Trasa pochodu S ochranáři přírody za netopýry z pohledu netopýrů

V okolí Záběhlické školy občas lovili netopýři večerní kolem veřejného osvětlení, úkryty měli
v panelákách kolem zastávky Záběhlická škola, než byly zatepleny. Pro netopýry je zajímavá
kombinace vodního toku Botiče se vzrostlými stromy, přechodných úkrytů v dřevostavbách
zahrádkářské kolonie s volným prostorem k lovu nad zatravněnými plochami.
Park Záběhlického zámku nabízí stromové úkryty v blízkosti vodní plochy. Vodní plochy i toky
nabízejí značné množství různých druhů hmyzu nad hladinou nebo v blízkosti pobřežní vegetace,
některé druhy loví hmyz poletující v korunách stromů. Na jaře jsme ošetřovali netopýra pestrého,
který narazil do závory u vchodu do zámku.
Hamerský rybník je po revitalizaci, zůstaly zachovány pobřežní stromy včetně památného stromu,
využívané jako úkryty. Další pravděpodobné úkryty netopýrů jsou v okolní zástavbě včetně
paneláků. Za soumraku je možné pozorovat kolonii lovících netopýrů rezavých. Z ulice U prádelny
za kostelem pochází přímý nález vzácného netopýra stromového.
29.8.2019 zde proběhne Netopýří noc na Hamru od 17 do 20 hodin, se sledováním lovících
netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru. viz www.nyctalus.cz
Netopýři často využívají k úkrytům podobné bytovky, jako jsou v Púchovské ulici – spáry mezi
domy, štěrbiny za okapovými rourami, za odchlípnutou omítkou a vypadlým zdivem hlavně
v posledním patře pod střechou. Netopýři využívají i různé větrací otvory. Při zateplování a
opravách fasády bez předchozího průzkumu mohou být za živa zazděny celé kolonie.
Netopýrům kupodivu nevadí hluk způsobovaný dopravou na frekventovaných komunikacích,
někde se netopýři vyskytují i v tubusech dálničních mostů.
Koryto Botiče využívají netopýři k přesunům (např. do parku Jezerka) a k lovu hmyzu nad pobřežní
vegetací. V oblasti Vršovic se netopýři vyskytují ve spárách kolem vývodů plynových topidel, tzv.
vafek. Přítomnost netopýrů v zástavbě potvrzují zálety do bytů (např. n. pestrý v budově u zastávky
tramvaje nám. Sv. Čecha) i záznamy z ultrazvukového detektoru.
Netopýři zjištění pomocí ultrazvukového detektoru v oblasti Záběhlic
n. rezavý (Nyctalus noctula)
n. vodní (Myotis daubentonii)
n. parkový (Pipistrellus nathusii)
n. večerní (Eptesicus serotinus)
Záběhlice, Vršovice přímé nálezy
n. rezavý (Nyctalus noctula)
n. pestrý (Vespertilio murinus)
n. stromový (Nyctalus leisleri)
n. parkový (Pipistrellus nathusii)
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