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Results of the winter census of bats in the Josefov fortress (E-Bohemia). The community of bats hibernating in a large underground system in the Josefov fortress (Dist. of
Náchod) was studied in 1993 to 1997 using a unified method (1 control per winter without
any disturbance). In total, seven species were ascertained: Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis daubentoni, Plecotus
auritus and Plecotus austriacus. The most abundant species was R. hipposideros (D=79.8;
86.7%).
Winter census, E-Bohemia, Rhinolophus hipposideros

Prá ce shrnuje výsledky zimní
ho sčí
tá nínetopýrů v podzemní
ch chodbá ch pevnosti Josefov
u Jaroměře v letech 1993–1997. Jedná se o prvníúdaje z té to lokality, přestože v dří
vější
ch
letech byla sledová na. Autorům se však tato staršídata nepodařilo přes veškerou snahu
zí
skat. Prezentace těchto první
ch výsledků doplňuje publikovaná data o rozší
řenínetopýrů
ve východní
ch Č echá ch (Sklená ř1969, Rybá řet al. 1973, Weidinger 1994, Urbá nek 1996,
Benda et al. 1997).
Pevnost Josefov se nachá zíve východní
ch Č echá ch u města Jaroměř(okr. Ná chod, 20°
20’ s. š., 15° 55’ v. d., kvadrá t sí
ťové ho mapová ní5661), asi ve 280 m n. m. Byla postavena roku 1787 a své jmé no nese od roku 1793. Jejívýstavba byla iniciová na výsledky tzv.
sedmileté vá lky, kterou vedla Marie Terezie s Bedřichem II. o Slezsko.
Pod pevnostíse nachá zírozsá hlý systé m podzemní
ch chodeb. Chodby, ve kterých byl
sledová n výskyt letounů, jsou součá stípevnostní
ho systé mu, který dosahuje celkové dé lky
zhruba 45 km. Vzhledem k pří
stupnosti a předběžně zjištěné největšífrekvenci výskytu
netopýrů však byly pravidelněkontrolová ny chodby o celkové dé lce cca 1,5 km. Světlost
cihlami vyzděných chodeb se různíod cca 1×1 m až 3×3 m. Průměrná teplota ve vnitřní
ch
čá stech chodeb se pohybuje v rozmezí10–13 °C (mí
sta nejvyššífrekvence výskytu vrá pence malé ho), v okrajových čá stech systé mu kolí
sá v zá vislosti na vnějšíteplotě.
Sčí
tá níbylo prová děno 1× ročněv obdobípředpoklá dané nejvyššípočetnosti letounů a
v zá vislosti na klimatických podmí
nká ch (leden–březen). V roce 1996 byly provedeny 2
kontroly z důvodu zjištěníokolnostívedoucí
ch k rapidní
mu poklesu početnosti vrá penců
při první
m sčí
tá nív tomto roce. Kontroly byly prová děny pouze metodou vizuá lní
ho odečtu
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Tab. 1. Struktura netopýřího společ enstva na zimovišti Josefov. Vysvě tlivky: D = dominance, n =
poč et
Tab. 1. Structure of bat community in the hibernaculum Josefov. Explanation: D = index of domination, n = numbers
Kontrola / Control
Druh / Species

11.3.1993 12.2.1994 19.1.1995 29.2.1996 25.2.1997
n/D
n/D
n/D
n/D
n/D

R. hipposideros
B. barbastellus
M. myotis
M. emarginatus
M. daubentoni
P. auritus
P. austriacus
Celkem / Total

63 / 79,8
5 / 6,3
2 / 2,5
3 / 3,8
4 / 5,1
2 / 2,5
–
79 / 100

76 / 82,6
2 / 2,2
6 / 6,5
5 / 5,4
1 / 1,1
2 / 2,2
–
92 / 100

77 / 81,2
7 / 7,5
4 / 4,3
2 / 2,1
1 / 1,1
2 / 2,1
1 / 1,1
94 / 100

52 / 86,7
2 / 3,3
1 / 1,7
2 / 3,3
2 / 3,3
1 / 1,7
–
60 / 100

63 / 86,3
3 / 4,1
4 / 5,5
1 / 1,4
1 / 1,4
1 / 1,4
–
73 / 100

S
n/D
331 / 83,2
19 / 4,8
17 / 4,3
13 / 3,3
9 / 2,3
8 / 2,0
1 / 0,3
398 / 100

zimují
cí
ch letounů, bez jakýchkoliv rušivých zá sahů. Pouze v pří
paděproblematické determinace byl exemplá ř vyrušen.
Výsledky kontrol v letech 1993–1997 shrnuje tab. 1. Zjištěno bylo 7 druhů netopýrů:
vrá penec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr vodní(Myotis
daubentoni), netopýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus).
Evidentně dominantní
m druhem je zde vrá penec malý, který tvoří79,8–86,7 % všech zimují
cí
ch jedinců. Pravidelněse vyskytují
cí
mi druhy jsou dé le netopýr černý, n. velký, n.
brvitý, n vodnía n. ušatý. V pří
paděnetopýra dlouhouché ho se jedná o ojedinělý ná lez. Při
kontrole 19. 1. 1995 byla v podzemípevnosti nalezena kroužkovaná samice netopýra velké ho (Myotis myotis), která byla na té že lokalitěkroužková na Dr. P. Rybá řem 24. 2. 1996
(kroužek č. 36831) – jedná se tak o ná lez po 11 letech.
Změny početnosti v průběhu pětileté ho sledová nílze prozatí
m alespoň čá stečněhodnotit pouze v pří
padědominantní
ho druhu, vrá pence malé ho. Z tab. 1 je zřejmý ná růst početnosti v letech 1994 a 1995 oproti první
mu roku sledová ní
, což se shoduje s údaji o mí
rné m
ná rustu populace druhu v poslední
ch letech ve střední
ch Č echá ch (vlastníúdaje) nebo na
jižníMoravě (Gaisler 1991, Zima et al. 1994). Ná sledný pokles početnosti v roce 1996
potvrzený i opakovanou kontrolou byl s největšípravděpodobnostízpůsoben zvýšenou ná vštěvnostína zimovišti. Tuto domněnku potvrzuje i umí
stěníhibernují
cí
ch vrá penců malých v mí
stech, kde nebyli dří
ve zjišťová ni, kumulace v mí
stech s nižšípravděpodobností
rušenía sní
žená početnost v prostorá ch, kde byli machá zeni v předchá zejí
cí
ch letech.
Studovaná lokalita dí
ky druhové mu složenízimují
cí
ho společenstva netopýrů – naví
cs
vysokou početnostíkriticky ohrožené ho vrá pence malé ho – představuje významné zimovištěletounů nejen ve východní
ch Č echá ch, ale i v celé Č eské republice. Proto je nutné i
nadá le minimalizovat jaké koliv rušenív průběhu zimní
ho období
.
Poděková níza umožněnívstupu do podzemní
ch prostor patřípředevší
m ředitelce Městské ho muzea v
Jaroměři Dr. O. Mertlí
kové . Za pomoc při sčí
tá nínetopýrů děkujeme kolegům Dr. F. Bá rtovi, vedoucí
mu
Sprá vy CHKO Ž elezné hory, mgr. V. Lemberkovi, zoologovi Východočeské ho muzea v Pardubicí
ch a
mgr. J. Dolanské mu, zoologovi Městské ho muzea v Chrudimi.
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