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Abstrakt 

 

Tato literární rešerše se snaží shrnout poznatky o swarmingu netopýrů mírného pásma. Věnuje 

se charakteristice pojmu swarming a historii výzkumu tohoto chování v České republice i ve 

světě. Poměrně podrobně popisuje druhy, které se tohoto chování účastní, vymezuje období, 

kdy swarming netopýrů probíhá a diskutuje faktory, které toto chování ovlivňují. Druhá část 

práce se věnuje shrnutí informací o swarmingu a hibernaci netopýrů v kamenných mořích  

a balvanitých sutích. O tom, zda a v jakém množství netopýři využívají kamenná moře a sutě 

ke swarmingu a zimování, je ale doposud velmi málo informací. Práce diskutuje dosavadní 

výzkumy věnující se této problematice a je koncipována jako teoretický přehled k terénnímu 

výzkumu, kterému se autor hodlá věnovat v průběhu magisterského studia. 

 

Klíčová slova: Chiroptera, netopýři, rojení, hibernace, kamenná moře, balvanité sutě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 

 

This literature review attempts to summarize the knowledge on swarming of temperate bats.  

It focuses on the characteristics of the term swarming and the history of research on this 

behaviour in the Czech republic and worldwide. It describes in some detail the species that 

participate in this behaviour, defines the period when bat swarming take place and discusses 

the factors that influence this behaviour. The second part of the paper summarizes information 

on swarming and hibernation of bats in scree fields and talus slopes. However, there is very 

little information to date on whether and in what quantities bats use this habitat during swarming 

and hibernation period. This thesis discusses existing surveys on this issue and is designed as 

a theoretical overview for the field research that author intends to undertake during his master's 

degree.   
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1 Úvod 
 

1.1 Charakteristika letounů 
 

Letouni představují jediný řád ze skupiny recentních savců, který je schopný aktivního letu. 

Schopnost letu otevírá této skupině savců novou ekologickou niku. S výjimkou několika málo 

skupin ptáků jsou letouni jediní, převážně noční, létající obratlovci. Na rozdíl od některých 

ptáků neztratil žádný zástupce letounů schopnost létat, ale některé druhy se kromě létání mohou 

i výborně pohybovat po zemi nebo zdatně šplhat (Walker 1964). Aktivní let jim také umožňuje 

snadno překonávat větší vzdálenosti, jsou tedy až na chladné polární oblasti rozšířeni téměř 

kosmopolitně (Walker 1964).  

Řád letounů v současné době zahrnuje téměř 1400 popsaných druhů, jde tedy o druhý 

nejpočetnější savčí řád (Wilson 2020). Vysoká diverzita letounů se odráží i v míře diverzity na 

všech dalších úrovních biologie – od potravní ekologie, přes úkrytové chování po sociální  

a časoprostorovou organizaci jejich populací (Kunz 1982, Kunz & Fenton 2005, Ortega 2016, 

Zachos et al. 2020). Není tedy překvapující, že letouni se stali modelovou skupinou studia všech 

možných podoborů biologie – od potravní ekologie, přes sociobiologii, ekologii parazitismu  

a epidemiologii, po studium evoluce sociálních systémů, biogeografii či využití letounů jako 

citlivých bioindikátorů reagujících na změny prostředí, včetně aktuální změny klimatické 

(Jones et al. 2009, Russo et al. 2011). Zároveň však díky jejich skrytému způsobu života zůstává 

značná část aspektů jejich biologie probádána jen velmi nedostatečně nebo jsou k dispozici 

detailnější údaje jen u velmi omezeného počtu modelových druhů (Kunz & Parsons 2009). 

Kromě toho se stále více ukazuje, že letouni díky zapojení se do složitých trofických funkcí 

poskytují člověku mnoho ekosystémových služeb, řada druhů například figuruje mezi 

významnými opylovači ekonomicky důležitých plodin (Fenton 2001), insektivorní druhy 

nemalou měrou pomáhají s hubením bodavého hmyzu či zemědělských škůdců (Boyles et al. 

2011, Kunz et al. 2011).  

Z pohledu časoprostorové organizace populací vykazují největší variabilitu i diverzitu různých 

uspořádání společenstva letounů tropických oblastí, zatímco u společenstev temperátních 

oblastí je situace výrazně uniformnější (McCracken & Wilkinson 2000). S přihlédnutím 

k dlouhodobé výzkumné tradici máme o letounech mírného pásma severní polokoule 

k dispozici jednoznačně nejdetailnější informace.  
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1.2 Letouni mírného pásma severní polokoule 

 

Temperátní letouni, tedy letouni žijící v mírném pásu severní Ameriky, Evropy a Asie, jsou 

z hlediska časoprostorového uspořádání populací v průběhu roku charakterističtí tvorbou 

letních mateřských kolonií složených typicky téměř výhradně z dospělých samic a jejich 

mláďat, přičemž samci v tomto období žijí spíše samotářsky. Ve zbylých částech roku jsou 

populace naopak integrované, například na zimovištích (Bradbury 1977, Racey 1982, Ransome 

1990, Crichton & Krutzsch 2000, Senior et al. 2005). Klíčovou roli v celém ročním cyklu 

pravděpodobně sehrávají přechodná období, zejména konec léta a podzim, kdy dochází  

u některých druhů k masivním přesunům a zvýšené letové aktivitě, spojené buď s dálkovými 

migracemi a přidruženým reprodukčním chováním (např. u rodů Nyctalus, Lasiurus, 

Pipistrellus, Lasionycteris či Vespertilio), či k tzv. swarmingu neboli podzimnímu rojení (Davis 

1964, Fenton 1969, Horáček & Zima 1978, Parsons et al. 2003a, Jahelková & Horáček 2011). 

 

1.3 Cíl práce 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnout formou literární rešerše dosavadní znalosti o swarmingu 

netopýrů mírného pásu. Zvláštní pozornost je pak věnována významu balvanitých sutí  

a kamenných moří pro swarming a hibernaci, neboť toto téma bude předmětem mého 

praktického bádání v rámci řešení magisterské diplomové práce. 
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2 Swarming temperátních netopýrů  

 

2.1 Pojem swarming netopýrů 

 

Řada temperátních druhů netopýrů se od léta do podzimu účastní tzv. swarmingu, v češtině by 

se tento termín dal přeložit jako rojení. Jde o jev, kdy netopýři provozují intenzivní letovou 

aktivitu v okolí vchodů i uvnitř jeskyní, štol, skalních puklin a dalších podobných, typicky 

podzemních, prostor, přičemž spolu různě interagují, prohánějí se a vokalizují (Horáček & 

Zima 1978, Furmankiewicz et. al. 2013). Tento fenomén probíhá přibližně od konce července 

do listopadu, má u různých druhů různě načasovaný vrchol (Davis 1964, Fenton 1969, Rivers 

et al. 2006). Charakteristická je ovšem v tomto směru skutečnost, že dotyčné podzemní prostory 

jsou typicky přes den v dané době netopýry neobývané, k intenzivnímu netopýřímu provozu 

v nich dochází pouze v nočních hodinách. Z pohledu terminologie je třeba zmínit, že někteří 

autoři nazývají swarmingem také chování, při kterém netopýři ve větším počtu krouží  

a opakovaně naletují do vchodů do svých denních úkrytů, většinou nad ránem před rozedněním, 

což je ale jiné chování (tzv. „dawn swarming“, např. Naďo & Kaňuch 2013, Naďo & Kaňuch 

2015).  

 

2.2 Historie výzkumu swarmingu 

 

Není divu, že si takovéto výrazné fáze ročního cyklu aktivity netopýrů zoologové všimli již 

před desítkami let, asi prvním autorem, který si v Severní Americe tohoto výrazného chování  

u netopýrů všiml, byl Poole (Poole 1932 in Saucy 2019). S nejspíš dalším rozvojem 

chiropterologie, jako odvětvím zoologie, po druhé světové válce přicházejí s tímto fenoménem 

další autoři. Nejspíš prvním, kdo použil termín swarming byl Davis (1964), dále se tímto 

fenoménem v Severní Americe zabývali Hall & Brenner (1968), Fenton (1969), nebo Cope & 

Humphrey (1977). V Evropě fenomén zvýšené letové aktivity v létě a na podzim okolo vchodů 

do podzemních prostor studovali zejména Horáček & Zima (1978). Ti ve své práci ale ještě 

nepoužívají termín swarming, zvýšenou letovou aktivitu v okolí vchodů do potenciálních 

zimovišť v létě ale označují podobným termínem „roaming“. Je poměrně zvláštní, že ač tito 

dva autoři podzimní rojení ve své studii docela dopodrobna popsali a práce byla publikována 

anglicky, fenomén swarmingu byl v Evropě dlouho v pozadí výzkumného zájmu a další studie 

o rojení netopýrů v Evropě vycházely z větší časti až na konci minulého století, a hlavně 
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v posledních asi dvaceti letech. V Česku kromě již zmíněné průkopnické práce Horáčka a Zimy 

(1978) se podzimním přesunům a swarmingu jako takovému věnovali ještě například Bauerová 

& Zima (1988), Weidinger (1994), Hanzal & Průcha (1996), Berková & Zukal (2004) nebo 

poměrně nedávno ve Slavkovském lese také Tájek et al. (2018). Nejrozsáhlejším výzkumem 

swarmingu netopýrů v České republice se zabývali Reiter et al. (2010) na jihozápadní Moravě 

v Národním parku Podyjí v lokalitě Ledové sluje. Systematický výzkum s využitím odchytů do 

sítí zde probíhal pravidelně téměř dvacet let, mezi lety 1991–2009.   

 

2.3 Funkce swarmingu 

 

Proto, že v mírném pásu se swarming týká významné části druhového spektra netopýrů, je 

zjevné, že toto chování nejspíš sehrává v životě netopýrů naprosto zásadní funkci. I přes mnoho 

různých publikovaných hypotéz, bude mít swarming nejspíš dvě hlavní funkce: 

 

a) Kontakt s dalšími jedinci stejného druhu a páření 

Protože v našich zeměpisných šířkách vytvářejí netopýři během léta vesměs pohlavně oddělené 

kolonie, resp. samci žijí u většiny druhů obvykle samotářsky, hraje swarming ústřední roli při 

setkávání příslušníků populace z různých kolonií, přičemž jednou z nejdůležitějších funkcí je 

páření. Samci po příletu na swarmoviště často zaujímají strategické pozice, odkud vyhlížejí 

samice. Často u toho intenzivně vokalizují, čímž se snaží upoutat samičí pozornost 

(Furmankiewicz et al. 2013). To, že hlavní funkcí podzimního rojení je páření dokládají 

výsledky hned několika studií (např. Veith 2004, Bogdanowicz et al. 2012, Furmankiewicz 

2013). Dle Furmankiewiczové et al. (2013) se na místě rojení typicky sdružují samci připravení 

k páření – mají zvětšená a do šourku sestouplá varlata a zcela zaplněné semenné váčky 

nadvarlat (caudae epididymis). Autoři této práce se věnovali především netopýru ušatému (P. 

auritus), jakožto jedinému evropskému druhu swarmujícímu nejen na podzim, ale i na jaře. 

Samci tohoto druhu měli dokonce na jaře semenné váčky zvětšené více než na podzim, což 

naznačuje, že během jarního swarmingu dochází u tohoto druhu k výraznější pářící aktivitě než 

během podzimu (Furmankiewicz et al. 2013). Zvětšení pohlavních orgánů, resp. zaplnění 

semenných váčků v období swarmingu je nicméně typické pro všechny druhy, které se 

swarmingu účastní. Dalším typickým průvodním jevem, který byl opakovaně konstatován, je 

výrazná převaha samců na místech, kde se swarming odehrává (např. Parsons et al. 2003a, Piksa 

et al. 2011). Výrazně menší počet samic na swarmovištích zvyšuje konkurenci mezi 

jednotlivými samci, kteří se chtějí pářit. Při vyšším počtu samic ale byla u netopýra ušatého 
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naměřena větší akustická aktivita samců (Furmankiewicz et al. 2013), vokalizace tedy nejspíš 

hraje důležitou roli při atrakci samice, tudíž nemá zřejmě jen roli teritoriální.  

Netopýři dosahují v oblastech mírného pásma poměrně malých populačních hustot a vazba 

sociálních aktivit na konkrétní místo v období podzimních či jarních přesunů mezi letními 

stanovišti a místy zimování je zřejmě výhodnější než jiný způsob časoprostorové organizace 

populace. Studium populační genetiky s využitím molekulárně genetických přístupů 

jednoznačně ukázalo, že místa swarmingu mají zásadní význam pro výměnu genetické 

informace mezi příslušníky po většinu roku vzájemně vzdálených populací a jsou tedy klíčová 

pro udržení genetické diverzity (Horáček & Zima 1978, Kerth et al. 2003, Veith et al. 2004, 

Furmankiewicz & Altringham 2007).  

Kromě samotné reprodukce mají místa swarmingu zřejmě velký význam z pohledu sociálního 

učení – dospělé samice jsou sem následovány tohoročními mláďaty z mateřských kolonií  

a vtiskují si místa, kde dochází k seznamování a páření, a která mohou být vhodná i k zimování 

(Stumpf et al. 2017). 

 

b) Hledání vhodného zimoviště 

Druhou předpokládanou rolí swarmingu je průzkum potenciálně vhodných zimovišť (Veith  

et al. 2004, Piksa 2008, van Schaik et al. 2015). Naznačuje to už jen samotný fakt, že swarming 

se typicky odehrává v bezprostředním okolí či přímo uvnitř míst, která slouží zároveň jako 

zimoviště. Jde o nejrůznější podzemní prostory, ať už přirozené (jeskyně, skalní pukliny, sutě) 

či člověkem vytvořené (štoly, sklepy a jiné prostory v lidských stavbách). V průběhu 

opakovaných návštěv těchto míst pak zvířata nejspíše zjišťují, kde se nachází vhodné úkryty 

k odpočinku, buď jen k přechodnému, nebo i k zimování (Horáček & Zima 1978), i když 

přechodné podzimní úkryty bývají většinou teplejší než pak konečné zimoviště (Neubaum  

et al. 2006). Výše uvedené už napovídá tomu, že na místech, kde netopýři swarmují, pak často 

také zimují, ale nemusí tomu tak být vždy. Například Horáček & Zima (1978) uvádějí daleko 

nižší počty zimujících jedinců, než které na dané lokalitě zjistili v létě a na podzim.  

Ve Slavkovském lese v západních Čechách bylo 13 ze 14 nalezených, během swarmingu 

okroužkovaných, netopýrů zjištěno na stejné lokalitě také v době zimování (Tájek et al. 2018). 

Netopýři často mohou i v průběhu jedné noci přelétat mezi dvěma i více swarmovišti, zvlášť 

pokud jsou taková místa blízko sebe (Rivers et al. 2006). Z toho vyplývá, že místo, kde netopýři 

swarmují, se nemusí nutně stát místem k jejich zimování. 
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Existují i některé další hypotézy, které vysvětlují další možné funkce swarmingu, které ale 

nebudou mít nejspíš pro netopýry tak zásadní význam jako dvě výše zmiňované funkce. Fenton 

(1969) navrhuje, že by místa swarmingu mohla být také jakousi zastávkou na tahu u migrujících 

druhů. Vzhledem k tomu, že ale právě tažné druhy, jako jsou v Evropě například netopýr 

parkový (Pipistrellus nathusii) nebo netopýr rezavý (Nyctalus noctula), nebývají  

na swarmovištích zjišťovány, nebude tato hypotéza nejspíš zas tak zásadní, resp. připadá 

v úvahu spíše u druhů, které považujeme z pohledu vzdálenosti, na kterou se pravidelně mezi 

místy reprodukce a hibernace přesouvají, mezi migranty na krátkou a střední vzdálenost 

(Gaisler et al. 2003). Další hypotézou je, že netopýři se na swarmovištích shlukují a společně 

tam pak loví (Whitaker & Mumford 1971), tato hypotéza ovšem zatím nebyla vyvrácena ani 

potvrzena, podle všech dostupných informací ale zřejmě nehraje v rojení důležitou roli. 

 

2.4 Swarmující (rojící se) druhy 

 

Je zajímavé, že se tohoto pozoruhodného chování účastní prakticky jen druhy netopýrů mírného 

pásma. Tato skutečnost nejspíše souvisí s radikálními změnami, které představuje v životě 

netopýrů potřeba hibernace, která u druhů obývajících teplé oblasti s celoročním dostatkem 

potravy chybí. Někteří autoři uvádějí, že swarmují pouze takové druhy letounů, které v zimě 

hibernují (Piksa 2008, Ingersoll et al. 2010). Vzhledem k tomu, že v mírných zeměpisných 

šířkách hibernuje naprostá většina druhů, týká se tento fenomén poměrně velkého počtu druhů. 

Podzimní rojení bylo pozorováno na obou kontinentech mírného pásu severní polokoule – 

v Eurasii i v severní Americe. Nicméně některé studie naznačují, že se nejspíše vyskytuje  

i v mírném pásu jižní polokoule, minimálně v Austarálii (Slade & Law 2007, Gonsalves & Law 

2018). 

V Evropě se této aktivity účastní většina druhů rodu Myotis, dále rod Eptesicus a rody tribu 

Plecotini, tzn. rod Plecotus a Barbastella, v menší míře také rod Vespertilio (např. Parsons  

et al. 2003a, Schunger et al. 2004, Rivers et al. 2006, Piksa 2008, Ingersoll et al. 2010, Ignaczak 

et al. 2019). V Severní Americe byl swarming zaznamenán u většiny druhů rodu Myotis, dále 

u Perimyotis subflavus, Corynorhinus townsendii a Eptesicus fuscus (např. Davis 1964, Navo 

et al. 2002, Randall & Broders 2014, Burns & Broders 2015). 

Některé druhy netopýrů na konci léta ve vysokých počtech naletují například pod střechu nebo 

přes otevřená okna do obytných prostor vysokých budov na sídlištích apod. Toto chování bylo 

zdokumentováno u některých druhů rodu Pipistrellus, zejména u netopýra hvízdavého (P. 
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pipistrellus) (Sendor 2002, Giavi et al. 2020, Nusová et al. 2020). Nejspíš ještě stále nebylo 

důkladně objasněno, proč k takovémuto chování dochází, pravděpodobně ale bude mít 

podobnou funkci právě jako má swarming u jiných druhů, resp. může jít o totožné chování 

(Saucy 2019). Někdy se u těchto druhů naletujících do obydlených domů, místo swarmingu 

užívá termín „podzimní invaze“ (Nusová et al. 2019). Na rozdíl od situace zjištěné u jiných 

druhů jsou tyto invaze u rodu Pipistrellus charakteristické dominancí mladých jedinců (Nusová 

et al. 2019). Rozdíl to ve skutečnosti být ale nemusí vzhledem k tomu, že rod Pipistrellus patří 

v rámci letounů ke skupině r-stratégů, kteří jsou charakterističtí mj. tím, že mají často dvě 

mláďata, která navíc dospívají už v první sezóně svého života, takže se do aktivit spojených 

s pářením zapojují již v létě stejného roku, kdy se narodila (Racey 1974).  

Další druhy letounů jako jsou například vrápenci (Rhinolophus spp.), nebo právě také netopýři 

rodu Pipistrellus, sice vykazují podobné chování jako výše zmíněné druhy, často společně 

s jinými druhy netopýrů navštěvují vchody do podzemních prostor, ale jen v malém počtu, resp. 

chytají se do sítí v menší míře oproti jiným druhům a zejména u vrápenců není zcela jisté, zda 

jde vždy o stejně motivovanou aktivitu. Pro tyto druhy se pojem swarming většinou nepoužívá, 

někteří autoři nicméně vrápence a netopýry rodu Pipistrellus běžně zařazují mezi druhy 

swarmující (např. Sendor 2002). Van Schaik et al. (2015) to vysvětlují tím, že třeba netopýr 

hvízdavý (P. pipistrellus) má, podobně jako ostatní druhy rodů Pipistrellus, Nyctalus  

a Vespertilio, jinou pářící strategii, při které si samci obhajují konkrétní úkryt, většinou 

štěrbinový či v dutině stromu, do kterého lákají samice pomocí výrazné vokalizace vydávané 

přímo z úkrytu či v letu – tzv. „song-flight“ (Gaisler et al. 1979, Sachteleben & von Halversen 

2006, Dondini & Vergari 2010, Jahelková & Horáček 2011). Mezi typicky swarmující druhy 

proto nezařazuje dokonce ani netopýra velkého (M. myotis), u kterého můžeme najít tzv. 

přechodné harémy (Zahn & Dippel 1997). Pro druhy, které jsou dálkovými migranty (např. 

Pipistrellus nathusii, Nyctalus spp.), se pojem swarming nepoužívá vůbec, tyto druhy právě na 

místech swarmingu nebývají pozorované nebo jsou zaznamenáváni jen v minimálním 

množství, nejspíše náhodně (např. Rivers et al. 2006, Ingersoll et al. 2010). 

 

2.5 Poměr pohlaví na swarmovišti 

 

Zajímavým poznatkem, který se vyskytuje v podstatě ve všech studiích zabývajících se nejen 

fenoménem swarmingu jako takovým, ale také třeba poměrem pohlaví u odchycených druhů 

je, že na swarmovištích vždy značně převažují samci nad samicemi, a to jak v průběhu jedné 
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noci, tak v průběhu celé sezóny rojení (Parsons et al. 2003a, Piksa et al. 2011, Furmankiewicz 

et al. 2013, Dekeukeleire et al. 2016). Tato velká převaha samců nejspíš bude souviset s hlavní 

funkcí swarmingu – pářením.  

 

2.6 Období swarmingu 

 

2.6.1 Swarming v průběhu roku 

 

Obecně by se dalo říci, že období zvýšené letové aktivity v okolí vchodů do nejrůznějších 

podzemních prostor spadá přibližně na dobu od druhé poloviny července do počátku listopadu, 

resp. konce října (Parsons et al. 2003b). Během října a listopadu už nicméně bývá aktivita velmi 

nízká až nulová (Horáček & Zima 1978). Aktivita swarmingu netopýrů patrně klesá, když se 

okolní teplota blíží teplotě při zimování (Parsons et al. 2003b). Jednotlivé druhy se však 

načasováním vrcholu aktivity vzájemně liší, odvíjí se zřejmě od načasování ostatních fází 

ročního cyklu jednotlivých druhů. 

Druhem, u kterého byl v nezanedbatelných počtech swarming pozorován asi nejčastěji již 

kolem poloviny července, je netopýr velký (Myotis myotis), poměrně brzy (počátkem srpna) se 

začínají rojit i druhy rodu Eptesicus, naopak druhy jako netopýr řasnatý (Myotis nattereri) nebo 

netopýr ušatý (Plecotus auritus) mají vrchol rojení posunut až hluboko do podzimu (Piksa  

et al. 2011, Ignaczak et al. 2019), některé druhy, zdá se, opouštějí místa swarmingu a přesouvají 

se na zimoviště dříve, např. netopýr večerní (E. serotinus) nebo netopýr Brandtův (M. brandtii) 

(Reiter et al. 2010, van Schaik et al. 2015). Většina druhů má v průběhu období swarmingu 

určitý vrchol aktivity (např. Myotis daubentonii, M. dasycneme, M. mystacinus, M. brandtii, 

Eptesicus serotinus), viz Obr. 1., u některých druhů ale žádný vrchol aktivity pozorován není  

a aktivita je v podstatě po celé období konstantní (zjištěno např. u M. myotis) (van Schaik et al. 

2015). V některých případech se ale práce různých autorů dost liší, například Piksa et al. (2011) 

uvádí, že Myotis mystacinus je aktivní po celou dobu podzimního rojení, ale studie van Schaika 

et al. (2015) docela jasně ukazuje vrchol aktivity tohoto druhu v první polovině září. V této 

práci je také uvedeno, že M. myotis se rojí s vrcholem v polovině období swarmingu, oproti 

výsledkům již zmíněného Piksy et al. Tyto odlišnosti mohou být způsobeny místem výzkumu, 

Piksa et al. (2011) prováděli výzkum ve vyšších nadmořských výškách, kde může být délka  

a intenzita swarmingu v průběhu roku odlišná. Fenton (1969) ve svém výzkumu netopýra 

hnědavého (M. lucifugus) v Quebecu a Ontariu, zjistil dvě fáze swarmingu – první fázi na konci 
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srpna, která nejspíš postrádá aktivitu spojenou s pářením a druhou fázi v průběhu září, u které 

sexuální aktivitu zjistil. Obecně lze asi říci, že nejvíce druhů a jedinců se u evropských druhů 

rojí od konce srpna a během září. 

Další zajímavostí může být také fakt, že se liší vrchol letové aktivity i mezi pohlavími v rámci 

jednoho druhu. U netopýra vousatého (M. mystacinus) zjistil Piksa (2008), že zatímco samice 

měly vrchol letové aktivity pouze jeden, na přelomu srpna a září, samci měli vrcholy s nejvyšší 

letovou aktivitou dva, a to první koncem července a druhý koncem září (Piksa 2008). 
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Obr. 1. Relativní týdenní početnost jednotlivých druhů v průběhu swarmingu. Druhy jsou seřazené dle 

vrcholu letové aktivity (shora, od nejranějšího vrcholu u Pipistrellus pipistrellus, po nejpozdější  

u Myotis nattereri). Dle van Schaik et al. (2015). 
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Obr. 2. Mediány počtu vyletujících („out-flights“) a přiletujících („in-flights“) netopýrů vždy v průběhu 

jedné noci v různých částech sezóny u vchodu do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu, zjištěných na 

základě automatického monitorovacího systému. Písmena A–D ilustrují jednotlivá období, v kterých 

byli netopýři zaznamenáváni, (A – listopad až konec března, B – konec března až začátek června, C – 

polovina června až polovina července, D – polovina července až konec října). Dle Berková a Zukal 

(2006).  

 

 
Obr. 3. Sezonní dynamika početnosti samic (plnou čarou) a samců (šrafovaně) u netopýra vousatého 

(Myotis mystacinus) během období swarmingu v Tatrách v jižním Polsku v letech 1999-2005 zjištěných 

na základě odchytů do sítí. Trojúhelníky znázorňují počet odchycených samců v průběhu jedné hodiny 

a tečky označují počet odchycených samic za jednu hodinu. Podle Piksa (2008). 
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Naprostá většina temperátních netopýrů se rojí koncem léta a v průběhu podzimu, u několika 

málo druhů ale bylo toto chování pozorováno i na jaře, především v druhé polovině března  

a v první polovině dubna. V Evropě bylo jarní rojení pozorováno pouze u netopýra ušatého 

(Plecotus auritus), v Severní Americe u druhu Myotis sodalis (Cope & Humphrey 1977, 

Horáček & Zima 1978, Furmankiewicz 2008).  

 

 

Obr. 4. Průměrný počet rojících se samců (šedé sloupce) a samic (bílé sloupce), v průběhu jarního  

a podzimního swarmingu netopýra ušatého (Plecotus auritus), odchycených v lokalitě Skałki Stoleckie 

mine (v letech 2000–2002) a v lokalitě Gontowa mine (2000–2001) v JZ Polsku. Dle Furmankiewicz 

(2008). 

 

2.6.2 Swarming v průběhu noci 

 

Jak v průběhu roku, tak i v průběhu noci se letová aktivita liší, a to jak v rámci druhů, tak 

dokonce v rámci pohlaví u stejného druhu. Nejvíce netopýrů přilétá na místo swarmingu 

v průměru 4 až 6 hodin po západu slunce, přičemž vrchol letové aktivity v tom případě spadá 

na dobu kolem půlnoci (Rivers et al. 2006), po půlnoci letová aktivita prudce klesne a pomalu 

upadá až do svítání (Rivers et al. 2006). Co se týče poměru pohlaví v průběhu noci, na místa 

rojení nejdříve dorazí samci, pravděpodobně, aby obsadili ta nejlepší místa k seznámení se 

samicí a následnému spáření. Naopak samice přilétají o něco později, před příletem  

na swarmoviště se nejdříve věnují lovu, protože v době po západu slunce je letová aktivita 

drobného hmyzu, jakožto jejich potravy, nejvyšší (Piksa 2008). 
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Obr. 5. Počet vyletujících a přiletujících netopýrů v lokalitě Slip Gill ve Velké Británii 1. října 2003, 

během prvních 400 min po západu slunce. Dle Rivers et al. (2006). 

 

 

 
Obr. 6. Střední hodnota počtu netopýrů (všech zjištěných druhů) létajících během 30 min intervalu 

v lokalitě Slip Gill (Velká Británie). Zjištěno pomocí automatických detektorů během 14 nocí v období 

swarmingu v r. 2003. Podle Rivers et al. (2006). 
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2.7 Vliv geografických a meteorologických podmínek na letovou aktivitu 

 

Vzhledem k fyziologickým specifikům letounů je logické, že na aktivitu (nejen) v průběhu 

swarmingu bude mít vliv například nadmořská výška nebo počasí. Ve vyšších nadmořských 

výškách je pro netopýry daleko kratší příhodné období možné aktivity, tzn. platí, že čím vyšší 

nadmořská výška, tím je kratší doba swarmingu, včetně vrcholu letové aktivity – ve vysokých 

polohách vrcholí aktivita swarmingu téměř o měsíc dříve než v polohách nižších (Piksa et al. 

2011). Zajímavá je také skutečnost, že na lokalitách ve vysokých nadmořských výškách byla 

zjištěna ještě větší poměrová propast mezi pohlavími; v horách totiž ještě výrazně více 

převažovali samci nad samicemi oproti nižším polohám, což opět nejspíš souvisí s odlišnou 

strategií samců při swarmingu (Piksa et al. 2011). Stejně jako poměr pohlaví, tak i poměr 

dospělců vůči mláďatům je ve vyšších polohách daleko vyšší. S rostoucí nadmořskou výškou 

výrazně klesá i druhová diverzita a početnost rojících se netopýrů, pouze u několika málo druhů 

byla ve vysokých nadmořských výškách zjištěna poměrně vysoká početnost, zejména  

u netopýra vodního (Myotis daubentonii), n. řasnatého (M. nattereri) a n. ušatého (Plecotus 

auritus) (Piksa et al. 2011). Početnost rojících se netopýrů také silně koreluje s množstvím 

potravy a přítomností vodních zdrojů typu potoků nebo jiných malých vodních ploch v okolí 

swarmoviště (Piksa 2008). 

Stejně jako vlivy geografické, tak i vlivy počasí na aktivitu netopýrů jsou nezanedbatelné. 

Hlavní roli na aktivitu mají teplota a srážky. Zdá se být vcelku logické, že snižující se teplota 

bude mít na aktivitu negativní vliv, záleží však samozřejmě na druhu. Při výzkumu swarmingu 

netopýrů ve Velké Británii bylo zjištěno, že aktivita swarmujících netopýrů klesá již kolem 12 

až 13 °C a že se zvyšující se teplotou se zvyšuje i letová aktivita netopýrů (Parsons et al. 2003b). 

Toto v podstatě potvrzuje ve své práci i Fenton (1969), při teplotě pod 10 °C byla aktivita 

netopýrů velmi malá, stejně negativní vliv na aktivitu měla i hustá mlha, v mlze byla aktivita 

netopýrů až třikrát nižší než při jasné obloze (Fenton 1969). Aktivita při rojení negativně 

koreluje i se srážkami, při celonočním dešti byla aktivita severoamerického netopýra hnědavého 

(Myotis lucifugus) celou dobu nízká, když ale začalo pršet až v průběhu noci, aktivita prudce 

klesla až při dešti (Fenton 1969). 
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3 Swarming a hibernace netopýrů na netradičních místech – ve 

skalních puklinách, sutích a kamenných mořích 

 

Jak už bylo výše zmíněno (kapitola 2.3), netopýrům slouží swarming mimo jiné také 

k prozkoumání vhodného zimoviště, a tak mohou pak často zimovat na místech podzimního 

swarmingu. Takovými místy mohou být jeskyně (Furey & Racey 2016), štoly (McAney 1999), 

sklepy (Lesiński et al. 2004), štěrbiny v zateplení budov a podobně (Whitaker & Gummer 2000, 

Ceľuch & Kaňuch 2005), některé druhy zimují také v stromových dutinách pod kůrou stromů 

(Newman et al. 2021) nebo dokonce v děrách od larválních stádií velkých brouků (Gottfried  

et al. 2019). Tradiční zimoviště typu jeskyní a štol jsou zoology již dlouhá léta sledována. 

Dlouholetý program monitoringu zimujících netopýrů existuje v řadě evropských zemí (Van 

der Meij et al. 2015), přičemž jeden z nejdéle fungujících máme díky dlouholeté výzkumné 

tradici právě v České republice (Horáček 2001, Horáček 2010). 

Jedním ze zajímavých zjištění, které tento monitoring přináší je skutečnost, že druhové složení 

a početní zastoupení jednotlivých druhů zjištěné na zimovištích a mimo ně se u řady druhů 

velmi výrazně liší (např. Anděra & Hanák 2007, Kočí 2020). U řady v létě zcela běžně 

nalézaných druhů, jakými jsou např. M. mystacinus, M. brandtii či M. nattereri jsou ze zimního 

období k dispozici údaje jen o velmi malém počtu jedinců, přičemž bezpečně nejde o druhy 

táhnoucí na velké vzdálenosti. Tento fakt naznačuje, že dotyčné druhy zimují nejspíše 

v prostředí, kde je pro člověka obtížné až nemožné jejich přítomnost zjistit. Anekdotická 

pozorování, ale i výsledky systematičtějších sledování naznačují, že jedním z takových 

prostředí, které je netopýry hromadně využíváno, dosud ovšem stálo mimo výzkumnou 

pozornost, jsou nejrůznější typy kamenitých sutí a podobných prostředí, kde existují drobné 

podzemní prostory s často specifickým mikroklimatem. 
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3.1 Charakteristika kamenných moří a balvanitých sutí 

 

Názory na to, co je to suť se mohou v některých případech u různých autorů trochu lišit,  

a zároveň se mohou termíny kamenné moře a balvanitá suť překrývat.  

Poměrně pěknou charakteristiku těchto habitatů pro netopýry popsali autoři britského projektu 

BRHK – Bat Rock Habitat Key (2021), který zpracovával skalní úkryty pro netopýry.  

Autoři rozdělili prostředí nezpevněných sutí do tří typů: 

 

a) „scree“ – suť – přírodní nebo uměle vytvořený typ prostředí, tvořený převážně menšími 

kameny nebo skalními úlomky, v menší míře také balvany, nachází se většinou ve svahu 

se sklonem větším než 25° 

b) „talus“ – skalní násyp/balvanitá suť – přírodní nebo uměle vytvořený typ prostředí, je 

tvořený hlavně většími balvany, popřípadě úlomky menších skalních bloků, nachází se 

na svahu se sklonem většinou větším než 25° 

c) „blockfield“ – kamenné moře – přírodní nebo uměle vytvořený typ prostředí, složený 

převážně z balvanů a menších úlomků skalních bloků, může být porostlý vegetací, sklon 

svahu je v tomto případě pod 25° 

 

 

 
a) 
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b) 

 
 

c) 

 
Obr. 7–9. a) uměle vytvořená suť („scree“), b) přírodní skalní násyp/balvanitá suť („talus“), c) 

přírodní balvanité/kamenné moře („blockfield“). Vše dle anglického projektu BRHK (2021)  

o netopýrech ve skalách. 

 

3.2 Výskyt netopýrů ve skalních děrách a puklinových jeskyních   

 

Některé druhy nejspíš k zimování využívají různé skalní pukliny a zdá se, že právě i sutě. Jako 

takovým přechodem mezi klasickými podzemními prostorami a suťovišti jsou pseudokrasové 

jeskyně, které v sobě obsahují tzv. puklinové jeskyně. Dosavadní údaje naznačují, že taková 

místa jsou netopýry poměrně hojně využívána v době zimování. Na území České republiky se 

jich nachází velké množství, zejména v pískovcových oblastech (Rejl & Mlejnek 2015). Při 
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studiu sezónní dynamiky letové aktivity v několika takových puklinových jeskyních  

ve východních Čechách zjistil Weidinger (1994) v průběhu podzimního swarmingu pomocí 

odchytů do sítí výskyt celkem 11 druhů netopýrů, oproti zimním kontrolám s celkem sedmi 

zjištěnými druhy. Podobné lokality pseudokrasových jeskyní lze u nás najít i v dalších 

oblastech, jako jsou například Hostýnské vrchy na střední Moravě, kde se výzkumu netopýrů 

věnovali Lučan & Svačina (2001), nebo v NP Podyjí v lokalitě již zmíněných Ledových slují 

(Benda et al. 1997, Reiter et al. 2010). Výzkumný projekt zaměřený na studium letové aktivity 

a potravní ekologie netopýrů v Ledových slujích na jihozápadní Moravě představoval jednu 

z nejvýznamnějších dlouhodobých studií swarmingu a obecně výskytu letounů  

v pseudokrasových prostorech ve střední Evropě – mezi lety 1991 a 2009 zde bylo od března 

do listopadu odchyceno přes 18 000 netopýrů 19 druhů (Reiter et al. 2010).  

Kromě puklinových jeskyní, v kterých lze přece jen výskyt netopýrů dokumentovat lépe, se ale 

nejspíš některé druhy vyskytují i čistě ve skalních štěrbinách a jim podobných místech. 

Vzhledem k tomu, že v některých oblastech USA se tradiční zimoviště typu jeskyní a štol 

nachází jen málo (Lemen et al. 2016), někteří tamní výzkumníci se zamýšleli nad tím, kde 

v takových oblastech mohou netopýři zimovat. Totéž se týká i řady rozsáhlých oblastí severní 

Evropy, kde tradiční podzemní prostory vesměs chybějí a pokud zde nějaké jsou, netopýrů 

v nich zimuje jen malé množství. Tato skutečnost přímo nabádá k úvahám, že místní netopýři 

budou zimovat někde jinde (Michaelsen & Grimstad 2008, Michaelsen et al. 2013).  

Ve Virginii se Moosman et al. (2020) zaměřili na výzkum netypických úkrytů netopýra Myotis 

leibii, který se právě ve štolách a běžných jeskyních v období hibernace nevyskytuje příliš 

často. V průběhu léta byl tento druh zjištěn ve skalních škvírách a nechráněných skalních 

výchozech v poměrně vysokých počtech a byly zde nalezeny i mateřské kolonie (Moosman  

et al. 2020), ale v období hibernace byl tento druh v oblasti východní Severní Ameriky 

ve skalních štěrbinách takto přímo pozorován vůbec poprvé až při zaměření se na tyto biotopy 

(Moosman et al. 2017). Není ovšem jasné, zda ve štěrbinách netopýři hibernují celou zimu, 

nebo zda mohou přeletět i na jiná místa (Moosman et al. 2017). 
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Obr. 10. Příklady zimních úkrytů netopýra hnědého (Eptesicus fuscus) (A) a netopýra Myotis leibii (B) 

v lokalitě Goshen Pass, Rockbridge County ve Virginii. Netopýr byl nalezen v puklině skalního bloku 

2–3 m vysoko, 5. a 12. prosince 2015 (obr. A), resp. asi 1 m vysoko 18. února 2017 v případě obrázku 

B. Podle Moosman et al 2017. 

 

3.3 Výskyt netopýrů v balvanitých sutích, skalních výlomech a kamenných mořích 

 

O významu balvanitých sutí, resp. kamenných moří pro netopýry se toho ví opravdu jen velmi 

málo. O problematice sutí nebo skal jako úkrytem pro netopýry existuje jen minimum prací, 

přičemž více informací pochází zatím ze Severní Ameriky než z Evropy. 

Autoři publikovaných prací ovšem v mnoha případech našli netopýry v sutích spíše jen 

náhodou a nepřikládali tomu větší význam, popřípadě sutě zahrnuli do širšího výzkumu v rámci 

zjišťování různých úkrytů u netopýrů. Například Bachen et al. (2019) při výzkumu různých 

netopýřích úkrytů v Montaně, zmiňují mimo jiné netopýry také v puklinách skal, a dokonce 

 i v sutích.  

 



20 
 

3.3.1 Monitoring netopýrů v sutích pomocí odchytu do nárazových sítí 

 

Kromě prostého hledání netopýrů prohledáváním puklin a mezer mezi balvany (Moosman  

et al. 2020), je pro výzkum v sutích vhodné použití nárazových sítí k odchytu netopýrů, 

pravděpodobně se tak značně zvýší šance zjistit netopýry i ve větším počtu. S využitím odchytu 

do sítí bylo při výzkumu netopýrů na 22 suťových polích v západní Montaně odchyceno celkem 

36 jedinců minimálně osmi druhů, oproti pouze deseti jedincům zjištěných při vizuální detekci 

netopýrů v suti (McEwan & Bachen 2017). Celkem 36 zjištěných jedinců na 22 lokalitách je 

nicméně stále poněkud málo a o větším významu sutí pro netopýry to tolik nevypovídá. Je 

ovšem možné, že malý počet zjištěných jedinců je způsoben výběrem nevhodného období 

odchytu (červenec), kdy ještě neprobíhá ve velké míře swarming. Výzkumem potenciálu sutí 

jako letních úkrytů netopýra Myotis leibii v horách Virginie se věnoval také Moosman et al. 

(2015). V průběhu třech letních odchytových nocí bylo odchyceno 13 netopýrů tohoto druhu 

(Moosman et al. 2015).  

 

3.3.2 Akustický monitoring a monitoring netopýrů v sutích pomocí telemetrie 

 

S rozvojem využívání ultrasonických detektorů, tzv. „batdetektorů“, zejména pak zavedením 

automatických záznamníků, tzv. „batcorderů“ lze dlouhodobě sledovat aktivitu netopýrů  

i na poměrně špatně přístupných místech a získat tak mnohem větší objem dat než při krátkých 

návštěvách (např. O'Farrell & Gannon 1999) a není tedy divu, že i pro výzkum aktivity netopýrů 

v prostředí sutí byl tento přístup využit (např. Dekeukeleire et al. 2016, Lemen et al. 2016). 

Lemen et al. (2016) studovali tímto způsobem přítomnost aktivujících netopýrů v prostředí sutí 

a ve skalních puklinách v Nebrasce a data o přítomnosti letové aktivity ve vrcholné zimě použili 

jako důkaz pravděpodobného zimování netopýrů v tomto prostředí. Přítomnost zimujících, 

resp. v zimě aktivujících, netopýrů potvrdili na 22 ze 34 zkoumaných lokalit, přímým 

pozorováním ve skalních škvírách zjistili celkem tři druhy netopýrů – dominoval Eptesicus 

fuscus a poměrně překvapivě byla zjištěna i přítomnost Myotis septentrionalis a Perimyotis 

subflavus (Lemen et al. 2016). Pomocí automatických netopýřích detektorů byl prováděn 

výzkum zimujících netopýrů v sutích také v Montaně (Gaulke et al. 2018). Obdobný výzkum 

zimní letové aktivity na lokalitách kamenných moří a v různých skalních puklinách ve Finsku 

rovněž naznačil možnost, že toto prostředí je zimujícími netopýry využíváno. Nejčastěji 

zaznamenaným druhem tady byl netopýr severní (Eptesicus nilssonii), zaznamenán byl ale  

i netopýr ušatý (Plecotus auritus) a neurčené druhy z rodu Myotis (Blomberg et al. 2021). 
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Vzhledem ke studované oblasti přichází v úvahu nejspíše M. daubentonii, M. brandtii a M. 

mystacinus – cf. Dietz & Kiefer (2016). Ve Finsku proto mohou být kamenná moře a sutě patrně 

významným zimovištěm netopýrů. Totéž v Norsku v podstatě potvrdili i Michaelsen et al. 

(2013).  

Dalším poměrně spolehlivým způsobem sledování netopýrů, hlavně pak lokalizace jejich 

úkrytu, je telemetrie (např. Dressler et al. 2016). Johnson et al. (2016) ve svém výzkumu 

netopýrů v národním parku Yellowstone v Severní Americe, našli některé druhy netopýrů 

pouze ve štěrbinách skal a mezi balvany. Zvířata označili vysílačkou a zjistili, že všichni 

označení jedinci druhu Myotis evotis a M. ciliolabrum využívali k úkrytu skalní štěrbiny,  

a dokonce právě balvanité sutě a kamenná moře. Ve skalních puklinách byl stejnou metodou 

nalezen i úkryt druhu Eptesicus fuscus. Neubaum (2018) zjišťoval pomocí telemetrie podzimní 

a zimní úkryty druhu Myotis lucifugus a u devíti z 38 označených jedinců nalezl úkryty právě 

v suti. 

 

3.3.3 Mikroklima sutí a skalních štěrbin 

 

Protože jsou sutě, popřípadě jiné podobné úkryty netopýrů strukturně dost odlišné od tradičních 

úkrytů jako jsou jeskyně, štoly či lidské stavby, bude v takovýchto místech pravděpodobně  

i odlišné mikroklima (teplota nebo vlhkost). Takovýchto dosud publikovaných prací na toto 

téma je však velmi málo. V práci Neubauma (2018) bylo zjištěno, že jsou sutě chladnější oproti 

úkrytům ve stavbách, ale naopak teplejší než úkryty stromové. Co se týče průměrné teploty, 

jsou ale sutě a skalní úkryty vůči většině typů úkrytů relativně nejchladnější. Zatímco průměrná 

relativní vlhkost v lidských stavbách a ve stromových dutinách byla v celku podobná,  

ve skalních děrách a v suti byla vždy vyšší (Neubaum 2018).  

O tom, že sutě jsou z pohledu mikroklimatu velmi specifickým typem prostředí vypovídá  

i jejich specifická fauna bezobratlých živočichů – vyskytují se zde vedle sebe na jedné straně 

druhy extrémně teplomilné a suchomilné, na druhé straně chladnomilné glaciální relikty, které 

zde přežívají právě díky specifické mikroklimatické dynamice (např. Růžička & Zacharda 

2009).  
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Obr. 11. Teploty (°C) naměřené 21. – 23. října 2013 v úkrytech využívaných netopýrem hnědavým  

(M. lucifugus). V grafu: nevytápěná budova (tečkovanou čarou), stromový úkryt (šrafovaně) a skalní 

štěrbina v suti (plnou čarou), data měřena v údolí řeky Crystal River v Coloradu. Dle Neubaum (2018). 

 

 

 
Obr. 12. Rámečky znázorňují minimální (A) a průměrnou teplotu (B) ve °C a průměrnou relativní 

vlhkost (C) v %. Hodnoty byly naměřené ve 23 podzimních úkrytech (třech typů: lidské stavby, 

stromové úkryty a skalní štěrbiny/sutě) netopýra hnědavého (Myotis lucifugus), vždy na podzim 

v průběhu let 2012–2013. Výzkum byl prováděn v údolí řeky Crystal River v Coloradu. Dle Neubaum 

(2018). 

 

3.3.4 Míra predace netopýrů v suti 

 

Michaelsen et al. (2013) se zamýšlel nad mírou predace netopýrů v sutích oproti jiným úkrytům. 

V lidských stavbách je predace například kočkami domácími (Felis catus), potkany (Rattus 

norvegicus) nebo myšicí lesní (Apodemus flavicollis), poměrně vysoká. Zdá se, že v sutích 

můžou být netopýři před riziky predace více chráněni. Stejně tak jako se netopýři při swarmingu 
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mohou stát potravou některé sovy (Strigiformes) nebo dravce (Accipiteriformes  

či Falconiformes) s vyšší pravděpodobností u jeskyně než v suti, protože se větší druh ptáka  

do sutě špatně dostane. V suti mohou být nebezpečím pro netopýry například ještě některé 

lasicovité šelmy (Mustela spp.), popřípadě lišky (Vulpes vulpes), ve vyšších polohách v letních 

měsících případně některé druhy hadů, v Evropě hlavně zmije obecná (Vipera berus), 

(Michaelsen & Grimstad 2008, Michaelsen et al. 2013, Hilty 2020).  

 

3.3.5 Druhy využívající k zimování a swarmingu sutě 

 

Z dosavadního omezeného počtu studií zatím nelze spolehlivě říct, zda mezi temperátními 

netopýry existuje nějaký druh netopýra specializovaný na balvanité sutě, některé druhy nicméně 

mohou tyto úkryty v některé části svého životního cyklu preferovat. V Severní Americe jsou 

přinejmenším v některých oblastech takovými druhy například Eptesicus fuscus, Myotis 

ciliolabrum, M. evotis, M. leibii, M. lucifugus, M. septentrionalis (Lemen et al. 2016, McEwan 

& Bachen 2017, Moosman et al. 2017, Bachen et al. 2019, Moosman et al. 2020, Neubaum 

2018), ve skalních štěrbinách také Myotis volans, M. californicus, Perimyotis subflavus nebo 

Antrozous pallidus (Lemen et al. 2016, Bachen et al. 2019). V Evropě se o vazbě jednotlivých 

druhů k sutím ví snad ještě méně, patrně běžně se ve skalních štěrbinách či přímo v sutích 

můžeme setkat s netopýrem severním (Eptesicus nilssonii), pro tento druh jsou lokality typu 

sutí asi hlavním zimovištěm (Michaelsen & Grimstad 2008, Dietz & Kiefer 2016, Blomberg  

et al. 2021). Dále se v sutích nejspíš lze setkat s řadou druhů z rodu Myotis, pravděpodobně 

běžným druhem zde zimujícím, je netopýr vousatý (M. mystacinus), můžeme zde najít  

i netopýra ušatého (Plecotus auritus) (Michaelsen et al. 2013, Blomberg et al. 2021). 

V publikaci „Bats of the Britain and Europe“ jsou mimo jiné zmíněny i další druhy, které byly 

v sutích a na podobných místech nalezeny – netopýr večerní (Eptesicus serotinus), n. černý 

(Barbastella barbastellus), n. řasnatý (Myotis nattereri), n. vodní (M. daubentonii), nebo  

n. velkouchý (M. bechteinii) (Dietz & Kiefer 2016). 

O druzích využívajících sutě k podzimnímu swarmingu nebo k hibernaci máme k dispozici 

nicméně stále pouze omezené informace. O výskytu netopýrů v puklinových jeskyních  

a dalších podobných lokalitách ale řada publikovaných prací existuje, a to i v rámci České 

republiky, jak už bylo zmíněno (např. Weidinger 1994, Benda et al. 1997, Lučan & Svačina 

2001 atd.). Poněkud méně informací už je ale k dispozici o druzích skalních štěrbin mimo 

jeskyně (např. Bachen et al. 2019, Blejwas et al. 2021, Johnson et al. 2017, Lemen et al. 2016 
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atd.). A prací o netopýrech vyskytujících se čistě v sutích je patrně nejméně, této problematice 

se věnovali například Michaelsen & Grimstad (2008), McEwan & Bachen (2017) nebo 

Moosman et al. (2020). 
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4 Závěr a návaznost na diplomovou práci 

 

Díky četným studiím týkajících se swarmingu temperátních netopýrů, máme v dnešní době 

mnoho informací o tomto pozoruhodném chování, které hraje v životě netopýrů, zdá se, velmi 

důležitou roli. Je ale nutné podotknout, že mnoho informací o netopýřím rojení nám stále 

zůstává skryto. I přes několik publikovaných studií o netopýrech v sutích se dá říci, že o tomto 

habitatu, který nejspíš v některých oblastech může pro netopýry hrát významnou roli, nevíme 

prakticky nic.  

Tato práce vznikla jako teoretický základ pro mou budoucí diplomovou práci, která se bude 

zabývat terénním sledováním sezónní dynamiky aktivity netopýrů na sutích, se zvláštním 

zřetelem na možný potenciál tohoto typu stanoviště pro jejich swarming a hibernaci. 
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