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Abstrakt

Tato  literární  rešerše  shrnuje  přístupy  a  výsledky  telemetrických  studií  na 

netopýřích populacích. Nejprve jsou v práci diskutovány obecné metody telemetrie–invazivní 

metody, zahrnující odchyt, manipulaci a přímé sledování zvířete označeného vysílačkou. Tato 

metoda sloužící k získávání údajů o mnoha aspektech biologie divoce žijících zvířat je mezi 

výzkumníky stále velmi frekventovanou. 

Dále  rešerše  poskytuje  kritický  přehled  metod  a  výsledků,  týkající  se  23 

netopýřích druhů, jež byly získány pomocí telemetrie. Shrnuty jsou zde výsledky využitého 

biotopu, upřednostňovaných úkrytů, potravního chování a noční aktivity netopýrů. 

klíčová slova: telemetrie, Chiroptera, biotop, noční aktivita, úkryty, domovský okrsek

Abstract

This literature review summarizes the approaches and results of telemetry studies 

of bat populations. First, the work discusses the methods of telemetry – an invasive method, 

concerning trapping, manipulation with and direct observation of an animal identified on the 

radiotag.  This method used to obtain data on many aspects  of wildlife biology,  is among 

researchers still very frequently applied.

A critical review of methods and results for 23 bat species, which were obtained 

via telemetry, are given. The results of the habitat use, the preferred roosts, foraging behavior 

and nocturnal activity of bats are summarized.

 

key words: telemetry, Chiroptera, habitat, nocturnal activity, roosts, home range
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 1 Úvod a cíle práce

V první kapitole jsou popsány obecné metody telemetrie a její vývoj. Dále je v 

práci diskutováno použití vysílaček na divoce žijících zvířatech a způsoby jejich připevnění.

Ve  druhé  části  jsou  shrnuty  a  utřízeny  poznatky  telemetrických  studií 

prováděných na netopýřích populacích.  Takovéto studie se zabývaly:  potravním chováním 

(Audet, 1990), určováním preferovaného biotopu (Krull et al., 1991; Robinson a Stebbings, 

1997),  určováním preferovaného úkrytu  (Estók et  al.,  2007),  interakcemi  mezi  umístěním 

potravních  oblastí  a  úkrytů  (Fenton a  Wai–Ping,  1989),  noční  aktivitou  jedinců (Christie, 

2006), zjišťováním velikosti home range (Hillen et al., 2009) a časem stráveným mimo úkryt 

(Bonaccorso, 2005). 

Cílem této práce bylo vytvořit souhrnný kritický přehled přístupů a výsledků ze 

studií provedených na 23 druzích netopýrů v 10 rodech (viz. tab. 1, str. 32). Z těchto 23 druhů 

netopýrů se jich 12 vyskytuje výhradně na území Evropy, 2 druhy obývají část  Euroasijského 

kontinentu,  2 druhy žijí na území Evropy,  Asie i  Severní Afriky,  5 z těchto druhů obývá 

především  území  Severní  Ameriky,  2  druhy  netopýra  žijí  v  Oceánii,  z  nichž  jeden  je 

endemitem Nového Zélandu. 
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 2 Obecné metody telemetrie

 2.1 Charakteristika a vývoj telemetrie

Telemetrie  divoce  žijících  zvířat  může  být  definována  jako bezdrátový přenos 

informací z vysílačky umístěné na zvířeti k přijímači v řádech metrů až kilometrů. Pokroky v 

oblasti  telemetrie  (slovo je  odvozené  z  řeckých  slov  pro  vzdálenost  a  měření)  živočichů 

učinily tuto metodu vhodnou k možnému získávání podrobných údajů o mnoha aspektech 

biologie živočichů, včetně využití stanovišť, velikosti domovských okrsků (prostor, na kterém 

se jedinec zdržuje z důvodu reprodukce a získávání potravy), úmrtnosti, přežívání, načasování 

a  trasy  migrace,  fyziologie  a  sociálního  chování  jak  divokých,  tak  odchycených  zvířat. 

Protože mnoho druhů volně žijících živočichů lze jen těžko sledovat a jejich životní strategie 

jsou nám často utajené, přinesla telemetrie cenný nástroj k tomu, dozvědět se více o jejich 

osudech (Kenward, 2001). 

I přes svou popularitu může být telemetrie nevhodná kvůli mnoha okolnostem. Je 

to drahá a časově náročná technika, jež se jeví jako méně vhodná pro použití u některých 

druhů (vzhledem k velikosti zvířete nebo jeho životní strategii). Přes frekvenci, se kterou jsou 

obojky a další vysílače připojovány ke sledovaným zvířatům, je jen překvapivě málo známo o 

jejich účincích na chování a přežívání daného druhu. Někteří vědci jsou silně přesvědčeni, že 

obojky a dokonce i  ušní známky ovlivňují chování a proto se zdráhají akceptovat výsledky 

založené na používání tohoto zařízení na zvěři. Toto potenciálně změněné chování vysílačkou 

označeného zvířete může zavést systematické chyby, které by se mohly odrážet v interpretaci 

výsledků  a  tak  i  ve  významu  celého  studia.  Označit  zvíře  vysílačkou  představuje  pro 

výzkumníka jakýsi závazek, je totiž zřejmé, že umístit na zvíře značku může být i škodlivé a 

toto je tedy konáno na úkor zvířete (Wildlife Radio-telemetry, 1998).

Studium ekologie  zvířat  pomocí  telemetrického sledovacího systému začalo na 

konci  50.  a  na začátku  60.  let.  20.  století  pomocí  obojků nebo značek vysílajících  velmi 

krátkovlnné  (VHF)  impulsní  signály  (Clark  et  al.,  2006).  Jeden  z  prvních  projektů  byl 

proveden Le Munyanem et.  al.  (1957)  na svišti  Marmota monax.  Těmto hlodavcům byly 

implantovány vysílačky k monitorování srdečního pulsu (LeMunyan et al., 1959). Tato studie 

se blíží publikaci z Norska popisující externě připojené vysílačky k telemetrování úderů srdce 

a křídel kachny divoké provedené Eliassenem (1960). Na konstrukci těchto prvních tagů (tag 

= vysílač) v 50. letech 20. století byl zásadně závislý další rozvoj vysílačů. 

První radiotagy vysílaly kontinuální signál, kdy fyziologické změny byly uvedeny 
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mírnou změnou ve frekvenci signálu. Nicméně pro radiotagy divoce žijících zvířat platí, že 

životnost baterie je velmi prodloužena přenášením signálu jako krátkých impulsů na nosné 

frekvenci. Teoreticky, nejméně jeden puls trvající 20 ms by mohl být opakován 50x každou 

sekundu  tak  dlouho,  jako  kontinuální  signál  ze  stejné  baterie.  Kromě  toho,  lidské  ucho 

detekuje snadněji slabý impulsní signál oproti kontinuálnímu hluku na „pozadí“. Stopování 

divokých zvířat  proto od svého vzniku na začátku 60. let  20. století  bylo založeno téměř 

výhradně na pulsních signálech (Kenward, 2001). 

Takovéto  radiové  přívěsky,  emitující  impulsní  signály,  pracují  na  vysokém 

kmitočtu  a  jedná  se  o  VHF  (Very  High  Frequency).  Tento  typ  lokalizace  se  dnes  stále 

používá.  Ovšem  intenzivní  monitoring  daleko  se  toulajících  zvířat  s  VHF  systémem  je 

nákladný,  časově  náročný  a  často  ohrožující  osobní  bezpečnost  (Clark  et  al.,  2006). K 

lokalizaci zvířete je potřeba mnoho úsilí a triangulační metody pro odhadování pozic mohou 

zavést do analýz mnoho chybných dat. Proto, když se obojky pracující na principu globálního 

navigačního  systému (GPS),  staly koncem  90. let  20.  století dostupné pro výzkum života 

divokých zvířat,  výzkumníci  začali  přecházet  na  tuto  novou technologii  (Campbell  et  al., 

2007).  S  vypouštěním družic  a  zdokonalováním satelitního  systému  se  naskytla  možnost 

automatického sběru a přenosu dat o lokalitě daleko se toulajících a  migrujících zvířat (např. 

medvěd lední, sob polární). První satelitní systémy dokázaly určit polohu s přesností zhruba ± 

300  m.  Roku  1995  byl  systém  NAVSTAR  (Navigation  Geographic  Positioning  System 

[GPS]) plně prohlášen za funkční a  umožnil rozvoj takového systému, který dokázal určit 

polohu sledovaného zvířete s přesností na  ± 5 m. Tento sledovací systém umožnil hodnocení 

výsledků o pohybu zvířat  a výběru habitatu  s velmi malým rozlišením.  Některé  komerční 

systémy  umožňují  stahování  dat  na  dálku  a  je  tedy  snížena  potřeba  následného  odchytu 

označeného zvířete a stažení dat z paměti GPS vysílačky. Nevýhoda satelitní komunikace je 

jeho cena. Pořízení je velmi drahé (Clark et al., 2006). 

Radiotracking dovoluje sledování zvířat právě v danou chvíli a to sice těch, která 

nejsou  vizuálně  dobře  sledovatelná,  protože  mají  noční  způsob  života  nebo  žijí  v  husté 

vegetaci.  Pro  další  zlepšení  sledovacích  systémů  byl  vyvinut  systém  pro  radiotracking 

automatického a průběžného shromažďování údajů, který umožňuje radiotracking několika 

zvířat  najednou.  První  studie  s  použitím  automatického  telemetrického  systému  byly 

provedeny v  60.  a  70.  letech  20.  století.  Systém byl  založený  na  fixních  otočných  Yagi 

anténách  na  70  a  100  stop  vysokých  věžích.  Systém  umožňoval  sledování  52  jedinců 

současně, na různých frekvencích s maximálně 1 920 lokacemi za den (Briner et al., 2003).

 Před zahájením kteréhokoliv systematického sledování je třeba dobře promyslet 
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zabezpečení  po stránce  organizační,  finanční  i  technické.  Výzkumník  by měl  uvažovat  se 

všemi dopady a alternativami, získává-li informace o kterémkoliv druhu pomocí telemetrie, 

neboť  zvíře  není  potřeba  jen  chytit,  imobilizovat  a  vybavit  ho  telemetrickou  sondou,  ale 

zpravidla ho též označit, ať už mikročipem, či jiným způsobem, ulehčujícím jeho identifikaci 

a sledování. Jsou známy studie, kdy jedinci zahynuli při odchytu, imobilizaci, či  implantaci 

vysílače a i krátce po těchto aktivitách. Před přípravou telemetrického projektu je třeba dbát 

nato,  aby  se  prioritou  výzkumu  nestala  snaha  o  získání  co  nejlepších  výsledků  na  úkor 

nevinného. Výsledky získané při výzkumu bychom  měli zužitkovat tak,  aby mohly přispět k 

poznání a následné ochraně druhu.

 2.2 Vysílačky

Velikost,  hmotnost,  životnost,  fyzická  a  elektrická  stabilita  a  síla  vysílaného 

signálu  jsou důležité  parametry vysílačky.  Před umístěním vysílače  na sledované  zvíře  je 

nutné zvážit  typ a velikost vysílačky.  Je důležité,  aby nepřekážela zvířeti  v pohybu či mu 

dokonce  nesnižovala  kvalitu  života.  V  takovém  případě  může  dojít  i  ke  zkreslení  námi 

požadovaných  výsledků.  Maximální  hmotnost  vysílače  by  se  měla  pohybovat  do  5% 

hmotnosti  zvířete,  na  které  vysílač  upevňujeme  (Aldridge  a Brigham,  1988).  Tradiční 

vysílačka se skládá z antény, napájecího zdroje a vysílací jednotky. Tato kombinace je dosti 

zásadní i když zvolené složky vysílače se mohou lišit. 

 2.2.1 Antény

Dva nejběžnější  typy vysílacích  antén jsou bičové  antény a  smyčkové  antény. 

Bičová anténa

Tato  anténa  je  nejvíce  používaná.  Obvykle  nerezová  s  teflonovým potažením. 

Musí  být  lehká,  silná  a  velmi  odolná  a  ohebná.  Produkuje  jednotnější  signál  na  větší 

vzdálenost než smyčková anténa. Tuto anténu lze vložit mezi vrstvy obojku pro její ochranu.

Smyčková anténa

Tyto  antény  jsou  většinou  konstruovány  do  radioobojků.  Signál  ze  smyčkové 

antény nedojde tak  daleko jako u bičové  antény.  Je  vhodná pro druhy,  které  by bičovou 

anténu mechanicky poškodily. Smyčková anténa může sloužit jako radioobojek i jako anténa 

(Wildlife Radio-telemetry, 2008). 
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 2.2.2 Napájecí zdroj

Lithiové a stříbrné baterie

Lithiové  a  stříbrné  baterie  jsou  nejběžnějším  typem  baterií  ve  vysílačích 

používaných  na  divoké  zvěři.  Délku  a  povahu  studia  musí  doplňovat  také  vlastnosti  a 

životnost baterie, které jsou přímo úměrné periodě impulsů a nepřímo úměrné šířce impulsu a 

síle signálu (Lessard, 1989)

Solární články

Solární články jsou poháněné obnovitelným zdrojem energie – slunečním světlem. 

Vysílač  využívající  solární  baterii  je  charakteristický  svou  nízkou  hmotností  a  dlouhou 

životností. Baterie tohoto typu není vhodná pro noční druhy, druhy aktivní v hustém porostu a 

druhy, které obývají nory nebo jeskyně (Wildlife Radio–telemetry, 2008).

Obecně platí, že velikost baterie se zvyšuje s rostoucí hmotností, má větší rozsah a 

větší  životnost.  Vysílače,  které  jsou  uzpůsobeny  k  vysílání  signálu  na  velké  vzdálenosti, 

budou mít nižší životnost, než ty, které mají jen krátký dosah signálu. Pro druhy s rozsáhlými 

domovskými okrsky je vhodnější použít vysílače s krátkou životností, ale dlouhým dosahem 

signálu a  naopak pro druhy s okrsky menšími  bude vhodnější  použít  vysílačky s  kratším 

dosahem signálu, ale delší životností. 

 2.2.3 Vysílací jednotka

Zjednodušeně  řečeno vysílače  se  dají  rozdělit  na ty,  které  pracují  na  principu 

VHF/UHF anebo GPS. Nejčastěji jsou na zvířata umisťovány vysílače pracující na vysokém 

kmitočtu  (VHF  –  Very  High  Frequency;  UHF –  Ultra  High  Frequency).  U  tohoto  typu 

vysílače  se  můžeme  setkat  s  jeho  různými  modifikacemi,  např.  zaznamenávání  teploty 

označeného jedince. Sběr dat pomocí tohoto typu vysílače se neděje automaticky, jako u GPS 

vysílačů (viz. níže), ale k získání údajů je potřeba, aby výzkumník pomocí triangulační nebo 

„homing-in“ metody sám určil lokaci označeného zvířete (Campbell et al., 2007).

Vysílač pracující na principu GPS (Global Positioning System) najde a určí svou 

pozici ze signálů přijatých z minimálně tří satelitů a poté předá svou polohu (polohu zvířete) 

uživateli. Použití vysílačů pracujících na tomto principu je omezeno jejich vysokou hmotností 

(1,5–2 kg) a je tedy vhodné spíše na druhy větší (vlk, los). GPS vysílače se používají i při 
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sledování daleko migrujících zvířat (sob polární) (Clark et al., 2006).

 2.3 Způsoby připevnění vysílače

Vysílačku lze připevnit na volně žijící zvíře několika způsoby. Pro velké savce 

jako jsou medvěd, vlk jsou potřeba velmi robustně postavené vysílače s pevným připojením 

celého  systému.  Zvláštní  připojení  vysílače  vyžadují  i  druhy,  které  jsou  kořiští.  Lovící 

predátor  může  vysílač  na  kořisti  poškodit  tak,  že  výzkumník  nebude  následně  schopen 

zachytit signál z vysílače (Wildlife Radio–telemetry, 2008). Víme–li, že telemetrujeme druh 

využívajcí  k úkrytu  nory,  kde by mohlo  snadno dojít  k poškození  vysílačky,  přistoupíme 

raději  k  možnosti  implantace  vysílacího  systému  do  těla  zvířete  (LeMunyan,  1959). 

Studované  druhy,  které  tráví  mnoho  času  ve  vodě  (bobr),  je  potřeba  opatřit  vysílačkou 

odolávající častým ponorům. Připevnění vysílače volíme na základě konkrétní studi. Možné 

způsoby, jak připevnit vysílač na zvíře tedy jsou:

Obojky

Obojky jsou  nejběžnějším typem připevnění  vysílačky  na  zvíře.  Celý  vysílací 

systém tohoto typu je připevněn na krk zvířete. Materiál, z něhož bývají obojky vyrobeny, 

musí být bezpečný a pohodlný pro sledované zvíře, odolný extrémním podmínkám okolí a 

také kolísajícím teplotám. Vybereme–li si ke studiu ekologie daného živočicha právě obojek, 

je  potřeba,  abychom  zabránili  tomu,  aby  límec  bránil  zvířeti  v  polykání  či  dýchání,  ale 

zároveň,  aby  z  krku  nepadal.  Někteří  výzkumníci  preferují  obojky  užší,  protože  kontakt 

obojku a zvířete je menší a naopak někteří výzkumníci preferují obojky širší, jelikož dochází 

k lepší rozložení hmotnosti vysílačky (Burger, 1989).

 Roztažitelné obojky jsou přímo nutností v případě, rozhodneme–li  se sledovat 

mláďata, nebo druhy, kterým se během roku mění šířka krku (samec jelena) (Steigers et al., 

1980). 

Nemá–li  výzkumník  v úvahu označeného jedince  znovu odchytit  a  obojek mu 

odstranit, je vhodné použít „samorozpadnutelný obojek“ ( Hellgren et al., 1988).

Vysílačky připevňované k ocasu

Tento typ připojení vysílače nachází své uplatnění hlavně u ptáků. Jelikož vysílač 

přichycený lepidlem by na ptačím peří  nedržel,  ukázal  se  způsob připojení  na ptačí  ocas 

jedním z nejlepších metod jak označit ptáka vysílačkou (Kenward, 1978). Ke ztrátě vysílače 
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dojde během pelichání. Ocasní připojení ovšem nelze použít u všech druhů ptáků (např. datel, 

kterému by se mohla anténa zachytit v kůře stromu) (Bray et al., 1972). Vysílačka připevněná 

na ocas může být i modifikovaný ušní tag.  Toto použití na bobřím ocasu zmiňuje i práce 

Rothmeyera et al. (2002).

Implantabilní vysílačky

Vysílačky  implantované  do  tělních  dutin  savců byly  vlastně  vůbec  jako  první 

vysílače použity ke studiu zvířecího života.  Jelikož se Le Munyan et al.  (1957) při studiu 

sviště lesního  Marmota monax potýkali s nemalými problémy při relokalizaci tohoto savce, 

označeného pouhou značkou, zvolili  k monitorování zvířete právě implantabilní  vysílačku. 

Výhodou  těchto  vysílačů  je  fakt,  že  pomocí  radiových  frekvencí  určíme  nejen  lokaci 

označeného  zvířete,  ale  též  mohou  být  dobrým  ukazatelem  fyziologické  aktivity  zvířete 

(krevní tlak, frekvence dýchání, srdeční tep) (LeMunyan, 1959). 

Celý  vysílací  systém  je  zapečetěn  v  biologicky  inertním  materiálu  (vosky, 

epoxidová  pryskyřice)  a  implantován  do  tělní  dutiny  nebo  pod  kůži.  Anténa  může  být 

ponechána mimo tělo, implantovaná pod kůži nebo zapečetěná v celém vysílacím “balíčku”. 

Tato metoda,  pokud je provedena správně, může být méně dráždivá než externě připojené 

vysílačky.  Ovšem při použití  této metody je nutné počítat  s omezeným rozsahem signálu. 

Vysílačky s  implantovanou anténou budou mít  ještě  nižší  dosah signálu,  než ty s  externí 

anténou, ale tyto naopak budou více náchylnější k zanesení infekce. Navíc je vždy nutností 

uvést zkoumaného jedince do celkové anestezie a ponechat mu delší čas na zotavení (Wildlife 

Radio–telemetry, 2008).

“Baťůžkové” připojení vysílače

Vysílací jednotky typu “baťůžek” jsou připojeny na záda zvířete pomocí postroje, 

kdy samotná vysílačka je přidělaná k pásům postroje. Uplatnění tohoto typu připevnění lze 

nalézt  například u mláďat savců, u kterých lze během prvních pár měsíců života očekávat 

rychlé  zvětšení těla.  Těmto mláďatům se k tělu  připevní roztažitelné postroje, které  se se 

zvětšujícím se  tělem roztahují  (Jackson et  al.,  1985).  Další  využití  lze  nalézt  u  ptáků,  u 

kterých  je  podmínkou,  aby je  vysílač  neovlivňoval  v  jejich přirozených aktivitách.  Zvolit 

postroj je zde zcela vhodné, jelikož zabrání aerodynamickým problémům, zaseknutí ve větvi, 

či jiném objetku a stále splňuje požadavky na nízkou hmotnost, pevné přichycení na těle ptáka 

a maximální ochranu vysílačky (Nicholls a Warner, 1968).
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Vysílačky připojené lepidlem

Vysílač  bývá  pomocí  lepidla  nejčastěji  připevněn  na  dorsální  stranu  těla 

sledovaného živočicha, kdy anténa probíhá dorsálně a kaudálně s podélnou osou těla. Jako 

lepící materiál lze použít například lepidlo na umělé řasy, chirurgické nebo kyanoakrylátové 

lepidlo. U savců lze vysílací systém nalepit přímo do srsti, avšak většinou je doporučeno část 

srsti odstranit pro lepší přichycení vysílačky. Tento způsob přichycení se používá u drobných 

savců, např. netopýrů, hrabošů (Wildlife Radio–telemetry, 2008).

“Náhrdelníková” vysílačka

Tento  systém  připojení  vysílače  je  zřejmě  jedním  z  nejsnadnějších  a 

nejrychlejších připojení. Tyto vysílací “balíčky” se nejčastěji používají u hrabavých ptáků a 

jednoduše visí dolů až na hruď ptáka, podpořeny ještě lehkým ohebným kabelem kolem krku. 

Kabel by měl být dostatečně volný, aby nebránil označenému jedinci v dýchání nebo polykání 

(Riley et al., 1992).

Ušní známky

Ačkoli byly ušní známky určeny k označování ledních medvědů, mají dnes tyto 

vysílače využití i na jiných druzích medvědů a kopytníků.  Jsou obzvláště vhodné k použití na 

velkých  druzích  s  měnícím se  obvodem krku (mláďata  velkých  druhů,  samec  jelena).  U 

ušních známek je potřeba vyvarovat  se dlouhým anténám,  aby nedošlo ke zranění  ušního 

boltce (Lord, 1956).

 2.4 Přijímače

Přijímač se skládá ze samotného přijímacího zařízení a přijímací antény. 

 2.4.1 Přijímací zařízení

 Vysílací systém vysílá signál na určité radiové frekvenci. Funkcí prijímače je pak 

přijmout tento signál zachycený přijímací anténou (která je připojena koaxiálním kabelem), 

tento signál zesílit a učinit ho tak “slyšitelný” pro uživatele. Podle toho, jaká data potřebujeme 

získat,  určíme,  jestli  sběr dat  provedeme ručně v terénu nebo přejdeme raději  k možnosti 

zřídit automatizovanou přijímací stanici. Přijímače jsou napájeny běžnými napájecími nebo 

vyměnitelnými  bateriemi.  Velkou  výhodou  dnešních  přijímacích  zařízení  je,  že  jsou 
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naprogramovány  tak,  aby  přepínaly  mezi  různymi  frekvencemi,  což  je  velmi  důležitá 

vlastnost, sledujeme–li více jedinců najednou. Je nutné podotknout, že přijímače jsou velmi 

citlivé na vlhkost, což hraje důležitý aspekt, telemetrujeme–li zvířata v dešti (Wildlife Radio–

telemetry, 2008).

 2.4.2 Přijímací antény  

Nejběžněji používanou anténou při telemetrii divokých zvířat je Yagiho anténa. 

Tato anténa je směrová a jejím úkolem je zvyšovat zisk signálu na přijímači a určovat směr, 

ze kterého signál vychází. Tento typ antény se skládá z aktivního řídícího prvku, ke kterému 

je  připojen  koaxiální  kabel  (propojující  anténu  a  přijímač  a  kterým je  do  antény vedeno 

napětí) a dále jsou kolmo k tomuto hlavnímu elementu připojeny nejčastěji 3 nebo 4 další 

pasivní prvky (bez napětí) (3-4 prvková Yagiho anténa). Počet elementů (prvků) se pohybuje 

mezi 2–20 podle typu studie (Inglis, 1981). 

Odlehčenou  variantou  Yagiho  antén  je  “H”  anténa.  Jedná  se  prakticky  o 

dvouprvkovou Yagiho  anténu,  kdy jeden prvek je  kratší  a  oba  elementy  postupně  dávají 

maximální  zesílení  signálu,  právě když  je kratší  prvek nejblíže vysílači  (Kenward,  2001). 

Směrové antény jako Yagiho a “H” antény soustředí vyzařovanou energii na přední straně 

antény. Bez ohledu na typ antény musí jednotlivé prvky zůstat vůči ostatním rovně a paralelně 

uspořádané pro maximální efektivitu příjmu (Inglis, 1981). 

Dalším  typem  přijímacích  antén  je  smyčková  anténa.  Anténa  smyčková  je 

všesměrová, tedy přijímá signál ze všech směrů stejně (Cochran a Lord, 1963). 

Přijímací antény se dělí na ruční, připojené na automobil, člun či letadlo nebo na 

fixní přijímací stanice. 

Ruční anténa

Nejběžnějším typem mobilních ručních antén používaných v terénu jsou Yagi a 

“H”  antény.  Ruční  Yagi  anténa  je  nejčastěji  2–5  prvková.  Každý  další  element  zvyšuje 

vzdálenost,  ze  kterého je anténa  schopná zachytit  signál.  Ruční  smyčkové antény se  také 

používají, ale jen na krátké vzdálenosti, jako je 1 km a méně (Inglis, 1981).

Anténa namontovaná na člunu nebo automobilu

Na vozidle namontované antény se obvykle používají velké směrové antény s 5-

14 prvky. Všesměrová (smyčková) anténa může být také namontovaná na vozidle a používá 

pro obecné stanovení okolí sledovaného zvířete, přesné umístění je pak možné určit pomocí 
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směrové antény (Wildlife Radio–telemetry, 2008).

Anténa namontovaná na letadle

Přijímací  antény  namontované  na  palubách  letadel  jsou  nejčastěji  dvě  antény 

Yagiho nebo “H” typu. Nejběžnější variantou používanou při sledování zvířat letadlem jsou 

3–4 elementové Yagi antény (Inglis, 1981).

Fixní přijímací stanice

Dostatečně velké a rozsáhlé antény s mnoha prvky mohou být instalovány jako 

fixní přijímací stanice. Automatický zaměřovací systém obsahuje rotující anténu nebo antény 

(např. párové čtyřelementové Yagi antény), indukční kompas a přístroj na zaznamenávání dat, 

který automaticky určuje a ukládá informace o směru a síle signálu u konkrétního zvířete. 

Zřízení  pevné  přijímací  stanice  vyžaduje  alespoň  základní  znalosti  o  rozsahu  areálu 

sledovaného živočicha, protože ty nám zajistí nejlepší umístění fixní stanice (Inglis, 1968).

 3 Přehled telemetrických studií na netopýřích populacích

 3.1 Přístupy v telemetrických studiích

 3.1.1 Označování netopýrů a sběr dat

Před započetím výzkumu a sběru dat je nejprve potřeba odchytit a označit zvolené 

jedince vysílačkami. Jedinci jsou zpravidla odchytáváni krátce po setmění, poté co opouštějí 

své  denní  úkryty.  K  odchytu  se  nejčastěji  používají  sítě  a  harfová  past  (Tuttle,  1974). 

Netopýři, kteří budou označeni vysílačkami jsou určeni do druhu, stejně tak je u nich určeno 

pohlaví, věk, délka předloktí a váha. Reprodukční stav je určen pouze, je–li jedinec samičího 

pohlaví (laktující, nelaktující – gravidní, nuliparní). Poté je vysílač připevněn zvoleným a pro 

daný  druh  nejvhodnějším  způsobem.  Ze  studií,  na  kterých  je  založená  tato  práce,  jasně 

vyplývá,  že  nejčastěji  používaným  způsobem  připevnění  vysílače  je  přichycení  pomocí 

lepidla. Samotnému přilepení předchází odstranění části srsti ze zad daného jedince. Poté je 

vysílačka přilepena na dorsální stranu těla a to tak, že anténa probíhá dorsálně a kaudálně s 

podélnou osou těla. Tento způsob připevnění vysílače jasně převažuje – výzkumníci ho zvolili 

u  22  druhů  (Audet,  1990;  Russo  et  al.,  2002)  a  pouze  jeden  druh:  kaloň  Melonycteris  
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melanops byl  označen  radioobojkem  (Bonaccorso  et  al.,  2005).  Životnost  baterie  ve 

vysílačích se pohybuje mezi 7 (Watts a Jones, 2005) až 26 dny (Zahn et al., 2004).

Často se studie provádí sezónně několikrát do roka, kdy každá sezóna výzkumu 

koresponduje s reprodukční  periodou samic (např. třikrát  do roka -  před březostí,  laktace, 

postlaktace (Goiti et al., 2006) nebo čtyřikrát do roka – brzká březost, pozdní březost, laktace 

a postlaktace (Knight a Jones, 2009)). 

Podle Wilkinsona a Bradburyho (1988) by doporučená hmotnost vysílače neměla 

přesáhnout 10% hmotnosti těla. Toto doporučení splňují všechny studie. Ovšem podle návrhu 

Aldridge  a Brighama (1988) by vysílačka neměla přesáhnout pět procent tělesné hmotnosti 

jedince,  na kterého se vysílačka umisťuje.  Toto doporučení bylo splněno pouze ve 42,9% 

provedených studií. Negativní efekt na kondici netopýra nebyl presentován v žádné z těchto 

telemetrických studií.

Po vypuštení označených zvířat je výzkum a sběr dat zahájen pomocí přijímačů 

spojených  nejčastěji  s  ruční  tříelementovou  Yagi  anténou  a  v  některých  případech  i 

pětielementovou  Yagi  anténou  nebo všesměrovou  anténou  namontovanou  na  letadle  nebo 

voze (Watts a Jones, 2005). 

Nejčastěji  byly  k lokalizaci  označeného netopýra použity dvě metody.  První z 

nich  je  nepřetržitá  sledovací  metoda  “homing–in”  podle  Whitea  a  Garrota  (1990):  jeden 

netopýr je zaměřen a v rychlém sledu je zaznamenáno několik pozic o směru. Pozorovatel 

stanoví pozici označeného netopýra přiblížením se ke sledovanému objektu tak blízko, jak je 

to jen možné autem nebo pěšky.  Toto “navádění na cíl” pokračuje do té doby, než je signál 

natolik silný, že téměř není možné určit jeho směr a pozorovatel je v těsné blízkosti netopýra 

(Russo et al., 2002).  

Triangulační metoda je další způsob jak zaměřit sledovaného jedince. Triangulace 

je proces, při kterém je určeno umístění vysílače buď pomocí změřené radiální vzdálenosti 

nebo  směru  vysílaného  signálu  ze  dvou  nebo  tří  různých  bodů  (Entwistle  et  al.,  1996; 

Bontadina  et  al.,  2002).  Informace  o  umístění  jsou  zaznamenávány  po  dvou  až  patnácti 

minutách (záleží na rychlosti pohybu zvířete). 

Ve  studiích,  které  se  zabývaly  výběrem  preferovaného  biotopu,  byly  nejprve 

rozlišeny habitaty  v příslušné studované oblasti.  Byla  určena jejich dostupnost  a  velikost. 

Podobný postup byl  zvolen v pracích,  které  studovaly dostupnost  a  využití  denních nebo 

nočních  úkrytů.  Potencionální  denní  nebo noční  úkryty  ve studované oblasti  byly  určeny, 

stejně tak jejich dostupnost a množství. 

Velikost  home  range  byla  určena  minimálním  konvexním  polygonem  (MCP) 
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(vysvětlení pojmu viz. níže).

 3.1.2 Analýza dat, určování home range

 Home range jedince neboli  domovský okrsek je  oblast,  obvykle  kolem místa 

úkrytu,  na  kterém  zvíře  běžně  cestuje  při  hledání  potravy.  Příležitostné  odchylky  z 

domovského okrsku, než na kterém se dané zvíře běžně pohybuje, by něměly být zahrnuty do 

celkové analýzy home range. 

 Studovaná  oblast  je  ohraničená  tzv.  nejmenším  konvexním mnohoúhelníkem 

(Minimum convex polygon,  MCP) (viz.  Obr.  1) (Mohr,  1947) a zahrnuje všechny lokace 

netopýrů  sledovaných  po  dobu prováděné  studie.  Spojením všech  nejvzdálenějších  lokací 

vznikne MCP. Tedy všechny jednotlivé domovské okrsky všech označených netopýrů tvoří 

dohromady nejmenší konvexní mnohoúhelník.  100% MCP obsahuje všechny zaznamenané 

lokace netopýra. K popsání jádrové oblasti (core area) je nejmenší konvexní mnohoúhelník 

založen jen na části lokací. 50% MCP počítá s 50 procenty lokací (Bonaccorso et al., 2005), 

85% MCP počítá s 85 procenty lokací (Knight a Jones, 2009) atd. Metoda MCP je nejstarší a 

nejběžněji používaný způsob k odhadnutí velikosti domovských okrsků.

 3.2 Výsledky telemetrických studií

Selhání  vysílačky  nebo  nemožnost  znovu  dohledat  označeného  jedince  často 

neumožnily, aby do analýzy byla zahrnuta data ze všech označených netopýrů (pro srovnání 

uvedeno v tab. 1). 

Počet sledovacích nocí se v průměru pohyboval od min. 0,6 noc/netopýra (Fellers 

a Pierson, 2002) přes 9 nocí / netopýra (Audet, 1990) až po max. 16,7 nocí / netopýra (Fenton 
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a Wai–Ping, 1989). 

Jak je vidět z tab. 1, ve všech telemetrických výzkumech jsou označovány pomocí 

vysílaček samice a jen v některých (i když také ve většině) také samci.  Jelikož se většina 

studií zabývala určováním upřednostňovaného biotopu a tyto studie byly všechny prováděny 

v  období  reprodukce,  kdy  jsou  energetické  nároky  netopýra  nejvyšší,  mohou  být  samice 

reprezentativním vzorkem celé netopýří kolonie a poukazují dobře na nároky celé kolonie. 

 3.2.1 Preferovaný biotop

Biotop lze chápat jako prostředí živé i neživé, které je obýváno několika druhy 

charakteristickými  pro  tento  biotop  a  jeho  složky  jsou  danými  druhy  využívány.  Studie, 

zabývající  se  zjišťováním  upřednostňovaného  biotopu,  zejména  pro  sběr  potravy,  byly 

provedeny na šestnácti druzích a uvádějí následující výsledky. 

Preferované habitaty (využité více, než by se na dané oblasti očekávalo, netopýři 

daný biotop využívali  časteji  v  poměru  k jeho dostupnosti)  byly lesy (listnaté,  jehličnaté, 

smíšené, olivové háje či kterákoliv jiná forma lesního charakteru), otevřené biotopy (louky, 

pastviny,  pole,  otevřené  vodní  biotopy),  mokřady  a  okrajové  biotopy  (přechod  lesního  a 

otevřeného biotopu).

Padesát  procent  druhů  studovaných  netopýrů  (Myotis  emarginatus,  Myotis  

sodalis,  Myotis  bechsteinii,  Myotis  myotis,  Plecotus  auritus,  Rhinolophus  hipposideros, 

Rhinolophus euryale, Barbastella barbastellus) upřednostňovalo k lovu lesní biotopy. Žádný 

z těchto druhů nebyl striktně zaměřen na konkrétní typ lesního porostu. 

Flaquer  et  al.  (2008) na netopýru brvitém (Myotis  emarginatus) v mediteránní 

oblasti Iberského poloostrova zjistili preferenci listnatých a jehličnatých lesů a olivových hájů 

i přes jejich malou dostupnost.  M. emarginatus v této oblasti se naopak vyhýbal městským 

zástavbám,  ovocným  sadům,  křovinám  a  orným  půdám.  V  této  práci  dále  vidíme,  že 

preference habitatu se může lišit mezi věkovými skupinami netopýrů. Flaquer et al. (2008) 

zjistili,  že juvenilní  jedinci vybírali  jehličnaté lesy výrazně více než jedinci adultní.  Podle 

Zahna et al. (2010) tento druh netopýra ve střední Evropě (Bavorsko) také upřednostňoval 

lesy  listnaté,  které  byly  ve  studované  krajině  zastoupeny  z  jedenácti  procent,  ale  tvořily 

přibližně polovinu potravních oblastí tohoto netopýra. Dále netopýr Myotis emarginatus lovil 

v kravíně (během studie zde byly zaznamenány lokace sedmi z jedenácti označených jedinců) 

a v bezlesé krajině (pole,  vesnice,  stromy podél potoků) a vyhýbal  se lesům smrkovým i 

přesto, že v této krajině byly poměrně hojně zastoupeny. Starší studie provedená na druhu 

Myotis  emarginatus  Krullem  et  al.  (1991)  v  Německu uvádí,  že  potravní  oblasti  tohoto 
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netopýra  z  velké  části  tvořily  smíšené  lesy  a  kravín  a  naopak  negativně  vybírané  byly 

otevřené plochy.

Netopýr společenský  (Myotis  sodalis)  v Michiganu (USA) jak uvádí Murray a 

Kurta  (2004)  upřednostňoval  potravní  oblasti,  ve kterých  dominovaly  lesy.  Ve studované 

oblasti převažovaly pole a mokřady.  Lesní biotopy tvořily pouze sedmnáct procent plochy 

studované oblasti. 

Přednost  lovu v listnatém lese dával  i  netopýr  velkouchý (Myotis  bechsteinii). 

Studie provedená v Bavorsku Kerthem et al. (2001) předkládá výsledek, že tento netopýr se 

nejvíce vyskytoval v opadavém uzavřeném lese.

Dvě práce se zabývaly studiem biotopové preference netopýra velkého (Myotis  

myotis) v Bavorsku. Audet (1990) uvádí, že netopýr velký v lesích trávil přibližně 98 procent 

času lovením i přesto, že les tvořil okolo 40 procent plochy ve studované oblasti. Naproti 

tomu Zahn et al. (2004) uvádějí, že Myotis myotis preferoval lesní biotopy, které byly tvořeny 

ze tříčtvrtin smrkovými monokulturami a z jedné čtvrtiny lesy listnatými. V lesích netopýr 

velký trávil více času, než by odpovídalo poměru lesních a nelesních biotopů a dále využíval 

otevřené biotopy (louky, pole, pastviny) v souladu s jejich dostupností. Ve výsledku bylo díky 

této  studii  určeno  celkem 28  potravních  oblastí,  kdy 16  z  nich  jich  bylo  v  lese  a  12  v 

otevřených biotopech.

Netopýr ušatý (Plecotus auritus) ve Skotsku se nejvíce vyskytoval na potravních 

oblastech, které byly všechny nějakým způsobem asociovány s lesy, a to hlavně se smíšenými 

(Entwistle et al., 1996). 

Bontadina et al. (2002) na vrápenci malém (Rhinolophus hipposideros) v jižním 

Walesu (Spojené království) zjistili, že výrazně více si tento druh vybírá lesní biotopy a to se 

stromy listnatými, než kterýkoliv jiný typ habitatu. Pastvinám, polím a ostatním otevřeným 

plochám se vrápenec R. hipposideros vyhýbal. Na studii stejného druhu se zaměřili i Motte a 

Libois (2002) v Belgii, kdy zjištěným upřednostňovaným habitatem byly listnaté a smíšené 

lesy. Dále vrápenci malí lovili podél živých plotů a to tehdy, spojoval-li právě tento živý plot 

dvě různé lesní plochy využívané jako potravní oblasti. Stejnou habitatovou preferenci pro 

listnaté  a smíšené  lesy uvádí i  studie Zahna et  al.  (2007) v Bavorsku.  Smíšené  lesy byly 

jednoznačně  vybírány více,  než bylo  dostupno ve studované oblasti,  zatímco v listnatých 

lesích se vrápenci malí vyskytovali, tak jak bylo očekáváno.

Dalším vrápencem, který se vždy živil na zalesněných plochách byl vrápenec jižní 

(Rhinolophus euryale). Aihartza et al. (2003) studovali výběr habitatu tímto vrápencem jednu 

sezónu ve Španělsku a zjistili, že i přes dostupnost luk a borových lesů si takovéto biotopy 
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vrápenci  jižní  nevybírali,  ale  upřednostňovali  listnaté  lesy  a  eukalyptové  plantáže.  Další 

studie, která se zabývala potravním chováním R. euryale na severu Iberského poloostrova ve 

čtyřech sezónách uvádí, že tento vrápenec se vyskytoval nejvíce nad živými ploty – bylo zde 

zaznamenáno 96 % všech označených jedinců (Goiti et al., 2008). Dále se živil v listnatých 

lesích  a  kolem  isolovaných  stromů  a  méně  pak  již  v  eukalyptových  plantážích.  Nebylo 

zjištěno, že by vyhledával potravu nad otevřenými loukami, pastvinami, vřesovišti či jinými 

otevřenými  habitaty,  které  byly  nejhojnějšími  typy  biotopů  zastoupenými  ve  studované 

oblasti.  Russo  et  al.  (2002)  v  mediteránní  krajině  jižní  Itálie  zjistili,  že  vrápenec  jižní 

upřednostňuje  olivové  háje  a  listnaté  lesy.  Biotopy,  kterým  se  vrápenci  vyhýbali,  byly 

jehličnaté lesy a lidská sídliště.

Posledním druhem netopýra, který upřednostňoval při získávání potravy lesy, je 

netopýr černý (Barbastella barbastellus). Netopýr černý v jižním Švédsku využíval smíšené 

lesy, listnaté lesy a polootevřené pastviny více než bylo odpovídalo krajinným poměrům ve 

studované oblasti a otevřeným stanovištím a jehličnatým lesům se vyhýbal (Eriksson, 2004). 

B.  barbastellus aktivně  vybíral  staré  porosty  a  mladým  se  vyhýbal  a  vyhledával  vlhké 

stanoviště a suchým se vyvaroval. Sierro (1999) na stejném druhu netopýra ve švýcarských 

Alpách zjistil,  že tento netopýr se živil  v borovicových lesích. Dále studie uvádí, že tento 

netopýr  vyžaduje  k  lovu lesy staré  a  hodně strukturované  s  velkým množstvím biomasy. 

Netopýr černý ve švýcarských Alpách se vyhýbal loukám a jiným otevřeným biotopům. 

Padesát  procent  druhů studovaných netopýrů  lovilo  v  bezlesé  krajině.  31,25% 

druhů studovaných netopýrů dávalo přednost lovu v otevřené krajině (Myotis  daubentonii, 

Myotis nattereri,  Euderma maculatum,  Nyctalus leisleri,  Eptesicus serotinus). 12,5% druhů 

upřednostňovalo  mokřady  (Pipistrellus  nathusii a  Myotis  blythii)  a  6,25% druhů lovilo  v 

okrajových biotopech (Plecotus townsendii). 

Encarnação et al. (2005) ve středním Německu a Parsons a Jones (2003) v jižní 

Anglii  se  shodují  na  výsledku  upřednostňovaného  biotopu  netopýrem  vodním  (Myotis  

daubentonii).  Byly  jím  otevřené  biotopy  nad  vodními  plochami  (rybníky,  jezera,  řeky). 

Parsons  a  Jones  dále  uvádějí,  že  nejen  otevřené  vodní  biotopy  byly  využívány  více  než 

odpovídalo přirozeným poměrům v krajině, ale také parky a lesy. Pastviny tento netopýr na 

jihu Anglie vybíral v souladu s jejich dostupností a vyhýbal se křovinám, městům a polím.

Dalším netopýrem, jehož potravní preference studovali Parsons a Jones (2003) v 

jižní Anglii byl netopýr řasnatý (Myotis nattereri). Tento netopýr positivně vybíral pole více, 

zatímco na pastvinách, v lesích, v parcích a nad vodními biotopy lovil v souladu s dostupností 

těchto biotopů a nepreferoval křoviny a města.
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Rabe et al.  (1998) zjistili,  že netopýr skvrnitý  (Euderma maculatum) v severní 

Arizoně  v  USA  dával  přednost  lovu  v  otevřených  oblastech,  konkrétně  v  subalpinních 

loukách, vzdálených několik desítek kilometrů od jeho denního skalnatého úkrytu v Grand 

Canyonu.  Fenton  a  Wai-Ping  (1989)  v  Britské  Kolumbii  (Kanada)  se  také  zabývali 

potravními preferencemi tohoto druhu netopýra a zjistili,  že přednostně lovil v bažinách a 

otevřených borovicových lesích. 

Nejvíce potravních oblastí netopýra stromového (Nyctalus leisleri) v Irsku bylo 

pomocí telemetrie určeno v otevřených biotopech, především pastvinách (Shiel et al., 1999).

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) v Anglii využíval pastviny i lesy více než 

odpovídalo  prostým poměrům v krajině (Robinson a Stebbings,  1997).  Avšak studie  dále 

uvádí,  že  upřednostňovaný  habitat  se  může  lišit  a  alternovat  napříč  sezónami.  Poměr 

využitých habitatů se měnil ve prospěch pastvin: první sledovanou sezónu označení jedinci 

preferovali  lesy  a  pastviny  ve  stejném  poměru,  v  druhé  sezóně  už  se  poměr  obrátil  ve 

prospěch pastvin a v poslední sezóně lovili pouze nad pastvinami a lesům se vyhýbali.

Flaquer et al.  (2009) na netopýru parkovém (Pipistrellus nathusii) na Iberském 

poloostrově  na  jedněch  z  největších  mokřadů  v  Evropě  zjistili,  že  tento  netopýr  vybíral 

jezírka,  společenstva  se  slanomilem  (Arthrocnemum)  a  rákosy  úměrně  více  ve  vztahu  k 

poměru těchto biotopů v krajině, zatímco orným polím a řekám se vyhýbal.  Flaquer et al. 

(2009) také dále předkládá výsledky o rozdílné preferenci biotopu mezi pohlavími. Samice 

lovily na méně dostupných biotopech (jezírka, slanomilná společenstva, rákosy) více než se 

předpokládalo a samci využili laguny (jezírka) a řeky stejně s jejich dostupností.

Netopýr východní (Myotis blythii) ve východním Švýcarsku dával přednost lovu 

na  mokřadních  loukách  (Güttinger  et  al.,  1998).  Netopýři  lovili  na  méně  narušených 

neposekaných loukách, nad hustou trávou vysokou nejméně 50 cm. 

Samice netopýra Townsendova (Plecotus townsendii) v Oklahomě byly označeny 

vysílačkami během laktace (Clark et al., 1993). Okrajové biotopy byly jimi využity více než 

odpovídalo  poměrům  v  krajině,  otevřené  biotopy  netopýři  využívali  v  souladu  s  jejich 

dostupností  a  lesní  společenstva  tento  druh netopýra  relativně  méně  upřednostňoval.  Tato 

studie uvádí změnu preference stanoviště v jednotlivých reprodukčních periodách. Samice v 

období pozdní laktace využívaly více otevřená stanoviště a méně biotopy lesního charakteru 

než samice v období brzké a střední laktace.  Wethington et  al.  (1996) uvádí, že  Plecotus  

townsendii v Oklahomě neupřednostňoval žádný biotop a využíval otevřené biotopy a lesní 

porosty i okrajové habitaty v souladu s jejich dostupností (dostupnost habitatů: 41,7% luk, 

46,4% lesů, 8,4% okrajová stanoviště).  Různé výsledky autorů Clarka a Wethingtona jsou 
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dány rozdílným přístupem k analýze studované oblasti. Každý z autorů použil jinou metodu k 

analýze  studovaného okolí  a  výsledkem byla  různá dostupnost určitých biotopů. Rozdílné 

využití biotopu najdeme i mezi pohlavími. Wethington et al. (1996) dále uvádí, že dostupný 

habitat (stejný poměr lesů a luk) byl samicemi využit jak bylo očekáváno a to ve všech třech 

sledovaných sezónách. U samců se v první sezóně neprojevila žádná preference, zato v sezóně 

druhé využili více lesy než jiné habitaty.  Poslední studii na netopýru Townsendově provedli 

Fellers  a  Pierson  (2002)  v  Kalifornii.  Zjistili,  že  tento  netopýr  nejčastěji  lovil  v  břehové 

vegetaci – ve stromech a křovinách podél potoků, na okrajích lesů okolo luk a pastvin a že 

zcela otevřeným stanovištím se vyhýbal.

 3.2.2 Potravní chování

Ať už je jedinec striktně zaměřen pouze na jeden určitý biotop anebo k naplnění 

svých životních potřeb využívá biotopy různé, vždy se dá velikost areálu, na kterém se během 

noci vyskytne a loví v něm, změřit. 

Velikost potravních oblastí se liší mezi druhy, pohlavími,  napříč sezónami.  I v 

rámci jednoho druhu nemusí jedinec využívat stále stejnou potravní oblast, ale tyto se mohou 

měnit  v  následujících  nocích.  Není  výjimkou,  že  netopýr  během  noci  vystřídá  několik 

takových potravních oblastí. 

Vzdálenost od úkrytu do potravní oblasti

Vzdálenost, kterou museli netopýři z jejich denních úkrytů do potravních oblastí 

urazit se celkem pochopitelně lišila mezi druhy, v rámci druhů ovšem i mezi pohlavími, mezi 

věkovými skupinami a také mezi sezónami v rámci pohlavních i věkových skupin.

 Ze studií uvádějící průměrnou vzdálenost uraženou od úkrytu do potravní oblasti 

vyplývá, že takováto průměrná vzdálenost se pohybuje mezi 147 ± 159 m (Kerth et al., 2001) 

pro netopýra velkouchého v Bavorsku, pro vrápence malého v Bavorsku je tato průměrná 

vzdálenost 2,4 km (Zahn et al., 2002) nebo stejná vzdálenost pro netopýra Myotis sodalis v 

Michiganu (Murray a Kurta, 2004) a nejvyšší presentovaná vzdálenost od denního úkrytu do 

potravní oblasti byla 38,5 km (Rabe et al., 1998) pro netopýra skvrnitého v severní Arizoně. 

Tato velmi dlouhá vzdálenost byla potvrzena pouze s jednou označenou samicí a může být 

vysvětlena nedostatkem skalních biotopů, které netopýr  Euderma maculatum  upřednostňuje 

jako místo k dennímu úkrytu, v okolí subalpinních luk, které jsou jeho preferovanou potravní 

oblastí.
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Vzdálenost  od  úkrytu  do  potravní  oblasti  se  může  lišit  i  mezi  pohlavími. 

Výsledkem studie provedené Entwistlem et al. (1996) ve Skotsku je rozdílná vzdálenost od 

úkrytu do potravní oblasti mezi samcem a samicí netopýra ušatého v laktačním období. Samci 

létali od denního úkrytu dále (až 2,8 km) než samice (až 2,2 km), přičemž většinu času trávily 

samice v okolí do 0, 5 km od denního úkrytu. Samci se rovnoměrně vyskytovali až do 1, 5 km 

okolo denního úkrytu. Podobné výsledky uvádí i studie Encarnação et al. (2005) na netopýru 

Myotis daubentonii v Německu, kde je též presentováno, že samci za potravou urazili větší 

vzdálenost než samice.

Naopak velmi významný rozdíl mezi vzdáleností, kterou urazily samice a samci 

netopýra Townsendova (Plecotus townsendii) v Kalifornii každou noc, uvádí práce Fellerse a 

Piersona (2002). Centrum aktivity samic bylo od jejich úkrytu vzdálené mnohem více než 

samců.  U samic  tato  vzdálenost  činila  3,2±0,5 km a u samců byla  tato  vzdálenost  menší 

(pouze  1,3±0,2  km).  Jelikož  studie  probíhala  v  období  reprodukce,  vysvětlením  rozdílné 

vzdálenosti by mohlo být, že samci se zdržovali poblíž denních úkrytů samic, aby si k nim 

zajistili výhodnější přístup. Parsons a Jones (2003) u netopýra řasnatého (Myotis nattereri) v 

jižní Anglii vysvětlují podobné rozdíly mezi  vzdálenostmi, které uletí samice a samci (tedy 

asi o 1 km), jako kompenzaci samic nahrazující horší úkryty lepší stravou, kterou naleznou ve 

větších vzdálenostech od jejich primárních úkrytů.

Jak  je  vidět  ze  studie  Clarka  et  al.  (1993)  u  netopýra  Plecotus  townsendii  v 

Oklahomě,  může se průměrná vzdálenost od primárního úkrytu do centra aktivity v potravní 

oblasti  měnit  napříč  sezónami.  Studie  byla  provedena ve třech sezónách (brzká,  střední  a 

pozdní laktace).  Průměrná vzdálenost  od úkrytu do potravní oblasti  se zvětšovala  tak,  jak 

postupovala perioda laktace (od 1 km v brzké laktaci, přes 1,9 km v období střední laktace až 

po 4,2 km do laktace pozdní). Vzdálenost překonaná do potravní oblasti roste s tím, jak se 

zvyšují energetické nároky kojících samic během laktace. Podobný trend zjistili i Goiti et al. 

(2006) při telemetrii vrápenců jižních na severu Iberského poloostrova: výsledkem byla větší 

vzdálenost mezi denním úkrytem a potravní oblastí u laktujících samic než u samic v období 

březosti.  Toto zvýšení vzdálenosti  se významně překrývá se zvětšenou velikostí  kolonie  a 

nejspíše s tímto jevem souvisí. Zároveň i samci se zdržovali  v období laktace blíže jejich 

denním úkrytům. Zatímco samice v tomto období létaly za potravou v průměru 4,3 km, samci 

létali průměrně 1,9 km. Naopak Entwistle et al. (1996) u netopýra ušatého (Plecotus auritus) 

ve Skotsku a Shiel et al. (1999) u netopýra stromového (Nyctalus leisleri) v Irsku zjistili, že se 

samice  v  laktační  periodě  vyskytovaly  blíže  jejich  denním úkrytům než  samice  gravidní. 

Takové  výsledky  podporují  vysvětlení,  že  stoupají-li  energetické  nároky  od  březosti  po 
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laktaci, je energií šetřeno minimalizováním letu.

Faktor, který může hrát roli v tom, jak velkou vzdálenost jedinci uletí, je i věk. 

Juvenilní  jedinci  netopýra brvitého (Myotis  emarginatus) v mediteránní  oblasti  preferovali 

potravní oblasti v kratší vzdálenosti (1,8±1 km) od místa úkrytu než jedinci adultní (3,4±0,9 

km)  (Flaquer  et  al.,  2008).  Shiel  et  al.  (1999)  naopak  uvádí,  že  po  dobu  studia  kolonie 

netopýra stromového se den ze dne vzdálenost do potravní oblasti, kterou juvenilní jedinci 

uletěli,  zvětšovala.  Stejný  výsledek  nabízí  i  Robinson  a  Stebbings  (1997)  u  netopýra 

večerního  (Eptesicus serotinus) v Anglii.

 V ostatních studiích nebyl  rozdíl  mezi  věkovými skupinami,  napříč  sezónami 

nebo pohlavími zjišťován.

Murray  a  Kurta  (2004)  uvádějí,  že  v  Michiganu  telemetrovaní  netopýři 

společenští (Myotis sodalis) si nevybírali nejkratší trasu z úkrytů do potravních oblastí, ale 

tato  trasa  byla  delší,  poněvadž  tito  netopýři  se  na  cestě  za  potravou  vyhýbali  otevřeným 

biotopům.  Dalším  příkladem  podobného  chování  může  být  netopýr  večerní  (Eptesicus  

serotinus), který letěl do potravní oblasti podél živých plotů, řad stromů nebo okrajů lesa a 

tato vybraná trasa nebyla trasou nejkratší, ale o více než 1 km delší, než kdyby netopýr zvolil 

přímý let (Robinson a Stebbings, 1997). Jak popisuje Krull et al. (1991) na netopýru brvitém 

v Německu, Entwistle et al. (1996) na netopýru ušatém ve Skotsku a Motte a Libois (2002) na 

vrápenci malém v Belgii, řady stromů a živé ploty mohly sloužit jako spojovací koridory mezi 

různými  potravními  oblastmi  nebo  mezi  úkrytem  a  potravní  oblastí.  Netopýří  let  podél 

takovýchto spojovacích biotopů byl rychlý a bezpečnější, než cesta přes habitaty otevřené, 

kde nepochybně hrozí zvýšené riziko predace.

Potravní oblasti

Několik  studií,  které  se  zabývaly  zjišťováním  potravního  chování  a  aktivity 

pomocí telemetrie uvádí, že není výjimkou, hledá – li si jedinec potravu během noci na více 

potravních oblastech.  Deset studií uvádí, že netopýři během noci navštívili více potravních 

oblastí.  Počet  potravních  oblastí  navštívených  během jediné  noci  se  pohybuje  od  pěti  –

navštívených netopýrem brvitým v v Bavorsku (Zahn et al.,  2010), – přes jednu až devět 

potravních oblastí na jedince na noc u netopýra ušatého (Plecotus auritus) ve Skotsku, až po 

deset oblastí u netopýra večerního v Anglii (Robinson a Stebbings, 1997).

Věrnost  potravním  oblastem  byla  presentována  u  čtyř  druhů  (Rhinolophus 

euryale, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Barbastella barbastellus). Goiti et al. (2006) 
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uvádějí, že vysoká fidelita k potravním oblastem u vrápence jižního (Rhinolophus euryale) na 

severu Iberského poloostrova byla  nalezena  u dospělých  i  juvenilních  jedinců a  že  65 % 

potravních oblastí bylo navštíveno více nocí než jednu stejným netopýrem. Netopýr brvitý se 

podle Zahna et al. (2010) ve studované oblasti v Bavorsku každý den vracel lovit do stejné 

potravní oblasti. Kerth et al. (2001) u netopýra velkouchého v Bavorsku a Hillen et al. (2009) 

u netopýra černého také v Německu v opakovaných studiích potvrdili  existenci  fidelity  k 

potravnímu místu i po několika létech. Obě práce presentují výsledky opakovaných studií (po 

roce)  na pěti  netopýrech,  z nichž vyplývá,  že  si  zachovávali  stejná potravní  místa  jako v 

předešlých letech. Sierro (1999) ve své práci také presentuje vysokou fidelitu k potravním 

oblastem u netopýra černého ve švýcarských Alpách.

Dvě studie také popisují vývoj potravního chování u mláďat a výběr potravních 

oblastí  na dvou druzích netopýrů.  Audet (1990) vysílačkami označil  tři páry matka-mládě 

netopýra velkého v Bavorsku. Telemetrickým sledováním zjistil, že mláďata opouštějí úkryt 

několik  minut  po  matce  a  následují  ji  do  její  potravní  oblasti.  Mláďata  si  sama  rychle 

zapamatují trasu a loví z velké části na potravních místech matky. Kerth et al. (2001) také v 

Bavorsku pomocí  vysílaček sledoval  dva páry matka-dcera netopýra velkouchého (Myotis  

bechsteinii)  a  i  zde  bylo  zjištěno,  že  potravní  oblasti  matky  a  mláděte  se  z  velké  části 

překrývají.

 3.2.3 Home range

Zjištěné  průměrné  velikosti  domovských  okrsků  na  jednoho  netopýra  jsou 

zaznamenány v tab. 1.

Robinson a Stebbings (1997) sledovali čtyři kolonie netopýra večerního v Anglii a 

z výsledků získaných pozorováním 32 jedinců vypočítali  velikost  home range i jádrových 

oblastí (core area). Tyto velikosti byly pro home range: 24,13 km2, 30,31 km2, 32,35 km2, 

77,24 km2, pro core area: 13,26 km2, 14,05 km2, 16,25 km2, 33,19 km2. Autoři ve studii dále 

uvedli,  že domovské okrsky se značně překrývaly,  maximální překryv domovských okrsků 

dvou kolonií byl 25,82 km2. 

 Hillen  et  al.  (2009)  na  netopýru  černém  v  Německu  zjistila,  že  všechny 

domovské okrsky jednotlivých netopýrů se překrývaly alespoň s jedním dalším domovským 

okrskem, ale jen 41% jádrových oblastí (core area) se překrývalo s jinou core area. Hillen dále 

dokázala, že velikost home range se může měnit i po letech. Označila opakovaně pět samic, 

tři z nich si zachovaly potravní oblasti na stejném místě, ale domovské okrsky byly větší než v 

předchozích letech.
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Velikost  domovského  okrsku  se  může  lišit  mezi  věkovými  kategoriemi. 

Bonaccorso et  al.  (2005) u kaloně černobřichého (Melonycteris  melanops) na Papue-Nové 

Guiney zjistil  větší  rozsah home range i  core areas u juvenilních jedinců než u adultních 

netopýrů. U jedné samice dva roky po sobě byla změřena stejná velikost jádrové oblasti (core 

area).

 3.2.4 Úkryty

Úkryty mateřské a alternativní

Všechny studie se zabývaly zjišťováním úkrytů v období léta, kdy netopýři tvořili 

mateřské kolonie a vyhledávali teplejší a bezpečnější úkryty než v zimě – v období hibernace, 

aby byli  schopni zajistit  přežití  svým mláďatům. Takové úkryty,  kde docházelo ke vzniku 

mateřských kolonií s mláďaty, se nazývají úkryty mateřské (maternity roosts, nursery roosts).

Dostupnost  vhodných mateřských  úkrytů  může  představovat  omezení  velikosti 

populace a distribuci netopýřích druhů.  Potravní habitat  se zdá být také velmi důležitým 

faktorem  pro  výběr  místa  a  vzniku  mateřského  úkrytu  (Knight  a  Jones,  2009).  Jedinci 

mateřské kolonie mohou během letního období, ve kterém probíhaly vesměs všechny studie, 

využívat dále i několik alternativních denních nebo nočních úkrytů. 

Alternativní denní úkryty byly popsány v několika studiích jako typ úkrytu, kde se 

jedinci  zdržují  kratší  dobu než v úkrytu  primárním.  Je to  pouze dočasný typ  úkrytu,  kde 

netopýři tráví den. Britzke et al. (2003) definoval primární úkryt jako úkryt, který je netopýry 

užíván alespoň po dvě noci, jako alternativní úkryt pak definoval místo, kde se jedinci zdržují 

kratší dobu, než v úkrytu primárním. Použití denních alternativních úkrytů bylo uvedeno u 

devíti  druhů:  Nyctalus  leisleri,  Myotis  emarginatus,  Myotis  nattereri,  Myotis  sodalis,  

Rhinolophus  euryale,  Plecotus  townsendii,  Myotis  myotis,  Pipistrellus  pipistrellus,  

Pipistrellus pygmaeus.

Noční  úkryty jsou dalším typem úkrytu  alternativního.  Je  to  tedy dočasný typ 

úkrytu, kde netopýři tráví čas během noci. Několik studií popisuje důležitost nočních úkrytů v 

životě netopýrů. Jelikož se noční úkryty typicky nacházejí  velmi blízko potravních oblastí 

netopýrů,  mohla  by být  minimalizace  vzdálenosti  z  denních  úkrytů  do potravních  oblastí 

hlavní funkcí nočních úkrytů, které jsou důležité pro odpočinek a trávení potravy (Knight a 

Jones, 2009). Umístění nočních úkrytu v potravní oblasti popisuje i studie Murraye a Kurty 

(2003). Studie uvádí použití nočních úkrytů u osmi druhů: Rhinolophus euryale, Rhinolophus 

hipposideros,  Nyctalus  leisleri,  Myotis  emarginatus,  Myotis  nattereri,  Myotis  sodalis,  
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Euderma maculatum, Melonycteris melanops.

Telemetrické studie ukázaly, že sedm druhů netopýrů si vybíralo mateřské úkryty 

v budovách, z nichž šest mělo nějaký typ alternativního úkrytu. Jak popisuje Bontadina et al. 

(2002) i Knight a Jones (2009)  na vrápenci malém v Anglii, kolonie, které sídlily v budovách 

dále  využívaly i  noční  úkryty,  také všechny v budovách.  Knight  a  Jones (2009)  provedli 

podrobnou studii  týkající  se  důležitosti  nočních úkrytů  a  uvádějí,  že  více než  tři  čtvrtiny 

označených vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros) v Anglii využívaly noční úkryty. U 

54  označených  jedinců  bylo  objeveno 55 nočních  úkrytů.  Nejvíce  nočních  úkrytů  bylo  v 

budovách,  méně v podzemních  prostorách (jeskyně,  sklepy,  železniční  tunely aj.)  (n=6) a 

pouze okrajově si vrápenci vybrali noční úkryt ve stromech (n=2). V této práci se uvádí až 5 

různých nočních úkrytů jednoho netopýra využitých během jedné noci. Dále autoři zjistili, že 

počet  nočních  úkrytů  pozitivně  koreluje  s  velikostí  domovských  okrsků (home  ranges)  a 

jádrových území (core areas). Noční úkryty byly vzdálené desítky, maximálně stovky metrů 

(0–308,4 m) od centra aktivity v potravních oblastech,   což podporuje hypotézu,  že noční 

úkryty by měly minimalizovat vzdálenost z denních úkrytů do potravních areálů. Doba, po 

kterou se jedinci v nočních úkrytech zdržovali, byla 76–81 minut.

 Shiel et al. (1999) u netopýra stromového (Nyctalus leisleri) v Irsku zjistili kromě 

dvou mateřských úkrytů v budovách ještě jedenáct úkrytů alternativních na 35 označených 

jedincích. Z těchto jedenácti alternativních byly čtyři noční – všechny v budovách a u devíti 

označených netopýrů bylo nalezeno ještě sedm alternativních denních – tři v budovách a čtyři 

v dutinách stromu.

 Existenci  alternativních  nočních  i  denních  úkrytů  (počet  denních  úkrytů  není 

presentován, ale tyto byly vzdáleny 2,5–10 km od úkrytu mateřské kolonie), kromě úkrytu 

mateřského v budově kostela u netopýra brvitého v Německu publikovali Krull et al. (1991). 

Také na severu Iberského poloostrova byly u tohoto druhu netopýra Flaquerem et al. (2008) 

zjištěny noční úkryty.  Typ úkrytu nebyl  presentován, ale studie udává dobu, po kterou se 

jedinci v nočních úkrytech zdržovali  (5–67 min.).  Zahn et  al.  (2010) ve střední Evropě v 

Bavorsku také zjistili  další  čtyři  alternativní denní úkryty u čtyř  samic v budovách kromě 

dvou úkrytů mateřské kolonie, které byly vzdáleny 3–5,2 km od úkrytů mateřských. Autoři se 

domnívají, že takovéto využití alternativních úkrytů bylo možná reakcí na odchyt a označení 

jedinců vysílačkami.

Kromě  mateřského  úkrytu  v  budově  netopýra  východního  ve  východním 

Švýcarsku  (Güttinger  et  al.,  1998)  nebyly  presentovány  žádné  další  alternativní  úkryty 

sledované telemetricky.
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  Fellers  a Pierson (2002) v Kalifornii  u netopýra Townsendova kromě úkrytu 

mateřské kolonie v budově zjistili  ještě devět denních alternativních úkrytů ve stodole a v 

dutinách stromů.

Netopýr  hvízdavý (Pipistrellus  pipistrellus)  na  jihu  Anglie,  jehož  tři  mateřské 

kolonie obývaly tři různé budovy, měl i několik úkrytů alternativních denních (pro tři kolonie 

to bylo: jednáct, dva a třináct alternativních úkrytů), které byly všechny v budovách. Kolonie 

podvojného druhu netopýra hvízdavého, netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) kromě 

mateřského  úkrytu  v  budově  využívala  ještě  dalších  patnáct  úkrytů  také  v  budovách.  V 

případech obou druhů bylo vysílačkami označeno 23 samic (Watts a Jones, 2005). 

Z  prací  je  dále  zřejmé,  že  tři  druhy  netopýrů  jako  mateřské  úkryty 

upřednostňovaly sromy (Myotis sodalis, Myotis daubentonii  a Myotis septentrionalis), jeden 

druh (Myotis sodalis) měl i u úkryty alternativní.

Britzke et al. (2003) zjistili u netopýra společenského na jihu USA, že úkryty tří 

mateřských  kolonií  se  nacházely  ve  třech  jehličnatých  stromech  (borovice,  jedlovec 

kanadský). Tyto stromy byly větší a širší než stromy v okolí a hustota stromů v okolí úkrytů 

byla relativně vysoká. Na šesti označených jedincích bylo pomocí telemetrie určeno ještě pět 

dalších  denních  alternativních  úkrytů  –  všechny  v  stromech.  Tři  z  těchto  stromů  byly 

jehličnaté (borovice) a dva listnaté (dub červený, bříza). Kurta et al. (1993) zjistili, že tento 

druh netopýra v Michiganu využíval k úkrytu jeho mateřské kolonie listnaté stromy. Celkem 

osm  úkrytů  mateřských  kolonií  bylo  lokalizováno  v  jasanech  (Fraxinus  pennsylvanica). 

Autoři dále uvádějí, že takováto kolonie byla jednou z největších popsaných na tomto území a 

vůbec jako první presentují, že tento druh netopýra preferoval jasany jako úkryt pro mateřské 

kolonie. Poslední studii na netopýra společenského provedli také v Michiganu Murray a Kurta 

(2004). Kromě úkrytu mateřského se tito netopýři v noci ukrývali na stromech, které byly v 

jeho potravních oblastech. Tito netopýři využili 0–6 nočních úkrytů na netopýra za noc,  ve 

kterých se zdržovali přibližně 14 min.

Encarnação et al.  (2005) ve střední Evropě porovnával okolí devíti  mateřských 

úkrytů  a  sedmi  úkrytů  se  samčími  koloniemi  u  netopýra  vodního  (Myotis  daubentonii). 

Celkem bylo nalezeno 62 úkrytů obou těchto typů kolonií, všechny ve stromech. Encarnação 

et al. (2005) definovali mateřské úkryty jako místo s alespoň jednou gravidní nebo laktující 

samicí a samčí úkryty jako místo s výhradně několika adultními samci, současně tyto úkryty 

jsou vzdáleny nejméně 2 km od úkrytu stejného typu. Závěrem jeho studie bylo zjištění, že 

výběr místa k úkrytu může souviset s pohlavím. Okolí samčích i samičích úkrytů se lišilo. 

Poměr lesů byl v okolí samčích úkrytů vyšší než v okolí úkrytů mateřských, okolo kterých byl 
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naopak větší poměr otevřených biotopů, řek a rybníků.

Owen et  al.  (2001)  u  netopýra  Myotis  septentrionalis na  západě  USA určili  s 

pomocí telemetrie 43 úkrytů mateřských kolonií, v každém se nacházelo 7–88 jedinců. Úkryty 

byly  lokalizovány na  jedenácti  druzích  stromů – nejvíce  upřednostňovanými  stromy byly 

trnovník akát a střemcha pozdní. Také všechny ostatní stromy byly listnaté (javor, dub, buk, 

bříza) a využity patrně náhodně, v přímém poměru s jejich representací v porostech. Na 28 

stromech se jedinci ukrývaly v dutinách stromu, ma 15 stromech ve štěrbinách pod kůrou.

Dva druhy netopýrů  vyhledaly  jako  mateřský  úkryt  skalní  štěrbiny  (Eptesicus  

fuscus  a Euderma maculatum).  Lausen  a  Barclay  (2003)  na  netopýru  hnědém (Eptesicus  

fuscus) v Kanadě zjistili, že to, jaký typ skalní štěrbiny si samice tohoto netopýra vybíraly k 

úkrytu, souviselo s jejich reprodukční fází a s teplotní stabilitou úkrytu. Samice gravidní a po 

laktaci  si  vybíraly  stejný  typ  úkrytu  a  samice  kojící  upřednostňovaly  isolační  typ  skalní 

štěrbiny, aby udržel teplo pro mláďata.

Dvě následující studie provedené na netopýru skvrnitém presentují, že tento druh 

netopýra  měl  jako  mateřské  úkryty  skalní  štěrbiny.  Tyto  studie  prinášejí  zjištění,  že 

vzdálenost mezi potravní oblastí a denním úkrytem může ovlivnit to, jestli druh bude využívat 

noční úkryty a nebo stráví čas mimo denní úkryt kontinuálním letem. První studie provedená 

Rabe et al. (1998) uvádí, že netopýr skvrnitý v severní Arizoně, jehož noční výlet byl dlouhý 

77 km, vyžadoval čas na odpočinek a využíval tedy noční úkryty.  V protikladu této studie 

stojí  práce  Fentona  a  Wai-Pinga  (1989)  s  tvrzením,  že  Euderma  maculatum v  Britské 

Kolumbii létá od svého denního úkrytu 6–10 km a celý čas, který stráví mimo denní úkryt, 

nepřetržitě létá a tedy žádné noční úkryty nevyužívá.

Goiti et al. (2006) kromě mateřského úkrytu vrápence jižního v jeskyni uvádějí 

denní i noční alternativní úkryty.  Denní alternativní úkryty využívali jen samci a juvenilní 

jedinci a to v jeskyních vzdálených u samců až 7,6 km, u juvenilů 2,3-4,2 km od mateřského 

úkrytu. U samic nebyl alternativní úkryt nidky objeven. Noční úkryty využívaly jedinci obou 

pohlaví.

Jak  zjistili  Smith  a  Racey  (2005)  netopýr  Myotis  nattereri  v  Anglii  využíval 

kromě tří mateřských úkrytů, jejichž typ není uveden, ještě další úkryty alternativní. Denních 

úkrytů bylo pomocí telemetrie objeveno 48, z nichž 1/3 byla v budovách a 2/3 v dutinách 

listnatých stromů. Jako noční úkryty netopýři využívali stromy, křoviny a staré budovy nebo 

želeniční tunely.

Audet (1990) u netopýra velkého v Německu zmiňuje existenci sedmi denních 

alternativních úkrytů od úkrytu primárního. Bonaccorso et al. (2005) u kaloně černobřichého 
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Melonycteris melanops na Papue Nové Guinee také presentuje, že tito jedinci využívali noční 

úkryty, jejich typ ale není uveden.

Denní úkryty

Studie, které se zabývaly zjišťováním denních úkrytů obecně a nezaměřovaly se 

na mateřské a alternativní úkryty uvádějí následující výsledky. Parsons a Jones (2003) v jižní 

Anglii pomocí telemetrie lokalizovali devět denních úkrytů osmi jedinců netopýra vodního na 

stromech v parku, řadách listnatých stromů okolo vody a dále určili 30 denních úkrytů 23 

jedinců netopýra řasnatého v listnatých stromech a budovách. Tyto úkryty byly netopýry 

vybírány i přesto, že byly ve studované oblasti méně dostupné. Flaquer et al. (2009) určili 22 

úkrytů devíti netopýrů parkových na Iberském poloostrově v dutinách stromů a v netopýřích 

budkách a šest úkrytů v budovách. Estók et al. (2007) v Maďarsku u pěti jedinců netopýra 

obrovského (Nyctalus lasiopterus) zjistili devět úkrytů ve stromech – všechny v buku lesním.

Úkrytová fidelita

Úkrytová  fidelita  je  vlastnost  daného  druhu vykazovat  větší  afinitu  ke  svému 

hlavnímu  úkrytu. I přesto, že je druh věrný svému úkrytu, může používat i několik úkrytů 

alternativních. Fidelita k primárnímu úkrytu přináší několik výhod: věrnost k úkrytu udržuje 

sociální vztahy mezi jedinci, úkryty jsou vysoce kvalitní a jejich osidlováním se zvyšuje jejich 

hodnota. Fidelita může také usnadnit udržení hranic teritoria a snížit agresi mezi jedinci, kteří 

své teritorium obhajují. Míra loajality k úkrytu se ukazuje jako negativně korelující s jeho 

dostupností (Lewis, 1995).

Ze studií, které se zabývaly zjišťováním úkrytových preferencí, vyplývá, že věrno 

svým denním úkrytům je osm druhů: Rhinolophus euryale, Nyctalus leisleri, Myotis sodalis,  

Myotis nattereri, Euderma maculatum, Mystacina tuberculata, Myotis myotis a Melonycteris  

melanops.

Mají-li jedinci i úkryty alternativní, neznamená to, že nemůže existovat úkrytová 

fidelita. Např. Shiel et al.  (1999) u netopýra stromového  Nyctalus leisleri v Irsku popisují 

vysokou fidelitu ke dvěma mateřským úkrytům, které jsou od sebe vzdáleny 2,5 km a to i 

přesto, že pomocí telemetrie bylo objeveno dalších jedenáct alternativních úkrytů. Podobnou 

situaci popisuje i Audet (1990) u netopýra velkého  Myotis myotis  v Bavorsku. U hlavního 

úkrytu bylo zjištěno ještě sedm alternativních.
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Úkrytová fidelita se může lišit i mezi pohlavími (Goiti et al., 2006). Z této studie 

prováděné  na vrápenci  jižním na severu Iberského poloostrova plyne  zjištění,  že  všechny 

označené samice měly vysokou fidelitu k mateřskému úkrytu a žádná z nich nebyla nikdy 

nalezena v jiném alternativním úkrytu, kdežto samčí fidelita k dennímu úkrytu byla nízká.

Smith a Racey (2005) v opakované studii (po jednom roce) u netopýra řasnatého v 

Anglii dokázali, že věrnost úkrytu může být udržena i po několika letech.

Netopýr skvrnitý (Euderma maculatum) v Britské Kolumbii v Kanadě strávil ve 

stejném úkrytu 63 dní ze 64, což by celkem janě nasvědčovalo úkrytové fidelitě (Fenton a 

Wai-Ping, 1989).

 3.2.5 Čas strávený mimo úkryt

Doba,  kterou netopýři  stráví  mimo svůj  denní  úkryt,  čas,  kdy úkryt  opouštějí, 

jestli se během noci vrátí několikrát do svých  úkrytů anebo létají nepřetržitě celou noc, či 

jestli netopýři využívají nějaké noční úkryty, se liší druh od druhu, mezi pohlavími stejného 

druhu, ale i mezi fenologickými obdobími roku.

Nejkratší dobu strávenou mimo úkryt uvádějí Flaquer et al. (2009) pro netopýra 

Pipistrellus nathusii na Iberském poloostrově a to maximálně čtyři hodiny mimo denní úkryt 

za noc. Nejdelší uvedená doba strávená během noci mimo denní úkryt byla osm hodin pro 

gravidní samice netopýra  Myotis sodalis (Murray a Kurta, 2004). Neznamená to ovšem, že 

jedinec musel celou dobu mimo úkryt strávit aktivním létáním a lovem, využil-li noční úkryty 

(viz výše), pak se čas aktivity zkrátil.

Např.  kaloň  černobřichý  (Melonycteris  melanops) na  Papue  Nové  Guinee 

podnikal jen velmi krátké lety trvající několik sekund a těchto letů mohlo být za dvě hodiny 

až  99,  aktivní  byl  pouze  malou  část  z  celkového  času,  který  strávil  mimo  denní  úkryt 

(kumulativní let představoval přibližně 24,3–35,8% doby strávené mimo úkryt) (Bonaccorso 

et  al.,  2005).  Oproti  tomu  mystacina  novozélandská  (Mystacina  tuberculata) vykazovala 

opačný typ aktivity. Čas, který mystacina v noci pobývala mimo denní úkryt (67–88,9 % z 

celkového trvání noci), z 90 až 100 % strávila kontinuálním letem (Christie, 2006).

Doba,  strávená  mimo  denní  úkryt,  se  liší  mezi  pohlavími  i  jedinci  s  různým 

reprodukčním stavem.  Výsledky ze  sezónních  studií  naznačují,  že  kojící  samice  netopýrů 

strávily  letem  mimo  denní  úkryt  mnohem  méně  času  než  samice  březí.  Důvod  tohoto 

časového rozdílu je v tom, že laktující samice se vracely do denních úkrytů krmit svá mláďata 

a  březí  samice  strávily  více  času  sháněním dostatečného  množství  potravy v  energeticky 

náročném období (Smith a Racey, 2005).
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Audet (1990)  u netopýra velkého v Bavorsku uvádí, že zatímco laktující samice, 

které se vracely do úkrytů kojit mláďata, stejně jako samci a samice, které se nerozmnožily, 

byli mimo denní úkryt pět hodin; laktující samice, které se do úkrytů krmit nevracely, strávily 

mimo denní úkryt šest hodin a gravidní samice byly mimo úkryty šest a půl hodiny, tedy delší 

časovou jednotku než samice laktující.  Shodné rozdělení  času stráveného mimo úkryt  pro 

jednotlivé  reprodukční  skupiny  přináší  i  studie  Murraye  a  Kurty  (2004)  na  netopýru 

společenském (Myotis  sodalis)  v  Michiganu.  Autoři  provedli  dvě  studie  na  tomto  druhu, 

nejprve pomocí vysílaček označili dvanáct a poté sedm samic. Výsledkem první studie bylo 

zjištění, že gravidní samice se během noci do denního úkrytu nikdy nevracely a mimo úkryt 

strávily osm hodin. Samice laktující se do denního úkrytu vrátily dvakrát až čtyřikrát během 

noci a to na 36±8 min. a mimo denní úkryt strávily 6,8 hodiny. Druhá studie předkládá téměř 

totožné výsledky. Březí samice létaly po celou dobu mimo úkryt nepřetržitě a během noci se 

do  denního  úkrytu  nevracely  a  samice  laktující  se  průměrně  dvakrát  za  noc  vracely  do 

denních hnízd a letem strávily 6,25 hodiny. I Smith a Racey (2005) u netopýra řasnatého v 

Anglii a Goiti et al. (2006) u vrápence jižního na severu Iberského poloostrova také ukázali, 

že samice se během noci navracejí do denních úkrytů krmit svá mláďata.

Watts a Jones (2005) na jihu Anglie u dvou kryptických druhů rodu Pipistrellus 

během čtyř sezón zjistili, že samice obou těchto druhů (netopýr hvízdavý a netopýr nejmenší) 

strávily letem mimo úkryt více času ve stavu gravidním než ve stavu laktačním. V laktačním 

období  oba  druhy  opouštěly  své  denní  úkryty  dříve  než  v  jiných  obdobích  a  v  období 

gravidním se do úkrytů navracely dříve než v ostatních obdobích. Tyto dva druhy měly velmi 

podobné schéma noční aktivity v období gravidity a brzké laktace, ale v postlaktačním období 

se  vzorce  chování  těchto  druhů  mírně  lišily.  Netopýr  hvízdavý  (Pipistrellus  pipistrellus) 

opouštěl  svůj  denní  úkryt  dříve  a  létal  delší  dobu  než  netopýr  nejmenší  (Pipistrellus  

pygmaeus) a tento druh se do svého úkrytu dříve navracel a strávil tedy kratší část noci mimo 

úkryt než netopýr hvízdavý.

Z  výsledků  studie  Shiela  et  al.  (1999)  je  naopak  patrné,  že  laktující  samice 

netopýra stromového (Nyctalus leisleri) v Irsku sice měly větší počet výletů během noci, ale 

zároveň strávily mimo úkryt delší časovou jednotku než samice gravidní a tento čas strávený 

laktujícími samicemi mimo úkryt se den ode dne zvyšoval.

Čas opouštění úkrytu i čas návratu do něj se liší mezi druhy, ale je silně spjatý se 

časem západu, respektive východu slunce. Jak je ze studií patrné, může souviset čas opouštění 

úkrytu s potravní strategií netopýrů. Netopýr velký (Myotis myotis) a stejně tak mystacina 

novozélandská  (Mystacina tuberculata), využívají  “gleaning”  loveckou  strategii,  tzn.  že 
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sbírají potravu z povrchu listoví nebo přímo z povrchu země. Tyto dva druhy, opuštěly své 

denní úkryty 19–148 min., respektive 20–80 min. po západu slunce (Audet, 1990; Christie, 

2006). Takto pozdní opouštění úkrytu je charakteristickou vlastností právě pro netopýry lovící 

“gleaning” metodou (Christie, 2006) a může snižovat riziko predace spojené s pomalým letem 

sběračů. Stejně tak i netopýr ušatý (Plecotus auritus), vykazující  strategii sběrače z listoví 

(foliage gleaning), vylétal 55 min. po setmění (Entwistle et al., 1996).
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druh počet jedinců ♂ ♀ preferovaný habitat mateřský úkryt alternativní úkryt 
denní

alternativní úkryt 
noční home range

Myotis emarginatus E 6; 14; 11 (10) X X lesní biotopy, olivové háje, 
kravín budova, stromy budovy měli, typ neuveden 3, 432 ha

Myotis sodalis SA 4; 6; 16 (12) X X převážně lesní biotopy listnaté stromy, 
jehličnaté stromy stromy stromy

Myotis daubentonii E 24; 47 X X otevřené vodní biotopy stromy
Myotis nattereri E 35; 43 X X otevřené biotopy  budova stromy i budovy stromy 11, 2 – 13, 1 km2

Myotis myotis E 24; 10 (9) X X lesní biotopy budova měli, typ neuveden
Myotis bechstenii E 12 X lesní biotopy stromy, bat boxes 9, 9 – 37, 5 ha
Myotis septentrionalis SA 20 X stromy
Myotis blythii EA 4 (3) X mokřady budova
Nyctalus lasiopterus E, A, 
SAf 11 (5) X X

Nyctalus leisleri  EA 35 X X otevřené biotopy budova stromy i budovy budovy
Euderma maculatum  SA 4; 12 X otevřené biotopy skalní měli, typ neuveden
Plecotus auritus E 18 (16) X X lesní biotopy budova
Plecotus townsendii SA 13; 17; 17 X X okrajové lesní biotopy jeskyně, budova stromy i budovy
Rhinolophus hipposideros E 12; 1; 1; 6; 54 X X lesní biotopy budova budovy 12 – 53 ha; 25,2 ha

Rhinolophus euryale E 18; 9; 46; 50 X X olivové háje, živé ploty, lesní 
biotopy jeskyně jeskyně budovy

Barbastella barbastellus E 11 (9); 7; 13 (12) X X lesní biotopy skalní, stromy 8,8 ha; 125 – 2551 ha
Mystacina tuberculata NZ 23 (12) X X dutiny stromu
Pipistrellus pipistrellus E, 
A, SAf 23 X budova budovy 218, 4 ha

Pipistrellus pygmaeus E 23 X budova budovy 163, 6 ha
Pipistrellus nathusii E 14 X X mokřady 11, 082 ha
Eptesicus fuscus SA 23 X skalní štěrbiny
Eptesicus serotinus E 38 X X okraje lesa, otevřené biotopy typ neuveden 0, 16 – 47, 6 km2

Melonycteris melanops 
PNG 15 X X strom měli, typ neuveden 2,3 ± 1,2 ha

Tabulka 1: Souhrnný přehled diskutovaných netopýřích druhů. Čísla v závorkách vyjadřují počet netopýrů zahrnutých do analýzy. 

SA = Severní Amerika; E = Evropa; A = Asie; EA = Euroasijský kontinent; NZ = Nový Zéland; SAf = severní Afrika; PNG = Papua Nová 
Guinea



 4 Závěr
 Tato práce shrnuje poznatky získané telemetrií netopýřích jedinců anebo celých 

kolonií. Biotopové a úkrytové prefence, potravní chování a noční aktivita netopýrů zjišťované 

pomocí  telemetrie  se  lišily  mezi  druhy,  v  rámci  druhů  ovšem  i  mezi  pohlavími,  mezi 

věkovými  skupinami  a  také  mezi  fenologickými  obdobími  roku  v  rámci  pohlavních  i 

věkových skupin. 

Na toto téma bylo publikováno několik studií. Z některých je patrné, že telemetrie 

nemusí být vždy nejvhodněji zvolenou metodou k určování aspektů biologie zvířat. Robinson 

a Stebbings (1997) odhalili, že čím více jedinců ze stejné kolonie označili vysílačkou nebo 

čím déle označené jedince sledovali,  tím větší se jevil home range, který byl  zjišťovaným 

aspektem.  Se  zvětšujícím  se  počtem  označených  jedinců  tedy  vzrůstal  počet  odhalených 

nesrovnalostí.  I  Parsons  a  Jones  (2003)  ve  své  práci  zmiňují  několik  nesrovnalostí,  které 

během telemetrovacího výzkumu na netopýrech zjistili. I přesto, že telemetrie není vždy zcela 

spolehlivá metoda, vědci ji stále využívají k získávání údajů o životě divoce žijících zvířat.
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