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Abstrakt

V řádu letounů (Chiroptera) se setkáváme se širokou škálou sociálních organizací a 

párovacích systémů. Nejrozšířenější je polygamie, pro kterou je charakteristická chybějící 

otcovská péče. V mírném pásmu dochází k sezónním změnám klimatu, které ovlivňují 

socialitu a páření letounů, dochází u nich k tzv. temperátnímu cyklu, stejně je tomu i u naších 

druhů rodu Myotis. V letním období žijí samice v mateřských koloniích aby usnadnily odchov 

mláďat. U všech naších druhu  tohoto rodu samice rodí jedno mládě. Úkryty mateřských 

kolonií jsou tvořeny např. ve stromových dutinách, budovách či různých štěrbinách. Původně 

jeskynní druhy, Myotis myotis a M. blythii v naších podmínkách obývají lidská stavení. Počet 

jedinců v kolonii je různý a odvíjí se od typu úkrytu, který daný druh obývá.  U samic druhu 

M. bechsteinii, M. nattereri a M. daubentonii dochází k  rozpadu kolonie na několik 

podskupin s čím souvisí využívání několika úkrytů, tzv. fission-fusion sociální organizace. I 

když samci jsou v tomto období solitérní, můžeme se s nimi setkat také ve společných 

shlucích se samicemi, a nebo v čistě samčích skupinách. K páření dochází většinou na podzim 

po rozpadu mateřských kolonií, nejčastěji během swarmingu. V zimě se jedinci uchylují k 

hibernaci na zimovištích, kterými jsou nejčastěji podzemní prostory. U málo prozkoumaných 

drhů informace o této problematice jsou nedostatečné, a potřebují být podrobyny dalším 

studiím. 

Klíčová slova: systémy párování, sociální chování, Myotis
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Abstract

We can find a big variety of social organizations and mating systems in order 

Chiroptera. The most common is polygamy where paternal care is typically missing. In 

temperate zone, there is seasonal change of climate what is influencing sociality and mating 

of Chiroptera which are adopting so called temperate cycle. This cycle is characteristic also 

for our species Myotis. During summer, females live in nursery colonies to make the nursing 

of the youngsters easier. In every specie of this order living in Czech Republic females are 

having only one cub. Shelters of the nursery colonies are for example in the cavities of trees, 

buildings or other gaps. Myotis myotis and M. Blythi, which originally occupied the caves, in 

our conditions are living in buildings. Number of individuals in the colony varies and depends 

on type of shelter. In species M. bechsteinii, M. nattereri and M. daubentonii, female colonies 

are disrupted into several sub-groups living in different shelters. This social organization is 

called fission-fusion. Even though males are being solitary during this period of time, we can 

find them also in female groups or they can form an only male group. Mating occurs usually 

in autumn when nursery colonies break up, probably during swarming. In winter, they are 

hibernating in their hibernacula which are mostly underground spaces. There is not enough 

information about mating and social organizations of not well known species therefore more 

studies have to be carried for better understanding. 

Key wodrs: mating systems, social behaviour, Myotis
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1. Úvod

Letouni (Chiroptera) se svými více jak 1100 druhy patří hned po hlodavcích k nejvíce 

početnému řádu savců (Findley 1993, Teeling et al. 2005). Jsou jedinými savci, u kterých se 

vivinula aktivní schopnost letu (Horáček 1986). V současné době dělíme řád Chiroptera na 

podřády Yinpterochiroptera zahrnující čeleď Pteropodidae (kaloňovití) a nadčeleď 

Rhinolophoidea, a Yangochiroptera do které patří nadčeledi Emballonuroidea, 

Noctillionoidea a Vespertillionoidea (Teeling et al. 2005). Rod Myotis je součástí celosvětově 

rozšířené, především hmyzožravé nadčeledi Vespertillionoidea, která je mezi letouny 

nejpočetnější, a se svými více jak 100 druhy celé nadčeledi dominuje (Norberg a Rayner 

1987, Wilkinson a Reeder 2005). V rámci rodu Myotis jsou obvykle ještě rozpoznávany rody, 

kterými jsou: Myotis, Leuconoe a Selysius (Horáček 1986). Mezi druhy, které se vyskytují na 

území ČR patří: M. myotis, M. blythii, M. bechsteinii, M. nattereri, M. emarginatus, M.  

mystacinus, Myotis alcathoe, M. brandtii, M. daubentonii, M. dasycneme (Anděra a Horáček 

2005).Většina druhů letounů obývá výhradně tropické oblasti a podstatně menší část 

nalezneme v temperátním pásmu (Findley 1993). Těm, kteří žijí v zóně mírného pásma 

dominuje čeleď netopýrovití (Vespertilionidae), do které náleží také rod Myotis (Findley 

1993). Letouni se vyznačují vysokým stupněm sociálnosti, což je spojeno se širokým 

spektrem párovacích systémů a tvorby stabilních či méně stabilních asociací mezi jedinci 

(Bradbury 1977). Stabilita vazeb a párovcí systémy jsou u všech letounů omezeny migrací a u 

temperátních druhů hibernací. Migrace má negativní vliv na tvorbu celoročně stabilních vazeb 

mezi jedinci, což brání ve vzniku monogamních pářicích systémů, ale na druhou stranu 

podporuje genetický tok a rozmanitost genetické struktůry (Kunz a Fenton 2003). Více jak 

90% savčích druhů je polygamních, kdy se jedno pohlaví páří s větším počtem jedinců 

opačného pohlaví a pouze nepatrnému zlomku savců je připisována monogamie (Kleiman 
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1977, Clutton-Brock 1989). Netopýři se přizpůsobují tomuto obecnému savčímu modelu 

(McCracken a Wilkinson 2000). 

Cílem této bakalářské práce je představení poznatků, ve formě literární rešerše, o 

sociálních organizacích a párovacích systémech charakteristických pro netopýry rodu Myotis  

vyskytujících se na území České Republiky. Součástí je také obecný přehled párování a 

organizace u netopýrů.  

2. Sociální organizace a párovací systémy letounů

2.1. Polygamie

Nejčastěji popsaným párovacím systémem u netopýrů, jako i u jiných savců, je 

polygynie (Cluton-Brock 1989; Burland  2001). Polygynie je charakterizována absencí 

otcovské péče a obhajitelností samičích okrsků nebo skupin samic (Cluton-Brock 1989). 

Může být založena na obraně zdrojů (resource-defense polygyny), kdy samci obsadí teritoria 

obsahující zdroje (potrava, voda, vhodné úkryty atd.) vyžadovány samicemi (Bradbury a 

Vehrencamp 1977). Výběr samce samičkou je ovlivněn jak kvalitou samce, tak i kvalitou jím 

hájených zdrojů (Emlen a Oring 1977). 

2.1.1. Harémy

Pokud se párovací skupiny skládají z jednoho samce a z vícera samic (single  

male/multi female skupiny), pak takovou sociální organizaci označujeme jako harém. Harémy 

můžou mít celoroční trvání, ale mohou být tvořeny i dočasně a skladba samic může být 
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stabilní či nestabilní  (McCracken a Wilkinson 2000).  Stabilní harémy jsou typické pro druhy 

tropických oblastí. Pro páření dávají residentní samci  přednost samicím ze svého harému, což 

je základním pravidlem pro toto uspořádání (Kunz a McCracken 1996). 

U některých tropických netopýrů byly popsány vysoce stabilní agregace, ve kterých 

samice spolu zůstávají po několik let. Skupiny se skládají z přibližně stejně starých samic, 

tvořících tzv. věkové kohorty. Samičí skupiny zahrnují jednoho samce, který agresivně vyhání 

cizí samce ze svého harému. I přes usilovnou obranu harémových samic, studium paternity u 

druhu Phyllostomus hastatus ukazuje, že harémoví samci zplodí 60-90 % mláďat (McCracken 

a Bradbury 1981). Samci si harém mohou udržet až několik let. Pokud dojde k vyhnání 

harémového samce, samičí skupina se nenaruší a noví samci se připojí již k existujícím 

skupinám.

Kvůli častým pohybům samic mezi harémy může být skladba samic v harému během 

roku proměnlivá (McCracken and Wilkinson 2000). K představitelům tohoto uspořádaní patří 

například druh Artibeus jamaicensis, jehož harémy se skládají z jednoho samce a 2-15 samic. 

Může dojít i k výskytu dvou residentních samců, pokud se v harému naléza větší množství 

samic (Ortega, J v McCracken a Wilkinson 2000). Díky proměnlivosti složení  samičích 

skupin dochází i k páření s větším množstvím samců, ale předpoklad pro harémové páření je 

zde podpořen tím, že i přes svůj pohyb mezi skupinami byly tytéž samice nalezeny s týmiž 

samci. 

Skupiny s jedním samcem a více samicemi (single-male/multi-female skupiny) mívají 

také sezónní trvání (McCracken and Wilkinson 2000). Byly zaznamenány jak u temperátních 

druhů, tak u tropických druhů netopýrů. V zóně mírného pásma nacházíme tzv. temperátní 

cyklus. V mírném pásmu České republiky podléhají všichni netopýři obecnému vzoru 

temperátního cyklu. Dochází u nich k jarním přeletům, v létě tvoří mateřské kolonie, ke konci 

léta začíná u nich období páření, po kterém následuje období podzimních přeletů na zimoviště 

a na konec hibernují (Kunz a Fenton 2003). Sociální struktura  je zde rozdělena do tří fází, 

9



které odpovídají sezónním změnám během roku. Jednotlivé fáze se skládají z pohlavně 

smíšených společenstev v zimě a pohlavně oddělených v létě, kdy samice tvoří mateřské 

kolonie  pro usnadnění březosti, porodů, růstu a vývoje mláďat. Nejméně známou byla třetí 

fáze, období páření, která byla považována za náhodnou a promiskuitní (Bradbury 1977). K 

netopýrům temperátního cyklu například patří Pipistrellus pipistrellus. Na jaře po ukončení 

hibernace v zimních pohlavně smíšených koloniích, tvoří skupiny, ve kterých jsou stále 

přítomná obě pohlaví. Postupem času samice začínají opouštět společná území a začínají v 

okolí tvořit mateřské kolonie, kde rodí a kojí svá mláďata. Samci obývají úkryty solitérně. V 

létě samice opouštějí mateřské kolonie a začínají se připojovat k jednotlivým samcům a tvoří 

tak dočasné harémy, ve kterých dochází k páření (Gerell a Lundberg 1985).

2.1.2. Mládenecké skupiny

Samci, kteří nemají svůj harém se shlukují do mládeneckých skupin (bachelor  

groups). U netopýrů se stabilními harémy se tito samci nacházejí v blízkosti harému nebo na 

jeho hranici. Skupiny samců jsou ve svém složení více proměnlivé a mohou dokonce dočasně 

obsahovat i nedospělé samice, které se později připojují k harému (McCracken a Bradbury 

1981). Samci z mládeneckých skupin se od harémových samců liší o něco menšími varlaty a 

jsou pravděpodobně i mladší (Kunz et al. 1983). 

2.1.3. Skupiny s více samci a samicemi 

Kromě kolonií s jedním samcem netopýří tvoří také kolonie s větším počtem samců, 

tzv. multi-male/multi-female kolonie. Samci druhů tvořících tato uspořádaní obsadí 

preferované úkryty, kde můžou být dominantní nebo teritoriální. Tito samci mají pak lepší 
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přístup k samicím a vyšší reprodukční úspěch než samci na jiných místech. Stejně jako u 

single-male/multi-female kolonií i u smíšených kolonií dochází k sezónním změnám ve 

složení (McCracken a Wilkinson 2000). T. brasiliensis tráví zimu ve smíšených skupinách. V 

létě samice s mláďaty žijí převážně v pohlavně segregovaných mateřských koloniích (Davis et 

al. 1962). U T. brasiliensis byly pozorovány dvě různé strategie jak získat přístup k samicím 

za účelem páření, a to agresivní a pasivní. V prvním případě samec agresivně vytáhne samici 

ze skupiny, zamezí ji v pohybu a začne se s ní pářit (Keeley a Keeley 2004) zatímco vydává 

charakteristické slabé pípání (mating song) (French a Lollar 1998). Během pasivní strategie se 

samec pohybuje pomalu nad samicemi a bez jakýchkoli agresivních projevů se tiše páří 

(Keeley a Keeley 2004).

Celoroční uspořádaní pohlavně smíšených kolonií je charakteristické pro upíry 

(Desmodus rotundus), kteří se ukrývají po celý rok v dutinách stromů nebo v jeskyních 

(Wilkinson 1985a, b). Samci mezi sebou zuřivě bojují o horní části úkrytů, které obsahují 

samice a jsou jími preferovány (Wilkinson 1985b). 

2.1.5. Swarming a leky

Pozdním létem a začátkem podzimu se netopýři ve velkém množství shromažďují před 

podzemními prostory, jako jsou jeskyně a štoly, a dochází k aktivitě označované jako 

podzimní swarming, který se odehrává většinou u zimovišť (Parsons et al. 2003). Netopýři 

krouži uvnitř zimovišť nebo mimo ně, vzájemně se pronásledují a ozývají se různým typem 

sociálních volání (Fenton 1969). Vysvětlením tohoto chování může být páření (Kerth et al. 

2003). Samci obhajují malá teritoria nacházející se v jednom úkrytu, swarming sites, která 

byla vytvořena pouze za účelem páření (McCracken a Wilkinson 2000). Přibližující se samice 

jsou obleženy samci a nemohou si vybrat partnera (Bradbury a Vehrencamp 1977). Dalšími 
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možnými funkcemi jsou zhodnocení vhodnosti podmínek zimovišť a seznámení mláďat s 

jejich polohou (Fenton 1969). 

O lecích mluvíme když se promiskuitní samci shlukují na pářicích místech, která jsou 

mimo jejich obvyklé úkryty, a samice je navštěvují pouze za ůčelem páření. Samci samice 

vábí, následně dochází k výběru partnera samicí (Bradbury a Vehrencamp 1977; Beehler a 

Foster 1988).

  

2.2.  Monogamie

Mezi savci je celkově málo rozšířená a také u letounů je velkou raritou. Vampyrum 

spectrum je jediný druh z řádu, u kterého je známo, že tvoří dlouhodobé páry, a že žije v 

rozšířených rodinách. Dospělé páry jsou spolu ve stejné dutině stromu více než rok, a 

potomstvo z několika genercí zůstává se svými rodiči (Verhencamp 1977).

3. Sociální organizace a párování rodu Myotis 

Pro rod Myotis je v létě charakteristická tvorba mateřských kolonií, které jsou složeny 

ze samic a jejich mláďat, a v některých případech mohou být přítomni i samci, kteří většinou 

v tomto období žíjí samostatně, někdy v malých skupinách (např. Zahn a Dippel 1997; Dietz 

et al. 2006). Samice rodí pouze jedno mládě (Bogdanowicz et al. 2012).

Mateřské kolonie některých druhů využívají více úkrytů současně a rozpadají se tak na menší 

podskupiny. Pro tyto druhy je charakteristická fission-fusion sociální organizace (Kerth a 

Konig 1999; Smith et al. 2005; Kapfer et al. 2008). Ostatní tvoří stabilní skupiny. 

Páření se odehráva od konce léta až do pozdního podzimu. Může probíhat v letních 
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úkrytech samců, které mění svou funkci a slouží pouze k tomuto účelu. Tyto úkryty navštěvují 

samice z různých kolonií, což podporuje genetický tok mezi jedinci (Zahn a Dippel 1997). 

Nebo dochází k němu na swarmingovištích, kde se setkávají samice se samci z různých 

kolonií a i v tomto případě je podpořen genetický tok (Kerth et al. 2003).

Koncem léta dochází k rozpadu mateřských kolonií a přesunům na místa swarmingu a 

zimních úkrytů. Od října do března netopýři hibernují, a to buď jednotlivě, v malých 

skupinách nebo také mohou tvořit obrovské shluky (Smirnov a Vekhnik 2009). 

3.1. Netopýr velký (Myotis myotis)

Netopýr velký (Myotis myotis) patří na našem území k největším netopýrům. Dospělí 

jedinci jsou hnědého zbarvení, mláďata a nerozmnožující se jedinci sytě šedého. Na spodní 

straně těla mají špinavě bílou srst. Druh je rozšířen téměř výlučně po Evropě, ale můžeme ho 

najít i v západním Turecku či na Blízkém východě. V ČR se pravděpodobně jedná o 

nejhojnějšího netopýra (Anděra a Horáček 2005).

Jako u většiny netopýrů mírného pásma, samice se od jara do léta soustřeďují do 

mateřských kolonií, které v naších zeměpisných šířkách vytvářejí v synantropních úkrytech 

(Anděra a Horáček 2005). V koloniích počet dospělých jedinců kolísá od několika desítek až 

po stovky kusů (Zahn 1999; Zahn et al. 2005; Petri et al. 1997). K vytváření mateřských 

kolonií dochází v období od dubna do srpna. Samci v období tvorby mateřských kolonií žijí 

solitérně, většinou ve štěrbinách na půdách. Výjímečně se můžou nacházet uvnitř shluků 

samic a mláďat v mateřské kolonii. Během období páření, které má místo v srpnu až říjnu, 

bylo procento samců mezi samicemi o něco vyšší (Zahn a Dippel 1997).  

Samice netopýra velkého jsou silně filopatrické, zatímco samci opouštějí své rodné 

kolonie před dosažením dospělosti a obsazují vlastní úkryty (Petri et al. 1997). Úkryty samců 
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jsou malé plochy, které solitérní  jedinci často navštěvují. Obvykle jsou tvořeny plochou o 

velikosti cca 250 cm² například v horních částech podkroví nebo kostelních věží (Zahn a 

Dippel 1997). V poměrně nedávné době začali kolonizovat také dálniční mosty. V ČR byli 

nalezeni například v dálničních mostech ve Voznici nebo u Bernatic (Porteš 2010). Samci 

střídají několik úkrytů, některé používají častěji a několik dalších méně často. Ze všech těchto 

úkrytu samci preferují jeden – „hlavní úkryt“. Ve většině případů průměrná přítomnost samce 

v úkrytu se výrazně nelišila během let. Úkryty mohou být používany odlišnými samci, ale 

nikdy nebyli pozorováni dva dospělí samci současně v jednom úkrytu. Žádný úkryt nebyl 

používan jako hlavní dvěma samci (Zahn a Dippel 1997). I když jsou samci považováni za 

solitérní, během pozorování osidlování dálničních mostů, bylo zdokumentováno více samců 

sídlicích najednou v jednotlivých odvodňovacích otvorech téhož mostu (Porteš 2010).  

Samčí úkryty se mohou nacházet v budovách s nebo bez mateřských kolonií (Zahn a 

Dippel 1997). Na území samic je počet samců obvykle nízký. Porovnávací genetické testy 

založené na analýze alel ukazují, že tito samci nejsou potomky kolonie, se kterou sdílí prostor. 

V jedné studované kolonii v Bavorsku, kde počet reprodukčních samic přesahoval 700 

jedinců, bylo zaznamanáno výjímečně vysoké číslo (19) residentních samců, žijících 

prostorově odděleně od sebe navzájem a od samic s mláďaty (Petri et al. 1997). Fakt, že samci 

se nacházejí i na stejném území jako mateřské kolonie sugeruje, že by tito jedinci měli mít 

vyšší reprodukční úspěch než samci jejichž úkryty se nacházejí v prostorech bez samičích 

kolonií (Zahn a Dippel 1997), ale výsledky genetických testů to popírají. Maximální hodnota 

pravděpodobnosti, že samci v mateřské kolonii budou otci mláďat je 0,178 (SD = 0,1). 

Výsledkem anylýz je, že pravděpodobně většina otců mláďat dané kolonie pochází z jiné 

oblasti. Na základě alelického podílu paternálních mikrosatelitů bylo zjištěno, že nejsou 

přítomní dominantní samci, kteří by monopolizovali otcovství (Petri et al. 1997).

Po odchovu mláďat samice pozdním létem opouštějí mateřské kolonie a začínají 

aktivně vyhledávat partnery k páření, ke kterému dochází od srpna do října (Zahn a Dippel 
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1997), a příležitostně se může protáhnout až do zimy (Ibañez 1997). U druhu M. myotis 

dochází k páření v samčích úkrytech, ve kterých během období páření nalézáme skupiny, 

které se skládají z jednoho samce a 1-3 samic. Samci hájí své úkryty oproti jiným samcům, 

samice se mezi nimi volně pohybují a zůstávají se samci v úkrytu po několik dnů. Postupně 

navštíví několik samců, přičemž bylo pozorováno, že některého z nich mohou navštívit i 

vícekrát. V samčích úkrytech se setkávají samice z různých kolonií (Zahn a Dippel 1997), což 

znamená, že dispersní chování samců podporuje genetický tok mezi koloniemi (Petri et al. 

1997). K zabřeznutí samic nedochází ihned po páření. Samice během hibernace přechovávají 

spermie ve svém genitálním traktu a k oplodnění vajíčka dochází až začátkem jara (tzv. 

opožděná fertilizace). 

Na podzim, po období páření, všichni jedinci opouštějí rozmnožovací území a uchylují 

se k hibernaci do pohlavně smíšených zimních úkrytů, jako jsou jeskyně či různé štěrbiny 

(Castela  et al. 2001). K hibernaci dochází v období od listopadu do dubna (Zukal et al. 2005). 

Na zimovištích byli pozorováni samostatně nebo ve skupinách až několika set jedinců 

(Wojciechowski et al. 2006). V Kateřínské jeskyni, nacházející se v Moravském Krasu, který 

patří k nejvýznamnějším zimovištím (Řehák et al. 1994), byl nejvyšší počet jedinců 

registrován na začátku dubna, kdy bylo nalezeno 112 kusů. Během celé sezóny byla 

zaznamenána vysoká aktivita jedinců, a celkový počet kusů se od října postupně zvyšoval. 

Zvyšování počtu je pravděpodobně spojeno s pohyby jedinců uvnitř jeskyně, než s imigracemi 

z úkrytů v jiných jeskyních (Zukal et al. 2005), aktivita před vstupem do jeskyně je během 

hibernace totiž velmi nízká. Koncem března začínají jedinci opuštět svá zimoviště, a začíná 

tak období jarních přeletů (Berková a Zukal 2006).
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3.2. Netopýr východní (Myotis blythii)

Sesterský druh předchozího. Morfologicky jsou téměř nerozeznatelní. Rozlišení je 

možné hlavně díky užším a kratším ušním boltcům, podstatně delšího ocasu či zřetelné světlé 

skvrně na čele. Rozšířen hlavně na jihu Evropy. Na našem území se jedná opět o příliš 

nerozšířený druh (Anděra Horáček 2005).

Vyznačuje se rychlým utvářením mateřských kolonií po opuštění zimovišť. K jejich 

vytváření dochází začátkem března a v půlce května samice rodí mláďa (Sharifi 2004). Často 

je najdeme ve společných shlucích s netopýrem velkým (Berthier 2006). K nalezeným letním 

koloniím patří jak méně početná, od přibližně 20 do něco přes 300 kusů, tak i mnoha tisícová 

seskupení, například v Bulharsku není neobvyklé najít až 6000 kusů v jedné kolonii (Benda et 

al. 2003; Sharifi 2004; Sharifi et al. 2008). Letní nálezy v ČR zahrnují opět jednotlivé kusy, 

většinou samce (Lučan et al. 2007).

Na začátku podzimu stejně jako u jiných temperátních druhů obývajících jeskyně se 

náhle zvyšuje jejich počet (Sharifi et al. 2008). Samci M. blythi v období páření následují 

model podobný lekovému páření a samice vábí pomocí pářicích volání (Hammer 1992). Po 

proběhnutém páření se samice odeberou k zimnímu spánku a spermie zůstanou uchovány v 

pohlavním traktu samice, a k oplodnění dojde po ukončení hibernace (Sharifi et al. 2008). 

3.3. Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) patří ke středně velkým, dlouhověkým a 

nemigrujícím  netopýrům, který se od jiných zástupců rodu Myotis dá dobře odlišit díky svým 

velkým boltcům. Je typickým obyvatelem evropských lesů. Žije převážně ve stromových 
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dutinách, ale můžeme ho najít i na půdách nebo, pokud jsou přítomné, v ptačích a netopýřích 

budkách. Živí se hmyzem, který loví v korunách stromů (Anděra a Horáček 2005). 

Samice tvoří dlouhodobé asociace a každý rok od dubna do září vytvářejí mateřské 

kolonie, ve kterých společně odchovávají mláďata. Nejvíce mateřských kolonií na našem 

území najdeme ve výšce od 200-600 m.n.m. (Bednářová et al. 2006). Kolonie se každou zimu 

rozpadají a zase na jaře se obnovují. Jednotlivé kolonie zahrnují 10 až 45 dospělých samic 

(Kerth et al. 2011), které jsou v blízkém příbuzenském vztahu, společně s nimi žijí i 

nepříbuzné samice (Kerth et al. 2002a). Kromě různé příbuznosti se také liší věkem a 

reprodukčním stavem (Kerth et al. 2011). 

Mateřské kolonie jsou sociálně uzavřené jednotky, které se pravidelně rozpadají do 2-4 

podskupin (fission-fusion society), které používají odlišné úkryty. Samice používají až několik 

denních úkrytu a navzdory jejich vysoké fission-fusion dynamice nedochází ke sdílení úkrytu 

mezi různými koloniemi, i když žijí v těsné blízkosti (Kerth et al. 2000). Mezi vzniklými 

podjednotkami docházi k výraznému míchání členů kolonie. Na základě dlouhodobých 

asociací mezi samicemi patřícími do jedné kolonie můžeme odhadnout stabilitu podskupin. V 

závislosti na míchání členů kolonie v podskupinách může být složení kolonií náhodné či 

nenáhodné. Míchají-li se samice volně, složení bude náhodné. V tomto případě vznik 

podskupin může být zapříčiněn predačním tlakem nebo snahou vyhnout se parazitům. Dalším 

důvodem jsou energetické výhody sociální termoregulace. Za této situace je důležitá velikost 

skupiny, ale ne nutně její kompozice. Následkem je flexibilní složení členů a nízké genetické 

členění. Nenáhodné asociace mohou mít alespoň dvě příčiny, kdy se přednostně seskupují 

blízce příbuzní jedinci aby se usnadnila spolupráce mezi nimi nebo se samice seskupují podle 

svého reprodukčního statusu (samice se nemnoží každoročně a kolonie se skládají s 

rozmnožujících a nerozmnožujících se samic). Matky se mohou shromažďovat vzhledem ke 

specifickým nárokům na úkryty, Tyto nároky se liší od nároků nekojících samic, nebo 

shromažďování může být důsledkem kooperativní péče o mláďata, kterou vykazují kojící 
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samice (Kerth a Konig 1999). Ani věk ani reprodukční stav neovlivňuje trvale sílu asociací 

mezi samicemi (Kerth a van Shaik 2012), což je v rozporu s výsledky z předchozích studií, ve 

kterých měl reprodukční stav silnější efekt než příbuznost (Kerth a Konig 1999). Přesný 

důvod rozporu není znám, může to být způsobeno různou metodikou provádění dvou 

odlišnych studií nebo velikostí vzorků. Může to také naznačovat jistou flexibilitu v sociální 

organizaci u M. bechsteinii (Kerth a van Shaik 2012). 

Na základě genetických testů bylo zjištěno, že samice jsou věrné svým koloniím, ale 

navzdory tomu dochází k silnému genetickému toku a průměrná příbuznost kolonie je nízká i 

přes to, že nedochází k imigracím (Kerth a Morf 2004; Kerth et al. 2002a, 2011). Jak už bylo 

zmíněno výše, samice tvoří sociálně uzavřené jednotky. Netopýři celoročně minimalizují 

kontakt s cizími jedinci. Samice se nepokoušejí připojit k cizím koloniím na základě výhod, 

které jim přináší filopatrie, jako je třeba kvalita okupovaného prostředí (Stacey a Lington 

1991) nebo výhody, které jím přináší soužití a spolupráce se známymi jedinci (Kerth a van 

Shaik 2012). Výměna kolonie bývá výhodná pro emigranty, ale residentní členové je 

nepříjímají (Kerth et al. 2002a, 2011). Bylo provedeno několik testů konfrontace, ve kterých 

se porovnávala reakce dospělých samic vůči členům vlastní kolonie oproti členům kolonie 

cizí aby se prověřilo zda jsou samice netopýra velkouchého xenofóbní a zabraňují připojení 

cizích samic ke své kolonii. Výsledky testů přinášejí poznatek, že netopýři z první kolonie 

byli tolerantní ke členům své kolonie a že byli schopní rozpoznat cizí samice a agresivně jim 

zabránit ve vniknutí na jejich území. Na rozdíl od nich, samice z druhé kolonie 

nerozpoznávaly cizí samice jako vetřelce. Není jasné proč existuje tanto rozdíl v chování 

(Kerth et al. 2002b). V současné době nejsou k dospozici žádná vysvětlení, která by objasnila 

existenci uzavřených kolonií u M. bechsteinii. Nejvíce v souladu s aktuálními výsledky je 

fakt, že M. bechsteinii prosperuje v uzavřených společnostech proto, že stabilní skupiny 

mohou usnadnit spolupráci a snížit parazitický tlak (Kerth a van Shaik 2012). 

Samci v letním období žijí solitérně (Kerth et al. 2011). Byli nalezeni v úkrytech jako 
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netopýří budky a stromové dutiny. Výjimečně byli nalezeni v úkrytech společně se samicemi. 

Samci nebyli nikdy pozorováni společně v jednom úkrytu, ale bylo pozorováno využívani 

jednoho úkrytu různymi samci (Kerth a Morf 2004). 

Předpokládá se, že od srpna do září dochází u M. bechsteinii k páření. V tomto čase 

byl zdokumentován výskyt samců v mateřských koloniích. Na základě testů otcovství bylo 

vyvozeno, že dochází k páření i mezi těmito jedinci, avšak velmi zřídka (Kerth a Morf 2004). 

Ve většině případů dochází k páření mezi jedinci pocházejícími z různých kolonií (Kerth et al. 

2002a, b). Ve stejném období, ve kterém probíhá paření obě pohlaví navštěvují 

swarmingoviště. Páření sice zde nebylo pozorováno, ale vysoká genová diverzita v mtDNA 

mezi jedinci na swarmingovištích a nízká mezi samicemi v mateřských koloniích, i když 

dochází k vysokému genetickému toku, naznačuje, že většina páření probíhá právě zde (Kerth 

a Morf 2004). Jedinci z mateřských kolonií mohou migrovat na místa swarmingu od 10 až do 

vzdálenosti 500 km. Samci na swarmingovištích převyžšují svým počtem samice i mláďata. 

Nejvyšší počet samic byl zaznamenán od půlky srpna do půlky září, kdy swarmingová 

aktivita dosahovala svého vrcholu (Kerth et al. 2003).

V zimním období se setkáváme se samostatně hibernujícími jedinci v různých 

podzemních prostorách, nicméně mohou využívat i jiné úkryty jako dutiny stromů nebo 

trhliny ve skalách (Červený a Bürger 1989).

3.4. Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

Netopýr řasnatý (M.nattereri) patří k menším zástupcům rodu Myotis. Od jiných 

podobně velkých zástupců stéjeného rodu ho lze rozlišit podle tvaru boltců. Na ocasní bláně 

má lém brv, které mu zaručují odlišnost od ostatních evropských netopýrů. Můžeme ho nalézt 

na většině území Evropy a v ČR takřka na celém území. 
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V době jarních přeletů, které trvají přibližně od poloviny února do poloviny května v 

úkrytech většinou můžeme najít solitérní samce, ale někdy i páry či harémové skupiny, občas 

i přechodné kolonie (Anděra a Horáček 2005). 

V letních koloniích netopýra řasnatého opět nalézáme různý počet jedinců, nicméně 

nejčastěji tvoří malé kolonie skládající se zpravidla kolem 20-30 netopýrů (Stebbings a 

Griffith 1986) výmečně tvoří kolonie dosahující velikosti až několika set kusů  (Swift 1997). 

Ukázalo se, že samice tvoří mezi sebou jak silné (Smith a Racey 2005) tak slabé asociace, 

avšak převládají méně stabilní skupiny (Park et al. 1998). Studie prováděné na mateřských 

koloniích M. nattereri ukazují, že současně využívají několik úkrytů různého typu, a během 

léta se průběžně přeskupují (Smith a Racey 2005). Dochází i k pohybům samic mezi 

koloniemi, ale pouze v malé míře a nebo vůbec, ale příležitostným výměnám nelze zabránit 

(Rivers et al. 2005a, b). Společně se samicemi a mláďaty nalézame v mateřských koloniích 

také někdy samce, ačkoli pro ně je spíše typické hnízdění pouze v blízkosti kolonií jako 

jednotlivci či v malých skupinkách. Pro výhradně samčí skupiny byl zdokumentován u 

netopýra řasnatého relativně vysoký počet 28 samců (Swift 1997). 

Páření se odehrává od půlky srpna do půlky listopadu a své vrcholné aktivity dosahuje 

od půlky září do půlky října (Rivers et al. 2005a). U netopýrů, kteří si za své úkryty zvolili 

netopýři budky, během období páření nalézáme pářící skupiny pohlavně zralých samců a 

dospělých samic různého složení (single-male/multi-female, multi-male/multi-female) (Park et 

al. 1998). Analýzy výsledků z netopýřích budek poskytují důkazy, že obě pohlaví tohoto 

druhu jsou vysoce filopatrická a disperse z rodné oblasti je nízká. Z důvodu filopatrie obou 

pohlaví je pro tento druh důležité páření mimo své letní úkryty aby zamezili imbridingu. 

Za hlavní pářící událost je považován swarming (Rivers et al. 2005b). Přelety na 

swarmingoviště z letních úkrytů byly zaznamenány od 0,1 do 24 km. Nebyly zaznamenány 

přesuny k jiným podzemním místům, z čeho se dá vyvodit, že jedinci jsou svým 

swarmingovištím věrní (Parsons a Jones 2003). Během jedné noci se swarmingu může 
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účastnit přibližně 300-400 jedinců, přičemž poměr pohlaví silně převažuje na stranu samců, 

kteří tvořili více než 70% odchycených jedinců (Rivers et al 2005a; Rivers et al. 2006; Glover 

a Altringham 2008). To je možná výsledkem toho, že se samice po kopulaci v místě 

swarmingu ukládají přímo k zimnímu spánku, zatímco samci zůstávají stále aktivní, 

navštěvují swarmingoviště častěji v průběhu delší, a zůstávají tam déle aby dosáhlí co 

největšího počtu páření (Cope a Humphrey 1977, Rivers et al. 2006). Prodloužená aktivita je 

pro samce přínosem, protože může maximalizovat jejich reprodukční úspěch (Rivers et al. 

2005a). Nejvyšší poměr samic byl zaznamenán během vrcholu swarmingu, kdy samice 

mohou být více vybíravé ve výběru partnera (Glover a Altringham 2008). K páření dochází 

mezi jedinci, kteří nepocházejí ze stéjné kolonie, a je také nepravděpodobné, že dochází k 

páření vícekrát se stéjným samcem (Rivers et al. 2005a).   

Swarmingoviště díky svým vhodným podmínkám mohou sloužit také jako místa 

zimního spánku, avšak byly zaznamenány i migrace na jiná zimoviště. Jejich maximální 

vzdálenost byla na 20-60 km (Rivers et al. 2006). 

Na začátku období hibernace (začátek zimy) obvykle nalezneme tato zvířata 

jednotlivě. Ke konci zimy a začátkem jara pak více než polovina jedniců byla nalezena v 

malých skupinách (Smirnov a Vekhnik 2009). 

3.5. Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Tento netopýr se velmi podobá M. nattereri, na ocasní bláně mu však chybí kartáčový 

lém. Další rozdíly najdeme ve tvaru ostruhy či ve zbarvení, které je rezavé na hřbetě a 

šedobílé na břiše. Obývá teplejší oblasti. U nás byl ještě nedávno vzácným druhem s několika 

nalezišti na Moravě, ale dochází k výraznému populačnímu vzestupu (Anděra a Horáček 

2005). 
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Zatímco v jižní Evropě tvoří mateřské kolonie přirozeně v jeskyních, ve střední 

Evropě je tvorba mateřských kolonií na severní hranici jeho výskytu odkázaná na lidské 

stavby (Zahn 2009). Telemetrická data odhalila, že některé samice používají také, alternativní 

denní úkryty, které se nacházejí ve stromech nebo v menších staveních. Tyto úkryty jsou 

situovány do blízkosti potravních oblastí jedinců (Krull et al. 1991). Kolonie jsou tvořeny od 

května do srpna. Byly zdokumentovány kolonie různých velikostí, od necelého sta dospělých 

jedinců (Flaquer et al. 2008) až do 600 kusových skupin (Anděra a Horáček 2005).  V kolonii, 

která byla pozorována v podkroví kostela na jihu Německa, byl zaznamenán maximální počet 

samic před porody kolem 90 jedinců, s tím že samice přiváděly na svět kolem 30 mláďat 

(Krull et al. 1991). Kolonie nalezeny v chladnějších sklepních prostorech obsahovaly vyšší 

počet jedinců, a to kolem 250-450 (Flaquer et al. 2008). Doba laktace byla odhadnuta na 25-

35 dnů. Po dasaženi vzletnosti mláďat, obvykle v polovině července (Krull et al. 1991) 

začínají členové kolonie svůj úkryt opouštět (Zahn et al. 2009) a v průběhu srpna M. 

emarginatus kolonii zcela opouští (Krull et al. 1991). M. emarginatus používá své mateřské 

kolonie kratší dobu než jiné druhy obývající  podobné úkryty (Friemel and Zahn 2004). 

Po rozpuštění mateřských kolonií dochází ke swarmingu. Nejvyšší aktivita byla 

zaznamenána v polovině tohoto období. Poměr pohlaví je vyšší na straně samců. Na 

swarmingovištích, která se nacházejí na polské straně Tater, dochází se stoupající nadmořskou 

výškou k značnému převyšování počtu samců nad počtem samic. To samé platí pro poměr 

dospělců a mláďat (Piksa et al. 2011).

Hibernuje v podzemních prostorách se stálým mikroklimatem (Anděra a Horáček 

2005)

Z důvodu, že M. emarginatus patří k málo probádaným druhům, informace o něm jsou 

kusé. 
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3.6. Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) patří mezi naše nejmeší netopýry. Od ostatních z 

rodu jej můžeme rozlišit například pomocí boltců, které jsou krátké a výrazně zahrocené. 

Rozšířený je téměř po celé Evropě, u nás je poměrně vzácný (Anděra a Horáček 2005).

Mateřské kolonie jsou tvořeny od okolo 20-30 (Buckley 2005) do 100 jedinců a samci 

žijí opět jednotlivě (Anděra a Horáček 2005). 

Ke swarmingu dochází od července do konce října, či začatku listopadu, kdy nejvyšší 

aktivita má místo od půlky července do konce září. Aktivita samic a samců se během 

swarmingu se různí a dochází ke změnám v poměru pohlaví (Piksa 2008). Poměr pohlaví a 

věkový poměr se mění s měnící se nadmořskou výškou (Piksa et al. 2011). Se stoupající 

nadmořskou výškou je výskyt samic vzácný (Piksa 2008) i počet mláďat je nízký. Kromě 

nejnižších poloh, na swarmingovištích převládaji samci (Piksa et al. 2011). Bylo zjištěno, že 

samci mají dva vrcholy ve své aktivitě, a to od půlky července do půlky srpna, a na konci září. 

V tomto období počet samců převyššuje počet samic. Samice svého vrcholu dosahují ke konci 

srpna a začátkém září, kdy je počet samců naopak nízký. K tomuto poklesu počtu samců 

dochází každý rok ve stéjnou dobu. Převaha samic může být způsobená rozpouštěním 

mateřských kolonií a synchronizovaným příletem na swarmingoviště. Samice jsou na místa 

swarmingu doprovázeny svými mláďaty. I počet mláďat se během období mění. K zvyšování 

počtu mláďat dochází ve stéjném období jako u samic. S postupující sezónou se mírně 

zvyšuje poměr mláďat k samicím. Samci mezi mláďaty převažují skoro po celý swarming, ale 

během vrcholu hojnosti mláďat a dospělých samic, se poměr pohlaví mezi mláďaty 

vyrovnáva (Piksa 2008). 

Většina jedinců m. mystacinus tráví zimu jednotlivě na stěnách nebo stropech jeskyní, 

výjimečně mohou utvořit malé skupiny dvou nebo tří jedinců (Smirnov a Vekhnik 2009). 

Myotis mystacinus patří k málo probádaným druhům, a informace o tomto druhu jsou 
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velmi sporé. 

3.7. Netopýr Brandtův (Myotis Brandtii)

Netopýr Brandtův  (Myotis brandtii) byl dlouho považován za poddruh netopýra 

vousatého, dobře lze jen rozeznat dospělé samce podle velikosti a tvaru penisu. Obvykle bývá 

také větší, srst má hnědší a světlejší. Nejvíce je rozšířen v severní části palearktické oblasti, 

ale můžeme ho také nalézt například na východě Turecka. U nás se jedná spíše o vzácného 

netopýra (Anděra a Horáček 2005).

Letní kolonie tvoří obecně malý počet jedinců, tak do 50ti kusů, které se nacházejí v 

budovách. Výjímečně může docházet k nálezům několika set kusových kolonií (Stebbings a 

Griffith 1986). 

Je považována za občasně migrující druh, pohybuje se do vzdálenosti až 165 a 618 km 

(Hutterer et al. 2005). Nejvyšší swarmingová aktivita byla zaznamenána na konci srpna (Šuba 

et al. 2008). Množství samců během swarmingu převyšuje množství samic (Piksa et al. 2011). 

Na zimovišti byl nalezen v hustých skupinkách až o 70 jedincích, nejčastějí se však seskupuje 

do 2-10ti kusových skupin. V počátečních fázích hibernace často tvoří pohlavně oddělené 

skupiny (Smirnov a Vekhlnik 2009). 

O tomto druhu je bohužel opět nedostatek informací. 

3.8. Netopýr nejmenší (Myotis alcathoe)

Netopýr menší (Myotis alcathoe) je kryptický druh popsaný poměrně nedávno v roce 

2001. Ze všech evropských netopýrů rodu Myotis je nejmenší. Srst na hřbetě je červenohnědá, 

u některých jedinců, pravděpodobně mláďat, je šedohnědá (von Helversen a Heller 2001). 
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Svým rozsahem pokrývá velkou část Evropy (Nierman et al. 2007). Bylo prokázano, že letní 

kolonie mohou čítat více než 80 jedinců, nicméně ve většině případu byly mnohem menší. V 

průměru byly pozorovány přibližně dvaceti členné kolonie.

 Co se týče podzimní obsazenosti úkrytů, tak byly na rozdíl od letních úkrytů obývané 

samotnými jedinci nebo velmi malými skupinkami (Lučan et al. 2009).

Informace o tomto druhu jsou také velmi sporé.

3.9. Netopýr vodní (Myotis daubentonii)

Netopýr vodní (M. daubentonii) je menší netopýr živící se hmyzem. Jeho úkryty 

najdeme ve stromových dutinách v blízkosti vodních ploch, ty méně tradiční pak v různých 

staveních. Od ostatních menších zástupců rodu Myotis ho odlišíme díky připojení křídelní 

blány, kdy celé chodidlo zůstává volné. Velmi hojný druh s výskytem prakticky po celé ČR 

(Anděra a Horáček 2005).

Sociální organizace tohoto druhu je velmi rozmanitá. Pohlavně smíšené skupiny lze 

nalézt v úkrytech během období jarních přeletů (Lučan a Hanák 2011b). Po většinu léta žijí 

obě pohlaví separovaně, samice v mateřských koloniích jejíchž velikost a složení se různí v 

závislosti na typu úkrytu a fázi reprodukčního cyklu. Ve svých běžných úkrytech, kterými 

jsou dutiny ve stromech tvoří menší mateřské kolonie o několika desítkách kusů, avšak byly 

nalezeny i kolonie mnohem větší. V méně častých úkrytech jako jsou jeskyně či různá stavení 

samice vytvářejí velké kolonie (Lučan a Hanák 2011b). Nejvyšších hodnot počty členů 

dosahují v období těsně před porody a v postlaktačním období (Lučan 2009). Počet členů 

kolonie v předporodním období může vzrůst až na více než 200 jedinců. V období druhého 

vrcholu, v průběhu července a srpna, kdy jsou odchovávany mláďata, byl pozorován o něco 

menší počet netopýrů. Až o 50% členů chudší kolonie byly pozorovány po porodech v první 

25



polovině června. Po celou dobu září a října, je počet individuí v kolonii výrazně snížen (Lučan 

a Hanák 2011b). Častým jevem mezi letními koloniemi je souběžné využívání několika 

úkrytu a jejich časté střídání, a tak vytváření fission-fusion societ (Kapfer et al. 2008). 

V mateřských koloniích byl také pozorován výskyt samců, především v 

postlaktačním období, ale třeba i během laktace (Dietz et al. 2006, Lučan a Hanák 2011b). 

Život v mateřských koloniích přináší dominantním samcům snadnější přístup k 

potencionálním pářením (Lučan a Hanák 2011a) a získávají tak výhodu oproti jiným samcům, 

pokud se jejich sprmie dostanou první do vejcovodu, kde jsou přechovávany během zimy 

(Racey a Entwistle 2000, Encarnacao et al. 2004). Testy otcovství ukazují, že residentní samci 

mají vyšší šanci spářit se s residentními samicemi (Senior et al. 2005). 

Samce obvykle nalézáme jak hnízdí v blízkosti samičích kolonií jako jednotlivci nebo také v 

malých skupinách přibližně deseti kusů či méně (Senior 2005, Dietz et al. 2006). 

Zdokumentovány však byly také čistě samčí skupiny čítající až 51 členů (Encarnacao et al. 

2005).

Pro samce byla zdokumentována ressource-defense polygynie (Dietz et al 2006) a ke 

konci léta změna funkce denních úkrytů, které začaly být využívany jako pářicí úkryty, které 

navštěvují samice pouze za účelem páření (Enarnacao et al. 2004). Výzkumy nezaznamenaly 

důkazy, že by návštěvy samic stejných pářicích úkrytů probíhaly vícekrát než pouze v 

průběhu jedné noci (Dietz et al. 2006). Pozorování naznačovaly, že nejvíce páření má své 

místo mezi koncem podzimu a začátkem jara v místech swarmingu a v zimních úkrytech, ale 

vysoký podíl páření se odehrává již v letních úkrytech (Encarnacao et al. 2004). Výsledky 

prováděných studií naznačují, že je pravděpodobné, že největší počet kopulací se odehrává 

právě již na letních stanovištích (Dietz a Kalko 2006).  Ke kopulacím většinou dochází bez 

předchozího dvoření samců samicím (Encarnacao et al. 2004).

Během podzimních přeletů využívá podzemní prostory jako štoly či jeskyně, ke 

kterým se může slétat ze vzdálenosti až 26,7 km. Jednotlivým podzimním úkrytům zůstávají 
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jedinci věrní (Parsons a Jones 2003). 

Zimující netopýry můžeme nalézt ve stéjných úkrytech jako byly podzimní samostatně 

(Zahn a Hager 2005) nebo v malých skupinách, které se neskládají z více než tří jedinců 

(Smirnov a Vekhlnik 2009), ale i ve velmi velkých skupinách čítající stovky jedinců 

(Baranauskas 2003; Pauza 1998). 

3.10. Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

Velmi podobný netopýru vodnímu. Zřetelně se liší pouze velikostí (je větší) a 

zbarvením. Vyskytuje se spíše v severních částech Evropy. V České Republice je jeho výskyt 

velmi vzácný (Anděra a Horáček 2005). 

Letní kompozice se opět neliší od většinového vzoru, tzn. že tvoří sexuálně 

segregované kolonie samic a jednotlivých samců. V různých oblastech můžeme najít různě 

velké mateřské kolonie, například v Maďarsku byla zaznamenána kolonie s 70-120 exempláři 

(Gombkötő & Boldogh 1996), zatímco v Nizozemsku je doložená existence, kromě podobně 

velkých, i více než 400 kusové kolonie (Voute et al. 1974, Britton et al. 1997). Pro výskyt 

letních kolonií a rozmnožování na území České Republiky nebyly ještě nedávno přímé 

důkazy, zatím docházelo pouze k odchytu jednotlivých kusů na území Moravy. Ovšem v 

nedávné době došlo k odchytu březí samice, což potvrzuje výskyt páření i v ČR (Anděra a 

Horáček 2005; Lučan et al. 2007). 

Začátek swarmingu byl zaznamenán v první polovině srpna a pokračoval až do konce 

října (Vintulis in Vintulis a Šuba 2010). Pro netopýra pobřežního byla pozorována vysoká 

swarmingová aktivita na konci srpna a v září (Šuba et al. 2008). Na začátku tohoto období je 

nejvyšší počet samců, a snižuje se s postupující sezonou. Vysoká koncentrace pohlavně 

aktivních samců, je možným důkazem, že k páření dochází během swarmingu. Údaje pořízené 
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díky kroužkování ukazují, že samci jsou pravděpodobně teritoriální a vázaní ke svým 

swarmingovým úkrytů. Na místo páření přiletí jako první a zaberou si svá individuální 

teritoria, samice je navštěvují pouze po krátkou dobu kvůli páření. Tato teorie je podpořená 

terénními pozorováními, kdy bylo zaznamenáno pronásledováni samic samci do úkrytu. 

Prováděná pozorování naznačují, že k páření u netopýra vodního pravděpodobně dochází na 

začátku období swarmingu. S postupující sezónou na swarmingovištích docházelo ke 

značnému zvýšení počtu mláďat, zatímco převážně počet samců klesal. V tomto období se 

mladí jedinci pravděpodobně seznamují s potenciálními zimovišti (Vintulis a Šuba 2010).

Samci a samice netopýra pobřežního na zimovištích tvoří jednopohlavní skupiny, 

avšak ke konci hibernace obvykle nejsou k nalezení samičí skupiny. Obvykle hibernují v 

hustých skupinkách. Můžeme je nalézt ve složení 2-30 jedinců, přičemž větší skupiny jsou 

méně časté a zvířata se nacházejí v různých vzdálenostech od sebe (Pauza 1998; Smirnov a 

Vekhnik 2009). V ČR byly v zimním období zaznamenány pouze jednotlivé nálezy (Anděra a 

Horáček 2005).

4. Socialita a ekologie

Letouni osidlují širokou škálu různých typů úkrytu, ve kterých se pak odráží jejich 

socíální organizace a párovací systémy, protože úkryty hrají důležitou roli v páření, hibernaci 

a odchovu mláďat (Kunz a Fenton 2003). K vlastnostem úkrytů, které jsou spojeny s 

následnou sociální organizací jeho nájemníků, je jejich hojnost, stálost či jejich 

mikroklimatické podmínky. 

Jako letní úkryty mateřských kolonií si naší zástupci rodu Myotis vybírají různé typy 

úkrytů (rozsáhlé půdy budov, dutiny stromů, štěrbiny ve zdech, dutiny trámů atd.). Myotis  

myotis který na jihu svého výskytu původně obývá jeskyně, u nás vytváří mateřské kolonie 
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především na rozsáhlých půdách budov, díky čemu může tvořit velmi početné kolonie, 

podobně jako M. blythii či M. emarginatus (Anděra a Horáček 2005). Výhodou velkých 

úkrytů je jejich stabilita a předvídatelnost, ale zase na druhou stranu nejsou v okolí příliš 

hojné (Lewis 1995). Díky těmto vlastnostem samice tvoří stabilní sociální organizace a 

vykazují takovým úkrytů vysokou věrnost a využívají je po mnoho let (Kapfer et al. 2008). 

Naopak M. bechsteini, jehož mateřské kolonie osídlují malé úkryty, většinou v podobě 

stromových dutin je omezen velikostí úkrytu k tvorbě mnohem menších skupin (Kerth et al. 

2011). Úkryty jako jsou stromové dutiny patří k běžným, ale poměrně nestabilním a netopýři, 

kteří je obývají mají tendenci k jejich častějším změnám (Lewis 1995). Současné využívaní 

několika úkrytů mateřskými koloniemi a jejich časté střídání ve výsledku vede k vytvoření 

fission-fusion societ. Toto dynamické uspořádaní bylo pozorováno u druhů obývajících 

stromové dutiny, kterými jsou Myotis bechsteinii a M. daubentonii (Kapfer et al. 2008; Kerth 

a Konig 1999). Současné využívaní  většího množství ůkrytú a přeskupování mezi nimi, bylo 

zaznamenáno také u převážně štěrbinového druhu, kterým je M. nattereri (Smith 2005). 

S končícím létem a nástupem chladnějšího klimatu, většina letních úkrytů se stává 

nevhodnými k přezimování, a proto dochází k hromadným přeletům na vhodná zimoviště, kde 

dochází ke swarmingu, během kterého ve většině případu dochází k páření. Samci zde osidlují 

přechodné úkryty, které slouží pouze k páření (Vintulis a Šuba 2010). Tyto úkryty se mohou 

nacházet v zimovištích kterými bývají například jeskyně nebo štoly, poskytující stálé a 

chladnější klima vyžadované netopýry během období letargie (Parsons a Jones 2003). Díky 

stabilnímu mikroklimatu, který během roku poskytují stromové dutiny (Kerth et al. 2001) 

mohou v něm jedinci strávit i zimní období, jako například M. bechsteinii (Anděra a Horáček 

2005). 

Samci M. myotis během období páření vymezují své úkryty několika typy vokalizace. 

První z nich tzv. chirping, který se skládá alespoň ze tří harmonických tónů a jedná se o 

frkvenčně modulovaný zvuk. Druhým typem je tzv. W- calls, také frekvenčně modulovaný a 
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je vydáván mezi chirpingem. Dodatečným typem je scolding. Chirping je během vydávaní 

přerušován W-calls, když obě pohlaví v samčím úkrytu odpočívají před a po kopulaci. Když 

se některý z jedinců pohne nebo se začne čistit, ozývá se scolding. Zatímco scolding může být 

vydávan oběma pohlavími, chirping a W-calls jsou emitovány pouze samci (Zahn a Dippel 

1997). 

Rod Myotis patří k dlouhověkým netopýrům, nejvýšší věk byl zjištěn pro druh M. 

brandti, který činil 38 let (Anděra a Horáček 2005). Co je spojeno s maximální investicí do 

zvýšení přžívání  jednoho potomka. Tvorba mateřských kolonií usnadňuje všechny procesy 

spojené s odchovem mláďat (Bradbury 1977),  jsou typickými K-stratégy (Horáček 1986). 

Jak je vidět, u velké části uvedených druhů z důvodu jejich nedostatečné 

prozkoumanosti související z jejich vzácným výskytem je daná problematika stále velmi málo 

prozkoumaná a je potřeba ve studiu tohoto tématu dále pokračovat.
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