Památné stromy jaro
Trasa Braník – Chodovská tvrz z pohledu netopýrů
Trasa vede přes nejvýznamnější „netopýří“ lokality v Praze: od PP Branické skály přes Krčské
rybníky a Kunratický les. Uvažuje se o zařazení Krčských rybníků mezi ZCHÚ z důvodu
ochrany netopýrů.
Trasa začíná v blízkosti PP Branické skály se zimovištěm v bývalé podzemní továrně – n. velký
(Myotis myotis), n. vodní (M. daubentonii), která nabízí netopýrům množství úkrytů také ve
skalních štěrbinách a dutinách. Navazují branické stráně se stromy, zahradami kolem vilek i
bytovými domy s možnými úkryty, ze kterých vede přímá cesta k Vltavě. Úkryty v lesnaté
stráni severně od Jižní spojky mohou být využívány netopýry lovícími u krčských rybníků.
Krčské rybníky jsou i přes bezprostřední blízkost Jižní spojky lokalitou dlouhodobě
vyhledávanou netopýry. Menší vodní plochy s bohatou pobřežní vegetací včetně doupných
stromů, v blízkosti lesa, nabízejí velké množství hmyzu, uspokojí lovce ve volném vzdušném
prostoru (např. n. rezavý) stejně jako druhy lovící ve větvoví (n. ušatý/dlouhouchý). Při
průzkumu v roce 2018 zde bylo zjištěno pomocí ultrazvukového detektoru 9 druhů netopýrů:
n. rezavý (Nyctalus noctula), n. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), n. nejmenší (P.
pygmaeus), n. parkový (P. nathusii), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. vodní (Myotis
daubentonii), n. vousatý/brandtův (M. mystacinus/brandtii), n. pestrý (Vespertilio murinus),
n. ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus).
Hned za silnicí se rozprostírá Krčský les. Trasa vede po severním okraji PP Údolí Kunratického
potoka, kde bylo v roce 2018 zaznamenáno 13 druhů netopýrů, včetně lesních: n. rezavý
(Nyctalus noctula), n. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), n. nejmenší (P. pygmaeus), n.
parkový (P. nathusii), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. severní (E. nilssonii) n. vodní
(Myotis daubentonii), n. vousatý/brandtův (M. mystacinus/brandtii), b. brvitý/alkatoe (M.
emarginatus/alkatoe), n. řasnatý (M. nattereri), n. ušatý/dlouhouchý (Plecotus
auritus/austriacus), n. velký (M. myotis), n. černý (Barbastella barbastellus). Dva posledně
jmenované druhy jsou kriticky ohrožené. (Lomítko v názvu netopýra znamená, že pomocí
detektoru nelze odlišit tyto dva druhy od sebe).
Netopýři se vyskytují i v panelácích mezi Kunratickým lesem a
OC Chodov, řešili jsme nálezy n. pestrých a n. rezavých, např.
ve škole na Pošepného náměstí, ale i zálety do paneláků
v okolí Chodovské tvrze (Benkova, Valentova). Výškové
budovy připomínají např. netopýrům pestrým skalní masívy,
jejichž štěrbiny v přírodě obsazují. Paneláky využívají netopýři
pro mateřské kolonie nebo jako zimoviště. Mohou je obývat
sezónně, ale v některých případech i celoročně.
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