Trasa pochodu S netopýry z Proseka do Kobylis 2019 z pohledu netopýrů
Panelová sídliště skýtají netopýrům náhradní úkryty. Netopýři obývají spáry mezi
panely, štěrbiny kolem parapetů a okenních rámů, pod oplechováním střechy, větrací
šachty apod. Občas mohou zabloudit až do místnosti otevřeným oknem nebo
ventilačkou, do domu dokážou vlétnout zavírajícími se dveřmi. Do paneláků se mohou
stěhovat na zimu, nebo tu jsou přes léto, v některých případech obývají tyto úkryty
celoročně. V místech s prokázaným výskytem netopýrů se při zateplování instalují
speciální netopýří budky. Přítomnost netopýrů na sídlišti Prosek dokládají přímé
nálezy netopýrů rezavých z ulic Veltruská a Varnsdorfská.
Pod západním okrajem lesnaté stráně navazující na PP Prosecké skály končí ulice Na
Sypkém. Zde jsme se vůbec poprvé setkali s netopýry rezavými v plynovém topidle,
tzv. „vafkách“. Zvířata hledající úkryt pronikla do topného tělesa, kde zahynula. Do
„vafek“ pronikají i dutinoví ptáci, např. sýkorky.
V oblasti Kobylis jsou zálety do budov poměrně hojné, opakovaně jsme odchytávali
netopýry rezavé a pestré v pavilonech nemocnice Na Bulovce. Zástavba rozšiřuje
nabídku úkrytových možností pro netopýry lovící např. na Okrouhlíku.
Zvláště chráněné území Okrouhlík, dříve známé výskytem teplomilného hmyzu (např.
střevlíkovitých, kteří jsou oblíbenou pochoutkou n. velkého), je zarostlé vysazenými
duby a může nabízet netopýrům především potravu, ale i úkryty. Průzkum netopýrů
zde nebyl dosud prováděn.
Netopýři se vyskytují i v panelácích sídliště Ďáblice. V desetipatrových budovách
vyhledávají spáry a větrací otvory zejména ve vyšších patrech. Netopýři zde často
využívají úkryty k zimování (n. pestrý).
Netopýři zjištění pomocí ultrazvukového detektoru v oblasti Proseckých skal:
Netopýr velký (Myotis myotis)
Netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus)
Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Zimní nález v podzemí: netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Přímé nálezy na sídlišti Prosek: netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Přímé nálezy na sídlišti Ďáblice: n. pestrý (Vesperilio murinus)
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