Trasa pochodu Od muzea do muzea aneb i v Praze žijí netopýři –
z pohledu netopýrů
PP Obora v Uhříněvsi. Lesní druhy netopýrů rády využívají lesní cesty, okraje lesa,
louky v blízkosti jako loviště. Zajímavé úkrytové možnosti skýtá židovský hřbitov.
Netopýři při přesunech nelétají po nejkratší spojnici mezi 2 místy, ale sledují krajinné
prvky, jako jsou cesty, silnice, aleje, vodní toky apod. Vyhledávané letové koridory
netopýrů jsou nad komunikacemi sledujícími okraj lesních celků.
Podleský rybník vzdálený cca 800 m od obory v Uhříněvsi je využíván jako loviště i
druhy netopýrů s úkryty vázanými na stromy a les. Za soumraku lze nad vodní
hladinou pozorovat lovící netopýry rezavé, v kruzích těsně nad hladinou loví netopýr
vodní.
Mezi Podleským rybníkem a lomem Rohožník se nacházejí louky, podél Říčanského
potoka lemované stromy, mezi nimiž vynikají mohutné duby. Ideální prostředí pro
netopýry. Arboristické úpravy se provádějí šetrným způsobem, přednost před
kácením má ořez a snížení koruny. V místech s úkrytem netopýrů se případné
kácení provádí v dubnu nebo v říjnu a listopadu, mimo období hibernace.
Nad loukami a rybníky využívají bohaté loviště, hojnost úkrytových možností
nalézají v doupných stromech v dutinách, štěrbinách i za odchlípnutou kůrou.
Štěrbinové druhy mohou využívat i úkryty v lidských stavbách. Podle aktuální
potravní nabídky mohou přelétat mezi oběma rybníky.
Rybník v Rohožníku v blízkosti dvou bývalých lomů, obklopených vzrostlými stromy
a lesíkem, křovinami, s pobřežní vegetací kolem potoka. Rybník je na jedné straně
s křovinatým porostem, na protějším břehu se starými stromy a zatravněnými
plácky. Na hrázi jsou staré duby a lucerny veřejného osvětlení (lákadlo pro hmyz).
Jedna z druhově nejbohatších lokalit v Praze.
Pomocí detektoru bylo zaznamenáno 9 druhů netopýrů:
Netopýr velký (Myotis myotis) – kriticky ohrožený
n. řasnatý (M. nattereri)
n. vodní (M. daubentonii)
n. večerní (Eptesicus serotinus)
n. stromový (Nyctalus leisleri)
n. rezavý (N. noctula)
n. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
n. nejmenší (P. pygmaeus)
n. parkový (P. nathusii)
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