Trasa pochodu Barvy podzimu – lesopark Hostivař z pohledu netopýrů
Malá vodní nádrž s několika velkými stromy, rybářská bouda, volné travnaté plochy v okolí Botiče
jsou místem zajímavým pro netopýry. Odstraňováním doupných stromů na březích potoka
přicházejí netopýři i ptáci o úkryty a loviště, jako částečnu kompenzaci je vhodné ponechávat torza
stromů.
Vilová zástavba na pravém břehu Botiče může lákat netopýry jako místo možných úkrytů zejména
pro tzv. štěrbinové druhy netopýrů, které využívají škvíry na fasádě, v napojení střechy na fasádu, i
mezi taškami na střeše. Někdy se mohou nastěhovat do čerstvě dokončené stavby.
Hostivařský lesopark nabízí netopýrům úkryty ve stromových dutinách a zajímavá lovišě. Mnohé
druhy netopýrů vyhledávají okraje lesa, kde loví v korunách stromů, často létají nad cestami a
lesními palouky. Drobné dřevostavby mohou sloužit jako letní nebo přechodné úkryty. Netopýři
dávají přednost porostům s listnáči před jehličnany.
Na své si přijdou i druhy netopýrů lovící v blízkosti vodní hladiny, ze stromových úkrytů ve svazích
nad přehradou se vydávají na lov hmyzu nad vodní plochu, rádi loví v pobřežní vegetaci. Svoje
přelety neprovádějí „vzdušnou čarou“, ale jejich letový koridor kopíruje asflatku podél přehrady.
Jedno z míst s větším výskytem netopýrů se nachází v blízkosti dřevěného mola, kde byla vykácena
část stráně. Další vyhledávané místo je před začátkem veřejného osvětlení poblíž hráze, nad vodou
zde loví kolonie netopýrů vodních. Typické pro ně jsou velké kruhy, které opisují nízko nad vodní
hladinou, přitom dokážou sbírat hmyz spadlý na vodní hladinu.
Někdy loví např. netopýři večerní kolem luceren, protože se sem slétá hmyz. Jejich široká křídla jim
umožňují obratný let i nízko nad zemí. Odlišný způsob letu mají netopýři rezaví s dlouhými štíhlými
křídly. K letu potřebují volný vzdušný prostor, loví vysoko nad vodní hladinou, nad korunami stromů
nebo střechami domů.
Na podzim je čas netopýří lásky. Netopýři se rojí v místech, kde se samci a samice každoročně
potkávají. Samci lákají samice do pářicích úkrytů „zpěvem“, tj. zvláštními pro člověka neslyšitelnými
hlasy a samice si vybírají partnera k páření.
Netopýři zjištění na lokalitě přehrada Hostivař pomocí ultrazvukového detektoru:
N. vodní (Myotis daubentonii)
N. rezavý (Nyctalus noctula)
N. večerní (Eptesicus serotinus)
N. parkový (Pipistrellus nathusii)
N. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
N. nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
N. velký (Myotis myotis)
N. vousatý (Myotis mystacinus)/ n. Brandtův (Myotis brandtii)
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