Chcete-li pomoci netopýrùm,ozvìte se nám

Co s nalezenou kolonií?

Užiteèné kontakty

·
Nìkteré druhy netopýrù vyhledávají úkryty v
lidských stavbách, mohou zde tvoøit letní i zimní
kolonie.
·
Je známo mnoho pøípadù klidného soužití lidí a
netopýrù.
·
Zjistíte-li, že se u Vás usadili netopýøi, kontaktujte
odborníky.
·
Nalezené netopýry nerušte, èasto se jedná o
matky s mláïaty.
·
Opravy neprovádìjte v období od kvìtna do záøí,
doporuèujeme konzultovat s odborníky (pracovníci
AOPK, NP, CHKO), kteøí poradí, jaké úpravy
netopýrùm neuškodí (zachování vletových otvorù,
ošetøování døevìných trámù netoxickými látkami,
vhodný typ støešní krytiny, aj.)
·
Pozor na uvìznìní netopýrù v úkrytu pøi
stavebních úpravách!
·
Nezapomeòte, že všichni netopýøi jsou chránìni
státem a že na opravy støech a pùd je nutná výjimka ze
zákona è. 114/1992 Sb.
·
V žádném pøípadì netopýry nezabíjejte a
nenute k odletu za dne.

SOS netopýøí linka pro Prahu a blízké okolí

607 642 634 nebo 732 649 394
Další kontakty na www.nyctalus.cz.
Pomoc netopýrùm mohou poskytnout stanice pro
hendikepované živoèichy z Národní sítì stanic pro
hendikepované živoèichy. Informace a kontakty
najdete na stránkách Èeského svazu ochráncù
pøírody ÈSOP - www.csop.ecn.cz
Podrobný seznam odborníkù, kteøí Vám poradí pøi
nálezu netopýra, najdete na stránkách ÈESON
Èeská spoleènost pro ochranu netopýrù,
www.ceson.org. Patøí mezi nì správy CHKO,
muzea, apod.
Nálezy uhynulých netopýrù:
Národní muzeum Praha, Václavské nám. 68, 115 79
Praha 1, zoologické odd., www.nm.cz
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NETOPÝR V NOUZI

Víte, že...
·

na celém svìtì žije takøka 1000 druhù letounù?

·
v ÈR žije 24 druhù netopýrù a jsou chránìni
podle zákona è. 114/1992 Sb. a vyhlášky è.
175/2006 Sb., a dále dle mezinárodních úmluv?
·
se dožívají i pøes 30 let?
·
u vìtšiny druhù se vytváøejí v létì kolonie samic s
mláïaty, samci žijí jednotlivì a nebo v samèích
koloniích, na podzim se páøí a pøeletují na zimovištì?
·
mateøské kolonie, které mohou èítat i pøes 1000
jedincù, se tvoøí od kvìtna do srpna?
·
mívají vìtšinou 1 až 2 holá mláïata, která váží i
pøes 1/3 váhy matky?
·
pøi zimním spánku dokáží snížit svou tìlesnou
teplotu na 1-10 °C a poèet tepù za minutu sníží z 500800 na 4 tepy?
·
naši netopýøi se živí pøedevším hmyzem (komáøi,
brouci, mùry, cvrèci, housenky), nìkteøí loví i
pavouky?
·
vìtšina letounù se orientuje podle ozvìny svých
vlastních ultrazvukových signálù (tzv. echolokace)?

Netopýøi bìhem roku

Nalezli jsme netopýra...

ZIMA

("První pomoc")

·
Naši netopýøi zimují ve štolách, jeskyních, dutých
stromech, sklepích, skladištích, ale i v panelových
domech.
·
Zimu však neprospí bez pøerušení, ale
nepravidelnì se probouzejí a pøeletují na jiná místa v
rámci zimovištì a dokonce mohou zmìnit i zimovištì
jako takové.
·
Nucené probuzení netopýra v dobì hibernace
je pro nìj energeticky znaènì nároèné a èasto
rušený netopýr mùže zemøít na vyèerpání
(nadmìrné osvìtlení a hluk spojený se zvýšeným
pohybem lidí, oheò zapalovaný v podzemních
prostorech a v jejich bezprostøední blízkosti, aj.).
·
Pøi oteplení se mohou probudit a náhodnì
zalétnout do bytù; podobný efekt má i vìtrání bytù v
panelových domech pøi velkých mrazech.

·
Na netopýra sahejte radìji v kožené rukavici
nebo pøes kus pevné látky. Zvíøe zbyteènì
nedráždìte.
·
Umístìte ho do papírové krabice bez štìrbin (je
schopný protáhnout i velmi úzkou škvírou!!!) ale
nezapomeòte udìlat dýchací otvory. Do krabice dejte:
• zmuchlaný kus látky
• vodu v ploché misce (napø. víèko)
• pøípadnì plochou misku s potravou (mouèní
èervi, whiskas)
·
Krabici dejte na klidné místo bez prùvanu se
stabilní teplotou (pozor na domácí mazlíèky!)
·
Vìtšina netopýrù sama 1-2 dny nežere, vysláblé
jedince lze v pøípadì nutnosti napojit støíkaèkou èi
kapátkem a nakrmit pomocí pinzety.
·
Najdete-li holé mládì, vypadlo nejspíš z kolonie,
která se nachází nedaleko. Dejte mládì poblíž místa,
odkud pravdìpodobnì vypadlo (štìrbina, dutina).
Není-li mládì pøíliš vyèerpané, zaleze samo do úkrytu
(pozor na koèky!)
·
Kontaktujte co nejrychleji odborníky!

JARO, PODZIM
·
Bìhem jarních a podzimních mìsícù se mohou
pøeletující netopýøi náhodnì objevit v bytech, obèas
ve velkém množství.
·
Èasto jde o zbloudilé èi vyèerpané jedince, na
podzim pak o nezkušená mláïata.

LÉTO
·
Ve dne pøespávají v koloniích nebo jednotlivì.
Mnohdy jsou nalézána mláïata, a už holá (èerven)
nebo vzletná a nezkušená (èervenec, srpen), která
mohou být potrhaná od domácích zvíøat nebo jinak
zranìná a vyèerpaná.

·
Držet netopýry v zajetí delší dobu je
protizákonné!

