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Abstrakt 

 

Letouni (Chiroptera) jsou dosud velmi málo probádaným řádem. Může za to jejich 

noční aktivita, skrytý způsob života a do značné míry i vlastní nepochopení a podezíravost 

lidí. I přes značný pokrok během posledních desetiletí, zůstává mnoho druhů stále 

nedostatečně prozkoumaných. 

Temperátní netopýři jsou vystaveni mnoha nepříznivým podmínkám. Nízké teploty, 

teplotní nestabilita a sezónní nedostatek potravy nutí netopýry snížit svoje energetické 

náklady na minimum. Nutnost přizpůsobit se těmto podmínkám vedla k vytvoření nových 

adaptací jako je torpor, sociální termogeneze nebo hibernace. Významnou roli ale hraje výběr 

vhodného úkrytu s ochranou ne jen před nepříznivým počasím a predátory, ale i s vhodným 

mikroklimatem, které netopýrům napomáhá s energetickým hospodařením. 

 

Klíčová slova: netopýři, Chiroptera, mikroklima, úkryty, úkrytové strategie 

 

 

 

Abstract 

 

Chiropteran (Chiroptera) are still not so much explored order. It may be because of 

their night activity, hidden way of life and in large measure misunderstanding and 

mistrustfulness of people. Despite of progress during of last decade many of species are still 

insufficiently explored.  

Temperate bats are exhibited to many adverse conditions. Low temperature, 

temperature instability and seasonal food shortages forces bats to reduce their energetically 

costs to minimum. The need to adapt to these conditions leads to make new adaptations like 

torpor, social thermo genesis and hibernation. The important role is also choice of suitable 

roost with protection not only of bad weather and predators, but also with suitable 

microclimate, which helps to bats with energetically management.  

 

Keywords: bats, Chiroptera, microclimate, roosts, roosting strategies 
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1. Úvod 

Výběr úkrytu hraje v ekologii a evoluci letounů významnou roli. Více než polovinu 

života totiž tráví letouni právě v úkrytech. Po tuto dobu musí být chráněni před všemi 

nepříznivými okolními podmínkami (Kunz, 1982). Každý druh preferuje jiný typ úkrytu. 

Většina druhů upřednostňuje úkryty rostlinného původu, jako jsou dutiny, úkryty pod kůrou 

nebo zcela ojedinělý druh úkrytu tvořený zabalenými listy. Další významný počet úkrytů se 

nachází v jeskyních nebo skalních štěrbinách, vzácněji jsou využívány úkryty po jiných 

živočiších, například ptácích (Schulz, 1997). V posledních desetiletích se stále více kolonií 

netopýrů stěhuje do umělých úkrytů, jako jsou půdy budov, mosty nebo doly (Keeley a Tuttle, 

1999; Lausen a Barclay, 2006). 

Úkryty jsou významné v mnoha ohledech. Odehrávají se v nich mnohé sociální 

interakce (např. páření), dochází zde k vývoji a růstu mláďat a vhodný úkryt poskytuje 

termoregulační výhody. Ne všechny dostupné úkryty jsou ale pro konkrétního jedince či 

kolonii vhodné. Je zde mnoho strukturních (např. velikost úkrytu, velikost a počet vchodů) a 

mikroklimatických parametrů (např. teplota, vlhkost a stabilita) na základě kterých si netopýři 

úkryt vybírají. Důležitost těchto parametrů se navíc mění během roku a liší se i mezi 

pohlavími. 

Cílem této práce je shrnutí poznatků o mikroklimatu jednotlivých přírodních i 

umělých typů úkrytů v kontextu energetických požadavků různých druhů netopýrů. 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Tmin – minimální teplota 

Tmax – maximální teplota 

Tmean – průměrná teplota 

Tampl – teplotní amplituda 

TAMBmin – minimální okolní teplota 

TAMBmax – maximální okolní teplota 

TAMBmean – průměrná okolní teplota 

TAMBampl – okolní teplotní amplituda  
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2. Charakteristika řádu letouni (Chiroptera) 

Jediní savci, kteří kdy získali schopnost aktivního letu, se řadí do řádu letouni 

(Chiroptera).  Stali se tak jednou ze čtyř skupin, (hmyz, ptakoještěři, ptáci, letouni), které 

v průběhu 4 miliard let vývoje života dosáhly schopnosti aktivního letu (Horáček, 1986). Se 

svými přibližně 1120 druhy se jedná o druhý největší taxon savců co do počtu druhů 

(Simmons a Wetterer, 2010). 

Ještě donedávna se tento řád dělil na dva podřády - kaloni (Megachiroptera) a netopýři 

(Microchiroptera). S rozvojem molekulární fylogenetiky v posledních letech se však 

přehodnotila fylogeneze u spousty taxonů savců včetně řádu letounů. Řád Chiroptera se nyní 

rozděluje do dvou skupin Yinpterochiroptera a Yangochiroptera. Skupina Yinpterochiroptera 

zahrnuje kaloně a dalších 6 čeledí jako například megadermy (Megadermatidae), vrápenci 

(Rhinolophidae) a pavrápenci (Hipposideridae). Zbytek letounů – listonosi (Phyllostomidae), 

tadaridy (Molossidae) a praví netopýři – se řadí do skupiny  Yangochiroptera (Teeling et al. 

2002). 

V této práci se zabývám letouny, kteří se vyskytují v temperátní zóně. V podstatě se 

tedy jedná zejména o příslušníky čeledi Vespertilionidae a Rhinolophidae.  

Temperátní netopýři se živí téměř výhradně hmyzem (insektivorie). Vlivem střídání 

ročních období musí být netopýři adaptováni na sezonní nedostatek potravy a pokles teploty.  

Tento problém řeší zimní hibernací – upadnutím do hluboké strnulosti, kdy klesá tělesná 

teplota, zpomaluje se metabolismus a tím se šetří nastřádané zásoby energie do dalšího 

reprodukčního období (Ransome, 1990). 

Netopýři však musí šetřit energií i během příznivého období. Schopnost letu jim mimo 

rozšíření ekologické niky omezuje zvětšování velikosti těla (Norberg a Norberg, 2012). Pro 

velké jedince by byl let velmi energeticky náročný, malí jedinci ale mají relativně větší 

povrch k objemu, vyzařují více tepla do okolí a musí mít tedy zákonitě vyšší metabolismus. 

Netopýři toto řeší dvěma způsoby – heterotermií (udržování stále tělesné teploty během 

aktivity a regulovaný pokles tělesné teploty během odpočinku) a výběrem úkrytu s vhodným 

mikroklimatem (Horáček, 1986). 

Během letních měsíců, traví temperátní netopýři až 20 hodin denně v úkrytu (Jenkins et 

al., 1998). Proto je pro ně velmi důležité vybrat úkryt, který zajišťuje ochranu před špatným 

počasím a predátory a zároveň poskytuje dostatek možností pro sociální interakce.  Netopýři 

využívají různorodé přírodní i umělé úkryty. Víc než polovina všech druhů využívá úkryty 

rostlinného původu, jako jsou štěrbiny ve stromech a úkryty pod kůrou, v pařezech a listech. 

Ostatní využívají štěrbiny ve skalách, doly, jeskyně, budovy a někteří dokonce úkryty po 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id2250/
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jiných živočiších, např. hnízda ptáků. (Kunz, 2003) Každý typ úkrytu má svoje unikátní 

vlastnosti. Mezi ty nejdůležitější patří velikost, strukturovanost a izolace úkrytu, vnitřní 

teplota, vlhkost, stabilita, dostupnost potravních a vodních zdrojů, riziko predace, míra rušení 

a míra slunečního záření. Tyto vlastnosti se mění nejen mezi úkryty, ale i v závislosti na 

zeměpisné šířce a nadmořské výšce dané oblasti. Výběr vhodného úkrytu významně ovlivňuje 

rychlost metabolismu a míru ztráty vody. 

V různých studiích je charakteristika mikroklimatu označována jako klíčová pro výběr 

úkrytů, ale zřídka se vyskytují studie, které by měřily mikroklima systematicky. Tyto studie 

navíc zaznamenávají mikroklima pouze v přítomnosti netopýrů v úkrytu nebo krátce poté. To 

může vést ke zkreslení a srovnání dat se stává složité (Boyles, 2007). Vlastní studium úkrytů 

ale může být obtížné. Netopýři žijí skrytým životem a už jen nalezení jejich kolonie je 

obtížné. Některé druhy preferují pro nás špatně dostupná stanoviště nebo mají více úkrytů, 

které často střídají (Lewis, 1995). I to jsou důvody, proč je dat z mikroklimatických měření 

poměrně málo. 
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3. Netopýří fyziologie a její vztah k výběru denních úkrytů 

3.1. Fyziologická termoregulace 

Netopýři jsou heterotermní endotermové.  Heterotermie využívá výhod jak 

homeotermie tak poikilotermie. Netopýři tudíž dokážou udržet stálou tělesnou teplotu, ale 

zároveň se přizpůsobit teplotě okolí snížením vlastní tělesné teploty a tím snížit metabolismus 

a spotřebu energie. Tudíž se během aktivity chovají jako ostatní homeotermové, ale během 

odpočinku regulovaně snižují svojí tělesnou teplotu (Kunz, 1982). 

Jednou z možností, jak se přizpůsobit nízké okolní teplotě, je upadnutí do strnulosti tzv. 

torporu. Tím se sníží tělesná teplota, energetické výdaje a zabraňuje se velkým ztrátám vody. 

Nicméně tato možnost má svoje omezení. Březí a kojící samice nemohou v tomto období 

snižovat tolik a tak často svojí tělesnou teplotu jako samci. Riskují totiž pomalejší vývoj 

zárodku a následný růst mláděte (Racey, 1973). V tomto období jsou tedy reproduktivní 

samice extrémně odkázány zejména na mikroklima denního úkrytu, jehož výběru věnují 

odpovídající pozornost.  

V postlaktačním období se naopak zvýší frekvence využití torporu  u samic během dne 

(Dietz a Kalko, 2006). Nastřádanou energii využijí následně během zimní hibernace. U samců 

začíná v tomto období spermatogeneze a následně období páření. Z tohoto důvodu se stávají 

aktivnějšími a využití torporu naopak klesá (Entwistle et.al., 1998; Dietz a Kalko, 2006). 

V neposlední řadě dokážou některé druhy snižovat průtok krve v křídlech, ocasní bláně 

a v uších. Zvýší se tak průtok krve ve vnitřních tkáních, což vede k minimalizování tepelných 

ztrát. Důležitým se tento mechanismus můžu stát hlavně u netopýrů s dlouhýma ušima, např. 

u druhu Corynorhinus townsendii (Betts, 2010). 

Temperátní netopýři mají mnoho mechanismů obrany proti nízkým teplotám, ať už 

fyziologických nebo behaviorálních. Větším nebezpečím se proto stává přehřátí. Největší 

riziko přehřátí bývá na půdách budov, kde vlivem nadměrného slunečního záření může 

teplota vzrůst až k 50 °C (Licht a Leitner, 1967; Lourenco and Palmeirim, 2004). Nejmenší 

riziko je v hlubokých jeskyních a dolech, kde poměrně stabilní vnitřní teplotu tolik 

neovlivňuje teplota vnější.  

Známe dva způsoby fyziologické odpovědi na vysokou teplotu. První z nich je 

vasodilatace cév v uších a křídlech. Krev zde potom proudí rychleji, ve větším množství a 

hlavně na větší ploše, čímž dochází k většímu vyzáření tepla do okolí. Druhý způsob je 

zvýšení dechové frekvence. Přitom dochází k odpařování vody a tím pádem k ochlazení. Oba 

tyto mechanismy jsou u jedinců kombinovány (Herreid, 1967). 
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Fyziologická termoregulace je sice účinná, pro jedince je ale také energeticky náročná 

(výjimkou je denní strnulost, díky níž je energie naopak šetřena). Proto se fyziologická 

termoregulace jedince často kombinuje s behaviorální termoregulací skupiny. 

 

3.2. Behaviorální termoregulace 

Netopýři tvoří společenstva - kolonie, které jim dovolují využívat behaviorální 

termoregulaci nejen na úrovni jedince ale i celé skupiny. Mezi nejdůležitější způsoby 

behaviorální termoregulace určitě patří výběr úkrytu s optimálním mikroklimatem. 

Mikroklima ovlivňuje různé fyziologické (např. vývoj plodu) a ekologické procesy (např. 

výběr úkrytu) u temperátních netopýrů. Také velikost úkrytu má svůj význam. Například 

velké kolonii v menším úkrytu hrozí riziko přehřátí. 

Jednotlivci využívají ke zvýšení tělesné teploty výběr teplejší části úkrytu a slunění. Při 

probouzení ze strnulosti se spotřebovává mnoho energie na zvýšení tělesné teploty. Pasivním 

vyhříváním se ale množství této energie výrazně zredukuje (Slough, 2009). Kolonie se ale 

většinou chrání před chladem vytvářením shluků jedinců do hroznů (klastrů). Výrazně se 

takto šetří energií hlavně u velkých kolonií. Malé kolonie nemohou vytvořit klastry 

dostatečné velikosti, musí tudíž vynaložit více energie na zachování stejné teploty, jako je 

uvnitř velkých klastrů (Herreid, 1967). Nejvyšší teplota se nachází logicky uvnitř klastru, a 

směrem k okrajům se snižuje. Jedinci na okrajích proto bývají aktivnější a snaží se dostat do 

středu klastru. Postupně se tedy obměňuje osazenstvo uvnitř a vně klastru (Betts, 2010). 

Shlukovaní (tzv. „clustering“) je typické pro březí a kojící samice, které nemohou využívat 

k šetření energie denní strnulost, a pro mláďata, která ještě nejsou schopna efektivní 

termoregulace během nepřítomnosti lovících samic (Kunz, 1982) 

Jako obrana před přehřátím je behaviorální termoregulace ideální. Při vysokých 

okolních teplotách kolonie netvoří velké klastry, ale naopak zvyšuje rozestupy mezi jedinci, 

případně se přesouvá do chladnější části úkryty nebo změní úkryt zcela (Lourenco a 

Pelmeirim, 2004). Jedinci omezují aktivitu, čímž redukují tvorbu metabolického tepla. Mohou 

si také potírat srst a křídla slinami, přičemž se jejich odpařováním odvádí teplo (Betts, 2010). 

Všechny tyto mechanismy mohou netopýři navzájem kombinovat a využívat spolu 

s fyziologickou termoregulací k udržení optimální tělesné teploty. Tyto mechanismy obvykle 

nenajdeme u kaloňů, kteří žijí v tropických oblastech s relativně stálou teplotou. Omezeně 

však dokážou snižovat svojí teplotu, nikoliv však v takové míře jako netopýři v temperátních 

oblastech (Riek et al., 2010). Toto fyziologické omezení zřejmě odráží jejich současný areál 

rozšíření, který je téměř výlučně vázán na tropy a subtropy. 
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4. Metody studia mikroklimatu netopýřích úkrytů 

4.1. Měření teploty 

Bolyes (2007) ve svém článku vyzdvihuje důležitost popisu úkrytu netopýrů pomocí 

mikroklimatu a to hlavně teploty. Zároveň zde popisuje několik chyb, kterých se podle něho 

někteří autoři při měření dopouštějí.  První z nich je měření teploty pouze v době 

nepřítomnosti netopýrů. Ovšem podle Bolyes (2007) je nezbytné měření teploty i 

v přítomnosti kolonie. Data takto získaná poskytují více realistickou představu o požadavcích 

netopýrů při dlouhodobém využívání úkrytů, což je důležité hlavně u druhů využívajících 

stromové úkryty, které vykazují dlouhodobou věrnost mateřským úkrytům. Sedgeley (2001) 

naproti tomu ve svém článku navrhuje měření teploty pouze v nepřítomnosti kolonie kvůli 

efektu, který netopýři na mikroklima mají (např. zvýšená teplota).   

Neméně důležité je podle Bolyes (2007) umístění samotného teploměru. Ten by neměl 

být umístěn tak, aby se na něj jedinci mohli dostat. Tělesné teplo vyzářené do okolí by 

zkreslovalo naměřené hodnoty. Zároveň se tak zamezí zbytečnému rušení kolonie. Teploměrů 

by také mělo být více, hlavně ve větších úkrytech. Více teploměrů umístěných u stěn úkrytů 

poskytuje přesnější měření, než jeden umístěný uprostřed úkrytu. 

I když je teploměr s dataloggerem schopný měřit teplotu po celou letní sezónu, nebývá 

takto teplota zaznamenávána. Teplota je zpravidla měřena jen několik hodin, nanejvýš několik 

dnů v kuse. I když jsem nejvíce článků našla o měření v rámci několika měsíců nebo i celého 

reprodukčního období (Humphrey,1977; Dwyer and Harris 1972), nikdy se nejednalo o 

záznamy den po dni. Obvykle se teplota zaznamenávala několik dní v rámci každého měsíce 

(Betts, 1997; Harbusch and Racey, 2006) a případně se pak v článcích zveřejnili pouze 

průměry naměřených teplot (Callahan et.al, 1997; Menzel et.al., 2001). Další studie o 

mikroklimatu úkrytů netopýrů měřili teploty v rozmezí 24 hodin (Campbell et.al., 2010; 

Willis and Brigham, 2005; Sedgeley,2006; Willis and Brigham, 2007; Rodrigues, 2003) nebo 

několika dnů (Lausen and Barclay, 2002; Ruczyński, 2006). Nejdéle se teplota měřila 4 dny 

v kuse (Ruczyński, 2006). Solick a Barclay (2006), Winchell a Kunz (1995) a  Bihari (2004) 

ve svých pracích uváděli teploty naměřené pouze od úsvitu do západu slunce, tedy v době 

přítomnosti netopýrů v úkrytu. Netopýři ale během reprodukčního cyklu několikrát změní 

svoje nároky na teplotu úkrytu. Podle mě by tedy bylo vhodné měřit teplotu několikrát za 

sezónu a to minimálně třikrát – během období březosti, laktace a postlaktace. Určitě by bylo 

také vhodné, měřit teplotu i během různého počasí. Důležitý je pak i referenční záznam 

teploty okolí, vůči které se teplota úkrytu dá vztáhnout. 
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Ne všechny studie zkoumající mikroklima uvádějí hodnoty minimální, maximální a 

průměrná vnější i vnitřní teplotu během všech částí reprodukčního cyklu (viz. Tabulka). 

Nejvíce údajů o teplotách lze získat z prací Vaughan a O’Shea (1976), kde byla 

zaznamenávána vnitřní i vnější teplota v mateřské kolonii od července do září, a z jejich grafů 

a tabulek lze určit maximální, minimální i průměrné teploty. Chybí pouze průměrná teplota 

vnějšího okolí. Smith a Racey (2005) porovnávali teploty úkrytů samčí a samičí kolonie 

ovšem pouze v měsíci srpnu. I zde chybí průměrná teplota okolí. Postawa a Gas (2009) 

srovnávali teploty v jeskyni Studnisko v období laktace po dobu tří let. Zde jsou uvedeny 

maximální, minimální a průměrné teploty vnější i vnitřní. Dále tuto jeskyni srovnávali 

s půdou kostela v oblasti Klobuck. Udávají však pouze minimální a maximální teploty úkrytů. 

Lourenco a Palmeirim (2004) experimentovali s černými, šedými a bílými boxy, u kterých 

uvádí maximální, minimální a průměrnou vnitřní teplotu a maximální a minimální vnější 

teplotu. Zároveň počítá jedince v jednotlivých boxech. Následně porovnává počty jedinců 

v jednotlivých boxech v závislosti na jejich vnitřní teplotě. 

Lučan a Hanák (2011) porovnávali maximální, minimální a průměrné teploty ve dvou 

relativně podobných úkrytech – podzemní vodní tunel a opuštěný sklep. Tato měření 

probíhají ve třech obdobích – březost, laktace a postlaktace. Entwistle et. al. (1997) měřili 

maximální a minimální vnitřní i vnější teploty u 43 půd domů ve stejné oblasti. Tato měření 

probíhali u mateřské kolonie od června do září. Lausen a Barclay (2002) provedli podobné 

měření u kolonie žijící v útesových štěrbinách v období laktace a postlaktace. Williams a 

Brittingham (1997) ve své práci provedli pouze jedno měření u mateřské kolonii žijící na 

půdě domu v měsíci červnu. Měřili zde minimální a maximální vnitřní a vnější teplotu. 

Kalcounis a Brigham (1998) měřili průměrnou vnitřní a vnější teplotu u mateřské 

kolonie žijící ve stromové dutině. Tato studie je jediná v mé práci, která se nezaměřuje na 

teplotní rozdíly v průběhu reprodukčního období, ale v průběhu dne. Zahn a Hager (2005) a 

Harbusch a Racey (2006) ve svých článcích uvádějí pouze průměrnou vnitřní teplotu, což je 

určitě nedostatečné. První článek popisuje jednu mateřskou kolonii v různých reprodukčních 

obdobích po dobu 4 let. Druhý článek srovnává dvě půdy domu v období březosti a laktace. 

Lausen a Barclay (2006), Rodriguez (2003), Uhrin et. al. (2010), Zahn (1999) a Solick a 

Barclay (2006), Willis a Brigham (2007),ve svých článcích uvádějí pouze maximální a 

minimální teploty úkrytů. První tři práce srovnávaly různé typy úkrytů. Zahn (1999) 

srovnával několik úkrytů téhož typy. Zbylí dva autoři srovnávali teplotní údaje jedné 

mateřské kolonie z období březosti a laktace. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že málokterá práce obsahuje všechny teplotní údaje. 

Obvykle se neměří vnější teplota okolí, což považuji za chybu. Srovnání vnitřní a vnější 

teploty vypovídá o izolaci úkrytu a tedy o jeho teplotní stabilitě. Dále často chybí průměrné 

teploty. U některých pracích je uvedena naopak pouze průměrná teplota. Pro lepší pochopení 

vztahu teplota – výběr úkrytu je ale potřeba co nejvíce teplotních údajů. 

 

4.2. Měření vlhkosti 

Měření vlhkosti se v zásadě nijak neodlišuje od měření teploty. I proto se vlhkost a 

teplota často měří společně. Obecně platí stejná pravidla. Do větších úkrytů dávat více měřičů 

na různá místa, měřit několik hodin ve více obdobích sezóny a optimálně i za různého počasí. 

Není vhodné umisťovat přístroj přímo mezi jedince, ale pouze poblíž. Při měření vlhkosti ale i 

teploty by se vlhkoměr s dataloggerem neměl umisťovat v dosahu přímého slunečního záření. 
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5. Výběr úkrytu 

Výběr úkrytu je velmi důležitý pro mnohé živočichy. Poskytuje ochranu nejen před 

nepříznivými okolními podmínkami a před predátory, ale u sociálních druhů zajišťuje 

vzájemné interakce. Vhodný úkryt s vhodným mikroklimatem je obzvláště důležitý pro 

netopýry. Správné mikroklima šetří energii, napomáhá vývoji plodu, růstu mláďat a u samců 

spermatogenezi.  

U mnoha druhů netopýrů je pozorována prostorová segregace pohlaví během letní 

sezóny. Tato segregace může být způsobena odlišnými energetickými a potravními nároky 

obou pohlaví (Encarnação et al., 2005). Tyto nároky se navíc mění v závislosti na období 

reprodukčního cyklu (Dietz a Kalko, 2006). Prostorová segregace je zřejmě jedna ze strategií, 

jak (1) optimalizovat celkovou energetickou bilanci jedince daného pohlaví a reprodukčního 

stavu a (2) snížit vnitrodruhovou kompetici o zdroje mezi samci a samicemi (Encarnação et 

al., 2005). 

 

5.1. Samice 

Samice, na rozdíl od samců, se v reprodukčním období shlukují do větších mateřských 

kolonií. Výhoda těchto kolonií se projeví hlavně během laktace, kdy samice opouštějí při lovu 

svoje mláďata, která ještě nejsou schopna efektivní termoregulace (Kunz, 1982). Mláďata se 

shlukují v nepřítomnosti svých matek do hroznů, ve kterých se navzájem zahřívají. První 

podmínkou se tedy pro samice, vzhledem k velikosti mateřské kolonie, stává dostatečně velký 

úkryt. 

Březost a laktace jsou velmi energeticky náročné období pro samice. V porovnání se 

samci tráví mnohem více času sháněním potravy (Dietz et al., 2006). Zákonitě tedy potřebují 

úkryt s dostatkem potravních zdrojů. Vyhledávají proto stanoviště poblíž vodního zdroje, 

který nabízí dostatek hmyzu k potravě. I během laktace je nesmírně důležité mít dostatečně 

blízko tento vodní zdroj. Samice se musí i několikrát během noci vrátit nakojit svoje mládě. 

Dlouhý let by se tím pádem stal energeticky a časově náročný (Dietz et al., 2006). 

Březost a laktace navíc neumožňují samici během dne využít torpor a tím snížit 

metabolismus a energetické výdaje na minimum. Snížením metabolismu by byl totiž 

negativně ovlivněn vývoj plodu, mládě by se narodilo později a nestihlo by si nashromáždit 

dostatečné množství zásob na nadcházející zimu. Při laktaci zase snížený metabolismus 

zabraňuje dostatečné tvorbě mateřského mléka, mládě pomaleji roste a výsledkem je opět 

nedostatek zásob na zimu. V obojím případě by tedy došlo ke zmaru celosezónního úsilí, 

protože mládě by ve výsledku nepřežilo zimu (Dietz a Kalko, 2006). 
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Nejlepším způsobem, jak ušetřit energii, se stává vyhledávání vhodného úkrytu nejen 

s dostatkem potravních zdrojů v okolí, ale i s optimální teplotou. Ideální teplota totiž nejen 

šetří energii za energeticky velmi náročnou termoregulaci samice, napomáhá však i rychlému 

vývoji mláděte. Březí samice rodí včas, má dostatek mléka během laktace, mláďata rychleji 

rostou, rychle nevychladnou během nepřítomnosti lovící matky a zvládnout si opatřit dostatek 

zásob před hibernací. 

Mateřská kolonie si během březosti vybírá úkryty s vyšší vnitřní teplotou, na rozdíl od 

postlaktačního období, kdy mláďata už nejsou závislá na matkách. V této době lze ještě u 

některých březích samic pozorovat využití torporu, jsou to však ojedinělé případy. V průběhu 

období laktace je hluboký torpor opravdovou vzácností. Samice si proto v této době vybírají 

úkryty s nejvyšší vnitřní teplotou (Kerth et. al., 2001). 

Samice si tedy oproti samcům vybírají teplejší a stabilnější úkryty v úživnějším 

prostředí, většinou také v nižších nadmořských výškách (Lučan a Hanák, 2011). Kompenzují 

tím zvýšené energetické nároky a zároveň tím napomáhají růstu a vývoji mláděte. 

 

5.2. Samci 

Rodičovskou péči u netopýrů zajišťují samice. Samci se tedy o mláďata nestarají a 

během březosti a laktace samic nejsou reprodukčně aktivní. Jejich energetické požadavky se 

v průběhu tohoto období, na rozdíl od samic, nezvyšují (Safi et.al., 2007). Samci se v této 

době chovají podle typického modelu – v noci lov, přes den snížení metabolismu a šetření 

energie.  Samci jsou také více flexibilní ve výběru úkrytu než samice (Perry a Thill, 2007). 

Samce můžeme najít samostatně či v malých skupinkách v méně úživných oblastech. 

Rozsah těchto oblastí je ale významně větší než u samic. Samci se nemusejí vracet do úkrytu 

během noci, spíše využívají tzv. noční úkryty v blízkosti loviště, ve kterých se schovávají, 

když zrovna neloví. Umožňuje jim to rozšířit svoje teritorium (Safi et.al., 2007). 

Na méně úživných stanovištích vydrží také díky úspoře energie během dne. Snížením 

teploty se sníží rychlost metabolismu a výdej energie. Čím více sníží teplotu těla, tím více 

ušetří energie. Proto samce najdeme během letní sezóny v chladnějších a menších úkrytech, 

které jim umožňují více snížit tělesnou teplotu (Dietz a Kalko, 2006). 

Změna ale nastává na přelomu léta a podzimu. Samice se dostávají do postlaktační fáze 

a u samců začíná spermatogeneze. Samci se stávají aktivnější, vyhledávají samičí kolonii a 

dochází k páření. Během této doby samci využívají úkryty samic. U samců, na rozdíl od 

samic, u kterých je v této době využití torporu jako prostředku k uchování energie největší, se 

frekvence využití torporu snižuje (Entwistle et.al., 1998). 
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6. Srovnání mikroklimatu jednotlivých úkrytů 

6.1. Stromové úkryty 

Stromy jsou využívány jako úkryty více než polovinou všech druhů netopýrů. I přesto 

se o těchto úkrytech neví mnoho. Bývají totiž hůře nalezitelné a špatně přístupné. Navíc jedna 

kolonie má více stromových úkrytů, které mění podle svých požadavků během léta. Tím, že 

stromových úkrytů využívá velké množství druhů, mohou se charakteristiky jednotlivých 

úkrytů výrazně lišit. Hojně zastoupenými dendrofilními druhy v Evropě jsou netopýr vodní 

(Myotis daubentonii) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Oba druhy si vybírají podobné či 

dokonce stejné stromové dutiny, ve kterých mohou tvořit smíšené kolonie i po dobu několika 

let (Lučan et al., 2009). 

V prvé řadě netopýři vyhledávají úkryty v lesích s vyšší hustotou stromů. V těchto 

lesích je totiž největší šance najít vhodný úkryt a dostatek potravních zdrojů. V okolí úkrytů 

ale musí být dostatečný prostor, který umožňuje lepší manévrovatelnou při letu a lovení. Také 

preferují opadavé stromy oproti jehličnatým. Není ale jistý důvod této preference. Jedna 

z hypotéz je velká produkce lepkavé pryskyřice u jehličnanů (Boonman, 1999). Netopýři si 

také vybírají starší stromy, které jsou vyšší a poskytují dostatečnou ochranu před predátory 

(Crampton a Barclay, 1998). Též jsou preferovány umírající stromy a to hlavně samicemi 

v období březosti a laktace. Odumřelé stromy se sice rychleji ohřívají, ale oproti živým 

stromům také rapidněji teplo ztrácejí, což může být kritické pro březí a kojící samice a jejich 

mláďata, kteří nemůžou efektivně termoregulovat. (Callahan et.al., 1997). Přesto se některé 

druhy netopýrů vyskytuji v mrtvých stromech. Například netopýr společenský (Myotis 

sodalis) preferuje mrtvé stromy a v živých se kolonie téměř nevyskytují (Carter a Feldhamer, 

2005). Callahan et.al., (1997) u kolonií netopýra společenského (Myotis sodalis) porovnává 

jednotlivé úkryty. 72 % úkrytů byla nalezena v mrtvých stromech. Pouze jeden úkryt byl 

nalezen v živém stromě, který byl vystaven vysokému slunečnímu záření. Důvodem byla 

vyšší teplota v úkrytech v mrtvých stromech. Průměrná minimální teplota naměřena 

v úkrytech v mrtvých stromech byla 17,03 ± 0,65 °C, kdežto v dutinách v živých stromech 

byla průměrná minimální teplota 16,86 ± 0,80 °C.  V úkrytech v mrtvých stromech byly tedy 

naměřeny vyšší teploty během dne, které poskytovaly výhody pro samice s mláďaty. 

  Z výše uvedených důvodů si kolonie netopýrů vybírají přednostně starší lesy, které 

splňují většinu těchto podmínek – dostatečnou velikost, šířku stromů a mezery mezi nimi. 
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6.1.1. Kmenové dutiny 

Kmenové dutiny mohou vznikat dvojím způsobem. U starých umírajících stromů často 

vyhnívá střed. Pokud je dutina dostatečně velká a má vstupní otvor zvenčí (např. otvor po 

ulomené vyhnilé větvi), stává se z ní potencionálně vhodný úkryt pro kolonii. Výhoda takto 

vzniklých dutin je, že se nezacelují. Mohou být tedy využity kolonií i po mnoho sezón. 

Naopak dutiny vzniklé činností převážně šplhavců jsou tvořeny do živých, i když nemocných, 

stromů a ty se tyto „zranění“ snaží zacelit. Výsledkem je opakované obnovování těchto dutin 

jejich majiteli, což netopýři nedokážou. Většina úkrytů proto byla využívána maximálně 5 

sezón a několik úkrytů až deset let. Lučan et al. (2009) naměřili rekord 16 let u netopýra 

rezavého, Nyctalus noctula. Z jejich dat i vyplívá, že objemnější dutiny byly využívány po 

delší dobu a to i více druhy naráz. 

Hlavnímu (porodnímu) úkrytu bývají netopýři věrní i po několik sezón. Alternativní 

úkryty ale střídají podle svých energetických nároků během sezóny. Změna mikroklimatu ale 

nemusí být jediný důvod ke změně úkrytu. Například nahromadění guána v dutině není pro 

netopýry žádoucí. Obvykle proto opouštějí tento úkryt minimálně do doby, než se guáno 

rozloží (Lučan et al., 2009). 

Netopýři si zpravidla vybírají úkryty mezi větvemi nebo v místech s menší hustotou 

listí. Úkryty jsou tak vystaveny většímu slunečnímu záření, které vede k vyšším teplotám 

uvnitř úkryty, ale pomáhá netopýrům tento úkryt při návratu nalézt. Zároveň musí být ale 

mezera v porostu viditelná pouze ze vzduchu nikoliv ze země. Takto nechráněné úkryty by 

totiž byly velmi dobře nalezitelné pro pozemní predátory (Willis a Brigham, 2005). 

Určitě nejdůležitějším kritériem pro výběr úkrytu je jeho mikroklima. Hlavně teplota je 

během reprodukční sezóny opravdu důležitá. Obzvláště pro samice a dospívající mláďata. 

Z tohoto hlediska jsou kmenové dutiny velmi vhodné úkryty. Udržují relativně vysokou 

teplotu i během noci. Navíc jsou dutiny dobře izolované od okolí, čímž zajišťují dostatečnou 

teplotní stabilitu. Samice tudíž nemusejí využívat strnulost k ušetření energie a mláďata se 

rychleji vyvíjejí. Smith a Racey (2005) naměřili v úkryty kojících samic teploty v rozsahu 

pouhých tří stupňů Celsia (minimální teplota 16 °C a maximální teplota 19 °C). Největší 

rozsah teplot naměřili Willis a Brigham (2005) a to 12,5 °C v úkrytu březích samic. U té samé 

kolonie ovšem naměřili v období laktace rozsah stupňů pouze 11 °C, což dokazuje, že si 

samice v období laktace vybírají teplotně stabilnější úkryty. 

 Zároveň nemají dutiny nikdy příliš velký objem. I u velkých kolonií objem dutiny 

nikdy nebude tolik velký, jako třeba u jeskyně nebo u půdy budov. Přítomnost jedinců uvnitř 
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dutiny tedy má vliv na vnitřní teplotu a vlhkost. Kalcounis a Brigham (1998) naměřili 

v osídlených dutinách vyšší teplotu a až o 1,3 % vyšší vlhkost než v okolí úkrytu. 

Netopýři se snaží zvýšit teplotu i výběrem úkrytu s vhodnou orientací. Vchod do úkrytu 

bývá zpravidla orientován tak, aby do něj nefoukalo nebo nepršelo (Boonman, 1999). 

Samotný úkryt je pak umístěn na okraji lesa. Toto má dva důvody. První je snadnější přístup 

k volnému prostranství, kde netopýři nejčastěji loví. Druhý je větší množství slunečního 

záření dopadající na úkryt, které následně zvyšuje teplotu uvnitř úkrytu.  Také si z tohoto 

důvodu vybírají úkryty, které nejsou zastínění listy (Boonman, 1999). 

Dutiny stromů jsou tedy vhodné hlavně pro ne moc velké kolonie samic. Jsou dobře 

izolované, tudíž teplotně stabilní. Mají obvykle vyšší teplotu a vlhkost než okolí úkrytu. Jsou 

dobře chráněné před tereistickými predátory. Obvykle jsou na okraji lesů z důvodu lepší 

nalezitelnosti, lepší manévrovatelnosti při lovení a lepšího mikroklimatu. 

 

6.1.2. Úkryty pod kůrou 

Úkryty pod kůrou jsou využívané především samci. Bývají totiž menší velikosti a méně 

izolované od okolního prostředí. Jejich mikroklima tedy bývá méně stabilní a častěji podléhá 

změnám v závislosti na okolních podmínkách (Kurta et. al., 1993). Tyto úkryty se většinou 

nacházejí na vysokých stromech s velkým průměrem, které jsou už nějakou dobu mrtvé. 

Úkryty se musí nacházet v dostatečné výšce i kvůli predátorům, kteří by se jinak po nalezení 

úkrytu mohli snadno dostat ke kolonii. 

Samice tyto úkryty využívají pouze, když jsou dostatečně velké, izolované a směřované 

na západ kvůli vyšším teplotám díky slunečnímu záření. Tyto úkryty jsou ale často měněny. 

Neděje se tak ale jen kvůli změnám energetických požadavků kolonie, ale i kvůli odloupnutí a 

následnému spadnutí kůry, čímž se úkryt zničí (Carter a Feldhamer, 2005). 

Výhodou těchto úkrytů je však jejich velké množství. Mrtvých stromů se nachází 

v lesích dostatek, ne všechny však mají vyhnilé dutiny. Kůra se ale odlupuje většině stromů. 

 

6.1.3. Pařezy 

Úkryty v pařezech jsou vzácné a velmi se odlišují od ostatních rostlinných úkrytů. 

Určitě nejvýznamnější rozdíl je ve výšce. Většina netopýrů preferuje vysoké stromy 

poskytující nejen ochranu před predátory ale i dostatek slunečního záření. Pařezy ale nejsou 

vysoké a obvykle se v nich netvoří dutiny. Kolonie se tedy během dne vyskytuje blízko země 

a ještě ukryta pouze pod kůrou, což zvyšuje predátorům šance na nalezení kolonie. Ovšem u 

pařezů se nezvyšuje pouze predační tlak, ale i šance na zničení pařezu velkou zvěří jsou 



- 18 - 
 

nemalé (Vonhof a Barclay, 1997). I přes tuto unikátní odlišnost si netopýři, stejně jako u 

jiných stromových úkrytů, vybírají pařezy s velkým průměrem a úkryty orientují na 

jihozápad.  

V těchto typech úkrytu se vyskytují pouze samci a reprodukčně neaktivní samice. Ve 

všech případech se ale v úkrytu našel pouze jeden jedinec. Občas se objeví i březí samice, 

nikdy se tu ale nevyskytují samice kojící (Vonhof a Barclay, 1997). Pravděpodobně je to 

právě kvůli zvýšenému predačnímu tlaku.  

Velkou výhodou se ale stává fakt, že na mýtině je dostatek slunečního záření díky 

absenci vyššího porostu. To poskytuje termoregulační a energetické výhody pro netopýry. 

Minimální i maximální teploty úkrytu byly vyšší než okolní teploty. Dalším rizikem se tedy 

stává přehřátí, které kompenzují právě výběrem pařezů s větším průměrem. Jak totiž průměr 

pařezu vzrůstá, průměrná, minimální a maximální teplota klesá (Vonhof a Barclay, 1997).  

Také není využíván torpor, což je u samců a reprodukčně neaktivních samic zvláštní. Pařezy 

se tedy stávají pravděpodobně alternativním řešením pro tyto jedince, kteří k šetření svých 

energetických nákladů nechtějí využívat torpor. 
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6.2. Štěrbiny ve skalách 

O úkrytech tohoto typu se moc neví, přestože přibližně pětina evropských druhů 

netopýrů jsou původně litofilní.  V Evropě se jedná o rody Pipistrellus, Nyctalus, Hypsugu a 

z čeledi Vespertilionidae například o druhy Eptesicus fuscus, Vespertilio murinus, Myotis 

evotis a další (Solick a Barclay, 2006; Chruszcz a Barclay, 2002; Lausen a Barclay, 2002;   

Lausen a Barclay, 2006; Jenkins et. al. 1998). S urbanizací a zvyšující se zeměpisnou šířkou 

se ovšem většina štěrbinových netopýrů stěhuje do budov např. za okenice (Neckářová, 

2007), kde jsou také většinou studovány. V České republice jsou asi nejčastější štěrbinové 

druhy netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) a netopýr pestrý (Vespertilio murinus), 

jejichž kolonie jsou často pozorovány ve spárách panelových domů a to i v zimním období 

(Horáček, 2004). Lausen a Barclay (2006) ve svém článku odůvodňují nárůst výskytu 

netopýřích kolonií v lidských obydlích jejich mikroklimatickými výhodami. Například vyšší 

maximální teplota v budově byla 33,2 °C oproti 26,7 °C naměřených ve skalní štěrbině. 

Lausen a Barclay (2006) zároveň jako velkou výhodu vyzdvihují větší dostupnost vhodných 

umělých úkrytů oproti přírodním a možnost přesouvat se v jednom úkrytu v závislosti na 

teplotních požadavcích kolonie.  

Studií, které by se zabývaly mikroklimatem skalních štěrbin, je minimum. Mimo již 

zmíněné studie Lausen a Baclay (2006), která srovnává maximální a minimální teploty u dvou 

typů úkrytů – skalní štěrbina a budova, jsem našla pouze další dva články. Solick a Barclay 

(2006) porovnávali minimální a maximální teplotu úkrytu mateřské kolonie druhu Myotis 

evotis v období březosti a laktace. V období březosti byla naměřena Tmin 7,5 °C a Tmax 29,4 

°C. V období laktace byly obě teploty nižší (Tmin = 4,6 °C a Tmax = 21,4 °C), naproti tomu 

byl ale úkryt teplotně stabilnější. V této práci ale není zohledněna okolní teplota. Lausen a 

Barclay (2002) porovnávali minimální a maximální teploty v úkrytu mateřské kolonie druhu 

Eptesicus fuscus v období laktace a postlaktace. V období laktace byla minimální teplota o 5 

°C (Tmin = 20 °C) vyšší, ale maximální teplota o 3 °C (Tmax = 25 °C) nižší než v období 

postlaktace (Tmin = 15 °C a Tmax = 28 °C). Stejně jako v předchozím článku je naměřená 

vnitřní teplota úkrytu během laktace stabilnější. Během laktace si totiž mateřské kolonie 

vybírají hlubší štěrbiny ve skalách, které jsou od okolí lépe izolované. Teplotní rozsah u 

hlubšího úkrytu je pak pouhých 5 °C oproti teplotnímu rozsahu 13 °C u mělkého úkrytu. 

Hluboké štěrbiny navíc poskytují teplotní gradient, takže umožňují využití behaviorální 

termoregulace (Chruszcz a Barclay 2002). 

Neobvyklým a poměrně vzácným typem štěrbinového úkrytu jsou pukliny 

v přímořských útesech. Tomuto typu úkrytu se věnují Vaughan a O´Shea, (1976), kteří ve své 
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práci porovnávali rozdíly mezi horizontálními a vertikálními úkryty. Ve vertikálních 

štěrbinách dochází k větším teplotním fluktuacím v závislosti na změnách v okolní teplotě. 

Také je zde naměřena vyšší maximální teplota během dne, až 48 °C v srpnu. Tyto štěrbiny 

proto nejsou moc preferovány. Jejich extrémní podmínky nevyhovují hlavně březím a kojícím 

samicím, které tyto štěrbiny v podstatě nevyužívají. Vertikální štěrbiny jsou využívány proto 

jen na jaře a na podzim, kdy vysoké teploty během pozdního odpoledne pasivně zvyšuje tělní 

teplotu netopýrů před začátkem lovení. 

Mírnější a stabilnější klimatické podmínky nabízejí hluboké horizontální štěrbiny. 

Tyto úkryty jsou preferovány hlavně během léta. Samice v této době potřebují teplotně 

stabilní úkryt kvůli snížení energetických nákladů za termoregulaci. Vaughan a O´Shea 

(1976) zde naměřili rozdíl teplot pouze 1,2 °C (u jiného úkrytu 4,5 °C). Zároveň vyšší teplota 

napomáhá růstu mláďat, maximální naměřená teplota byla 33,5 °C.  
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6.3. Podzemní úkryty 

Úkryty ve skalách jsou preferovány hlavně v zimním období během hibernace. 

Poskytují totiž v ideálním případě velmi stabilní mikroklima s vyšší teplotou i během nízké 

teploty okolí. Zároveň bývají lidmi nerušené a chráněné před predátory. Skály jsou 

preferovány hlavně velmi početnými koloniemi. Určitě nejhlavnějším důvodem je prostor. 

Žádný strom ani půda by kolonii velkou několik tisíc jedinců nedokázaly pojmout. Tyto 

vlastnosti jsou vhodné ne jen během zimní sezóny. Skalní útvary jsou proto často využívány i 

jako lení úkryty pro kolonie. 

 

6.3.1. Jeskyně s jedním vchodem 

Tento typ úkrytu je ze skalních úkrytů nejpreferovanější. Většina druhů netopýrů ho 

využívá během zimní hibernace. Některým druhům ovšem vyhovují i v letní sezóně. Jeskyně 

mají několik charakteristik, podle kterých si netopýři vybírají vhodné úkryty. Prvním 

kritériem je velikost a počet otvorů. Obecně jsou preferovány jeskyně s jedním vchodem, 

který je většinou menší velikosti. V těchto jeskyních je pak menší míra proudění vzduchu, což 

zajišťuje stabilnější mikroklima. Důležitými vlastnostmi jsou i stabilita vnitřního prostoru, 

jeho objem a délka průchodu. Další důležitou vlastností je míra rušení od lidí. Je zajímavé, že 

i když většina druhů preferuje klid, tak tolik druhů preferuje právě jeskyně. Ty jsou totiž 

častěji rušeny lidmi než například doly (Sherwing et al., 2000). I přesto si netopýři vybírají 

raději jeskyně, i když s menší mírou rušení.  

Jeskyně na rozdíl od dolů jsou tvořeny pomalými procesy. Jejich mikroklima je pak 

více stabilní. Uhrin et. al. (2010) v jeskyni s mateřskou kolonií naměřil teplotní rozdíl  0,5 °C 

v měsíci květnu, 1 °C v červnu a od července do září každý měsíc pouze 1,5 °C. Proudění 

vzduchu není v jeskyních moc velké. Udržuje se tím vyšší teplota a vlhkost v jeskyni. Zahn a 

Hager (2005) však naměřili nejvyšší průměrnou teplotu v úkrytu 18,6 °C v červnu 2000. 

Postawa a Gas (2009) naměřili nejvyšší teplotu v jeskyni 18 °C. Uhrin et. al. (2010) v jeskyni 

nenaměřil víc než 13,5 °C.   

Jeskyně jsou také jedny z mála úkrytů, které nejsou během letní sezóny měněny. 

Pravděpodobně je to způsobeno jejich dostatečnou velikostí. Stačí jim teda přesouvat se mezi 

jednotlivými mikrohabitaty v jeskyni k dosažení optimálního mikrohabitatu. (citace) 

 

6.3.2. Jeskyně s více vchody 

Tento typ úkrytu se v mnoha ohledech liší od jeskyní s jedním vchodem. Tou 

nejdůležitější odlišností je určitě vyšší proudění vzduchu. Toto proudění snižuje teplotu a 
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vlhkost uvnitř jeskyně. Díky proudění vzduchu mají jeskyně nestabilní mikroklima, které se 

mění v závislosti na okolních podmínkách prostředí (Twente, 1955). Jeskyně se navíc od sebe 

navzájem odlišují nejen morfologicky ale i mikroklimatem. Velikost a orientace vchodů 

s vnitřními rozměry jeskyně ovlivňují její mikroklima. Ale i vnitřní strukturovanost hraje 

svou roli. Blízkost vchodu nebo výška stropu ovlivňuje proudění vzduchu a tím i mikroklima 

jeskyně. Twente (1955) u velkého vchodu do jeskyně naměřil teploty od 0 °C až po 30 °C. 

Uvnitř jeskyně se teploty pohybovaly od 0 °C až k 20 °C a v místě výskytu kolonie od 20 °C 

do 30 °C. Nižší místa bývají obvykle chladnější a netopýři se v nich nevyskytují. Preferují 

totiž vyšší místa zdí nebo stropu, které jsou navíc hrubší, tudíž se o jejich hrubý povrch lámou 

vzdušné proudy a tyto místa jsou teplejší dokonce až o 1 °C než hladké místo o pár centimetrů 

vedle (Twente, 1955). Další ideální místa pro kolonii jsou slepé konce jeskyní, které jsou 

obcházeny vzdušnými proudy a jsou tedy teplejší s vyšší vlhkostí vzduchu. 

Kolonie netopýrů nepreferují tento typ úkrytu kvůli jeho extrémně nestabilním 

klimatickým podmínkám. Pokud si tento typ úkrytu netopýři vyberou, vyhýbají se místům 

s vysokým prouděním vzduchu, kde je prostředí o něco stabilnější. Svoje energetické výdaje 

navíc zmenšují vytvářením klastrů. Častěji je tento úkryt využíván během hibernace než jako 

letní úkryt. 

 

6.3.3. Doly 

Většina dolů a jeskyní je ve vyšších zeměpisných šířkách moc chladná pro netopýří 

kolonie. Vy vyšších zeměpisných šířkách mohou doly využívat pouze dostatečně velké druhy. 

Podle Bettse (1997) ale nezáleží na zeměpisné šířce, ale na mikroklimatu jeskyně. Jeho teorii 

potvrzuje nalezení mateřské kolonie netopýra druhu Myotis yumanensis v Nevadě (45°severní 

šířky), což bylo až o 505 km než do té doby konstatovaná severní hranice rozšíření 

(39°severní šířky) mateřských kolonií v podzemních prostorách v Sev. Americe. 

Doly jsou svým mikroklimatem podobné jeskyním. Mají stabilní mikroklima a nižší 

teplotu. Teplotu a vlhkost zde ovlivňuje míra proudění vzduchu. Betts (1997) však nepřikládá 

při výběru vhodného dolu velkou hodnotu teplotě. Podle něj je mnohem důležitější vlhkost, 

která je ve všech dolech vyšší než 90 %. Některé neobydlené doly totiž měly vyšší teplotu než 

doly obydlené, jejich vlhkost ale nepřesahovala 65 %.  Pravděpodobně i samotná přítomnost 

netopýrů zvyšuje míru vlhkosti v úkrytu. Podobný efekt je pozorován i u teploty (Betts, 

1997).  Netopýři si podobně jako u jeskyní vybírají pro ně optimální místo v dole. Svoje 

energetické výdaje snižují často pomocí tvoření velkých klastrů. 
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Sherwing et al. (2000) porovnává úkryty netopýra Townsendova (Corynorhinus 

townsendii) v jeskyních s úkryty v dolech. Porovnávají jak mikroklima, tak fyzické vlastnosti 

obou typů úkrytů. Teplota v obou úkrytech během dne kolísala v rozmezí 10 °C. Byli 

preferovány úkryty s jedním menším vchodem a bez lidského rušení. Z jejich výzkumu 

vyplívá, že netopýr Townsendův není úkrytový generalista, ale vybírá si typ úkrytu podle jeho 

mikroklimatu. Přesto jsou jeskyně preferovány hlavně u nižších zeměpisných šířek a doly ve 

vyšších. Pravděpodobně to je ale jejich dostupností. 

Doly se ale přece jen liší od jeskyní. Díky jejich nepřístupnosti je u nich míra lidského 

rušení nižší. Zarážející proto je, že i přes podobné vlastnosti a nižší míru rušení jsou 

koloniemi netopýrů preferovány právě jeskyně. 
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6.4. Umělé úkryty 

6.4.1. Půdy  

Některé druhy netopýrů se během posledních let stávají velmi synantropní. Týká se to 

hlavně druhů, které se vyskytují v chladnějších podnebích, kde je hnízdění v jeskyních či 

stromech energeticky náročné kvůli nízkým teplotám uvnitř těchto úkrytů. Určitě ale hraje i 

významnou roli úbytek přirozených úkrytů.  

Půdy nabízejí hned několik výhod. V první řadě jsou dostatečně objemné i pro větší 

kolonii. Navíc jich je dostatečné množství, jsou dobře přístupné a chráněné před pozemními 

predátory. Tato ochrana je natolik dobrá, že nejvíce útoků predátorů se odehrává během 

výletu netopýrů z úkrytu, nikoliv v úkrytech (Jenkins et al., 1997). Netopýři toto riziko 

zmírňují pozdějšími výlety již za tmy, kdy je predátoři nemohou vidět, a také preferencí 

úkrytů v blízkosti stromů, které taktéž poskytují ochranu. Výhodou nepřítomnosti predátorů je 

i možnost upadnout do hlubšího torporu během dne. Netopýři si také vybírají starší, méně 

rušené půdy. Jejich velikost a členitost navíc poskytují dostatek menších mikrohabitatů 

s různými mikroklimaty, takže během reprodukční sezóny nemusí měnit úkryt. Stačí se pouze 

přesouvat v rámci jedné půdy. Lausen a Barclay (2006) naměřili maximální denní teplotu 

v nejteplejší části půdy 32,2 ± 0,8 °C, kdežto v nejchladnější části půdy pouze 28,0 ± 0,5 °C.  

Podobné je to s minimální denní teplotou, která byla v nejteplejší části půdy 22,2 ± 0,4 °C a 

v nejchladnější části půdy 21,3 ± 0,4 °C. Minimální noční teploty se pohybovali v rozmezí 

23,1 – 24,0 °C a maximální noční teploty 26,8 – 27,9 °C.   

Zvláštní je, že jsou tyto úkryty preferovány navzdory jejich teplotní nestabilitě. Lausen 

a Barclay (2006) naměřili průměrnou denní teplotní fluktuaci 11,9 °C ± 0,8 °C, zatímco u 

skalní štěrbiny ve stejné oblasti pouze 4,5 °C ± 0,4 °C. Domnívají se však, že tato nestabilita 

je kompenzována vyššími teplotami v nejteplejších částech půdy během dne. Navíc půdy i 

pomaleji chladnou, takže i během noci dosahují vyšších teplot. Ovšem záleží, ve které části 

půdy teplotu měříme. Během brzkého rána, kdy je okolní teplota nejnižší, dosahovali některá 

místa na půdě stejných teplot jako ve skalních štěrbinách, některá dokonce teploty nižší. 

Smith a Racey (2005) srovnávají samčí úkryt ve stromové dutině a úkryt mateřské 

kolonie na půdě domu. V rozmezí jednoho dne měřili teplotu v obou úkrytech. Teplota ve 

stromové dutině se pohybovala v rozmezí 16 – 19 °C. Teplota na půdě se pohybovala 

v rozmezí 18 – 26 °C.  Stromové dutiny jsou tedy více než dvakrát teplotně stabilnější než 

půda, ovšem dosahují i nižších maximálních i minimálních teplot. 
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Netopýři se tedy stěhují v rámci půdy podle svých teplotních a energetických nároků. 

Nejvyšší teploty jsou těsně pod střechou. Zde se zdržují hlavně mláďata, kterým vyšší teplota 

pomáhá ve vývoji a růstu. Většina jedinců se ale zdržuje na trámech. 

 

6.4.2. Panelové domy 

Výskyt netopýřích kolonií ve spárách panelových domů není vzácný. Tyto uměle 

vytvořené úkryty využívají kolonie štěrbinových netopýrů. V České republice se jedná hlavně 

o druhy Nyctalus noctula, Vespertilio murinus a Pipistrellus pipistrellus, které tento typ 

úkrytu využívají i v zimním období (Horáček, 2004; Jahelková, 2008).  Se zateplováním 

panelových domů ale dochází k úbytku těchto úkrytů a bohužel jsou stále ještě poměrně často 

spáry zazděny i s kolonií. Ochranou netopýrů, a to hlavně v panelových domech, se zabývá 

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON). Jedním z cílů této společnosti je 

instalování netopýřích budek na budovy jako náhrady za zničené předchozí úkryty. 

Netopýři si vybírají úkryty, které jsou podobné přírodním úkrytům. Bihari (2004) 

porovnával stromové úkryty s úkryty v panelových domech. Došel hned k několika závěrům. 

Kolonie vyhledávali úkryty v přibližně stejné výšce jako jiné „stromové“ kolonie. Optimální 

výška se pohybovala od 6 do 8 m. Žádná kolonie se nevyskytovala ve štěrbinách umístěných 

níž než 3 m. Vchody do úkrytu jsou většinou vertikální a menší. Také samotná velikost úkrytu 

je velmi podobná přírodním úkrytům. Úkryty zde navíc poskytují ochranu před predátory. 

Bihari (2004) ve svém článku popisuje i teplotní výhody úkrytů v panelových domech. 

Většina úkrytů je situována na západní straně, kde jsou během odpoledne nejvyšší teploty. 

Ráno je v úkrytu nejnižší teplota a netopýři snižují svoji teplotu nebo vytvářejí klastry, aby 

ušetřili energii. V odpoledních a večerních hodinách zde teplota vzrůstá a napomáhá zvýšit 

tělní teplotu a tím přípravám na večerní lov. Teplotní změny dobře korelují s teplotními 

změnami ve stromových úkrytech. Teploty však dosahují vyšších hodnot a tím pomáhají šetřit 

energii. 

Bihari (2004) měřil teploty v jižních a západních štěrbinách a zároveň okolní teplotu 

v rozmezí od 6:00 do 21:00. Na jižní straně byla naměřena Tmax 32,5 °C a Tmin 24 °C. 

Stejná Tmin byla naměřena v západních úkrytech, ale Tmax byla vyšší o 1 °C, tedy 33,5 °C. 

Potvrzuje to preferenci netopýrů k západním úkrytům s vyšší teplotou. Zde bylo také nalezeno 

nejvíc úkrytů (48 úkrytů). Na jižní straně to bylo pouze 28 úkrytů. Na severní a východní 

straně bylo nalezeno po 27 úkrytech. Preference kolonií není tedy ovlivněna množstvím 

dostupných úkrytů ani jejich fyzickými vlastnostmi, ale především jejich orientací, která 

zvyšuje teplotní výhody pro kolonie (Bihari, 2004). 
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7. Závěr 

Netopýři tráví v úkrytu většinu svého života. Poskytuje jim ochranu před nepříznivými 

okolními podmínkami a predátory. Výběr vhodného úkrytu je proto pro všechny druhy 

netopýrů životně důležitý. Jednou z nejdůležitějších vlastností úkrytu je jeho mikroklima. 

Studium mikroklimatu nám může poskytnout velmi přesnou představu o ekologii a fyziologii 

netopýrů a přispět tak k jejich ochraně. 

Během letní sezóny bývají menší kolonie samců prostorově odděleny od mateřské 

kolonie. Teritorium mateřské kolonie je menší a na zdroje potravy bohatší. Samci naproti 

tomu využívají větší teritoria s menší dostupností potravy. Toto je způsobeno péčí samic o 

mláďata. Samice se musí během noci vracet i několikrát ke svému mláděti kvůli kojení. 

Nemohou proto pro potravu létat tak daleko jako samci. Ti se nutně nemusí během noci vracet 

a mohou využívat tzv. noční úkryty. Pravděpodobně se touto segregací zabraňuje konkurenci 

mezi samicemi a samci o potravní a úkrytové zdroje.  

Teplotní nároky se během letní sezóny mění. Samice nemůžou kvůli vývoji mláděte a 

produkci mléka využívat torpor. V této době mohou samice využívat pouze behaviorální 

termoregulaci, jako je právě výběr vhodného úkrytu anebo shlukování do hroznů. V období 

březosti si samice vybírají úkryty s vyšší minimální i maximální teplotou, čímž šetří náklady 

spojené s udržením stálé tělní teploty. V období laktace je mimo vysoké teploty nutná i větší 

teplotní stabilita úkrytu. V postlaktačním období samice začínají opět využívat torpor. 

Vhodnější jsou tedy úkryty s nižší teplotou, která dovoluje hlubší torpor a tím větší úsporu 

energie. Samci na začátku letní sezóny během dne využívají torpor, a proto vyhledávají 

chladnější úkryty. Ke konci laktačního období začíná u samců spermatogeneze. Samci 

nemohou využívat hluboký torpor, tudíž vyhledávají úkryty s vyšší teplotou během dne. 

Jednotlivé typy úkrytů se od sebe mikroklimaticky liší. Teplotně nejstabilnější jsou 

podzemní úkryty – jeskyně a doly. Ty jsou současně nejchladnější. Jejich maximální teplota 

nepřesahuje 20 °C. Naproti tomu teplota neklesá pod 10 °C. Teplota během dne obvykle 

kolísá v rozmezí pouhých 3 °C. Druhým nejstabilnějším úkrytem jsou stromové dutiny. 

Obecně minimální teplota opět neklesá pod 10 °C, ale maximální teploty dosahují i 30 °C. 

Teplotní rozmezí v průběhu dne se pohybuje kolem 5 °C. Stromové úkryty patří mezi 

nejčastější úkryty netopýrů. Určitě nejvíce teplotně nestabilní jsou různé štěrbiny. Během dne 

kolísá teplota v rozmezí až 10 °C. 

S urbanizací se některé druhy stěhují do budov. Tyto umělé úkryty poskytují teplotní 

výhody. Nejčastěji se netopýři stěhují na půdy domů, které díky své velikosti poskytují velký 

teplotní gradient až 20 °C. Netopýři se proto nemusí stěhovat mezi několika úkryty, ale pouze 
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v rámci jedné půdy. Tyto úkryty poskytují mimo mikroklimatických výhod i velkou ochranu 

před predátory. 

Přestože se úkryty od sebe v mnoha ohledech liší, některé vlastnosti mají společné. 

Úkryty jsou orientované na západ, kvůli nejvyšším teplotám během odpoledne. Tímto pasivní 

ohřevem se snižuje energie nutná ke zvýšení tělní teploty před aktivitou. Menší vchody do 

úkrytu rovněž přispívají k vyšším teplotám v úkrytu a teplotní stabilitě. Úkryty se vyskytují 

v blízkosti vodního zdroje, který poskytuje dostatek potravy. Prostor kolem úkrytu by měl být 

volný, kvůli lepšímu manévrování při letu. Úkryty se rovněž nevyskytují níž než 3 m nad 

zemí, pravděpodobně kvůli ochraně před pozemními predátory. Výjimkou jsou pařezy na 

mýtině, kde byli nalezeni jedinci pod kůrou blízko u země. I přes teplotní výhody se v těchto 

úkrytech nevyskytovali březí nebo kojící samice. Nebezpečí predace nebo zničení úkrytu bylo 

příliš velké. 

Bolyes (2007) se pozastavuje nad faktem, že ačkoliv hraje mikroklima důležitou roli 

ve výběru úkrytů a je úspěšně měřeno v ptačích hnízdech už po několik desetiletí, tak 

v netopýřích úkrytech je toto měření stále ještě poměrně vzácné. 
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