
 37 

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 22, 1(2014): 37-46 

ISSN 1335-0285 

 
 
 

VPLYV PREMENNÝCH PROSTREDIA NA DYNAMIKU 
HIBERNUJÚCEJ KOLÓNIE RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS 

V PLAVECKEJ JASKYNI (MALÉ KARPATY) 
 
 

Tomáš Mihál1 & Blanka Lehotská2 
 

1
Podzámocká 23, 972 01 Bojnice, Slovenská republika, e-mail: tomasmm@hotmail.com 

2
Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Mlynská dolina, SK-842 15 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: lehotska@fns.uniba.sk 

 
 

Abstract: Influence of environmental variables on dynamics of hibernating 
colony of Rhinolophus hipposideros in Plavecká cave (Malé Karpaty Mts.) 

The aim was to get a holistic view at environmental variables affecting the bats 
during the hibernation period. Five variables (air temperate, atmospheric humidity 
and pressure, concentration of O2 and amount of CO2) inside the cave near the 
colony of Rhinolophus hipposideros and five variables (air temperate, 

atmospheric humidity and pressure, precipitation and wind speed) outside the 
cave near the cave entrance were studied in relation to the activity and 
abundance of bats. According to our results the main factors affecting the 
dynamics of hibernating colony of Rhinolophus hipposideros during hibernation 

were: inside and outside air temperature, concentration of O2 and amount of CO2 
in underground cavity, underground humidity and wind speed.  
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ÚVOD 

Plavecká jaskyňa sa nachádza na úpätí Malých Karpát pri obci Plavecké 
Podhradie. Prvé údaje o výskyte netopierov v tejto jaskyni pochádzajú z roku 
1955 od VACHOLDA (1956, 2003), ktorý tu zaznamenal výskyt troch druhov 
netopierov, dva z nich (Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis) aj počas 
hibernácie. Kontroly koncom 50. a najmä v 60. rokoch 20. storočia, ktoré tu 
vykonávali Matoušek, Gaisler a Hanák (MATOUŠEK 1960, 1998; HANÁK ET AL. 
1962; GAISLER & KLÍMA 1965; GAISLER & HANÁK 1972; GAISLER ET AL. 2003) boli 
sústredené predovšetkým do jarného a letného obdobia a poskytujú len málo 
údajov z obdobia hibernácie. Celkove bolo do roku 1993 v Plaveckej jaskyni 
zistené zimovanie 4 druhov netopierov (Rhinolophus hipposideros, Myotis 
myotis, Barbastella barbastellus a Miniopterus schreibersii). Podrobný literárny 
prehľad poznatkov o netopieroch Plaveckej jaskyne je zhrnutý v práci LEHOTSKÁ 
& LEHOTSKÝ (2000). Údaje o zimujúcich netopieroch sú publikované v prácach 
LEHOTSKÁ & LEHOTSKÝ (2002, 2010). Z výsledkov monitoringu hibernujúcich 
netopierov, ktorý sa v Plaveckej jaskyni realizuje každoročne už viac ako 20 
rokov (od zimného obdobia 1993/94) vyplýva, že eudominantným druhom na 
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tejto lokalite je Rhinolophus hipposideros s maximálnou početnosťou 185 ex. vo 
februári 2002. Tento druh využíva na zimovanie najčastejšie spodnú etáž 
jaskyne, kde časť jedincov (v počte cca 70–90) vytvára každoročne na 
rovnakom mieste zimnú kolóniu. Cieľom nášho výskumu bolo preskúmať, ktoré 
environmentálne faktory vplývajú na dynamiku netopierov v podzemnom 
priestore počas zimného obdobia s dôrazom na prechod z hibernácie do 
aktívneho stavu. Výskum bol súčasťou dizertačnej práce (MIHÁL 2010) a bol 
vykonávaný v súlade s podmienkami rozhodnutí MŽP SR č. 4121/06-3.1pil/03 a 
5376/2009-2.1/jam.  

Je mnoho premenných, ktoré je možné v súvislosti s aktivitou hibernujúcich 
netopierov skúmať, ale je dôležité si uvedomiť, že niektoré špecifické 
premenné, ako napr. energetické straty netopierov, zmeny v rýchlosti 
metabolizmu, fyziológia organizmu až na úrovni mikrobiológie, neurónových 
obvodov, medzibunkovej komunikácie v centrálnom nervovom systéme, 
spotrebu kyslíka, vplyv rôznych kontaminantov, ktoré skúmali viacerí autori 
(napr. HUMPHRIES ET AL. 2002, BOYLES ET AL. 2007, WOJCIECHOWSKI ET AL. 2007,  
O SHEA ET AL. 2000, BORDA ET AL. 2004) nie je možné skúmať vo voľnej prírode, 
ale len v laboratórnych podmienkach. Na druhej strane v laboratórnych 
podmienkach je náročné vytvoriť také mikroklimatické podmienky (ovplyvnené 
celým komplexom premenných prostredia), ktoré by boli porovnateľné s 
parametrami prirodzeného zimoviska. V prirodzených podmienkach treba 
zároveň klásť dôraz na to, aby realizácia pravidelného výskumu nepôsobila 
negatívne na hibernujúce netopiere a aby prítomnosť človeka v podzemných 
priestoroch neovplyvnila výsledky bádania.  
 

MATERIÁL A METÓDY VÝSKUMU 

Na sledovanie premenných prostredia boli využívané 2 nami navrhnuté prístroje 
vyrobené na zákazku spoločnosťou KHAMON Electronic. Jeden prístroj 
monitoroval aktivitu netopierov počas zimného obdobia priamo pri kolónii v 
spodnej etáži Plaveckej jaskyne a popri tom v pravidelných časových 
intervaloch meral vybrané premenné prostredia: teplotu vzduchu (Teplota [°C]), 
tlak vzduchu (Tlak [hPa]), vlhkosť vzduchu (Vlhkosť [%]), koncentráciu O2 [%] a 
množstvo CO2 [ppm] vo vzduchu. Monitorovanie aktivity netopierov bolo 
zabezpečené pravidelným fotografovaním kolónie. Zariadenie nevyužívalo k 
osvetleniu fotografický blesk, ale diódy, ktoré osvietili kolóniu na 3 sekundy. 
Fotografovanie kolónie a meranie uvedených premenných sa realizovalo 
automaticky v pravidelných 8-hodinových intervaloch. Inštalácia prístroja v 
jaskyni bola realizovaná v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. Druhý 
prístroj meral premenné vonkajšieho prostredia a bol situovaný v blízkosti 
vstupu do Plaveckej jaskyne. Merania premenných prostredia – teplota vzduchu 
(M-Teplota [°C]), tlak vzduchu (M-Tlak [hPa]), vlhkosť vzduchu (M-Vlhkosť [%]), 
množstvo zrážok (Zrážky [mm]) a rýchlosť vetra (Vietor [m/s]) sa vykonávali tiež 
automaticky v pravidelných 8-hodinových intervaloch, ktoré boli časovo 
zosúladené s intervalom merania prístroja v podzemnom priestore s odchýlkou 
±1 minúta. Presná špecifikácia použitých sond je uvedená v tab. 1.  

Dáta z oboch prístrojov boli automaticky zaznamenávané na USB kľúč a 
následne synchronizované a analyzované prostredníctvom, na tento účel 
vytvoreného, softvéru od spoločnosti KHAMON Electronic. Získané údaje boli 
vyexportované do MS Excell a využité na ďalšie analýzy v IBM SPSS Statistics.  
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Obr. 1: Prístroj na monitorovanie  

aktivity netopierov v Plaveckej 
jaskyni (foto: R. Lehotský) 

 Obr. 2: Snímka časti kolónie 
Rhinolophus hipposideros 
zaznamenaná prístrojom 

 

Tab. 1:  Špecifikácia jednotlivých častí použitých prístrojov. Vysvetlivky: 1 – prístroj na 

meranie parametrov vnútorného prostredia, 2 – prístroj na meranie parametrov 
vonkajšieho prostredia 

Zariadenie 1 2 Výrobca Názov výrobku 

Snímač 
koncentrácie CO2 
v ovzduší 

+ - Figaro USA Inc. 
TGS 4160 - pre detekciu 
oxidu uhličitého  

Snímač 
koncentrácie O2  
v ovzduší 

+ - Figaro USA Inc. 
GS Oxygen Sensor KE-
Series 

Vlhkomer  
a teplomer 

+ + 
Dalian Beifang M&C Control 
Engineering Co., Ltd.  

Humidity & Temperature 
Sensor SHT11 

Tlakomer + + Motorola  
Motorola 
MPX4115A/MPXA4115A 

Kamera + - VIVOTEK USA, INC. 
IP7138/7139, Fixed 
Network Camera 

Anemometer  
a zrážkomer 

- + Conrad Electronic GmbH 
Funk-Wind-/Regen-
Kombisensor KS555 

 

Zo získaných dát sme analyzovali premenné prostredia (teplotu, tlak a 
vlhkosť vzduchu v podzemnom prostredí, koncentráciu O2 a množstvo CO2 vo 
vzduchu v podzemnom prostredí, teplotu, tlak a vlhkosť vzduchu vonku pred 
jaskyňou, množstvo zrážok a rýchlosť vetra) a ich vplyv na odlety (počet 
odletených exemplárov medzi 2 snímkami), aktivitu (súčet odletených a 
priletených exemplárov medzi 2 snímkami) a celkovú abundanciu (počet 
netopierov na jednotlivých snímkach). Pri každej analýze sme použili test 
nulovosti korelácie (nezávislosti) (SPSS Student's t-test) a lineárnu regresiu 
(Standard Linear Regression Analysis) a identifikovali premenné prostredia so 
signifikantnou koreláciou s odletmi, aktivitou a abundanciou. Pre vyhodnotenie 
vplyvu premenných na aktivitu sme použili aj štatistickú analýzu hlavných 
komponentov (PCA).  

Ako vstupné dáta pre všetky analýzy sme použili údaje z obdobia, kedy sa v 
skúmanej lokalite nachádzali netopiere, t.j. obdobie od 1. 2. 2009 (inštalácia 
zariadenia) do 3. 4. 2009 a obdobie od 13. 10. 2009 do 19. 3. 2010. Kolónia 
netopierov bola každý deň fotografovaná o 3.15 h, 11.15 h a 19.15 h.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Hibernácia netopierov netrvá nepretržite a jedince sa môžu pomerne často 
prirodzene zobúdzať (DAAN 1973) a následne sa premiestňovať v rámci 
zimoviska v závislosti od mikroklimatických podmienok v rôznych častiach 
jaskyne (HARMATA 2000, ZUKAL ET AL. 2005). 

Na základe analýzy získaných dát z hľadiska denného intervalu (tab. 2) 
môžeme konštatovať, že až 80 % odletov v rámci skúmanej časti kolónie druhu 
Rhinolophus hipposideros počas hibernačného obdobia bolo v poobednom 
čase. S odletmi výrazne korešponduje aj celková aktivita (odlety aj prílety), 
nakoľko 63 % aktivity bolo zaznamenaných v poobednom čase. Obdobné 
výsledky publikovali napr. PARK et al. (1999, 2000), ktorí zistili, že aktivita 
Rhinolophus ferrumequinum je počas hibernácie synchronizovaná so západom 
Slnka a teda ostáva nokturnálna. Pri porovnaní abundancie v jednotlivých 
časových úsekoch dňa vidíme, že početnosť je rovnomerne rozdelená medzi 
jednotlivé intervaly. Celkový vyšší počet odletov (v porovnaní s príletmi) je 
spôsobený tým, že sa výskum začal realizovať v prvom roku až v čase 
hibernácie. 
 
Tab. 2: Prehľad aktivity a abundancie netopierov v jednotlivých časových intervaloch 

Interval 
odberu dát 

časť dňa noc doobeda poobede 

hodiny 19.15 – 03.15 03.15 – 11.15 11.15 – 19.15 

Odlety 
počet 176 77 1020 

% 14 % 6 % 80 % 

Prílety 
počet 524 144 525 

% 44 % 12 % 44 % 

Aktivita 
počet 700 221 1545 

% 28 % 9 % 63 % 

Abundancia 
počet 7823 7920 7487 

% 34 % 34 % 32 % 

 

Z výsledkov testu nulovosti korelácie vyplýva, že najsignifikantnejší vplyv na 
odlety majú 3 premenné (obr. 3) – vonkajšia teplota vzduchu, teplota vzduchu v 
podzemnom priestore a vonkajšia vlhkosť vzduchu. Prvé dve premenné sú v 
pozitívnej korelácii a vonkajšia vlhkosť je v negatívnej korelácii. Vonkajšia 
teplota a vlhkosť vzduchu, spolu s rýchlosťou vetra mali signifikantnú koreláciu 
aj na základe testu lineárnej regresie (tab. 3), kde ako závislá premenná bol 
použitý percentuálny prepočet počtu odletených jedincov voči celkovej 
početnosti v danom meraní pri podmienke minimálnej početnosti 3 ex. Dá sa 
povedať, že zvýšenie rýchlosti vetra o 1 m/s má za následok zníženie odletov o 
2,26 % a zvýšením vonkajšej teploty o 1°C sa zvýši odlet netopierov o 1,49 %.  

Na aktivitu majú na základe výsledkov testu nulovosti korelácie 
najsignifikantnejší vplyv (p < 0,01) 4 premenné: vonkajšia teplota vzduchu, 
vonkajší tlak vzduchu, koncentrácia O2 a CO2. Nižšia korelácia (p < 0,05) sa 
preukázala pri vonkajšej aj vnútornej vlhkosti vzduchu a tlaku vzduchu vo 
vnútorných priestoroch jaskyne (obr. 4). 
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Obr. 3:  Korelácie premenných prostredia s odletmi netopierov na základe testu 

nulovosti korelácie (čiernou sú vyznačené silne signifikantné korelácie p < 0,01) 

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

M-Teplota 
[°C]

O2         
[%]

Zrážky 
[mm]

Vietor 
[m/s]

Teplota 
[°C]

Vlhkosť        Tlak      M-Vlhkosť     M-Tlak        CO2
[%]           [hPa]         [m/s]          [hPa]        [ppm]        

 

Obr. 4:  Korelácie premenných prostredia s aktivitou netopierov na základe testu 

nulovosti korelácie (čiernou sú vyznačené silne signifikantné korelácie p < 0,01, 
šedou korelácie p < 0,05) 
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Obr. 5:  Korelácie premenných prostredia na abundanciu netopierov na základe testu 

nulovosti korelácie (čiernou sú vyznačené silne signifikantné korelácie p < 0,01) 
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Na základe výsledkov testu lineárnej regresie (tab. 4), kde ako závislá 
premenná bola použitá absolútna hodnota súčtu odletených a priletených 
jedincov medzi jednotlivými snímkami, môžeme tvrdiť, že najsignifikantnejšie 
korelované s aktivitou netopierov sú: rýchlosť vetra, vonkajšia teplota vzduchu a 
vlhkosť vzduchu v podzemnom priestore sú. Dá sa povedať, že zvýšenie 
rýchlosti vetra o 1 m/s má za následok zníženie aktivity o 0,62 %, zvýšením 
vonkajšej teploty o 1 °C sa zvýši aktivita netopierov o 0,41 %, pri zvýšení 
vlhkosti o 1 % sa zvýši aktivita o 0,71 % a pri zvýšení koncentrácie O2 o 1 % sa 
zvýši aktivita netopierov o 1,94 %.  

Výsledky PCA analýzy (obr. 6) ukázali, že skúmané premenné sú na 
základe korelačných koeficientov rozdelené do 4 skupín. Môžeme si všimnúť 
pozitívnu koreláciu medzi premennými CO2, vnútorná vlhkosť a teplota 
vzduchu. Je dôležité si uvedomiť, že premenná CO2 je v negatívnej korelácii s 
premennou O2, čo svedčí o tom, že pri znižovaní koncentrácie O2 sa zvyšoval 
obsah CO2 vo vzduchu podzemného priestoru alebo naopak. Výsledok silnej 
pozitívnej korelácie meraného tlaku vzduchu v podzemnom priestore a pred 
jaskyňou nám hovorí o tom, že vývoj tlaku v týchto dvoch priestoroch je veľmi 
podobný, snáď len s určitým časovým oneskorením. Premenné zrážky a 
vonkajšia teplota vzduchu sú tiež silne pozitívne korelované, čo je zrejme 
spôsobené aj tým, že zrážkomer meria tekutinu, ktorá prejde prístrojom, a teda 
aj topenie snehu pri zvyšujúcej sa vonkajšej teplote bolo merané ako zrážky a 
vznikla pozitívna korelácia. Absolútna negatívna korelácie medzi premennou 
zrážky a tlakom vzduchu v podzemí a pred jaskyňou nám potvrdzuje všeobecne 
známu skutočnosť, že so zvyšujúcim sa tlakom vzduchu sa pravdepodobnosť 
zrážok znižuje a naopak. Výsledky PCA analýzy poukázali na negatívnu 
koreláciu medzi aktivitou netopierov počas hibernačného obdobia a stúpajúcim 
obsahom CO2 vo vzduchu podzemného priestoru a naopak, pozitívnu koreláciu 
medzi aktivitou a koncentráciou O2 v podzemnom priestore. V neposlednom 
rade je zaujímavé si všimnúť pozitívnu koreláciu medzi aktivitou netopierov a 
rýchlosťou vetra pred jaskyňou.  

Je pochopiteľné, že aj pri analyzovaní vplyvu premenných na aktivitu 
netopierov nám ako najsignifikantnejšie korelovaná premenná vyšla vonkajšia 
teplota (potvrdené testom nulovosti a lineárnou regresiou). Silne signifikantný 
vplyv bol potvrdený všetkými troma štatistickými analýzami (Pearsonova 
korelácia, lineárna regresia a PCA analýza) medzi premennými O2, CO2 a 
aktivitou netopierov, ale v opačnej korelácii. Zvýšená aktivita bola 
zaznamenaná vtedy, čím bola vyššia koncentrácia O2 a nižší obsah CO2 v 
ovzduší podzemného priestoru. Tieto naše výsledky nepriamo súvisia s 
výsledkami LEE et al. (2002), ktoré potvrdzujú dôležitosť zvýšenej dostupnosti 
O2 pre hibernujúceho netopiera v období prebúdzania. V neposlednom rade je 
potrebné spomenúť signifikantnú negatívnu koreláciu medzi vonkajším tlakom 
vzduchu a aktivitou. Podľa PCA analýzy je meraný tlak vzduchu v podzemnom 
priestore a vonkajšom priestore v absolútnej korelácii, čo môžeme považovať 
za akúsi spätnú kontrolu správnosti merania. Podobné tvrdenie môžeme 
pripísať aj výsledku PCA analýzy, ktorá nám potvrdzuje takmer absolútne 
negatívnu koreláciu medzi O2 a CO2, čo značí o tom, že čím sa viac zvyšuje O2, 
tým klesá množstvo CO2 v ovzduší podzemného priestoru. Test lineárnej 
regresie nám len potvrdzuje, že premenné prostredia: vonkajšia teplota 
vzduchu, O2 a vonkajší tlak vzduchu signifikantne korelujú s aktivitou netopierov 
počas hibernačného obdobia v podzemnom priestore.  
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Tab. 3: Vplyv sledovaných premenných na odlety netopierov na základe lineárnej 

regresie (Model Summary: R = 0,4748, F = 17,0253, Sig. = 3,0384E-27) 

 Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
(p-value) 

B Std. Error Beta 

(Constant) 98,74  0,7940  1,2436 0,2141 

Teplota [°C] -2,05  0,0140 -0,1346 -1,4648 0,1435 

Vlhkosť [%] -0,77  0,0053 -0,0907 -1,4383 0,1509 

Tlak [hPa] 0,20  0,0014 0,1338 1,3533 0,1765 

CO2 [ppm] 0,02  0,0003 0,0857 0,7425 0,4581 

O2 [%] -0,86  0,0174 -0,0528 -0,4939 0,6215 

Vietor [m/s] -2,26 0,0048 -0,1841 -4,7127 0,0000 

M-Teplota [°C] 1,49  0,0017 0,4889 8,6829 0,0000 

M-Vlhkosť [%] -0,18  0,0006 -0,1398 -3,1424 0,0018 

M-Tlak [hPa] -0,17  0,0014 -0,1068 -1,1876 0,2355 

Zrážky [mm] -0,32  0,0042 -0,0297 -0,7640 0,4452 

 
Tab. 4: Vplyv sledovaných premenných na aktivitu netopierov na základe lineárnej 

regresie (Model Summary: R = 0,4677, F = 16,3551, Sig. = 3,69E-26) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
(p-value) 

B Std. Error Beta 

(Constant) 35,42 36,27  0,98 0,33 

Teplota [°C] -0,81 0,64 -0,12 -1,28 0,20 

Vlhkosť [%] 0,71 0,24 0,19 2,94 0,00 

Tlak [hPa] 0,05 0,07 0,07 0,71 0,48 

CO2 [ppm] -0,01 0,01 -0,13 -1,16 0,25 

O2 [%] 1,94 0,79 0,26 2,45 0,01 

Vietor [m/s] -0,62 0,22 -0,11 -2,84 0,00 

M-Teplota [°C] 0,41 0,08 0,30 5,30 0,00 

M-Vlhkosť [%] -0,03 0,03 -0,04 -1,00 0,32 

M-Tlak [hPa] -0,18 0,06 -0,25 -2,81 0,01 

Zrážky [mm] -0,22 0,19 -0,05 -1,16 0,25 

 
Tab. 5: Vplyv sledovaných premenných na abundanciu netopierov na základe lineárnej 

regresie (Model Summary: R = 0,8126, F = 113,7102, Sig. = 4,2362E-130) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
(p-value) 

B Std. Error Beta 

(Constant) 178,45 60,67  2,94 0,00 

Teplota [°C] -1,02 1,07 -0,06 -0,95 0,34 

Vlhkosť [%] -0,44 0,41 -0,05 -1,08 0,28 

Tlak [hPa] -0,26 0,11 -0,15 -2,33 0,02 

CO2 [ppm] -0,09 0,02 -0,37 -4,83 0,00 

O2 [%] 5,60 1,33 0,30 4,21 0,00 

Vietor [m/s] 2,07 0,37 0,15 5,65 0,00 

M-Teplota [°C] -1,30 0,13 -0,37 -9,88 0,00 

M-Vlhkosť [%] -0,03 0,04 -0,02 -0,60 0,55 

M-Tlak [hPa] 0,06 0,11 0,03 0,58 0,56 

Zrážky [mm] 0,66 0,32 0,05 2,03 0,04 
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Obr. 6: Vplyv sledovaných premenných na aktivitu netopierov na základe PCA analýzy 

 

Najsignifikantnejší vplyv na početnosť netopierov má na základe testu 
nulovosti korelácie 6 premenných – pozitívna korelácia sa prejavila pri 
koncentrácii O2 vo vnútorných priestoroch jaskyne a rýchlosti vetra, negatívna 
korelácia korešponduje s množstvom CO2, teplotou a vlhkosťou vo vnútorných 
priestoroch, ako aj s vonkajšou teplotou vzduchu (obr. 5). Obdobné výsledky 
vidieť aj z testu lineárnej regresie (tab. 5), kde ako závislá premenná bol použitý 
absolútny počet jedincov na jednotlivých snímkach a signifikantná korelácia sa 
prejavila pri množstve O2 a CO2 v jaskyni, ako aj vonkajšej teplote vzduchu a 
rýchlosti vetra. Dá sa povedať, že pri zvýšení koncentrácie O2 o 1 % sa zvýši 
početnosť netopierov o 5,6, pri zvýšení rýchlosti vetra o 1 m/s sa zvýši 
početnosť o 2,07 a pri zvýšení vonkajšej teploty o 1 °C sa zníži početnosť 
netopierov o 1,3.  
 

ZÁVER  

V našej práci sme sa zamerali na výskum vplyvu vybraných premenných 
prostredia na dynamiku kolónie Rhinolophus hipposideros počas hibernačného 
obdobia, t.j. na odletenie jednotlivých jedincov zo skúmaného priestoru, na 
aktivitu a na početnosť hibernujúcich netopierov v kolónii.  

Najviac odletov (až 80 %) a celkovej aktivity (t.j. odlety aj prílety) netopierov 
sme zaznamenali v poobednom intervale, a to hlavne pri zvýšenej vonkajšej 
teplote vzduchu a zníženej vonkajšej vlhkosti vzduchu, čo znamená, že ich 
aktivita je aj počas hibernácie nokturnálna.  

Ďalšie výsledky potvrdili všeobecne známe fakty, že teplota vzduchu je 
jeden z najhlavejších faktorov vplývajúcich na netopiere. Zaujímavé je, že 
odlety netopierov mali vyššiu signifikantnosť v korelácii s teplotou vzduchu pred 
jaskyňou ako teplotou v nej. Pravdepodobne je to spôsobené aj tým, že 
vnútorná teplota bola takmer ustálená s minimálnymi osciláciami na rozdiel 

Zrážky[mm] 
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vonkajšej teploty. Aj na základe výsledkov lineárnej regresie môžeme 
jednoznačne tvrdiť, že teplota vonkajšieho vzduchu je hlavný faktor vplývajúci 
na odlety netopierov počas hibernačného obdobia. Nesmieme zabudnúť na 
vlhkosť vonkajšieho vzduchu, ktorá mala potvrdenú signifikantnú koreláciu s 
odletmi netopierov viacerými štatistickými analýzami. Naskytá sa tak otázka, 
akým spôsobom hibernujúce netopiere získajú informáciu o teplote a vlhkosti 
vzduchu pred jaskyňou.  

Pri analyzovaní vplyvu skúmaných premenných na abundanciu netopierov 
nám prvotné prepočty ukázali rovnomerné prerozdelenie početnosti medzi 
časovými intervalmi dňa, čo svedčí o tom, že celková abundancia nie je závislá 
od aktivity netopierov. Na základe našich výsledkov z testov nulovosti korelácie 
a lineárnej regresie môžeme konštatovať, že hlavné faktory, ktoré vplývajú na 
zvýšenie početnosti sú: znížená teplota vzduchu vonkajšieho aj vnútorného 
prostredia, pokles množstva CO2 a zvýšenie koncentrácie O2 vo vzduchu 
podzemného priestoru a silnejší vietor pri jaskyni. Test nulovosti korelácie 
potvrdil aj zvyšovanie početnosti pri znižovaní vlhkosti vzduchu v podzemnom 
prostredí. Premenné prostredia vplývajúce na početnosť boli štatisticky 
významné s veľmi vysokou signifikantnosťou. Na druhej strane, tlak vzduchu 
vnútorného a vonkajšieho prostredia, ale taktiež množstvo zrážok mali 
potvrdenú príliš malú, prípadne žiadnu signifikantnosť v korelácii s početnosťou.  
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