
Netopýr rezavý
Obývá dutiny ve starých stromech i v panelových 
domech. Vyletuje časně, ještě za světla, potravu loví 
vysoko nad korunami stromů. Jeho sociální hlasy jsou 
slyšitelné i pro lidské ucho. Na jaře a na podzim se 
stěhuje až na vzdálenost 1 500 km.

Jak netopýrům pomoci?
Umožněte netopýrům přístup do půdních prostor, nebo 
do fasády zabudujte netopýří budku. Při rekonstrukci 
domu s úkrytem netopýrů postupujte šetrně, poraďte 
se s odborníky. Na zahradě pěstujte kvetoucí rostliny, 
vybudujte jezírko, část trávníku nechte neposekaný až 
do léta. Pokud je to možné, nechávejte staré stromy 
s dutinami. Kácení provádějte v době, kdy neohrozíte 
zimující netopýry ani letní kolonie (říjen nebo konec 
března).

Proč jich ubývá? 
Netopýři rodí jen jedno mládě ročně (u některých 
druhů dvě), které kojí až 4 – 5 týdnů. Počty netopýrů 
klesají v poslední době hlavně kvůli rekonstrukcím 
budov (opravy střech, zateplování fasád) a kácení 
starých stromů. Problémem jsou také srážky s auty 
a úbytek lovišť.

Jak je potkat zblízka?
Muzeum Říčany ve spolupráci s Ekocentrem a ČESONem 
pořádá pravidelné akce Mezinárodní noc pro netopýry, 
přednášky a besedy s ukázkou trvale handicapovaných 
netopýrů či večerní vycházky s poslechem netopýřích 
hlasů prostřednictvím ultrazvukového detektoru.

Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

Potřebujete poradit? 
Kontaktujte Českou společnost pro ochranu netopýrů 
(www.ceson.org). 

Další informace:
www.sousednetopyr.cz (šetrné postupy při 
rekonstrukcích domů, netopýří poradna)

vestrome.sousednetopyr.cz (šetrné způsoby kácení 
stromů, tipy, jak přilákat netopýry na zahradu)
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NETOPÝŘI VE MĚSTĚ
sobota 19. května 2018 
16:00–21:00
muzeum

Netopýři jsou tajuplná noční zvířata. I za úplné tmy 
mohou rychle létat a chytat hmyz. Díky schopnosti 
echolokace přitom nenarazí do žádné překážky. Jak 
to funguje? Netopýr vysílá zvukové vlny, které se 
odrážejí od překážek, ozvěnu zachytí a vyhodnotí. 
Proto má většina netopýrů velké členité uši.

Netopýr vodní
Žije v okolí rybníků, v létě obývá stromové dutiny 
a  půdní prostory, zimuje v jeskyních. Většinu jeho 
kořisti tvoří pakomáři a komáři, včetně larev, 
výjimečně loví i rybí potěr. Kořist sbírá přímo 
z vodní hladiny pomocí prodloužených prstů nohou 
a konzumuje za letu. Nejvyšší doložený věk je až 30 let.

Víte, že: 
Jeden netopýr může za noc ulovit až 2 500 komárů. 
Netopýři se živí dospělými komáry, ale také komářími 
larvami, které sbírají z vodní hladiny. Některé druhy 
netopýrů jsou specializované na lov můr, brouků 
střevlíků nebo housenek píďalek.

Netopýry vodní můžete pozorovat za soumraku nad 
rybníky v okolí Říčan. Jako úkryty využívají například 
duté stromyv Ořechovce u Srnčího rybníka.

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

MOJI NETOPÝŘI


