Adresy

Netop˘ﬁi v lesním prostﬁedí

Veškerá zjištění výskytu netopýrů v lesích (ať už ve stromech nebo v různých stavbách, mysliveckých posedech
apod.) jsou pro nás velmi cenná. Prosím oznamte nálezy netopýrů, zejména pokud mají kroužek nebo nějakou
jinou značku, na jednu z těchto adres:

Informace a doporučení
pro správce lesů

RNDr. Vladimír Hanzal, Mgr. Eva Cepáková, Kroužkovací stanice netopýrů, c/o Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3, tel.: 283 069 211, 283 069 251, email: vladimir_hanzal@nature.cz,
eva_cepakova@nature.cz

Mgr. Radek Lučan, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), c/o Katedra zoologie BF JU, Branišovská 31,
370 05 České Budějovice, tel.: 387 772 254, e-mail: rlucan@centrum.cz

Mgr. Libuše Vlasáková, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: 267 122 372, e-mail: libuse_vlasakova@env.cz

Přeloženo podle časopisu "Landschaft als Lebensraum", svazek 4, z července 2001.
Vydal Spolkový úřad pro ochranu přírody (Bundesamt für Naturschutz)
a Německý svaz pro péči o krajinu (Deutscher Verband für Landschaftspflege).
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Netopýr Brandtův těsně před odletem

Kdo chodí navečer nebo v noci do lesa, určitě si povšiml tichých nočních lovců:
netopýrů! Každý z 20 druhů, které se pravidelně vyskytují v Německu, nějakým
způsobem využívá les, buďto jako místo úkrytu nebo jako loviště - některé druhy
se tam vyskytují jen v létě, kdy vychovávají mláďata v letních koloniích, některé
druhy tam přezimují. Několik druhů je výhradně lesních, ostatní se v lese vyskytnou aspoň vzácně. (V České republice bylo zjištěno 24 druhů netopýrů, většina
z nich i v lese, pozn. překl.)
Co víme o nárocích těchto živočichů na prostředí? Tato brožura shrnuje výsledky výzkumného
a ochranářského projektu, který byl realizován na území celého Německa v letech 1996 až 1998. Projekt nesl název "Ekologie netopýrů v lesích se speciálním zaměřením na migrující druhy a formulaci
ochranářských doporučení". Zorganizoval ho Německý svaz pro péči o krajinu (DVL) za podpory Spolkového úřadu pro ochranu přírody (BfN). Cílem projektu bylo prozkoumat život netopýrů a specifikovat
konkrétní opatření k jejich ochraně v lesích.
Více než 50 odborníků na netopýry a dalších expertů z celého Německa se soustředilo na otázku, co
les poskytuje netopýrům, kde se v něm mohou ukrývat a lovit potravu. Výsledky tohoto výzkumu byly
spolu s již dříve publikovanými
poznatky shrnuty a souborně analyzovány s cílem poskytnout uce"V lesích musí být [netopýři] chráněni jako
lená a dobře podložená doporučení
užiteční živočichové bez jakéhokoli omezení."
pro lesní hospodáře.

Johann Matthäus Bechstein (1792), durynský lesník
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Německý svaz pro péči o krajinu je
orgán zastřešující 130 organizací,
jejichž členy jsou zemědělci a lesníci, ale také ochranáři a místní politici. Ti všichni spolupracují ve
snaze dosáhnout toho, aby fungovala "krajina jako biotop". Téměř třetina území střední Evropy, které
bylo po tisíciletí využíváno a přetvářeno lidmi, je pokryta lesy a krajinářské organizace se snaží, aby
se tyto lesy obhospodařovaly udržitelným způsobem. Touto brožurou chceme podpořit uživatele lesů
v jejich úsilí o takový způsob hospodaření. Doufáme, že přispějeme k tomu, aby legitimní lidská
potřeba těžit surové dřevo pro stavební a další účely byla i nadále uspokojována a přitom nebyla přehlížena funkce lesních biotopů jako součásti krajiny.
V této souvislosti se lesnictví může pochlubit dlouholetou tradicí. Durynský lesník Dr. Johann Matthäus Bechstein před 200 lety jako vůbec první volal po ochraně netopýrů v našich lesích. Na jeho
počest byl v roce 1817 jeho jménem nazván tehdy nově objevený druh netopýra. Později se ukázalo,
že to bylo plně oprávněné pojmenování, protože v Evropě patří tento druh mezi netopýry, kteří využívají lesy nejvíce.
Závěrem bych rád poděkoval Spolkovému úřadu pro ochranu přírody za podporu tohoto projektu.
Josef Göppel
poslanec Bundestagu a diplomovaný lesník
předseda Německého svazu pro péči o krajinu
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Tento ná‰ nejvût‰í netop˘r váÏí kolem 30 g. Jeho reprodukãní kolonie mohou
sdruÏovat aÏ nûkolik set samic s mláìaty. Nejãastûji je najdeme na pÛdách a ve
vûÏích kostelÛ, zámkÛ a jin˘ch velk˘ch star‰ích budov. Samci se
v létû ukr˘vají jednotlivû na pÛdách domÛ a také ve stromov˘ch
úkrytech. Dospûlí jedinci obou pohlaví létají lovit do lesa, kde
stráví asi 75 % z doby, kdy jsou mimo úkryty. Samiãí kolonie

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)

proto musí mít v sousedství
dostateãnû velké lesní komplexy.

Netopýr velký (Myotis myotis)

Navíc potﬁebují takové lesy, kde je pﬁístup k povrchu pÛdy, protoÏe
netop˘ﬁi velcí sbírají vût‰inu své potravy, hlavnû stﬁevlíkovité brouky,

Netop˘ﬁi - létají rukama
a vidí u‰ima

ze zemû. Ideální jsou pro nû svûtlé lesy s vysok˘mi kmeny stromÛ
a voln˘m prostorem nad pÛdou, kde mohou pomalu létat a naslouchat
‰ustûní broukÛ pohybujících se v hrabance. Bûhem pﬁezimování se tito
netop˘ﬁi najdou v dutinách stromÛ jen vzácnû. (V na‰ich jeskyních a ‰tolách je to v zimû nejhojnûj‰í netop˘r, pﬁezimuje i ve sklepích budov, pozn.

Netopýři a kaloni patří dohromady do
řádu letouni, jehož vědecké jméno
(Chiroptera) odpovídá první části nadpisu této kapitoly. Slovo "Chiroptera"
totiž znamená "rukokřídlí" a netopýří
křídla skutečně odpovídají našim
rukám. Letouni jsou jediní aktivně
létající savci a vzdušný prostor ovládli
už nejméně před 50 miliony let. Aby
unikli konkurenci o potravu s denními
ptáky, vyměnili den za noc.
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Netopýři jako takoví žijí v lesích celoročně, ale mezi jednotlivými druhy jsou rozdíly. Samice některých druhů se na jaře
sdružují do kolonií ve stromových dutinách, aby tam v létě
porodily a odkojily mláďata. Samci stejných druhů se v lese
ukrývají jednotlivě nebo v samčích koloniích. Obě pohlaví pak
mohou trávit zimní spánek ve velkých dutinách starých stromů,
které se však najdou jen náhodou, když je takový strom pokácen (viz
obr. na str. 6). Netopýry jiných druhů najdeme pod kůrou, obyčejně jen
během vegetační sezóny.
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Netopýři se proslavili
zejména způsobem
své orientace a získávání potravy: díky ultrazvukovým výkřikům
a jejich ozvěně (echolokaci) nejsou ve tmě závislí
na zraku. Např. netopýru ušatému umožňují obrovské boltce
zachytit i tu nejslabší ozvěnu odraženou jemně strukturovanými povrchy, jaké má listí, kůra - a létající
hmyz.
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Proč se netopýři zdržují v lesích?

lesní ‰kÛdci jako bekynû velkohlavá
a obaleã

Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

dubov˘. Skupiny samic s mláìaty, tzv. reprodukãní
kolonie, b˘vají nalézány ve stromov˘ch dutinách,

4

nûkdy docela mal˘ch, ale s voln˘m nebo jen listím
pﬁekryt˘m otvorem. PﬁíleÏitostné nálezy v poraÏen˘ch
stromech dokládají i pﬁezimování. (Netop˘r u‰at˘
v létû bûÏnû osídluje ptaãí i netop˘ﬁí budky, pﬁezimuje ale hlavnû v podzemních prostorech, pozn.
pﬁekl.)

Les skýtá netopýrům dva různé zdroje: úkryty a loviště. V Německu pokrývají
lesy 29 % území, takže teoreticky je netopýrům k dispozici 10,5 milionu hektarů životního prostoru. Otevřená zemědělská krajina (tzv. agrocenózy - pole,
louky, vinice atd.) často neposkytuje vhodné podmínky, zvlášť když z ní zmizí
remízky, stromořadí a staré soliterní stromy a když je potravní základna netopýrů zmenšena aplikací insekticidů.
Ale ani každý les není stejně vhodný. K tomu, abychom zjistili, jakým kriteriím
musí les vyhovět, aby to byl opravdový "les pro netopýry", je třeba detailně
prozkoumat způsob života a ekologické nároky všech druhů, které v dané
oblasti žijí.
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lesní ‰kÛdci jako bekynû velkohlavá
a obaleã

Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

dubov˘. Skupiny samic s mláìaty, tzv. reprodukãní
kolonie, b˘vají nalézány ve stromov˘ch dutinách,
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nûkdy docela mal˘ch, ale s voln˘m nebo jen listím
pﬁekryt˘m otvorem. PﬁíleÏitostné nálezy v poraÏen˘ch
stromech dokládají i pﬁezimování. (Netop˘r u‰at˘
v létû bûÏnû osídluje ptaãí i netop˘ﬁí budky, pﬁezimuje ale hlavnû v podzemních prostorech, pozn.
pﬁekl.)

Les skýtá netopýrům dva různé zdroje: úkryty a loviště. V Německu pokrývají
lesy 29 % území, takže teoreticky je netopýrům k dispozici 10,5 milionu hektarů životního prostoru. Otevřená zemědělská krajina (tzv. agrocenózy - pole,
louky, vinice atd.) často neposkytuje vhodné podmínky, zvlášť když z ní zmizí
remízky, stromořadí a staré soliterní stromy a když je potravní základna netopýrů zmenšena aplikací insekticidů.
Ale ani každý les není stejně vhodný. K tomu, abychom zjistili, jakým kriteriím
musí les vyhovět, aby to byl opravdový "les pro netopýry", je třeba detailně
prozkoumat způsob života a ekologické nároky všech druhů, které v dané
oblasti žijí.
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Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

Îivot v úkrytech - vily nebo maringotky?
Nároky netopýrů na úkryty jsou dosud nedostatečně prozkoumané, o některých
druzích toho víme ještě málo. Zpravidla by ale měl úkryt poskytovat:
•
•
•
•

ochranu proti větru a vodě
stálé mikroklima
ochranu před predátory (např. kunami)
dost prostoru, aby se tam vešla kolonie

Většina druhů netopýrů své úkryty mění často, některé i denně. Jedna dutina
ve starém stromě proto nemůže zajistit přežití netopýří populace. Existuje několik možných důvodů, proč netopýři úkryty často mění:
•
•
•
•
•

vliv parazitů
únik před predátorem (oklamání predátora)
nevhodné mikroklima
seznamování se s potenciálními novými úkryty
konkurence, vytlačení z úkrytu
(mnohé jiné druhy živočichů také hledají vhodný úkryt).

Za přirozených podmínek se tvoří dutiny a štěrbiny v kmenech
stromů od určitého stáří a průměru v důsledku poškození při
bouřkách, hnití, činnosti datlovitých ptáků nebo zásahu bleskem. Tyto dutiny a škvíry využívá jako své úkryty asi 50 různých druhů obratlovců, mezi nimiž je nejméně 10 druhů netopýrů. Dutiny ve stromech můžeme označit jako "vily", protože
jsou prostorné a někdy mohou hostit i stovku netopýrů. Mezi
pozoruhodné obyvatele stromových dutin patří netopýři rezavý
a stromový. Přesto, že to jsou typicky "stromoví netopýři",
akceptují i umělé budky jako náhražku přirozených úkrytů.
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Některé druhy osídlují i ptačí budky, ale vhodnější jsou speciální
budky pro netopýry. V současné době se používá široká škála
typů a velikostí těchto budek a jejich vyvěšování pomáhá zvýšit
a udržet nabídku úkrytů a tím pravděpodobně i udržet netopýří
populace v lesích. Životnost budek je však krátkodobá a vyžadují údržbu, takže jako alternativa ke ztraceným přirozeným
úkrytům nestačí. Mohou se z nich stát i pasti, pokud se tam
netopýři pokusí přezimovat, protože budky obvykle nejsou mrazuvzdorné. Z posledních let je známo několik nálezů netopýrů
rezavých zmrzlých v budkách. Netopýří budky proto mohou
sloužit jen jako dočasná náhražka, jakési "maringotky" tam, kde
je v lesích málo přirozených úkrytů, což se týká zvláště monokultur jehličnatých stromů. Z dlouhodobé perspektivy je však
vhodné snižovat počet budek, aniž by došlo ke krátkodobému
nedostatku úkrytových možností. Znamená to, že zároveň se
snižováním počtu umělých úkrytů je třeba obnovovat přirozené
úkryty. Vyvěšování nových sérií netopýřích budek je užitečné
jen při současné změně lesního hospodářství tak, aby existovala
trvalá nabídka dostatečného počtu doupných stromů.

Dutina této
uříznuté větve sloužila
netopýrům jako úkryt

Po netop˘ru velkém je to druh˘ nejvût‰í netop˘r ve stﬁední Evropû; váÏí také kolem 30 g. (Není
poãítán netop˘r obrovsk˘, Nyctalus lasiopterus, kter˘ váÏí aÏ kolem 60 g. Îije sice v jiÏní
Evropû, ale do stﬁední Evropy zaletuje, pozn. pﬁekl.) Netop˘r rezav˘ má silné,
pomûrnû krátké a ‰iroké boltce s paliãkovitû roz‰íﬁen˘mi u‰ními víãky (tragy)
a hedvábnou rezavû hnûdou srst. Dlouhá a úzká kﬁídla mu umoÏÀují rychle létat
a lovit ve voln˘ch vzdu‰n˘ch vrstvách. Tito netop˘ﬁi dovedou dvakrát roãnû
pﬁekonat velké vzdálenosti mezi místy, kde Ïijí v létû, a zimovi‰ti, ãímÏ se
podobají taÏn˘m ptákÛm. Zatím se neví, zda jsou taÏné jen nûkteré nebo
v‰echny populace tohoto druhu. Byly zji‰tûny pﬁelety dlouhé kolem 1000
km, napﬁ. ze severního Nûmecka do ·v˘carska (nebo z Pobaltí do âech,
pozn. pﬁekl.). Reprodukãní kolonie, v nichÏ 20 aÏ 50 samic rodí a kojí
mláìata, jsou vÏdycky v dutinách
stromÛ, na území Nûmecka se
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
nacházejí hlavnû v severních
a severov˘chodních oblastech. Bûhem migrací v dubnu a kvûtnu
a pak od konce srpna se velké poãty netop˘rÛ rezav˘ch doãasnû koncentrují podél ﬁek. LuÏní lesy a stromy kolem ﬁek jsou v té dobû dÛleÏit˘mi místy úkrytÛ i lovi‰ti. Zimní kolonie mohou b˘t ve star˘ch dut˘ch
stromech, v hlubok˘ch skalních ‰tûrbinách nebo v lidsk˘ch stavbách.
V konstrukci mostu poblíÏ mûsta Kiel pﬁezimuje aÏ 5000 jedincÛ. Netop˘r
rezav˘ mÛÏe ob˘vat dutiny kmenÛ a vûtví po cel˘ rok, a to aÏ do v˘‰e stromov˘ch korun. V létû
jsou takové úkryty ãasto stﬁídány, nûkdy kaÏdé dva aÏ tﬁi dny. Stromové dutiny jsou dÛleÏité
také jako místa sociálních kontaktÛ. (Území na‰eho státu patﬁí k oblastem, kde se druh
vyskytuje celoroãnû. Známe letní i zimní kolonie z dut˘ch stromÛ a páﬁící úkryty, které
koncem léta obsazují silní teritoriální samci a lákají do nich samice. Známe také zimní
úkryty ve skalách na území âeského a Moravského krasu a zimní i pﬁechodné úkryty
v budovách na území Prahy, Brna, Pardubic i dal‰ích mûst, pozn. pﬁekl.)

Je zﬁetelnû men‰í neÏ pﬁedchozí, váÏí jen polovinu, a je
mnohem vzácnûj‰í. Srst má hnûdou bez rezavého nádechu,
jinak je ale podobn˘, takÏe mladé jedince netop˘ra rezavého si lze splést s netop˘rem stromov˘m. Stejnû jako
pﬁedchozí druh se vyskytuje na vût‰inû území Evropy
kromû nejsevernûj‰ích oblastí a je také taÏn˘. Zdá se, Ïe
oblasti letního a zimního v˘skytu se pﬁekr˘vají jen málo nebo
vÛbec ne, ale to bude muset provûﬁit dal‰í v˘zkum. Nálezy krouÏkovan˘ch jedincÛ prokázaly pﬁesuny na velké vzdálenosti, napﬁ. z jiÏního Durynska do jiÏní Francie nebo ze
Saska-Anhaltska do ·panûlska. Reprodukãní kolonii
Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
mÛÏe tvoﬁit aÏ 70 samic, ale velké zimní kolonie
jako u netop˘ra rezavého nebyly zji‰tûny. Nûkdy se jednotliví netop˘ﬁi stromoví pﬁimíchají
do kolonií pﬁíbuzného vût‰ího druhu. âesk˘ název dobﬁe vystihuje vazbu tohoto netop˘ra
na stromové úkryty od dutin po pukliny a trhliny, které mohou b˘t i vysoko v korunû
stromu. V letním období jsou tyto úkryty stﬁídány kaÏdé dva aÏ ãtyﬁi dny.
Oba druhy rodu Nyctalus létají rychle a loví hmyz ve volném prostoru. Jejich lovi‰tû
nejsou uvnitﬁ lesních porostÛ, ale spí‰e nad pasekami, lesními okraji a nad vodou, aÈ uÏ
to jsou ﬁeky, rybníky, jezera nebo umûlé vodní nádrÏe. Z úkrytÛ létají na lovi‰tû 10 i více
kilometrÛ.
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MoÏné stromové úkryty

Stromová vidlice může
obsahovat prostorné dutiny.
Ukrývají se tam např. netopýři
stromoví, jak bylo prokázáno
pomocí radiotelemetrie
(sledování netopýrů
s vysílačkami).

Dutinu strakapouda nebo
jiného datlovitého
ptáka mohou osídlit různé
druhy. I neodborník takový úkryt netopýří kolonie někdy objeví podle toho, že od
otvoru se táhne dolů tmavý pruh po vytékající
moči a exkrementech. Často je původcem netopýr rezavý nebo vodní.

Úder blesku může vytvořit trhliny v kmeni,
které jsou pak rozšířeny dalšími
povětrnostními vlivy a hnitím.
Mohou tak vzniknout velké
prostory pro reprodukční
kolonii 50 jedinců (jako
na snímku) nebo
dokonce pro zimní
kolonii 700 netopýrů rezavých.
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Duté větve z korun
starých stromů se často
po bouřce ulomí. Někdy se pak ukáže, že dříve
hostily netopýry.

Někteří netopýři ani moc prostoru nepotřebují, rádi se totiž dotýkají stěn úkrytu
a preferují proto úzké štěrbiny.
Prostory pod uvolněnou kůrou jim
velmi vyhovují, ale lesníci to
nevědí a dávají kůru strhnout.
Netopýr černý obsazuje takřka
výhradně úkryty tohoto typu
a často je střídá, druh stromu přitom nerozhoduje. Ukázaly to telemetrické výzkumy v rámci projektu.
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Kácení stromů a úkryty netopýrů
Pro získání dřeva k dalšímu zpracování se stromy kácejí tehdy, když je to ekonomicky nejvýhodnější
- to znamená, když jsou ještě poměrně mladé. Přirozené dutiny a štěrbiny však u většiny druhů
stromů vznikají v mnohem pozdějším věku. Proto většina produkčních lesů ve střední Evropě
neposkytuje obyvatelům stromových dutin dostatek přirozených úkrytů.
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Je pﬁibliÏnû stejnû velk˘
jako netop˘r ãern˘ a je
skoro v‰ude v Evropû
hojn˘ u rybníkÛ, jezer a
pomalu tekoucích vod.
Vût‰inu potravy získává tak,
Ïe vytrvale létá tûsnû nad vodou a
velk˘mi tlapkami shrabuje z vodní hladiny hmyz, zejména dospûlce ãeledû
pakomárovití (Chironomidae). Místy dosahuje pro netop˘ry nezvykle
vysoké populaãní hustoty, napﬁ. v rybniãnaté krajinû severozápadnû od
mûsta Erlangen byla vypoãtena hustota 65 jedincÛ na ãtvereãn˘ kilometr.
Letní úkryty reprodukãních kolonií i jednotlivcÛ jsou nejãastûji ve stromech. Mezi úkryNetopýr vodní (Myotis
tem a lovi‰tûm tito netop˘ﬁi snadno uletí
vzdálenost 7 - 8 km. Nicménû pﬁednost dávají dutinám a ‰tûrbinám (ãasto
v Ïiv˘ch stromech), které jsou na okrajích porostÛ, hrázích rybníkÛ nebo
bﬁezích ﬁek ne dále neÏ 1,5 km od nejbliÏ‰í vody. KaÏdé tﬁi aÏ ãtyﬁi dny
tyto úkryty stﬁídají. Jako zimovi‰tû slouÏí netop˘ru vodnímu hlavnû podzemní prostory.

daubentonii)

Přirozené nejvyšší stáří stromů a stáří v době kácení. Hodnoty (roky) se mohou lišit
podle místních podmínek (zdroj: SCHERZINGER 1996, modifikováno a doplněno).

Druh stromu

Přirozené nejvyšší
stáří (roky)

Stáří v době
kácení (roky)

Dub letní (Quercus robur)
Dub zimní (Quercus petraea)
Buk lesní (Fagus sylvatica)
Habr obecný (Carpinus betulus)
Javor klen (Acer pseudoplatanus)
Lípa (Tilia)
Olše (Alnus)
Topol (Populus)
Jilm (Ulmus)
Smrk (Picea)
Jedle (Abies)
Borovice (Pinus)

900
900
400 - 600
160
250 - 270
800 - 1000
100 - 150
200 - 400
500 - 800
300 - 400
200 - 400
300 - 600

160 - 240
160 - 240
120 - 160
100
100
80 - 120
60 - 100
50 - 80
80 - 120
90 - 120
120 - 140
100 - 160

Z á v û r y

Tento mal˘ netop˘r váÏí kolem 10 g, má dlouhou skoro ãernou srst a malé u‰i
spojené nad ãelem. V létû se s ním setkáme jen zﬁídka, i kdyÏ je místy v lesích
docela hojn˘. Dává pﬁednost takov˘m úkrytÛm, kde se mÛÏe dot˘kat stûn
hﬁbetní i bﬁi‰ní stranou tûla. Letní úkryty kolonií i jednotlivcÛ jsou pod uvolnûnou kÛrou (nûkdy i tenk˘ch kmenÛ) nebo za okenicemi
budov, vÏdycky v blízkosti lesa nebo pﬁímo v lese.
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Reprodukãní kolonie jsou malé, dospûl˘ch samic v
nich není víc neÏ 10 - 15, a své úkryty stﬁídají i kaÏd˘ den. Loví v lese ve v˘‰i stromov˘ch korun.
Létají pomûrnû rychle a pouÏívají lesní cesty jako spojnice mezi rÛzn˘mi lovi‰ti. Pﬁezimují v podzemních prostorech (velké zimní kolonie jsou známé napﬁ. z chladn˘ch ‰tol v Jeseníkách, pozn.
pﬁekl.).

1. Dutiny ve stromech musí splňovat několik podmínek, aby mohly fungovat jako úkryty netopýrů:
poskytovat dostatečný prostor pro reprodukční kolonie a sociální interakce, chránit před nepříznivým počasím a predátory, mít stálé mikroklima.
2. Netopýři používají velmi rozmanité stromové úkryty.
3. Pro řadu druhů jsou hlavními úkryty dutiny vytesané datlovitými ptáky. Ochrana těchto ptáků znamená také ochranu netopýrů.
4. Nabídka stromových dutin závisí na populačních hustotách datlovitých ptáků a ty závisejí na stáří
porostu a zastoupení listnatých dřevin.
5. Popsat "optimální" stromový úkryt pro netopýry jako takové je téměř nemožné a dokonce i úkryt
nejvhodnější pro určitý druh se dá těžko definovat, vzhledem k rozdílům mezi získanými
poznatky. Jisté však je, že k osídlení netopýry se hodí úkryt, který:
• je zabezpečen proti průvanu
• je chráněn před vniknutím dešťové vody
• má dutinu hlavně nad vletovým otvorem nebo je naspodu úplně otevřen
• umožňuje volný přílet netopýrů ke vstupnímu otvoru; u rychle létajících druhů nesmí být
otvor zakrytý vůbec a musí se nacházet alespoň 2 m nad zemí, u druhů létajících pomalu
(např. netopýr velkouchý, řasnatý nebo ušatý) může být úkryt i níže ve vegetaci, ale otvor
musí být aspoň částečně volný.
6. Počet dostupných úkrytů musí být vyšší než počet používaných úkrytů, aby se netopýří populace
udržely i při náhlé ztrátě vhodných stromů.
Komerčně pěstovaný lesní porost starý 120 let by měl trvale poskytovat 25 až 30 dutin a štěrbin
na hektar porostu, aby pro přirozené společenstvo netopýrů zajistil potřebnou nabídku úkrytů. To
představuje průměrně 7 až 10 doupných stromů na hektar.

11

Kácení stromů a úkryty netopýrů
Pro získání dřeva k dalšímu zpracování se stromy kácejí tehdy, když je to ekonomicky nejvýhodnější
- to znamená, když jsou ještě poměrně mladé. Přirozené dutiny a štěrbiny však u většiny druhů
stromů vznikají v mnohem pozdějším věku. Proto většina produkčních lesů ve střední Evropě
neposkytuje obyvatelům stromových dutin dostatek přirozených úkrytů.

10

Je pﬁibliÏnû stejnû velk˘
jako netop˘r ãern˘ a je
skoro v‰ude v Evropû
hojn˘ u rybníkÛ, jezer a
pomalu tekoucích vod.
Vût‰inu potravy získává tak,
Ïe vytrvale létá tûsnû nad vodou a
velk˘mi tlapkami shrabuje z vodní hladiny hmyz, zejména dospûlce ãeledû
pakomárovití (Chironomidae). Místy dosahuje pro netop˘ry nezvykle
vysoké populaãní hustoty, napﬁ. v rybniãnaté krajinû severozápadnû od
mûsta Erlangen byla vypoãtena hustota 65 jedincÛ na ãtvereãn˘ kilometr.
Letní úkryty reprodukãních kolonií i jednotlivcÛ jsou nejãastûji ve stromech. Mezi úkryNetopýr vodní (Myotis
tem a lovi‰tûm tito netop˘ﬁi snadno uletí
vzdálenost 7 - 8 km. Nicménû pﬁednost dávají dutinám a ‰tûrbinám (ãasto
v Ïiv˘ch stromech), které jsou na okrajích porostÛ, hrázích rybníkÛ nebo
bﬁezích ﬁek ne dále neÏ 1,5 km od nejbliÏ‰í vody. KaÏdé tﬁi aÏ ãtyﬁi dny
tyto úkryty stﬁídají. Jako zimovi‰tû slouÏí netop˘ru vodnímu hlavnû podzemní prostory.

daubentonii)

Přirozené nejvyšší stáří stromů a stáří v době kácení. Hodnoty (roky) se mohou lišit
podle místních podmínek (zdroj: SCHERZINGER 1996, modifikováno a doplněno).

Druh stromu

Přirozené nejvyšší
stáří (roky)

Stáří v době
kácení (roky)

Dub letní (Quercus robur)
Dub zimní (Quercus petraea)
Buk lesní (Fagus sylvatica)
Habr obecný (Carpinus betulus)
Javor klen (Acer pseudoplatanus)
Lípa (Tilia)
Olše (Alnus)
Topol (Populus)
Jilm (Ulmus)
Smrk (Picea)
Jedle (Abies)
Borovice (Pinus)

900
900
400 - 600
160
250 - 270
800 - 1000
100 - 150
200 - 400
500 - 800
300 - 400
200 - 400
300 - 600

160 - 240
160 - 240
120 - 160
100
100
80 - 120
60 - 100
50 - 80
80 - 120
90 - 120
120 - 140
100 - 160

Z á v û r y

Tento mal˘ netop˘r váÏí kolem 10 g, má dlouhou skoro ãernou srst a malé u‰i
spojené nad ãelem. V létû se s ním setkáme jen zﬁídka, i kdyÏ je místy v lesích
docela hojn˘. Dává pﬁednost takov˘m úkrytÛm, kde se mÛÏe dot˘kat stûn
hﬁbetní i bﬁi‰ní stranou tûla. Letní úkryty kolonií i jednotlivcÛ jsou pod uvolnûnou kÛrou (nûkdy i tenk˘ch kmenÛ) nebo za okenicemi
budov, vÏdycky v blízkosti lesa nebo pﬁímo v lese.
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Reprodukãní kolonie jsou malé, dospûl˘ch samic v
nich není víc neÏ 10 - 15, a své úkryty stﬁídají i kaÏd˘ den. Loví v lese ve v˘‰i stromov˘ch korun.
Létají pomûrnû rychle a pouÏívají lesní cesty jako spojnice mezi rÛzn˘mi lovi‰ti. Pﬁezimují v podzemních prostorech (velké zimní kolonie jsou známé napﬁ. z chladn˘ch ‰tol v Jeseníkách, pozn.
pﬁekl.).

1. Dutiny ve stromech musí splňovat několik podmínek, aby mohly fungovat jako úkryty netopýrů:
poskytovat dostatečný prostor pro reprodukční kolonie a sociální interakce, chránit před nepříznivým počasím a predátory, mít stálé mikroklima.
2. Netopýři používají velmi rozmanité stromové úkryty.
3. Pro řadu druhů jsou hlavními úkryty dutiny vytesané datlovitými ptáky. Ochrana těchto ptáků znamená také ochranu netopýrů.
4. Nabídka stromových dutin závisí na populačních hustotách datlovitých ptáků a ty závisejí na stáří
porostu a zastoupení listnatých dřevin.
5. Popsat "optimální" stromový úkryt pro netopýry jako takové je téměř nemožné a dokonce i úkryt
nejvhodnější pro určitý druh se dá těžko definovat, vzhledem k rozdílům mezi získanými
poznatky. Jisté však je, že k osídlení netopýry se hodí úkryt, který:
• je zabezpečen proti průvanu
• je chráněn před vniknutím dešťové vody
• má dutinu hlavně nad vletovým otvorem nebo je naspodu úplně otevřen
• umožňuje volný přílet netopýrů ke vstupnímu otvoru; u rychle létajících druhů nesmí být
otvor zakrytý vůbec a musí se nacházet alespoň 2 m nad zemí, u druhů létajících pomalu
(např. netopýr velkouchý, řasnatý nebo ušatý) může být úkryt i níže ve vegetaci, ale otvor
musí být aspoň částečně volný.
6. Počet dostupných úkrytů musí být vyšší než počet používaných úkrytů, aby se netopýří populace
udržely i při náhlé ztrátě vhodných stromů.
Komerčně pěstovaný lesní porost starý 120 let by měl trvale poskytovat 25 až 30 dutin a štěrbin
na hektar porostu, aby pro přirozené společenstvo netopýrů zajistil potřebnou nabídku úkrytů. To
představuje průměrně 7 až 10 doupných stromů na hektar.

11

Bekyně velkohlavá

Kam na veãeﬁi - kde a co netop˘ﬁi v lesích loví
Zdá se nám, že v noci je v lesích ticho. Ve skutečnosti tam zaznívají četné signály, ale jejich kmitočet je v oblasti ultrazvuku, takže je neslyšíme. Lidé mohou
slyšet pouze dorozumívací "sociální" hlasy netopýrů, jejichž frekvence je nízká
a leží v oblasti vnímání našeho sluchu. Proto můžeme za teplých letních dnů při
procházce lesem zaslechnout např. cvrčivé zvuky, kterými se ze stromové
dutiny ozývají netopýři rezaví. Signály vydávané většinou netopýřích druhů při
lovu jsou naproti tomu zcela neslyšitelné, pokud nepoužijeme speciální netopýří
detektor.
Všichni naši netopýři se živí výhradně členovci, hlavně hmyzem, některé druhy
loví i pavouky a sekáče. Za jednu noc mohou zkonzumovat potravu o váze až
třetiny jejich vlastní tělesné váhy. Netopýr rezavý nebo velký (vážící asi 30 g)
spotřebuje kolem 10 g hmyzu, netopýr hvízdavý, který váží jen 5 g, ho spotřebuje 1,5 - 2 g. Za celé letní období je to slušná dávka. Od května do října
sežere např. jeden netopýr vodní asi 60 000 pakomárů a jeden netopýr velký
asi 9 000 střevlíků. Kolonie netopýra velkého se 300 dospělými samicemi
a jejich mláďaty spotřebuje za jednu letní sezónu 550 kg hmyzu, který pochází
hlavně z lesa.
Význam netopýrů pro biologický boj se škůdci se stane zřejmým, když si uvědomíme, že v té obrovské biomase zkonzumovaného hmyzu jsou i významní
lesní škůdci, např. obaleč dubový. V době jeho kalamitního výskytu loví tento
druh i ti netopýři, kteří jsou normálně zaměřeni jinak. Při jednom přemnožení
bylo zjištěno, že kolonie 800 netopýrů velkých spotřebovala denně kolem
55 000 těchto motýlů. Už z tohoto důvodu je podpora netopýrů prospěšná pro
majitele a správce lesů.
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Netopýři využívají k lovu potravy v lese všechna patra a všechny struktury.
Specifická kombinace anatomie, tvaru křídla a echolokačního chování (způsob
vysílání a přijímání ultrazvukových signálů) určuje, jakou potravní niku zaujímá
ten který druh.

Je to mal˘ netop˘r váÏící 8 aÏ 12 g. Jak ﬁíká
název, má tento netop˘r velké u‰i, ale na rozdíl
od netop˘ra u‰atého a dlouhouchého nejsou nad
ãelem spojené. ·iroká kﬁídla, velké boltce a urãit˘
typ echolokace mu umoÏÀují vyhledávat a sbírat koﬁist sedící na listech nebo kmenech,
jako jsou pavouci a sekáãi. Létá pomal˘m tﬁepotav˘m letem
mezi vegetací. V létû vyuÏívá lesy
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
nejvíc ze v‰ech evropsk˘ch netop˘rÛ. Reprodukãní kolonie mají obvykle do 20 samic a nejãastûji jsou v dutinách stromÛ (osídlují i budky, pozn. pﬁekl). Jejich lovecké teritorium mûﬁí
nejménû 250 ha a tvoﬁí ho vícepatrov˘ listnat˘ nebo smí‰en˘ les s ﬁídk˘m podrostem. Kolonie Ïijící ve stejném lese jsou si navzájem pﬁíbuzné a tvoﬁí jednu
sociální jednotku. Své úkryty stﬁídají prÛmûrnû jednou za dva dny. Jednotlivci
se ukr˘vají pod kÛrou a v mal˘ch dutinách, nûkdy i pﬁi patû stromÛ. V zimû se
tento druh najde zﬁídka, v‰echny nálezy jsou z jeskyní a ‰tol.

Je stejnû velk˘ jako netop˘r u‰at˘
a velkouch˘. V létû se ukr˘vá ve
‰tûrbinách budov a v dutinách
stromÛ, pouÏívá i dutiny
v pomûrnû tenk˘ch kmenech.
Stromové úkryty mûní v intervalu jeden aÏ ãtyﬁi dny.
Potravnû není na les vázán tolik jako pﬁedchozí druh. V˘zkum uskuteãnûn˘
v rámci projektu ukázal, Ïe podíl ãasu stráveného lovem v lese se u netop˘ra
ﬁasnatého mûní bûhem sezóny, nejvût‰í je koncem
léta a na podzim. Asi to souvisí s tvorbou tukov˘ch
Netopýr řasnatý (Myotis
zásob pﬁed zimním spánkem. I tento druh loví mezi
vegetací od korun po keﬁové patro a ãást potravy sbírá z povrchÛ. Pﬁezimuje
v podzemních prostorech.

nattereri)
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nattereri)
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Lovištěm rychle létajících druhů jsou
volné vzdušné vrstvy nad korunami
stromů, nad pasekami a lesními
okraji, vysoko nad vodou, ale také
pod korunami ve vysokokmenných
řídkých lesích bez keřového patra.
Tak loví netopýr rezavý, stromový
a černý.

MoÏná lovi‰tû

Lov ve volném prostoru (nad lesní klenbou)
Lov ve volném prostoru
(na lesních světlinách, pasekách, nad vodou)
Sbírání z povrchu (listí, větví, kmenů)
Sbírání z povrchu (půdy, hrabanky)

Světliny vzniklé po pádu
stromů, např. při
bouřce nebo vichřici,
představují loviště
vhodná téměř pro
všechny druhy
netopýrů.

Rybníky a tůně
v lesích a na jejich okrajích
lákají hmyz a mohou sloužit jako loviště všem
druhům. (Přímo z hladiny sbírají kořist netopýr
vodní a pobřežní, pozn. překl.)
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V hustých bukových
porostech zůstává lesní
půda z větší části pokryta opadaným listím, protože se k ní
dostává málo světla. To jsou ideální
podmínky pro netopýra velkého, který
se živí hlavně střevlíkovitými brouky
a detekuje je podle šustění v listí. (Ze
země sbírá kořist také netopýr východní,
pozn. překl.) Mezi kmeny listnatých stromů proletují i rychle létající druhy. (Kolem korun v parcích běžně
loví netopýr večerní, pozn. překl.)

Hledání kořisti
v husté vegetaci stromových korun i nižších lesních pater
vyžaduje speciální
adaptace. Netopýři
velkouchý, ušatý a řasnatý sbírají sedící kořist
z listí, větví a kmenů. (Sběr
sedící kořisti včetně denních
much, housenek motýlů
a pavouků je také hlavní potravní
strategií teplomilného netopýra brvitého,
který je běžný na Moravě, pozn. překl.)

Mnoho netopýrů používá lesní
cesty a průseky jako pojítko mezi
dvěma lovišti. Vegetace na okrajích cest
může být také zdrojem loveného hmyzu.
Zároveň poskytují okraje cest i volnou půdu k lovu
kořisti na zemi.

Jedním z hlavních výsledků projektu je zjištění, že pro netopýry mají zásadní význam
spojnice mezi lesem a okolní
zemědělskou krajinou. Takovými spojovacími články
jsou lesní okraje, stromořadí, živé ploty, potoky
a jejich pobřežní vegetace.
Vnější a vnitřní okraje porostů
s bohatou flórou, lesní louky,
rybníky, malé paseky a světliny
slouží netopýrům pro orientaci i jako
místa, kde se koncentruje potrava.
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V˘znam urãit˘ch lesních typÛ
V údolích řek

Les v říční nivě

Za starých časů byla údolí vodních toků porostlá hustými lesy, které
se rozvíjely v souladu s dynamikou záplav. Lesy v říčních nivách
(včetně lužních lesů) poskytují netopýrům obě základní životní podmínky: množství úkrytů a nadbytek
potravy. Proto jsou obzvlášť atraktivní pro migrující druhy jako místa zastávek na jejich dlouhých
cestách, které podnikají dvakrát do roka. Během několika týdnů při jarních a podzimních migracích
bývají v lesích podél řek nacházeni netopýři rezaví, stromoví a parkoví ve velkých počtech. Možná, že
řeky jsou důležité pro orientaci migrujících netopýrů, ale to bude muset objasnit další výzkum. Ve srovnání s ptáky je o migračním chování a prostorové paměti netopýrů známo velmi málo.
Všude tam, kde zůstaly zbytky lesů lemujících řeky, měly by být rozumně obhospodařovány a chráněny. Tam, kde to je možné, je žádoucí zvětšit rozlohu těchto lesních porostů a obnovit přirozený
vodní režim. Pro některé druhy netopýrů jsou tyto lesy patrně nejdůležitějšími biotopy ze všech, kterými putují během migrací mezi letními a zimními stanovišti.
Ve větších výškách
Horské lesy (800 m nad mořem a výše), otevřené horské terény, skály a pastviny představují také
komplex biotopů důležitých pro netopýry. V Německu bylo v zóně horských lesů zjištěno 19 druhů,
z toho u sedmi tam byly nalezeny reprodukční kolonie. Horské lesy
poskytují netopýrům jak úkryty, tak i loviště. Drsné klimatické podmínky vedou k tomu, že potenciální netopýří úkryty pod kůrou odumírajících stromů vznikají rychleji než v nížinách. Hospodaření v těchto
lesích by mělo podporovat původní místní druhy stromů.
V ČR žijí v letním období v horských lesích (od 500 m výše) tyto
druhy: netopýr Brandtův, vousatý, severní, pestrý a ušatý, místy tam
vystupuje také netopýr černý, rezavý a hvízdavý. Kromě toho se
v lesních komplexech našich hor (Krkonoše, Jeseníky, Šumava atd.)
nacházejí rozsáhlé systémy podzemních štol, kde netopýři masově
přezimují (odstavec doplnil překl.).
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Závûry

Horský les a louka

Ke zlepšení životního prostředí a zvýšení potravní nabídky pro netopýry je potřebné vytvářet lesy
s velkou rozmanitostí biotopů a původní skladbou dřevin, s přihlédnutím k místním a regionálním
podmínkám. Lesní hospodaření by mělo tolerovat přirozená sukcesní stádia od počátečního (paseka)
přes mladý po produkční les a pokud možno i stádium klimaxu (prales) nebo alespoň jednotlivé
staré odumírající stromy. Sukcesní plochy se mohou vyvíjet paralelně vedle sebe nebo mohou být
světliny a různě staré porosty navzájem promíchány. Různá vývojová stádia lesa poskytnou netopýrům potřebné biotopy i na malém území.

VáÏí jen 6 aÏ 8 g a s netop˘rem hvízdav˘m patﬁí mezi nejmen‰í druhy.
(Nové v˘zkumy ukázaly, Ïe netop˘r hvízdav˘ zahrnuje dva druhy, oba
váÏí kolem 5 g a oba Ïijí i v lesích. Jeden se nadále jmenuje netop˘r hvízdav˘, P. pipistrellus, druh˘ netop˘r nejmen‰í, P. pygmaeus
- ten je hojn˘ v luÏních lesích níÏin, pozn. pﬁekl.) Netop˘r parkov˘ je taÏn˘ druh, dvakrát roãnû migruje podobnû jako netop˘r rezav˘ a stromov˘. KrouÏkování prokázalo mnoho pﬁípadÛ pﬁeletÛ dlouh˘ch kolem 1000 km, nejdál 1900 km mezi
Loty‰skem a jiÏní Francií. Bûhem migrací v dubnu/kvûtnu
a srpnu/záﬁí se tito
Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
netop˘ﬁi shromaÏìují
v lesích podél ﬁek, které jim
poskytují doãasné úkryty i lovi‰tû. Také letní reprodukãní kolonie b˘vají
v níÏinn˘ch lesích poblíÏ vody. Jako úkryty jim slouÏí dutiny a ‰tûrbiny v kmenech a vûtvích nebo
prostory pod kÛrou. V zimû jsou nalézány malé skupiny tûchto netop˘rÛ ve stromech a v budovách (u nás pouze v budovách, pozn. pﬁekl.).

Co je "lesní netop˘r"
Co dělá z netopýra, který se vyskytne v lese, pravého lesního netopýra? Už jsme se o tom zmínili: je to stupeň využívání stromových úkrytů a lesních lovišť. Následující graf nastiňuje přibližné pořadí druhů podle těchto kritérií. (Graf se týká Německa
a nejsou v něm zachyceny všechny druhy netopýrů zjištěné u nás. Vztah většiny našich druhů k lesu je ale podobný, proto je
graf ponechán beze změn, pozn. překl.) Na lesních biotopech je nejvíce závislý netopýr velkouchý, jehož letní i přechodné úkryty
jsou v lesním prostředí a který tam také získává veškerou potravu. Výsledky výzkumu ale jasně ukázaly, že mu nevyhovují
všechny druhy lesů stejně, nejraději má dobře strukturované listnaté a smíšené lesy. I tam však ve stromech přezimuje jen
vzácně. Žádný evropský netopýr není výlučně lesní.
STROM - letní úkryt
Stupeň využití
Netopýr velkouchý
Netopýr stromový
Netopýr rezavý
Netopýr parkový
Netopýr černý
Netopýr vodní
Netopýr ušatý
Netopýr řasnatý
Netopýr Brandtův
Netopýr vousatý
Netopýr velký
Netopýr brvitý
Netopýr hvízdavý
Netopýr pobřežní
Netopýr večerní
Netopýr dlouhouchý
Netopýr severní
Netopýr pestrý
Vrápenec malý
Vrápenec velký
? = nedostatek poznatků
o = příležitostně

nízký

vysoký

STROM - zimní úkryt
nízký

vysoký

LES - loviště
nízký

vysoký

?

?
?
?
?
?
o
?
?

?
?
?

?
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Co mÛÏeme podniknout
Opatření doporučená ke zlepšení podmínek života netopýrů v lese
Zásadní zdroje jsou úkryty a potrava. Cílená lesnická opatření mohou posílit tyto zdroje a tak zlepšit
podmínky života netopýrů. Následující doporučení nejsou míněna jako univerzální, nelze je použít
všechna v rámci jednoho lesního porostu nebo polesí. Spíše se jedná o seznam možných opatření,
z nichž lze vybírat podle místních podmínek, praktické proveditelnosti a druhového spektra netopýrů.

Je to velmi pohybliv˘ mal˘ netop˘r, váÏí 5 aÏ 8 g.
UváÏíme-li pﬁirozené potﬁeby tohoto druhu,
jasnû z toho vyplyne dÛleÏitost spojení mezi
lesem a okolní krajinou. Sledování samic jedné
reprodukãní kolonie usídlené ve stromovém
úkrytu ukázalo, Ïe pravidelnû létaly lovit aÏ 11 km
daleko. NeÏli se jim narodila mláìata, lovily
uvnitﬁ lesa. Pozdûji se pﬁi letu na lovi‰tû orientovaly podle stromoﬁadí a kanálÛ. StupeÀ
vyuÏívání lesNetopýr Brandtův (Myotis
ních lovi‰È se u tohoto
druhu bûhem sezóny mûní podobnû jako u netop˘ra
ﬁasnatého. Netop˘r BrandtÛv se v létû ukr˘vá v tûsn˘ch dutinách a ‰tûrbinách kmenÛ
nebo za obloÏením budov v lese a u lesa. Pﬁezimuje v podzemních prostorech (velká
zimní seskupení jsou známá ze spodních nezalednûn˘ch pater Dob‰inské jeskynû na Slovensku, pozn. pﬁekl.).

Cíle ochrany netopýrů

Doporučení pro lesní hospodáře

• vytvoření dvoustupňové sítě netopýřích úkrytů s cílem dlouhodobě zajistit
nabídku 25 až 30 stromových dutin
čili 7 až 10 stromů s potenciálními
úkryty na hektar zralého porostu

• 1. stupeň: zabezpečit síť stromů, které již mají dutiny vytvořené strakapoudy nebo hnitím, trhliny v kmenech
nebo uvolněnou kůru. Vzdálenosti mezi takovými skupinami stromů by neměly být větší než 1000 m
• 2. stupeň: vytvořit síť nástupců stromů 1. stupně. Vybrané stromy by pokud možno měly vykazovat známky vzniku dutin nebo jiného poškození, např. napadení houbami
• označit a chránit známé stromy s letními a zimními úkryty netopýrů

• zachování nebo vytvoření potravních
biotopů pro druhy, které loví ve volném vzdušném prostoru, např. pro
netopýra stromového

• udržovat malé světliny a mýtiny (o velikosti do 0,5 - 1 ha), vzniklé přírodními procesy nebo kácením a novou výsadbou
• porážet stromy ve skupinách
• zakládat rybníky (s minimální plochou 200 m2)

• zachování nebo vytvoření potravních
biotopů pro druhy, které loví v husté
vegetaci, např. pro netopýra velkouchého, řasnatého a ušatého

• zvětšit plochu bylinného a keřového patra až do 20 - 30 % pokryvnosti
• částečně rozvolnit klenbu stromových korun, aby se zvýšila intenzita světla a tím podpořil rozvoj
keřového patra (zápoj korun kolem 80 %)
• tolerovat sukcesní plochy

• zachování nebo zvětšení objemu stromových korun s vysokou produkcí potravy,
např. pro netopýra velkouchého, vousatého a Brandtova
• udržení mezer v korunovém patru stromů
jako zdroje pro produkci potravy vhodné
pro všechny druhy netopýrů

• vysazovat listnaté stromy vhodné pro místní podmínky, např. dub, buk, habr (druhy s vysokou početností
hmyzu)
• nekácet staré stromy (zvláště duby) a prosvětlit jejich okolí, aby se zvýšila početnost hmyzu

• vytvoření přístupné půdy a volného
prostoru do výše asi 1 m nad ní, což
je důležité pro netopýra velkého

• dosáhnout na vybraných plochách stav vysokokmenného lesa bez podrostu
• vytvořit hustý zápoj korun stromů se středně silnými kmeny (průměr 40 - 50 cm v prsní výšce) a
během stárnutí porostu zvětšovat vzdálenosti mezi nimi cílenou probírkou tak, aby intenzita světla
pronikajícího k zemi zůstala malá

MESCHEDE, A. & HELLER, K.-G.
(2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. Landwirtschaftsverlag, Münster, 374 pp.

• obecná podpora rozmanitosti struktur
prostředí a potravních zdrojů, obzvlášť
pro netopýra parkového, hvízdavého,
vousatého a Brandtova, ale prakticky
pro všechny druhy netopýrů

• pečovat o vnitřní okraje lesa podél cest, např. podporou vysokých trvalých bylin
• upravit vnější lesní okraje (do hloubky nejméně 30 m) tak, aby se jejich vegetace blížila přirozenému stavu a tvořily spojovací článek mezi lesem a okolní zemědělskou krajinou, zajistit návaznost
na aleje, živé ploty, kanály atd., obecně na biokoridory
• zakládat malé a střední rybníky (od 100 m2) a lesní louky
• obnovit podmáčená místa v lesích uzavřením drenáží a/nebo odvodňovacích stok, obnovit pobřežní
porosty kolem potoků a ve starých říčních nivách
• nepoužívat pesticidy, zejména ne insekticidy, ale provádět preventivní opatření proti škůdcům

SCHERZINGER, W. (1996): Naturschutz im Wald. Qualitätsziele einer
dynamischen Waldentwicklung. Eugen
Ulmer, Stuttgart, 447 pp.

Krok za krokem
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Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 150 str.
HORÁČEK, I. (1986): Létající savci.
Academia, Praha, 152 str.
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Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

brandtii)

SCHOBER, W. & GRIMMBERGER, E.
(1997): The bats of Europe and North
America: knowing them, identifying
them, protecting them. TFH Publications, 160 pp.

Touto informační brožurou jsme se pokusili nastínit ekologické nároky netopýrů v lesním prostředí a doporučit lesním správám, aby provedly opatření
zaměřená na ochranu netopýrů; pomohou tím i mnoha dalším živočichům.
Každá maličkost, třeba zachování starého stromu nebo přírodní úprava lesního okraje, představuje krok správným směrem.
Rádi bychom zdůraznili, že se obracíme zvláště na hospodáře v produkčních
lesích, kteří zajišťují obnovitelné zdroje dřeva pro potřeby lidské společnosti.
Porosty tohoto určení představují v Německu 96 % lesní plochy. Doporučení
týkající se zakládání a spravování přírodních rezervací budou publikována
jinde.
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Adresy

Netop˘ﬁi v lesním prostﬁedí

Veškerá zjištění výskytu netopýrů v lesích (ať už ve stromech nebo v různých stavbách, mysliveckých posedech
apod.) jsou pro nás velmi cenná. Prosím oznamte nálezy netopýrů, zejména pokud mají kroužek nebo nějakou
jinou značku, na jednu z těchto adres:

Informace a doporučení
pro správce lesů

RNDr. Vladimír Hanzal, Mgr. Eva Cepáková, Kroužkovací stanice netopýrů, c/o Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3, tel.: 283 069 211, 283 069 251, email: vladimir_hanzal@nature.cz,
eva_cepakova@nature.cz

Mgr. Radek Lučan, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), c/o Katedra zoologie BF JU, Branišovská 31,
370 05 České Budějovice, tel.: 387 772 254, e-mail: rlucan@centrum.cz

Mgr. Libuše Vlasáková, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: 267 122 372, e-mail: libuse_vlasakova@env.cz

Přeloženo podle časopisu "Landschaft als Lebensraum", svazek 4, z července 2001.
Vydal Spolkový úřad pro ochranu přírody (Bundesamt für Naturschutz)
a Německý svaz pro péči o krajinu (Deutscher Verband für Landschaftspflege).
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