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Aktivita netopýrů nad malými vodními náďržemiv Národním parku Podyjí (jižní Morava)
Anna Hoffmannová

PředloŽená práce Anny Hoffinannové má pŤevážně deskriptivní charakter, opírá se o

bohatý soubor dat získaných časově i ťyztcky náročným terénním výzkumem. Letová aktivita
je v posledních dvou desetiletích častým tématem Ťaďy výzkumů ve světě i u náS, ato zejména

díky pouŽití dostupné detekční a nahrávací techniky (bat-detektory a kvalitní rekordéry),

umožňující sledovat letovou aktivitu prostřednictvím recepce echolokačních i jiných

akustických signálů netopýrů. Přes mnohé výhody má tento tzv. ,,bat-detektoring.. svá úskalí

spočívající v nesnadné až nemožné identiÍikaci některých druhů, ve velké variabilitě signálů v

různých habitatech' V rizné citlivosti ultrasonických mikroťonů. odlišná intenzita

emitovaných signálů pak vede knadhodnocování, resp. podhodnocováni intenzity letové

aktivity jednotlivých druhů. S ohledem na náročnost pouŽité metody je počin diplomantky

chvályhodný. Volba studovaného problému je však diskutabilní. Dnes uŽ se všeobecně ví' Že

nejvyšší míra aktivity většiny našich druhů netopýrů je spojena s blízkostí vodního prostředí a

jsou jiŽ známy i zák\adní parametry hrající roli při jeho vyuŽívání netopyry, Již z těchto

důvodů je obtížné rozšířit poznání tolik frekventované problematiky o nová zjištění. Proto

nepřekvapí, že předložená práce nepřináší převratné objevy, přesto ale není samoúče]ná.

Výsledky jejího úsilí budou uplatnitelné zejména v oblasti ochrany přírody (ochrana stanovišt,

s vysokou biodiverzitou a jejich management). Nesporným přínosem je i obohaceni poznání

chíroptero fauny }r{P Podyj í.

pŘtpovÍNry:
Úvod. Jako základní motiv' vedoucí k provedení výzkumu, autorka uvádí, Že dosud nebyla
tato problematika u nás studována. To však není pravda,by\a studována, a to i s využitím
bat-detektori (viz Gaisler et Kolibáč 1992, Zuka| 1994, Rehák 1995, Zukal et al. 1997 aj.),
dokonce i na izemi NP Podyjí (Andreas et al. 2001). V poděkování pak chybí zmínka o
názvu, řešiteli a zadavateli projektu a finanční podpoře, na jejichŽ základě mohla práce
vzniknout!
Problematika je zpracována s dostatečnou podporou literárních zdrojů, její rozdělení na 2 části
(1. Uvod a 5. Problematika) a umístění druhé části až za Metodikou je nestandardní. Ačkoliv
jsou použity mnohé publikované zdroje,jejich mnohonásobné citování je zbytečné a stejně
jako jejich sporný výběr a reprezentativnost nesvědčí o schopnosti autorky extrahovat tdaje
jen ze zásadních sdělení' Některé citované práce se navíc dotýkají daného problému jěn
okrajově. Pohříchu' jsou opakovaně citovány práce vycházejici ztéhož souboru dat
(Bartonička 2000, 2002, Bartonička et Zuka| 2003)' Zmíněné práce se navíc vůbec netýkají
,,energetiky.. a přípravy na zlmování. Ne všechny pasÍtže v problematice se přímo vztahuji
k vlastní práci (hibemace' letní kolonie); naopak bych uvítal alespoň odstavec o akustických



/
projevech a základních echolokačních charakteristikách monitorovaných druhů. Také
loveckým strategiím a biotopové preferenci mohla být věnována daleko vyšší pozornost,
stejně jako popisu metod studia aktivity.
Metodika. V metodice je uvedeno, co vše bylo zjišt'ováno, ale ve výsledcích se ze všech
environmentálních faktorů objevuje jen teplota. Z uvedených 16 druhů netopýru mají dva
taxony chybu v odbomém názvu (str. 13), ty se opakují i dále v textu! Vzhledem ktomu, Že
byl studován akvatický ekosystém s vj,iraznou dominancí snadno detekovatelného M.
daubentonii, měl být tento druh hodnocen samostatně, kdeŽto ke skupině ,,Myotis..mohl bý
zahrnut méně častý M. myotis. Také kategorie Eptesicus serotinus/nilssonii je sporná. E.
nilssonii byl potvrzen Za celou dobu jen jednou na jediné lokalitě. Jeho odlišení od
kongenerického E. serotinus je detekcí možné. Spojení do jedné kategorie je nevhodné i
s ohledem na odlišný začéúek a průběh jejich lovecké aktivity. Chybí i zmínka o tom' jak byly
druhy či skupiny druhů determinovány podle jejich echolokačního chování. Jaký formát
měly hodnoty letové aktivify použité do x2 testu?
VÝsledky. Značný rozsah práce a dle mého názoru zbytečná atomizace dat sniŽují jednak
přehlednost sdělení, jednak znesnadňují syntézu výsledků. Jistě by by|o zajimavější více úsilí
věnovat komparaci dat, nežIi podrobnému popisu situace na jednotlivých lokalitách.
Nedostatečnost důkladnějšího porovnání jednotliých lokalit dokládá strohost kapitoly 6.\.6,
Negativní roli pro vyslovení obecných závěri sehrává i heterogenita dat. Na druhé straně
autorka spoj uj e data ze tří sezón, ačkoliv alespoň u několika z ana\yzovaných lokalit j e zřej mý
odlišný sezónní průběh aktivity vjednotlivých letech. Kdyby byly testovány meziroční
rozdily, jistě by se prokázala jejich signifikance (viz např' graf 26) a tím matematicky
nepřijatelné spojení dat zrtzných let do jednoho souboru. Udaje z jednotlivých let sledování
jsou vpráci uvedeny jen u sezónních změn aktivity (grafy 1-31), u nočních změn jIŽ
prezentovány nejsou (grafy 32-52) a jistě by se i zďe ukénal odlišný průběh v jednotlivých
letech (zqména vr.2003). Tomu nasvědčuje i kap. 6.4.I. a obr. 3 (PCA) věnující se vlivu
sezóny na aktivitu. Analýza rozdílů v aktivitě mezi jednotlivými částmi noci sice ukazuje jisté
rozdily, ale v diskuzi uvedená tvrzeni o bimodální nebo unimodální aktivitě na záklaďě
srovnání 4 datových sérií (1.-4. čtvrtina noci) jsou příliš spekulativní; výsledky tuto možnost
jen naznačují. Navíc, tyto rozdíly mezi jednotlivými čtvrtinami noci nejsou testovány.
Proč tomu není jako v případě sezónních zmén?

Ve srovnání s jinými lokalitami je překvapi\T výrazný pokles aktivity v srpnu na
lokalitě Onšov. Jak si jej autorka vysvětluje? U této lokality navíc autorka zřejmě
zapomněla na hodnocení Eptesicus serotinus/nilssonii. BohuŽel, na několika místech jsem
objevil nesoulad mezi twzením v textu a oďkazovanými grafy či tabulkami (27.I;29-2,4; 43-
1a; 60-30). Připojení výsledků nettingu, zejména u jeskynních vchodů do hodnocení nočního
průběhu aktivity nepovaŽuji za št'astné. Stanovení začátku noční aktivity jednotlivých druhů
je sporné, kdyŽ detekce začínala až 20 minut po zápaďu slunce (str. 58)! Uvedené hodnoty
jsou u některých druhů (E.serotinus, N.noctula) V ÍozpoÍu Se všeobecně známými
skutečnostmi' Celonoční vysoká letová aktivita a nejvyšší podíl lovecké aktivity byly
zjištěny jen na lokalitě Lukov. Jak tento fenomén vysvětlíte?

Hodnocení lovecké aktivity se ve většině případů omezuje jen na strohé konstatování, že
má analogický průběh jako celková aktivita. Podrobnějši analýza časového průběhu
loveckého chování chybí. Zajíma\o by mě' jak autorka zaznamenávala loveckou aktivitu
M. myotis?

Jediným zmiňovaným klimatickým faktorem je teplota, ale je jen konstatováno, že se její
průběh v jednolivých letech lišil. Postrádám jakoukoliv korelační analýzu teploty a aktivity.
Tzv. ,,Srovnání aktivity zrizných hledisek.. svyužitím Kruskal-Wallis ANQVA testu
postihuje jen ,,Sílu.. jednotlivých faktorů vstupujících do analýzy. Zač\enění metody
vzorkování do analýzy, pak Zce|a ,,Znehodnocuje.. další faktory, protoŽe použitá metoda



zásadně determinuje variabilitu souborů, zatímco ostatní proměnné zde pak hrají ,,podřadnou..
roli (tab. 42-43).

Jak vysvětlíte u syntopicky se vyskytujících P. pipistrellus a P. pygmaezs jejich
rozdílnou prostorovou aktivitu (str. 88)?
Diskuze: Tato kapitola, ač, nejnáročnější, je zpracována na poměrně slušné úrovni. Autorka se
takticky drže|ajen obecnýchtézi a nepouštěla se do konkrétních srovnání sých údajů s údaji
v literatuře. Její interpretace jsou velmi uspokojivé, ačkoliv nemohou bý v mnohých
případech plně podpořeny vlastními konkrétními daty. BohuŽel některé zjištěné skutečnosti
diskutovány bý mohly (viz výše - onšov, Lukov aj ) I v diskuzi se objevují mylná tvrzeni,
např. informace o shodné potravě podmiňující kompetici mezi P. pipistrellus a P. pygmaeus
se nemůŽe opírat o práci Swiftové et al. (i985), protoŽe vté době se ještě zda\eka nevědělo,
Že se jedná o dva kryptické druhy! Navíc potrava neni zcela shodná' Také zaŤazení netopýrů
rodu Pipistrellus mezi ,,fast hawkers.. je nesprávné (str' 98).

Shrnutí: Zdeby mělo být skutečně jen shrnutí dosažených výsledků, nikoliv spekulativní
úvahy o moŽné přítomnosti letních kolonií' Některá zobecňující tvrzení nejsou jednoznačně
potvrzena vlastními výsledky (bimodální' resp. unimodální průběh sezónní a noční aktivity).

Literatura: Seznam literatury je bohatý' obávám se však, Že ne všechny oďkazy v textu se
objevují i v seznamu literatury (např' Watts et Jones 2004).

Závér: Diplomantka ziska|a náročnou terénní prací obsáhlý soubor dat, který se nabízel

k preciznějšímu matematickému zpracování. Z výs|edků povaŽuji za nejhodnotnější údaje

uvedené v Tab. 1. I přes zminěné nedostatky a s ohledem na nezkušenost autorky doporučuji

práci k obhajobě.

V Brně dne 21.5'200ó vypracoval,. Doc. RNDr. Qďeněk Řehák, Ph'D,


