

with geomycosis symptoms on M. myotis support the theory claiming that this fungus 

had occurred in Europe before than in North America. Finally, we recommend very 

simple and quick methodology for field investigation: visual screening, pictures taking 

and their magnification, taking of samples from bats with geomycosis symptoms by 

using adhesive tape and microscopic analysis of collected fungus samples. 

 

Kľúčové slová: Geomyces destructans, WNS, Myotis myotis, netopiere, 

Chiroptera, západné Slovensko 

 

 

ÚVOD 

 

Geomyces destructans je psychrofilný druh plesne s optimálnym rastom v 

laboratórnych podmienkach pri teplote 4-14 °C (Chaturvedi et al. 2010). Výskyt 

tejto plesne sa zaznamenal na kožných tkanivách hibernujúcich netopierov, 

pričom vizuálnym prejavom plesne sú výrazné biele povlaky predovšetkým v 

blízkosti nosa, ale aj na neosrstených častiach tela – ušniciach, koncových 

častiach predlaktí, lietacích blanách, príp. chvoste. Druh G. destructans bol 

opísaný v súvislosti s intenzívnym výskumom ochorenia nazvaného Syndróm 

bieleho nosa (White nose syndrome – WNS) a bol označený za pôvodcu tohto 

ochorenia (Gargas et al. 2009). Ochorenie je sprevádzané masovým úhynom už 
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viac ako milióna netopierov viacerých druhov v severovýchodnej časti USA. 

Jeho príznaky sa po prvýkrát zaznamenali v roku 2006 na netopieroch z jaskyne 

Howes Cave v štáte New York, USA (Blehert et al. 2009). V roku 2011 sa 

netopiere s príznakmi WNS našli už na viac ako 190 lokalitách v 16 štátoch 

USA a 4 kanadských provinciách. Na 26 sledovaných zimoviskách v štáte New 

York sa zaznamenal až 97 % kumulatívny pokles početnosti 6 vybraných 

druhov netopierov (Turner et al. 2011). 

 

 

SITUÁCIA V EURÓPE A NA SLOVENSKU 
 

V roku 2009 sa výskyt plesne G. destructans na netopieroch laboratórne 

potvrdil aj v Európe, konkrétne vo Francúzsku (Puechmaille et al. 2010). 

Intenzívnym výskumom sa doteraz podarilo získať údaje o jej výskyte v 15 

európskych štátoch (Wibbelt et al. 2010, Puechmaille et al. 2011), vrátane 

Českej republiky a Slovenska (Martínková et al. 2010). Na rozdiel od USA, sa v 

Európe v súvislosti s touto plesňou nezaznamenali žiadne masové úhyny 

netopierov. V Európe sa geomykóza najčastejšie pozorovala na druhu Myotis 

myotis. Jednotlivé prípady infikovaných jedincov sa zistili aj pri ďalších 

druhoch rodu Myotis – M. blythii, M. bechsteinii, M. nattereri, M. emarginatus, 

M. mystacinus, M. brandtii, M. daubentonii a M. dasycneme (Martínková et al. 

2010; Puechmaille et al. 2011). 

Na Slovensku sa intenzívnejší výskum netopierov, súvisiaci s 

prítomnosťou G. destructans začal realizovať až začiatkom roka 2010 

(Lehotská, Lehotský 2010). Prvé infikované netopiere sa zaznamenali vo 

februári 2010 v jaskyniach Slovenského krasu a Malých Karpát. Okrem jaskýň 

sa výskyt infikovaných netopierov zistil aj v niekoľkých opustených banských 

dielach na západnom, strednom, aj východnom Slovensku. Vo väčšine prípadov 

bola geomykóza pozorovaná vizuálne. Jedinou lokalitou na Slovensku (okrem 

ďalej uvádzaných), na ktorej sa geneticky potvrdil výskyt G. destructans sú 

Dubnické bane v Slanských vrchoch (Martínková et al. 2010).  
 

 

METODIKA 

 

V zimných obdobiach 2009/10 a 2010/11 sme na území západného 

Slovenska skontrolovali 66 zimovísk netopierov (38 % z nich v oboch zimných 

obdobiach). Prioritne sa kontrolovali lokality, na ktorých bola v minulosti 

zaznamenaná hibernácia druhu M. myotis. Všetky nájdené jedince s príznakmi 

geomykózy sa fotograficky dokumentovali. 

Na identifikáciu G. destructans sa použili nasledovné metódy: 

 vizuálna kontrola hibernujúcich netopierov, pričom jedince, ktoré sa 

nachádzali vo väčšej vzdialenosti od pozorovateľa sa odfotografovali 

digitálnym fotoaparátom značky Nikon D-90 a prítomnosť plesne sa 

zisťovala zväčšením snímky na displeji fotoaparátu.  
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 mikroskopická analýza vzoriek plesne odobratých z netopierov s 

príznakmi geomykózy – Pri podozrení na prítomnosť G. destructans sa 

vzorka huby odobrala pomocou lepiacej pásky, ktorá sa nalepila na podložné 

sklíčko a následne použila na mikroskopickú identifikáciu spór a konídií. 

 PCR analýza vzoriek plesne odobratých z netopierov s príznakmi 

geomykózy – Na 2 lokalitách sa vzorky plesne odoberali pomocou 

sterilného vatového tampónu a následne kultivovali v laboratórnych 

podmienkach. Na genetické potvrdenie druhu G. destructans sa využila PCR 

analýza (Šimonovičová et al. 2011). 

 kontrola digitálnych fotografií na monitore počítača, zameraná na 

spresnenie miery infekcie hibernujúcich netopierov sa uskutočňovala po 

návrate z kontroly zimoviska. 

 kontrola fotografií netopierov z rokov 1994-2009 zo zimovísk západného 

Slovenska, zameraná na identifikáciu jedincov s výraznými bielymi 

hubovitými povlakmi v tvárovej časti. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Na západnom Slovensku sa doteraz zistila prítomnosť G. destructans na  

4 lokalitách v troch orografických celkoch (tab. 1).  

 
Tab. 1: Prehľad nálezov plesne Geomyces destructans a spôsoby jej identifikácie 

 

Lokalita 
Zimné 

obdobie 

Početnosť Metóda identifikácie 

ND NJ NM NG V M G 

štôlňa Pod Medveďou skalou 
2009/10 6 41 2 1 X X X 

2010/11 4 60 4 1 X X  

Zbojnícka jaskyňa 

1994/95 3 12 10 1 X   

2009/10 2 4 1 1 X X X 

2010/11 3 3 1 1 X   

štôlňa Kováčov I 2010/11 9 109 43 7 X X  

Landrovská jaskyňa 1995/96 3 9 6 1 X   

 
Vysvetlivky: ND – počet druhov netopierov zaznamenaný počas kontroly zimoviska,  

NJ – celkový počet netopierov zaznamenaný počas kontroly zimoviska, NM – 

celkový počet exemplárov druhu M. myotis zaznamenaný počas kontroly zimoviska, 

NG – počet exemplárov druhu M. myotis infikovaných plesňou G. destructans, V – 

vizuálna kontrola, M – mikroskopická analýza, G – genetická analýza 

 

1. lokalita: štôlňa Pod Medveďou skalou (Malé Karpaty, k. ú. Modra) 

Opis lokality: Ide o 310 m dlhú štôlňu tvorenú niekoľkokrát sa lomiacou 

hlavnou chodbou a dvoma výraznými bočnými chodbami. V prvej polovici 

štôlne je aj viacero puklín vhodných pre štrbinové druhy netopierov. Steny v 

zadnej časti bývajú vlhké a na zemi dochádza k hromadeniu priesakovej vody.  
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Výskyt netopierov: Doteraz sa na tejto lokalite zaznamenalo zimovanie 

6 druhov netopierov (Rhinolophus hipposideros, M. myotis, Myotis nattereri, 

Myotis daubentonii, Barbastella barbastellus a Plecotus auritus). Druh M. 

myotis tu pravidelne zimuje v počte 2-16 ex. (Lehotská, Lehotský 2002a). 

Výskyt G. destructans sme vizuálne pozorovali v dvoch zimných 

sezónach. Prvý nález je z 13. 2. 2010, kedy 1 z 2 zistených exemplárov druhu 

M. myotis vykazoval príznaky geomykózy – výrazné biele hubovité chumáče v 

blízkosti nosa a v spodnej časti tváre. Odobraté vzorky plesne sme následne 

identifikovali mikroskopicky, aj pomocou PCR analýzy (Šimonovičová et al. 

2011). Ďalší nález je z 22. 1. 2011, kedy sme na 1 zo 4 ex. druhu M. myotis 

pozorovali v blízkosti nosa výrazné biele povlaky a prítomnosť G. destructans 

sme následne potvrdili mikroskopickou analýzou.  

 

2. lokalita: Zbojnícka jaskyňa (Malé Karpaty, k. ú. Borinka) 

Opis lokality: Ide o 85 m dlhú, puklinovo-riečnu jaskyňu s umelo 

rozšíreným vchodom, bez sintrovej výplne. V celej jaskyni je množstvo 

hlbokých puklín. 

Výskyt netopierov: Celkove sa na tejto lokalite zaznamenal výskyt 12 

druhov netopierov. Pravidelne tu však zimujú len 2 druhy – Rhinolophus 

hipposideros a Myotis myotis (Lehotská, Noga 2002). 

Výskyt G. destructans sme vizuálne pozorovali v troch zimných 

sezónach. Pri kontrole 17. 2. 2010 sa na lokalite nachádzal 1 ex. druhu  

M. myotis s jemným bielym povlakom v blízkosti nosa a cca 5 mm veľkým 

bielym chumáčom na koncovej časti ľavého predlaktia. Pleseň sme následne 

identifikovali mikroskopicky, aj PCR analýzou (Šimonovičová et al. 2011). 

Počas kontroly 3. 3. 2011 zimoval 1 ex. druhu M. myotis hlboko v stropnej 

kaverne. Preto nebolo možné vykonať odber vzoriek a jedinec bol len 

odfotografovaný. Po zväčšení snímky sa preukázal výskyt bielych povlakov 

plesne na nose, oboch predlaktiach a priliehajúcich lietacích blanách. Jedinec 

identifikovaný podľa fotografie z 4. 3. 1995 mal výrazné biele povlaky nielen v 

okolí nosa, ale aj na ľavej ušnici a ľavom predlaktí (obr. 1). 

 

3. lokalita: štôlňa Kováčov I (Burda, k. ú. Kamenica nad Hronom) 

Opis lokality: Štôlňa dlhá 452 m je súčasťou opusteného banského diela, 

ktoré bolo razené v pyroklastikách a tufoch koncom druhej svetovej vojny pre 

plánovanú podzemnú rafinériu. Predstavuje sústavu štôlní, šácht a niekoľkých 

väčších kavern v dvoch etážach (Lehotský, Lehotská 2011). 

Výskyt netopierov: Lokalita patrí k najvýznamnejších 

chiropterologickým lokalitám na západnom Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 

zimovanie 11 druhov netopierov (Lehotská, Lehotský 2002b) a sporadický 

výskyt menšej letnej kolónie druhu M. myotis. Početnosť zimujúcich netopierov 

sa pohybuje v rozmedzí 53-171 ex., pričom dominantnými druhmi sú B. 

barbastellus, M. myotis a Rh. hipposiders. Lokalita je významná aj z hľadiska 

pravidelného výskytu niekoľkých exemplárov kriticky ohrozeného druhu 
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Rhinolophus ferrumequinum nielen počas hibernácie, ale aj v 

mimohibernačnom období. 

Výskyt G. destructans: Počas kontroly 27. 1. 2011 sme na 1 z 64 ex. 

druhu M. myotis vizuálne pozorovali príznaky geomykózy – biely povlak v 

blízkosti nosa, úst a na oboch ušniciach. Lokalitu sme kvôli podrobnej kontrole 

zimujúcich jedincov a odberu vzoriek na mikroskopickú analýzu opätovne 

navštívili 12. 3. 2011. Vo viacerých prípadoch boli netopiere zoskupené v 

klastroch o veľkosti 3-23 ex., pričom nie na všetkých jedincoch v rámci jedného 

klastra sa zistila geomykóza. Celkovo sme odobrali vzorky zo 7 ex. druhu M. 

myotis, na ktorých sa nachádzali biele povlaky v tvárovej časti, na predlaktiach 

a na lietacích blanách. Vo všetkých odobratých vzorkách sa mikroskopicky 

preukázala prítomnosť spór G. destructans.  

 

4. lokalita: Landrovská jaskyňa (Biele Karpaty, k. ú. Zemianske Podhradie)  

Opis lokality: Ide o takmer 300 m dlhú jaskyňu zlomovo-korózneho 

pôvodu, nachádzajúcu sa v bradlovom pásme. 

Výskyt netopierov: Z chiropterologického hľadiska je to málo významná 

lokalita. Zimné sčítanie netopierov sa tu uskutočnilo len raz (Lehotská, 

Ondruška 2002), pričom sa zistil výskyt 3 druhov netopierov (M. myotis, Myotis 

sp. a P. auritus). 

Výskyt G. destructans predpokladáme na základe fotodokumentačného 

materiálu s dokladovaným charakteristickým plesňovým nárastom v celej 

tvárovej časti (obr. 2) u jedného zo 6 ex. druhu M. myotis, ktoré tu zimovali 

počas kontroly 25. 2. 1996.  

 

 

Obr. 1 (vľavo): M. myotis bez príznakov geomykózy (vľavo) a s príznakmi geomykózy 

(vpravo), lokalita: Zbojnícka jaskyňa, foto: R. Lehotský, 4. 3. 1995 

Obr. 2 (vpravo): M. myotis s príznakmi geomykózy, lokalita: Landrovská jaskyňa, 

foto: R. Lehotský, 25. 2. 1996   
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DISKUSIA 

 

Z vyhodnotenia sezónnej distribúcie G. destructans na základe údajov z 

celej Európy (Martínková et al. 2010; Višňovská, Martínková 2011; 

Puechmaille et al. 2011) vyplýva, že príznaky geomykózy sa na zimujúcich 

netopieroch objavujú až od februára, najviac na prelome marec – apríl. Z toho 

dôvodu smerujú aj odporúčania na kontrolu zimovísk netopierov až na koniec 

hibernačného obdobia. Aj napriek tomu sme v roku 2011 dva z 3 nálezov 

geomykózy zaznamenali už 22. a 27. januára. Puechmaille et al. (2011) zo 127 

nálezov v rámci 12 európskych krajín zaznamenali len jeden nález v januári  

(17. 1.). Obdobie, kedy sú už vizuálne pozorovateľné príznaky geomykózy bude 

pravdepodobne súvisieť so začiatkom hibernácie daného jedinca, ako aj s 

mikroklimatickými podmienkami na zimovisku, ktoré ovplyvňujú rýchlosť 

rastu hubových vlákien. 

Nakoľko primárnym spôsobom prenosu nákazy je priamy kontakt, t. j. 

prenos spór z netopiera na netopiera (Blehert et al. 2010), je najväčší 

predpoklad výskytu geomykózy na masových zimoviskách, príp. na lokalitách, 

kde hibernujúce netopiere vytvárajú klastre. Z tohto pohľadu je najväčší 

predpoklad prenosu G. destructans medzi netopiermi v štôlni Kováčov I. 

Okrem toho sa krúžkovaním potvrdili migrácie viacerých jedincov medzi touto 

lokalitou a lokalitami na severe Maďarska (Lehotská, Lehotský 2002b), takže 

potenciál infikovania ďalších zimovísk netopierov je pomerne vysoký. 

Netopiere môžu byť infikované aj spórami z prostredia, t. j. spórami, 

ktoré sa nachádzajú v substráte na zimovisku (Turner et al. 2011), čo by 

čiastočne mohlo vysvetliť, prečo dochádza na niektorých lokalitách (napr. 

Zbojnícka jaskyňa) k opakovanému výskytu geomykózy. Teplota ľudského tela 

je príliš vysoká na to, aby ľuďom pleseň spôsobovala zdravotné problémy, 

avšak na oblečení, obuvi a pod. môžu prenášať rezistentné spóry z jednej 

lokality na druhú. V USA sa vzhľadom na masové úhyny netopierov pristúpilo 

v tomto smere k mnohým bezpečnostným opatreniam. Vzhľadom na nálezy 

fotografií (obr. 1, 2) je predpoklad, že G. destructans sa v Európe vyskytuje už 

dlhšie obdobie a netopiere sú na pleseň akýmsi spôsobom adaptované. Je 

pravdepodobné, že pleseň sa do USA zavliekla z Európy na jaskyniarskom 

vybavení alebo oblečení návštevníkov jaskýň (Martínková et al. 2010; 

Puechmaille et al. 2010). 

Na druhej strane nárast počtu lokalít s výskytom G. destructans v 

posledných rokoch môže do určitej miery súvisieť aj so zvýšením intenzity 

výskumu. Nakoľko najčastejšie infikovaný druh M. myotis, patrí k bežným a 

zároveň „ľahko“ určiteľným druhom, nebola mu v minulosti v rámci zimných 

sčítaní netopierov venovaná špeciálna pozornosť. Nevýrazné nárasty plesne, 

najmä pokiaľ sa kontroly uskutočňovali prioritne v januári, mohli byť z tohto 

dôvodu prehliadané. Vzhľadom na skutočnosť, že G. destructans bol zistený 

takmer v celej Európe (Martínková et al. 2010; Wibbelt et al. 2010; Puechmaille 

et al. 2011) a prevalencia na jednotlivých zimoviskách môže presahovať až 
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polovicu všetkých zimujúcich netopierov (Višňovská, Martínková 2011) je 

reálny počet „pozitívnych“ lokalít pravdepodobne omnoho vyšší. 

 
 

ZÁVER 

 

Počas cieleného výskumu v zimných obdobiach 2009/10 a 2010/11 

zameraného na zistenie distribúcie patogénnej huby G. destructans na 

zimoviskách netopierov na západnom Slovensku sme potvrdili výskyt tejto 

plesne na 3 lokalitách. Na ďalšej lokalite sme typické vizuálne príznaky 

geomykózy identifikovali na základe dostupného fotografického materiálu. 

Plesne na netopieroch fotografované v rokoch 1995 a 1996 podporujú teóriu, že 

pleseň bola do Severnej Ameriky zavlečená z Európy. 

Nakoľko sa výskyt jedincov s príznakmi geomykózy opakuje na tých 

istých lokalitách, bude potrebné prioritne tieto lokality zahrnúť do pravidelného 

monitoringu a sledovať ďalší vývoj. Z metodického hľadiska sa najlepšie 

osvedčilo fotografovanie hibernujúcich jedincov druhu M. myotis digitálnym 

fotoaparátom, následné zväčšenie a detailné preskúmanie záberov a v prípade 

vizuálnych príznakov geomykózy odber vzorky plesne lepiacou páskou na 

podložné sklíčko a následná mikroskopická analýza. Táto metóda je relatívne 

nenáročná a poskytuje dobré výsledky z hľadiska možnosti sledovania intenzity 

rozšírenia plesne G. destructans na netopieroch na našich zimoviskách. 
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