Pražskou zelení ke hvězdám z pohledu netopýrů
Z pohledu netopýrů lze trasu pochodu rozdělit do tří částí, v nichž jsme prováděli průzkum
netopýrů: Stromovka, ulice Bubenče a Letenské sady.
Stromovka je jednou z nejvýznamnějších „netopýřích“ lokalit v Praze. Svojí polohou
v blízkosti Vltavy v kombinaci se starými stromy prostřídanými travnatými porosty a
s množstvím menších vodních ploch se blíží ideálnímu stanovišti pro netopýry. Řeka Vltava je
významným krajinným prvkem, pro netopýry má podobný význam jako pro lidi dálnice.
Podle ní se orientují při svých migracích. Rybníčky jsou líhní mnoha druhů hmyzu a poskytují
netopýrům bohatý zdroj potravy. Kromě přirozených úkrytů v dutinách stromů mají netopýři
k dispozici netopýří budky.
Při dřívějším detektoringu (v roce 2007) bylo ve Stromovce zjištěno 6 druhů - n. velký (Myotis
myotis), n. řasnatý (M. nattereri), n. vodní (M. daubentonii), n. nejmenší (Pipistrellus
pygmaeus), n. parkový (P. nathusii), n. rezavý (Nyctalus noctula). Z pokácených stromů bylo
zachráněno několik kolonií netopýrů rezavých. Byl zde potvrzen první zimní nález kolonie
netopýra parkového v Praze. I přes rozsáhlé kácení stromů poškozených při povodních v roce
2002 e Stromovka vyhledávaným stanovištěm a lovištěm netopýrů.
Netopýři vyhledávají úkryty také v okolní zástavbě, v ulicích Bubenče, v různých škvírách na
fasádách budov a dokonce i v plynových topidlech, tzv. vafkách (Bubenečská, Eliášova,
Puškinovo nám. aj.).
V blízkosti Vltavy se nacházejí Letenské sady. Výskyt netopýrů ve srovnání se Stromovkou je
výrazně menší, zaznamenali jsme zde v roce 2017 čtyři druhy. Nejpočetnější byl netopýr
rezavý (Nyctalus noctula)a netopýr parkový (Pipistrellus nathusii). Dále se tu vyskytoval n.
večerní (Eptesicus serotinus) a n. nejmenší (P. pipistrellus).
Ve Stromovce bylo při průzkumu v roce 2018 zjištěno pomocí ultrazvukového detektoru 9
druhů netopýrů:
n. rezavý (Nyctalus noctula),
n. nejmenší (Pipistrellus pygmaeus),
n. parkový (P. nathusii),
n. večerní (Eptesicus serotinus),
n. vodní (Myotis daubentonii),
n. vousatý/brandtův (Myotis mystacinus/brandtii),
n. řasnatý (M. nattereri),
n. velký (M. myotis),
n. ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus).
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