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R.hipposideros

R.ferrumequinum

M.myotis

M.blythii

Shrnutí distribu!ního statutu netop"r# $R
(VELMI P%EDB&'ná VERSE, nyní bez grafického %e(ení !!!)

V"skyt netop"ra velkého (Myotis myotis) na na#em území po roce 1950 dokládá
tém$% 1500 zaznamenan"ch lokalit, na nich& byl zasti&en bu' v zimním (asi 510

lokalit) (i letním období (860 lokalit), p%ípadn$ v obou sezónách (asi 60 lokalit).
Tyto lokality úhrnem zapl)ují 484 (tverc* sí+ového mapování (tj. 77,1  % území

!R – obr. 00). Uvedená bilance zahrnuje i po(etn" seznam znám"ch mate%sk"ch
kolonií (celkem 250 lokalit – 101 mapovacích (tverc*). Z období do roku 1950 je

známo 56 lokalit v"skytu netop"ra velkého z 53 mapovacích (tverc* (8,4 % území
!R – obr. 00). Po(tem zapln$n"ch (tverc* (nejvíce z na#ich druh* netop"r*) a

jejich vícemén$ pravideln"m rozmíst$ním po celém území se netop"r velk" %adí ke
4-5 nejhojn$j#ím druh* netop"r* u nás v*bec. Vyskytuje se prakticky celoplo#n$

od ní&in a pahorkatin a& do teplej#ích údolí v horsk"ch oblastech; zatímco t$&i#t$
letního v"skytu le&í v (lenité a lesnaté krajin$ ní&in, pahorkatin a vrchovin, p%i

zimování vyu&ívá zcela pravideln$ i teplotn$ vhodná zimovi#t$ ve vy##ích
polohách. Rozlo&ení nález* i v$t#iny mate%sk"ch kolonií ukazuje na nejv$t#í

hojnost druhu ve st%edních, západních a v"chodních !echách a na ji&ní i st%ední
Morav$, trvale také osídlil v$t#inu podhorsk"ch oblastí. Nejoptimáln$j#ím

prost%edím pro jeho p%e&ívání je (lenitá krajina na p%echodu ní&in v pahorkatiny,
mén$ hojn" u& je v intenzívn$ vyu&ívané zem$d$lské krajin$. I kdy& je letními

úkryty v"hradn$ vázán na lidská sídli#t$ v(etn$ men#ích a st%edn$ velk"ch m$st
s (lenit"m okolím, ve velk"ch aglomeracích zcela chybí. Ucelené vyhodnocení

subareálu druhu na na#em území komplikuje skute(nost, &e v %ad$ oblastí, které
se jeví jako neosídlené, dosud nebyl provád$n soustavn" chiropterologick"

v"zkum (vesm$s jde o ní&inaté, p%írodov$decky málo atraktivní území).
S podobn"m problémem se ostatn$ setkáváme u v#ech zde komentovan"ch
druh*. Získaná data potvrzují u netop"ra velkého v"razn" pokles abundance

druhu v 70. letech a op$tn" nár*st populací od po(átku 80. let, kter" do
sou(asnosti vedl zhruba k 2krát vy##í po(etnosti ne& na po(átku sledování;

sou(asné stavy jsou nyní z%ejm$ nejvy##í v pr*b$hu celého dokumentovaného
období.

   Hypsometrick" rozbor lokalit netop"ra velkého vícemén$ potvrzuje nastín$n"
obraz jeho v"skytu na území !R (obr. 00 a 00). Celkové rozp$tí letních i zimních

nález* se sice pohybuje mezi 140 – 1180 m n. m.., av#ak podstatná v$t#ina z nich
pochází z poloh 200-600 m n. m.; v"razn$j#í sezonní rozdíly se projevují

v okrajov"ch pásmech (letní nálezy jsou relativn$ (ast$j#í v polohách do 200 m n.
m., zimní naopak nad 600 m n. m.. (obr. 00). Tato v"#ková distribuce je do zna(né
míry dána (lenitou geomorfologií na#í krajiny, v ní& p%eva&ují p%edev#ím klimaticky
odpovídající st%ední v"#ky s nejv"hodn$j#í nabídkou p%íhodn"ch úkryt*.  Mnohem

v$t#í v"pov$dní hodnotu má hypsometrick" rozbor v"skytu mate%sk"ch kolonií a
dal#ích letních agregací, u nich& byl dominantní podíl (tém$% 90 %) zaznamenán

ve st%edním v"#kovém pásmu od 200-600 m n. m. P%ekvapující je nízk" po(et
kolonií v pásmu pod 200 m n. m., co& z%ejm$ souvisí s u& zmín$nou malou

lesnatostí a intenzivním zem$d$lsk"m vyu&íváním ní&in. Nejv"#e polo&ené kolonie
známe z Po#umaví, kde druh proniká údolími %ek a& do v"#ky 680-750 m n. m.

(Horní Planá, Kundratice).

Vrápenec velk" (Rhinolophus ferrumequinum) byl a& dosud na na#em území
spolehliv$ prokázán celkem v 11 mapovacích (tvercích (1,8 % území !R), z toho
ov#em v 5 (tvercích jde o staré údaje z období do r. 1900,  po roce 1950 byl v"skyt
zaznamenán pouze v 6 mapovacích (tvercích (1 % území !R – obr. 1); z 8
mapovacích (tverc* pak pocházejí nejisté a nespolehlivé údaje, které registrujeme
pro úplnost. První konkrétní zpráva o nálezu vrápence velkého v !echách pochází
z r. 1848 (Svatoprokopská jeskyn$ na okraji Prahy), z Moravského krasu byl hlá#en
o 10 let pozd$ji. Jeho v"skyt u nás má pouze charakter zcela nepravideln"ch
nález* jednotliv"ch hibernujících samc* (bezpochyby p%íslu#ník* ji&n$j#ích
populací), které se t"kají zejména zimovi#+ na Morav$ (zatím poslední zji#t$n" zálet
v r. 1979). Nic nenazna(uje jeho p%ítomnost v letním období, z (eho& lze – na rozdíl
od star#ích záv$r* – soudit, &e druh nikdy v historické minulosti nepat%il k trval"m
osídlenc*m na na#em území. Jde evidentn$ o jihopalearktick" element, jeho&
severní hranice areálu probíhala v&dy ji&n$ od na#ich hranic (Rakousko, Ma'arsko,
jihov"chodní Slovensko, d%íve i ji&ní N$mecko).

 V"skyt vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na území !R zatím dokládají
nálezy z více ne& 730 lokalit pokr"vající celkem 240 kvadrát* mapovací sít$ (tj. 38,2
% území !R); v období po roce 1950 je zapln$no 226 (tverc* (tj. 36 %). P%eva&uje
p%itom spole(n" v"skyt v letním i zimním období (112 (tverc*, 17,8 % území !R),
pouze zimní v"skyt známe z 80 (tverc* (12,7 % ) a jen letní nálezy pokr"vají 35
(tverc* (5,6 %). Vzhledem k tomu, &e vrápence malého lze obecn$ pova&ovat za
druh usedl", p%edstavuje souhrn v#ech t$chto dat celkem reáln" obraz jeho stálého
v"skytu v na#em regionu (obr. 2). To ostatn$ potvrzuje i skute(nost, &e zimní nálezy
dob%e navazují na oblast celoro(ního v"skytu a jen mírn$ ji roz#i%ují; ze sou(asného
obrazu roz#í%ení nijak zásadn$ nevybo(ují ani v$rohodné historické záznamy. To
v#e jasn$ hovo%í o dlouhodobé stabilit$ areálu druhu na na#em území (i kdy& jeho
po(etní stavy v pr*b$hu 20. století zna(n$ oscilovaly). Vrápenec mal" je v"razn$
hojn$j#í na Morav$, kde byl prokázán prakticky na v$t#in$ území (na st%ední a ji&ní
Morav$, p%edev#ím v krasov"ch oblastech, je podle n$kter"ch ukazatel* (nap%.
zastoupení na zimovi#tích) dokonce jedním ze t%í nejhojn$j#ích netop"r*),
v !echách se souvisleji vyskytuje ve v"chodní a severní (ásti s r*zn$ velk"mi
izolovan"mi ostrovy ve st%edních !echách a v Po#umaví. Viditelnou absenci nález*
v n$kter"ch regionech Moravy a Slezska (zejména pr*myslové
Ostravsko, zem$d$lsky intenzivn$ obhospoda%ované ní&iny ji&ní Moravy) lze
vysv$tlit reáln$ slab#ím v"skytem, jinde spí#e jde o d*sledek men#í v"zkumné
aktivity (nap%. oblast Bíl"ch Karpat). Dostate(n$ patrné je i postupné vyznívání
tohoto teplomilného druhu na ji&ních sklonech !eskomoravské vyso(iny – tam je
vrápenec mal" b$&n" p%i geomorfologicky (lenité a lesnaté hranici panonské a
hercynské oblasti a dále do nitra !eskomoravské vrchoviny zasahuje u& jen stál"mi
populacemi (nebo alespo) zimovi#ti) v údolích moravsk"ch %ek (Dyje, Rokytná,
Jevi#ovka, Jihlavka, Svratka a Svitava). Pronikání vrápence malého do v"chodních,
a dále i severních a st%edních !ech  z%ejm$ probíhalo otev%en$j#í oblastí kolem
toku Svitavy, postup druhu na jih a jihozápad do Po#umaví lze logicky spojovat se
#í%ením údolím Vltavy a jejích p%ítok*. V$t#ina na#ich nález* vrápence malého
z letního i zimního období se soust%e'uje do nadmo%sk"ch v"#ek od 200 do 600 m
(obr. 3); zatímco v#ak v ni&#ích polohách do 400 m je po(et zimních a letních
nález* vyrovnan", v územích nad 400 m u& v"razn$ p%evládá po(et zimních nález*.
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Netop"r ostrouch" (Myotis blythii) byl a& dosud u nás zasti&en na 26 lokalitách v 16 mapovacích (tvercích (tj. 2,5 % území !R),
v$t#inou v období p%ezimování, p%ípadn$ jarních (i podzimních p%elet*. Rozlo&ení nález* nazna(uje dosti souvislou oblast
potenciálních zimovi#+ na jihu Moravy s t$&i#t$m v"skytu v Moravském, Mlade(ském a Javo%ickém krasu a v tradi(ním zimovi#ti
v jeskyni Na Turoldu (Mikulov). Jen p%íle&itostn$ vyu&ívané jsou podzemní úkryty na Kv$tnici u Ti#nova a v Hornosvratecké i
Svitavské vrchovin$ na pomezí !ech a Moravy. Zcela stranou se nacházejí zimovi#t$ v Severomoravském krasu a zejména
osamocená lokalita na severov"chod$ !ech (Ji(ínská pahorkatina). Pouze sedm jihomoravsk"ch nález* a dal#í dva v severn$j#ích
regionech ji&ní Moravy lze pova&ovat za doklady letního v"skytu, zatím jen nazna(ující mo&nost rozmno&ování druhu v nejji&n$j#í
(ásti na#eho území. Netop"r ostrouch" tedy vyhledává pouze nevelkou oblast jihov"chodu !R k pravidelnému (i p%íle&itostnému
zimování, jsou to jedinci z kolonií p%i severní hranici panonského areálu stálého v"skytu ve v"chodní (ásti Rakouska a Ma'arska.
Mal" po(et nález* z (asového období 1958-2000 zatím neumo&)uje posoudit, nakolik tento obraz v"skytu odpovídá setrvalému
stavu (i je pouze projevem oscila(ních v"kyv* (ásti populací p%i severní hranici areálu. Nejv$t#í po(ty zimních nález* pocházejí
z období do konce 70. let 20. století, pozd$ji se staly z%eteln$ nepravideln"mi a dodnes se projevuje jejich postupn" pokles.
Nicmén$ to nic nem$ní na skute(nosti, &e v"skyt netop"ra ostrouchého v !R p%edstavuje nejsevern$j#í v"b$&ek roz#í%ení tohoto
teplomilného druhu ve st%ední Evrop$.

U netop"ra %asnatého (Myotis nattereri) známe zatím p%es 540 lokalit v"skytu, na nich& byl zasti&en v zimním (23 lokalit) (i letním
období (219 lokalit), p%ípadn$ v obou sezonách (52 lokalit). Tyto nálezy pokr"vají 255 kvadrát* mapovací sít$ (tj. zhruba 40,6 %
území !R – obr. 00). Z období do r. 1950 je v"skyt dolo&en v 15 mapovacích (tvercích (obr. 00). Vzhledem k tomu, &e tento druh
pat%í prokazateln$ k usedl"m formám, mají letní i zimní nálezy pro faunistické vyhodnocení zhruba stejnou vypovídací hodnotu. Na
jejich základ$ lze netop"ra %asnatého pova&ovat za druh trvale osídlující prakticky celé území !R, i kdy& obraz jeho roz#í%ení je
zatím nesouvisl"; po(tem nález* se %adí mezi na#e st%edn$ hojné druhy netop"r*. V letním i zimním období se s ním setkáváme
p%edev#ím v lesnat"ch podhorsk"ch oblastech a v (lenité parkovité krajin$ s dostatkem vod od ní&in do st%edních poloh (bezmála
80 % lokalit le&í mezi 200 – 600 m n. m.), jisté sezonní rozdíly se projevují pouze v okrajov"ch v"#kov"ch pásmech (letní lokality
relativn$ (ast$j#í do 200 m n. m. a zimní nálezy naopak nad 600 m n. m.).

Roz#í%ení netop"ra brvitého (Myotis emarginatus) byla u nás v$nována pom$rn$ velká pozornost, a tak na#e shrnutí v$t#inou jen
potvrzuje ji& publikované poznatky. Do poloviny roku 2006 se poda%ilo získat asi 260 lokalit, na nich& byl druh zasti&en v zimním
(95 lokalit) (i letním období (132 lokalit v(etn$ podzimních p%elet*), p%ípadn$ v obou ro(ních sezónách (33 lokalit), co& dohromady
pokr"vá 138 kvadrát* mapovací sít$ (zhruba 30 % území !R – obr. X). Ve srovnání s historick"mi nálezy do r. 1950 (13 kvadrát*,
obr. 00) odrá&ejí sou(asná data nejen podstatné up%esn$ní na#ich poznatk*, ale zejména v"razné zv$t#ení areálu druhu v období
po roce 1950, co& platí zvlá#t$ pro (eskou (ást území. Jako p*vodem subtediteránní druh ob"vá netop"r brvit" v sou(asnosti trvale
podstatnou (ást Moravy a velkou (ást v"chodních !ech, odkud z%ejm$ pronikl a& v posledních n$kolika desítiletích do
severov"chodních !ech (odkud jsou v sou(asnosti doklady zimního a letního v"skytu a místy i rozmno&ování). Od tohoto celkem
souvislého areálu jsou zatím geograficky izolovány pravidelné (v posledních letech stále (ast$j#í) nálezy ve st%edních !echách a
zejména v ji&ních i jihozápadních !echách (Posázaví, Táborsko, Jind%ichohradecko, !eskokrumlovsko, Po#umaví), které
nazna(ují úsp$#né pronikání druhu a snad i vytvo%ení tamní stálé populace, i kdy& p%ím" doklad rozmno&ování odtud zatím chybí.
V"vojem sou(asného areálu v !R netop"r brvit" p%ipomíná situaci u dal#ího submediteránního druhu vrápence malého – oba
termofilní druhy se z%ejm$ #í%ily do (eském prostoru z jihov"chodu stejn"mi cestami, a také obraz jejich sou(asného roz#í%ení je
podobn". Vrápenec mal" se ov#em jeví jako progresivn$j#í – pronikl do !ech o n$co d%íve a vytvo%il zde rozsáhlej#í a z%ejm$ i
stabilizovan$j#í areál. Na Morav$ netop"r brvit" up%ednost)uje zejména klimaticky p%ízniv$j#í a lesnaté oblasti, letní kolonie jsou
v$t#inou vázané na otev%enou krajinu s enklávami smí#en"ch a listnat"ch les* (i na parkov" ráz krajiny, zvlá#t$ v oblastech
s vhodn"mi zimovi#ti, a+ ji& p*vodu krasového (Moravsk" a Severomoravsk" kras) nebo opu#t$n"ch d*lních d$l (údolí Svratky,
Jeseníky apod.). Hypsometrick" rozbor souboru dat (obr. 00) ukázal pom$rn$ #iroké rozp$tí v"#ek od 165 do 1050 m n. m., a to jak
u hibernujících, tak i aktivních jedinc*, co& je u termofilního druhu mediteránního p*vodu pom$rn$ p%ekvapivé. Nutno ov#em dodat,
&e lokality pod 200 m n. m. a nad 800 m n. m. jsou u spí#e v"jime(né; p%es 4/5 nález* je vázan"ch na st%ední v"#ky mezi 200-600
m. n. m.

M.bechsteini

M.nattereri

M.emarginatus

M.alcathoe

Dosavadní data o v"skytu netop"ra velkouchého (Myotis bechsteinii) u nás
po roce 1950 se t"kají zhruba 230 lokalit, na nich& byl zasti&en v zimním (97

lokalit) nebo v letním (107 lokalit) období, p%ípadn$ v obou p%ípadech (26
lokalit); tyto nálezy dohromady pokr"vají 135 (tverc* mapovací sít$ (tj. 21,5

% území !R). Z období do r. 1950 byly k dispozici spolehliv$ dolo&ené údaje
ze 12 mapovacích (tverc* (14 lokalit). Netop"r velkouch" u nás pat%í k

nejmén$ hojn"m netop"r*m s v"razn$ mozaikovit"m charakterem roz#í%ení.
Získané v"sledky bezpochyby nazna(ují jeho roz#í%ení na celém na#em

území, ale dosud zmapovan" obraz v"skytu je zna(n$ rozt%í#t$n" (poplatn"
jak obecn$ malé hojnosti i obtí&né sledovanosti tohoto stromového druhu, tak

zejména r*zné v"zkumné aktivit$ v jednotliv"ch regionech). Patrn" je jeho
hojn$j#í v"skyt na Morav$, zejména v teplej#ích a lesnat"ch pahorkatinách a

vrchovinách, které vedle dostatku úkryt* v dutinách star"ch strom* poskytují i
nabídku vhodn"ch zimovi#+ v krasov"ch oblastech (i regionech s opu#t$n"mi

d*lními díly. V !echách byl hojn$j#í a souvislej#í v"skyt zatím zaznamenán
pouze v ni&#ích polohách Po#umaví, z ostatních oblastí je k dispozici jen

pom$rn$ %ídká sí+ nález* ((ast$ji ze zimního období) ukazující na hojn$j#í a
stabilizovan" v"skyt zvlá#t$ ve v"chodních, severov"chodních a mo&ná i

st%edních !echách. I kdy& celkové rozp$tí nadmo%ské v"#ky lokalit (iní 140-
1150 m n. m., naprostá v$t#ina letních i zimních nález* se pom$rn$

vyrovnan$ koncentruje do poloh od 200 do 800 m n. m.. (90,8 %, resp. 91,1
%). Sporadické záznamy o mate%sk"ch koloniích netop"ra velkouchého

pocházejí z v"#kového rozp$tí 430-580 m n. m. (pr*m$r 456 m n. m., n = 5).

Netop"r vousat" (Myotis mystacinus) se podle po(tu záznam* %adí do
skupiny 4-5 na#ich nejhojn$j#ích druh* netop"r* (vedle netop"ra vodního, n.

velkého a obou druh* rodu Plecotus). Jeho v"skyt je a& dosud dolo&en na
tém$% 880 lokalitách, p%i(em& doklady letního v"skytu pocházejí z asi 600

lokalit, ze zimního období je asi 240 lokalit a na 40 lokalitách byla prokázána
p%ítomnost druhu v obou sezonách. Souhrnn$ to odpovídá 321 kvadrát*m

mapovací sít$ (tj. 51,1 % území !R – obr. 00). V"(et lokalit obsahuje pouze
druhov$ spolehliv$ determinované nálezy, literární údaje – pokud nebyly
p%eur(eny na sbírkovém materiálu – pova&ujeme za akceptovatelné od r.

1971 (cf. Hanák 1971). Vzhledem k tomu, &e netop"r vousat" je pova&ovan"
za usedl", p%ípadn$ jen p%elétav" druh, mají v#echna data (tj. ze zimního i

letního období) stejnou v"pov$dní hodnotu a ukazují jeho stál" v"skyt v(etn$
mo&ného rozmno&ování. Celkov" charakter roz#í%ení nazna(uje, &e tento

donedávna spí#e sporadicky nacházen" #t$rbinov" druh je celoro(n$
roz#í%en prakticky na celém území !R s t$&i#t$m v"skytu v (lenité lesnaté

krajin$ st%edních a vy##ích poloh. Preferuje zejména prost%edí v okolí vod a
nechybí ani v sídli#tích. V$t#ina lokalit (88,4 %) se nalézá v nadmo%sk"ch
v"#kách mezi 200-800 m n. m. (resp. 1000 m n. m., 93,4-94,6 %), co& je
s ohledem na p%eva&ující pahorkatinn" a vrchovinn" reliéf na#eho území

celkem logické. Celkové v"#kové rozp$tí pro zimní nálezy (iní 140-1180 m n.
m., u letního v"skytu je horní hranice v"razn$ vy##í se zaznamenan"m

v"skytem na h%ebenech Krkono# (Vosecká bouda, vrchol Sn$&ky – 1250 a
1600 m n. m.). Hodnotíme-li pouze lokality s letními mate%sk"mi koloniemi (n

= 83), zu&uje se celkové rozp$tí na 150-1100 m n. m. (p%i(em& z poloh nad
800 m n. m. pocházejí pouze dv$ kolonie ze ,umavy) a v"razné maximum

v"skytu kolonií se projevuje v pásmu 400-600 m n. m. (61,4 %).
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M.mystacinus

M.brandtii

M.daubentonii

M.dasycneme

   Relativn$ nedávno rozli#en" netop"r Brandt*v (Myotis brandtii) byl na
území !eské republiky do sou(asnosti zaznamenán na více ne& 260

lokalitách, z (eho& asi 170 lokalit se t"ká letních nález*, 75 lokalit je ze
zimovi#+ a asi na 22 lokalitách byl registrován v obou ro(ních obdobích. Tyto

nálezy pokr"vají 162 kvadrát* mapovací sít$ (tj. 25,8 % území.). I kdy&
presentované poznatky do zna(né míry odrá&ejí i rozdíln" stav v"zkumu

v jednotliv"ch regionech), lze konstatovat, &e druh je u nás roz#í%en po celém
území od ní&in a& do vrchovin. Podle po(tu nález* a celkového charakteru

v"skytu lze netop"ra Brandtova za%adit mezi st%edn$ hojné druhy,
p%edpokládáme, &e sou(asná data jsou zatím spí#e podhodnocením

reálného stavu. Ze srovnání po(tu nález* v#ak vypl"vá, &e je nejmén$ 2-3x
mén$ hojn" ne& netop"r vousat". Hypsometrické vyhodnocení souboru

nález* (grafy 00 a 00) nepotvrzuje tradovan" názor, &e by v"skyt netop"ra
Brandtova m$l b"t p%ednostn$ vázán na lesnaté ní&iny, je spí#e ovlivn$n
celkov"m charakterem krajiny (lesnatost, voda) ne& nadmo%skou v"#kou.

Známé lokality jsou umíst$ny v rozmezí 130-1150 m n. m.. a nevykazují  ani
podstatné rozdíly mezi letním a zimním roz#í%ením (170-1090 m n. m., resp.
130-1150 m n. m.). V$t#ina mate%sk"ch kolonií netop"ra Brandtova je u nás

rozmíst$na od ní&in do pahorkatin (200-600 m n. m. – 84,6 %), celkové
v"#kové rozp$tí (iní 210 a& 920 m n. m. (obr. 00). P%es drobné diference
ukazuje i hypsometrická anal"za v"skytu mate%sk"ch kolonií, &e v"#kové

preference netop"ra Brandtova a netop"ra vousatého jsou vícemén$
podobné (obr. 00 a 00).

 Soupis dosavadních nález* netop"ra vodního (Myotis daubentonii) v !R
shrnuje bezmála 1100 dolo&en"ch lokalit, které pokr"vají 393 (tverc*

sí+ového mapování, tj. asi 62,6 % celého území; letní v"skyt v(etn$
mate%sk"ch lokalit a odchyt* v dob$ p%elet* je dolo&en ze 616 lokalit, zimní
v"skyt ze 387 lokalit a na 91 lokalitách se vyskytuje celoro(n$. Z období do

roku 1950 je zaznamenáno p%es 30 lokalit (29 (tverc* – obr. 00). Hustá sí+ a
vícemén$ rovnom$rné rozlo&ení nález* dokládají celoplo#né roz#í%ení na

celém území !R. Spolu s vyhodnocením dal#ích nálezov"ch okolností
(vysoká abundance a velk" po(et letních kolonií v optimálních stanovi#tích)

lze konstatovat, &e v sou(asnosti pat%í mezi na#e nejhojn$j#í druhy netop"r*.
I kdy& je b$&n" od ní&in a& po vy##í horské polohy, je t$&i#t$m jeho v"skytu

p%edev#ím (lenitá lesnatá krajina s dostatkem vod (jiho(eské pánve,
!eskomoravská vrchovina, podhorské oblasti !ech a Moravy i lu&ní ní&iny

Moravy). Velká v$t#ina (okolo 90 %) lokalit le&í ve v"#kovém rozp$tí od 200
do 800 m n. m., jisté rozdíly mezi letními a zimními nálezy se projevují jen

v okrajov"ch v"#kov"ch pásmech pásmo (obr. 00 a 00). Celkové rozp$tí
nadmo%ské v"#ky v#ech nález* (iní 130 a& 1160 m n. m., hypsometrická

distribuce mate%sk"ch kolonií má horní hranici v"razn$ ni&#í (150 a& 690 m n.
m.). Dlouhodobé monitorování populací netop"ra vodního (zejména na

zimovi#tích) prokázalo v"razn$ pozitivní celoplo#n" vzestup populací
v posledních 50 letech, tak&e sou(asné stavy jsou asi 3x po(etn$j#í ne& v

roce 1970.

Netop"r pob%e&ní (Myotis dasycneme) je naopak jedním z na#ich nejvzácn$j#ích druh* netop"r*. A& dosud byl spolehliv$ prokázán
na pouh"ch 13 lokalitách (dohromady okolo 200 ex.) v 10 mapovacích (tvercích (1,6 % území !R) v prostorov$ omezen"ch
oblastech severních !ech (Jizerské hory, Krkono#e, Broumovsko) a severní Moravy (Jesenicko), v Moravském krasu a v lu&ních
lesích nejji&n$j#ího cípu Moravy. Vesm$s #lo o zji#t$ní jednotlivc* v období p%ezimování (88,7 %) nebo v období podzimních a jarních
p%elet* (9,7 %). -ádn" z nález* neprokazuje rozmno&ování druhu na na#em území, i kdy& pozorování z ji&ní Moravy takovou
mo&nost nazna(ují. Území !R le&í u& mimo rozmno&ovací areál druhu a pouze jeho men#í (ást je dlouhodob$ vyu&ívána jako
tradi(ní zimovi#t$ populací z n$meck"ch a polsk"ch ní&in (sever !ech a Moravy) i z karpatsko-panonského regionu (Moravsk" kras).

V"skyt netop"ra pestrého (Vespertilio murinus) na na#em území po roce 1950 dokládá 357 lokalit, na nich& byl zasti&en v letním (219
lokalit) nebo zimním období (135 lokalit), p%ípadn$ v obou ro(ních sezonách (3 lokality). Tyto nálezy pokr"vají úhrnem 178 kvadrát*
mapovací sít$, tj. 28,4 % území !R (obr. 1). Získan" mozaikovit" soubor faunistick"ch dat je sice zatím p%edb$&n" a evidentn$
poplatn" r*zné aktivit$ v"zkumu v jednotliv"ch regionech (s (ím& se setkáváme u v$t#iny na#ich druh* netop"r*), nicmén$
nazna(uje, &e t$&i#t$ areálu netop"ra pestrého le&í v lesnat"ch pahorkatinách, vrchovinách a podhorsk"ch oblastech, kde vytvá%í
stabilní reproduk(ní populace. Sporadick" letní v"skyt druhu byl v#ak prokázán i v ni&#ích polohách st%edního Polabí (i ji&ní Moravy.
Charakteristick"m jevem jsou celkem po(etné a v %ad$ míst i opakované nálezy tohoto druhu ze zimního a p%echodného období
z m$stského prost%edí, jednozna(n" d*kaz, &e m*&e jít o uva&ované migranty ze severn$j#ích populací, v#ak zatím chybí. Celkové
rozp$tí nadmo%ské v"#ky na#ich lokalit je 170 a& 1130 m n. m., p%i(em& v$t#ina letních nález* spadá do pásma 200-1000 m n. m.
(pr*m$r 533,8 m n. m., n = 219). Soubor zimních nález* sice vykazuje identické v"#kové rozp$tí, av#ak s v"razn$j#ím posílením
ni&#ích poloh (asi 82,4 % v#ech nález* do 600 m n. m., pr*m$r 417,3 m n. m., n = 136). Tyto hodnoty mohou nazna(ovat rozdílnou
situaci ve v"#kovém rozmíst$ní p%íslu#ník* tohoto druhu v letním a zimním období, resp. podíl migrant* na zimní populaci.

Netop"r severní (Eptesicus nilssonii) byl a& dosud u nás zasti&en na více ne& 580 lokalitách zaznamenan"ch po roce 1950, z nich&
v$t#ina se t"ká letního období (n = 398 lokalit) v(etn$ doklad* o reproduk(ních koloniích (60 lokalit ze 48 mapovacích (tverc*) a
pouze t%etina nález* pochází z hiberna(ního období (n = 186, tj. 31,9 %). Na sí+ové map$ (obr. 5) je celkem obsazeno 231 kvadrát*
(tj. 36,8 % území !R). Získaná data (zejména z poslední doby) ukazují, &e netop"ra severního m*&eme %adit k b$&n$j#ím druh*m
trvale usídlen"m na nemalé (ásti na#eho území. Jako typick" boreomontánní prvek je vázan" zejména na lesnaté vrchoviny a
podhorské oblasti na#eho pohrani(í, odkud zasahuje i do (lenit$j#ích pahorkatin ve vnitrozemí !ech a Moravy. Naopak lze pova&ovat
za prokázané, &e v ní&inat"ch oblastech z%ejm$ zcela chybí; hranice mezi obsazen"m areálem v pahorkatinách a vrchovinách a
neosídlen"mi ní&inami se zdají b"t v$t#inou dosti ostré a z%ejm$ stabilní, i kdy& jsou i náznaky pomalého zv$t#ování tradi(ního areálu.
Z%etelná preference popsaného typu krajiny st%edních a vy##ích poloh se projevuje i p%i hypsometrickém rozboru nález* (obr. 7).
V$t#ina letních lokalit (bezmála 81 %) pochází z v"#kového rozmezí od 400 do 1000 m n. m. (celkové rozp$tí 250-1320 m n. m.,
pr*m$r 657,2 m n. m., n = 391); v p%ípad$ mate%sk"ch kolonií je podíl a& 90% (pr*m$r 582,8 m n. m., n = 60). Zimní nálezy v podstat$
kopírují v"#kovou distribuci lokalit letního v"skytu, i kdy& pr*m$rná hodnota je o málo ni&#í (598,3 m n. m., n = 183).

Soupis v#ech nález* netop"ra ve(erního (Eptesicus serotinus) v !R dolo&en"ch po roce 1950 (ítá skoro 1000 lokalit a v sí+ovém
mapování pokr"vá 359 (tverc* (zhruba 57 % na#eho území; obr. 9). Jde o b$&n" druh s tém$% plo#n"m roz#í%ením a se silnou
synantropickou vazbou (v(etn$ prost%edí velkom$st), preferující p%edev#ím (lenitou a hust$ji osídlenou krajinu ní&in a pahorkatin
(v(etn$ agrocenóz, které v$t#ina netop"r* míjí), naopak ve vy##ích polohách (nap%. v centrální (ásti !eskomoravské vrchoviny a ve
vrcholov"ch partiích pohrani(ních hor) se objevuje spí#e sporadicky. Pom$rn$ dob%e tuto situaci odrá&ejí v"sledky hypsometrického
rozboru (obr. 11 a 12). Skute(nost, &e valná (ást lokalit, a to jak letních, tak i zimních, je situována do nadmo%ské v"#ky od 200 do
600 m s nev"razn"m p%esahem (zejména letních nález*) nad tuto hranici, je víc ne& vypovídající. Je#t$ v"razn$ji demonstruje afinitu
k ni&#ím a teplej#ím polohám hypsometrie mate%sk"ch kolonií netop"ra ve(erního, kde bezmála 84 % nález* spadá do poloh od 400
m n. m. ní&e. Celkové rozp$tí nadmo%ské v"#ky nález* netop"ra ve(erního na území !R (iní 140-1090 m n. m. (pr*m$r 367,6 m n.
m., n = 994).
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V.murinus

E.nilssoni

E.serotinus

H.savii

Netop"r rezav" (Nyctalus noctula) se %adí k druh*m, u nich& dosavadní nálezy
pokr"vají více ne& polovinu na#eho území.  A& dosud se poda%ilo nashromá&dit
údaje bezmála z 1000 lokalit, p%i(em& p%evládají doklady z letního období (795

lokalit) a pouze na 164 lokalitách byl zji#t$n také zimní v"skyt. Pokryto je
celkem 338 (tverc* sí+ového mapování (53,8 % území !R, obr. 13). Je tedy

z%ejmé, &e netop"r rezav" pat%í k na#im nejhojn$j#ím druh*m netop"r*, jeho&
centrem roz#í%ení jsou parkovité a lesnaté regiony s dostatkem vodních ploch,

zejména v jiho(esk"ch kotlinách, v pahorkatinách ji&ních a st%edních !ech, v
lu&ních lesích ji&ní a st%ední Moravy a v (esk"ch a st%edomoravsk"ch

pahorkatinách (p%evá&n$ do 600 m n. m.), nechybí v#ak ani nikde v men#ích
lesních komplexech a v rozsáhlej#ích parcích ni&#ích a st%edních poloh.

V posledních desetiletích obraz striktn$ lesního stromového druhu v"razn$
zm$nila jeho tendence vyu&ívat k zimování a v migra(ním období (mo&ná i

k rozmno&ování) um$lé úkryty ve v"#kov"ch budovách m$st, v(etn$ moderní
panelové v"stavby. Obraz letního v"skytu m*&e ov#em b"t do jisté míry

ovlivn$n skute(ností, &e jde prokazateln$ o druh ta&n", jeho& migra(ní cesty (a
mo&ná i zimovi#t$ cizích populací) se t"kají na#eho území. I kdybychom

p%edpokládali, &e na#e populace je spí#e jen p%elétavá nebo vícemén$ stálá,
není zcela jasné, které z nález* jsou pouze dokladem do(asného v"skytu

(p%eletu) ta&n"ch severn$j#ích populací. Zji#t$né celkové rozp$tí nadmo%ské
v"#ky na#ich lokalit je sice 140-1020 m n. m. (pr*m$r 352,2 m n. m., n = 990),

ale u kolonií (resp. agregací) spadá pod 600 m n. m. 99,3 % (!) zaznamenan"ch
p%ípad* (obr. 15 a 16).

Netop"r stromov" (Nyctalus leisleri) naopak pat%í k druh*m, o nich& máme p%es
intenzivní v"zkum stále málo informací. Zatím byl zasti&en jen na 132 lokalitách,

které pokr"vají 94 (tverc* sí+ového mapování (15 % území !R; obr. 17). Jde
prakticky pouze o nálezy jednotlivc* z aktivního období &ivota dopln$né

p%íle&itostn"mi zprávami o reproduk(ních koloniích (úhrnem 129 lokalit z 91
(tverc*). Informace o zimování druhu jsou sporadické a v$t#inou i nedostate(n$

dolo&ené (3 lokality, 2 mapovací (tverce), pouze z jediného (tverce známe
v"skyt v letním i zimním období. Získaná mapa v"skytu tak p%edstavuje zatím

p%edb$&n" a evidentn$ podhodnocen" obraz roz#í%ení druhu v !R s (ast$j#ími
nálezy v Po#umaví, !eském lese, v obou jiho(esk"ch rybni(ních pánvích a
v podrobn$ji zkouman"ch (ástech !eskomoravské vyso(iny, zejména v#ak

v lu&ních lesích jihomoravsk"ch úval* i v lesnat"ch st%edomoravsk"ch
pahorkatinách, dále v Pomoraví, Pood%í a v oblasti Beskyd. Jak se zdá, není

netop"r stromov" p%ímo vázán" na ur(itou nadmo%skou v"#ku; i kdy& zvlá#t$ na
Morav$ z%ejm$ preferuje listnaté lesy v nivách %ek a parkovitou krajinu

pahorkatin, nez%ídka b"vá zji#+ován i ve vy##ích polohách – nap%. v Po#umaví a
!eském lese vystupuje v"#e ne& netop"r rezav". V migra(ním období a

v"jime(n$ i v dob$ reprodukce b"vá jednotliv$ zasti&en i v m$stském prost%edí
(Praha, !eské Bud$jovice, -'ár nad Sázavou, Olomouc, Klatovy, Hulín – viz

P%ehled lokalit). Ani rozbor v"#kového rozmíst$ní letních nález* netop"ra
stromového není pro mal" po(et dat p%íli# vypovídající (obr. 19). Prokazuje jen,

&e druh se u nás vyskytuje (v letním období) v pom$rn$ #irokém v"#kovém
rozp$tí od 170 do 1100 m n. m. (pr*m$r 439,1 m n. m., n = 125), s preferencí

v ni&#ím a st%edním v"#kovém pásmu do 800 m n. m. (92,4 %), p%i(em&
maximum dat z poloh mezi 200-600 m n. m. (65,2 %) mo&ná jen odpovídá

velkému zastoupení pahorkatin v na#í krajin$.

I kdy& v"skyt netop"ra obrovského (Nyctalus lasiopterus) v !R zatím není dolo&en konkrétním odchytem, je mo&né ho za%adit do
soupisu na#í fauny na základ$ n$kolika dosti v$rohodn"ch pozorování z lu&ních les* nejji&n$j#ího cípu Moravy (dva mapovací
(tverce) a u& d%ív$j#í zprávy o preparovaném jedinci ze sbírek Jiho(eského muzea v !esk"ch Bud$jovicích, kter" se zdá b"t místního
p*vodu. Mo&nost následného prokázání v"skytu tohoto druhu s mediteránním a v"chodoevropsk"m roz#í%ením u nás ostatn$
nazna(ují i opakované nálezy jedinc* v okolních zemích st%ední Evropy (Ma'arsko, Bavorsko) i dále v západní Evrop$, (i zcela
recentní zprávy o existenci stálé reproduk(ní populace ze st%edního Slovenska. Zatímco v p%ípad$ star#í vycpaniny
z !eskobud$jovicka m*&e jít o p%íle&itostného zatoulance (podobn$ jako dva dnes známé doklady v sousedním Bavorsku),
pozorování z nejji&n$j#í Moravy lze pova&ovat za náznak dal#ího #í%ení stabilizované populace z Ma'arska a Slovenska. Kone(né
vy%e#ení otázky v"skytu netop"ra obrovského na na#em území mohou p%inést jen dal#í a konkrétn$j#í nálezy, mo&n" v"skyt lze
nejspí#e o(ekávat v podhorsk"ch oblastech jihov"chodní Moravy, na podobn"ch stanovi#tích, v jak"ch byl druh prokázán na st%edním
Slovensku.

Faunisticko-zoogeografické zhodnocení v"skytu netop"ra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) zt$&uje jeho nedávné rozd$lení na dva
morfologicky blízké druhy – P. pipistrellus s. s. a P. pygmaeus. V na#í literatu%e bylo rozli#ování obou druh* akceptováno postupn$ od
roku 2000, a tak k vyhodnocení sou(asného areálu P. pipistrellus s. s. mohou b"t vyu&ita p%esn$ determinovaná data a& z posledního
období. Stávající databáze p%esn$ definovan"ch nález* P. pipistrellus s. s. zahrnuje 309 lokalit, které pokr"vají 151 mapovacích
(tverc*, tj. asi 24 % území !R (obr. 22). Podle po(tu a rozlo&ení nález* lze i na základ$ neúpln"ch dat hodnotit P. pipistrellus s. s.
jako relativn$ b$&n" druh vyskytující se prakticky na celém území s t$&i#t$m v"skytu zejména v (lenit"ch lesnat"ch a vodnat"ch
pahorkatinách a vrchovinách se sítí sídli#+. Stávající sí+ová mapa v#ak vykazuje je#t$ rozsáhlá území bez prokázaného v"skytu, co&
se t"ká zejména západních a severozápadních !ech, velké (ásti st%edních !ech, !eskomoravské vyso(iny a n$kter"ch region*
v"chodní Moravy, tedy vesm$s oblastí, kde v posledních letech nebyl soustavn" chiropterologick" v"zkum provád$n. Soudíme v#ak,
&e skute(né roz#í%ení druhu P. pipistrellus v novém pojetí prezentuje lépe mapa na obr. 21, kde soubor p%esn$ determinovan"ch
lokalit v"skytu P. pipistrellus s. s. dopl)ují po(etná star#í, druhov$ neur(ená nálezová data P. pipistrellus s. l. (tj. P.

pipistrellus/pygmaeus). Nové nálezy ukázaly, &e P. pipistrellus s. s. se vyskytuje, i kdy& mén$ hojn$, i tam, kde v"razn$ dominuje
sympatrick" P. pygmaeus, v(etn$ ní&inn"ch oblastí ji&ní Moravy a ji&ních !ech. Je z%ejmé, &e P. pipistrellus s. s. je druhem
s pom$rn$ #irokou ekologickou valencí, kter" u nás – na rozdíl od svého dvojníka – osídluje také rozsáhlé oblasti st%edních a vy##ích
poloh (zhruba do 800-900 m n. m.). Srovnáme-li hypsometrii P. pipistrellus s. l. a P. pipistrellus s. s., dostaneme u obou vzork*
(stejn$ jako p%i jejich spole(ném  hodnocení) obdobné schéma v"#kové distribuce lokalit. Nejlépe je to patrné u po(etn$j#ích letních
nález* (n = 692; obr. 25). Z v"sledk* vypl"vá, &e 77,9-82,1 % letních lokalit P. pipistrellus s. l. a P. pipistrellus s. s. pochází z rozmezí
400-800 m n. m. I kdy& vezmemei v úvahu, &e práv$ tyto polohy pat%í v reliéfu na#í krajiny k nej(ast$j#ím, je vazba na st%ední
nadmo%ské v"#ky u komplexu P. pipistrellus  (s. l. + s. s.) evidentní a do zna(né míry odli#ná od pom$r* u P. pygmaeus. Dokládají to i
hodnoty pr*m$rné nadmo%ské v"#ky P. pipistrellus s. l. 379,7 m n. m. a P. pipistrellus s. s. 369 m n. m. Hodnotíme-li pouze lokality se
zaznamenan"m  v"skytem reproduk(ních kolonií, dostáváme pon$kud odli#né v"sledky (obr. 27). U kolonií P. pipistrellus s. s. se toti&
projevuje o n$co v"razn$j#í preference poloh mezi 200-600 m n. m. (&ádná lokalita pod 200 m n. m.) oproti vzorku P. pipistrellus s. l.

V"skyt nov$ rozli#eného netop"ra nejmen#ího (Pipistrellus pygmaeus) dokládá zatím celkem 161 lokalit z 86 mapovacích (tverc*
(obr. 28), tedy asi 13,7 % území !R, z toho pouze jedin" je obsazen zimním nálezem. Po(et lokalit i rozlo&ení nález* nazna(ují, &e
jde o druh jen místn$ roz#í%en" s t$&i#t$m v"skytu p%edev#ím v ní&inách ji&ní Moravy (dolní Podyjí a Pomoraví) a v jiho(esk"ch
pánvích, kde se vyskytuje plo#n$ s vysokou abundancí (a v"razn$ dominuje nad akcesorick"m v"skytem svého dvojníka P.

pipistrellus).  Mozaikovité, zatím málo vypovídající letní nálezy jsou v#ak známé i z jin"ch míst (st%ední Pomoraví, Povltaví, Polabí
atd.). Hypsometrické zhodnocení dosavadních nález* v !R (obr. 29) ukazuje, &e #í%ení druhu nemusí b"t vázáno jen na nivy v$t#ích
%ek a dal#í ní&inná stanovi#t$, nebo+ dv$ p$tiny dosud znám"ch lokalit le&í v polohách nad 400 m n. m (celkové rozp$tí 170-530 m n.
m., pr*m$r 335,7 m n. m. n = 160).
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P.pipistrellus

P.pygmaeus

P.nathusii

P.kuhlii

P%ehled publikovan"ch i dosud nezve%ejn$n"ch nález* netop"ra parkového
(Pipistrellus nathusii) (ítá celkem 232 lokalit, které pokr"vají 98 (tverc* mapovací
sít$ (15,6 % území !R), p%i(em& naprostá v$t#ina údaj* pochází z letního období

(94,8 % lokalit a 88,8 % (tverc*; obr. 30). Získané údaje m$ní nazírání na
netop"ra parkového a ne%adí ho u& k druh*m málo znám"m, vzácn"m a

vyskytujícím se u nás spí#e sezónn$ v dob$ migrací. Naopak je z%ejmé, &e
v ekologicky odpovídajících regionech ((lenitá a lesnatá krajina s rybníky,
vodote(emi a mok%ady) vytvá%í stálé populace s p%ímo prokázanou (nebo

z nep%ím"ch ukazatel* pravd$podobnou) reprodukcí. K takov"m region*m pat%í
p%edev#ím jiho(eské pánve, jihomoravské ní&iny (dolní Pomoraví, Lednicko,

Valticko, v"chodní (ást Znojemska), #ir#í okolí Brna, T%ebí(sko, st%ední Pomoraví,
Pood%í, dále i mén$ prozkoumané #ir#í Polabí a st%edo(eské Povltaví. Popsané

t$&i#t$ trvalého v"skytu dopl)uje pom$rn$ hustá mozaika nález* indikujících
stálej#í p%ítomnost druhu v#ude na vhodn"ch místech, zejména v men#ích

rybni(ních oblastech a kolem %ek v ni&#ích a st%edních polohách (nap%. !esk" ráj,
podh*%í ,umavy atd.). I kdy& známé lokality netop"ra parkového jsou umíst$ny

v pom$rn$ #irokém v"#kovém rozp$tí od 140 do 1000 m n. m., celková pr*m$rná
v"#ka vychází jen na 327,8 m n. m. (n = 229) a 98,4 % lokalit nedosahuje v"#ky

do 600 m n. m., co& jednozna(n$ potvrzuje tradi(ní hodnocení P. nathusii jako
obyvatele ní&in a pahorkatin (obr. 32). Nálezy krou&kovan"ch jedinc* a zejména

v"razn" nár*st po(etnosti v dob$ jarních a podzimních migrací znovu potvrzují, &e
na#e území le&í v ak(ním radiu migra(ních cest severn$j#ích populací (z

N$mecka a Pobaltí, snad i z Polska) a dolo&ena je i jejich hibernace na na#em
území.

Zcela recentní prokázání v"skytu netop"ra ji&ního (Pipistrellus kuhlii) u nás na ji&ní
Morav$ (Znojemsko; obr. 33) je dal#ím dokladem rapidního #í%ení tohoto druhu do

st%ední Evropy v posledních desítiletích. Odpovídá tomu i charakter stanovi#t$
(prost%edí m$stsk"ch sídli#+), nebo+ #í%ení ve st%ední Evrop$ realizují progresivní

synantropizované populace nacházející v"hodné úkrytové mo&nosti p%edev#ím ve
#t$rbinách zdí v"#kov"ch budov panelové v"stavby. Dal#í doklady o v"skytu druhu

lze o(ekávat p%edev#ím v teplej#ích oblastech ji&ní a jihov"chodní Moravy.

Také netop"r Savi*v (Hypsugo savii) je v na#í faun$ relativn$ nov"m druhem,
kter" se do st%ední Evropy roz#í%il z%ejm$ a& v pr*b$hu n$kolika posledních

desetiletí z p*vodn$ stabilizovaného mediteránního areálu se severní hranicí na
úpatí Alp a na Balkán$.  Zatím byl zaregistrován na dvou jihomoravsk"ch

lokalitách (mapovací (tverce 6765 a 6965; obr. 34), p%i(em& z opakovaného
zasti&ení na jedné z nich (Brno) lze usuzovat na trval" v"skyt (odchyt samice

s postlakta(ními znaky je dostate(n"m d*kazem rozmno&ování). Ve v#ech
p%ípadech #lo o nálezy v sídli#tích, co& je ve shod$ s tradovan"m názorem, &e do

st%ední Evropy se #í%í synantropní populace ze severního okraje p*vodního areálu
z Itálie a Balkánu.

N.noctula

N.leislerii

N.lasiopterus

B.barbastellus

Netop"r (ern" (Barbastella barbastellus) se %adí k pom$rn$ b$&n"m druh*m na#í
chiropterofauny. Jeho v"skyt byl po r. 1950 a& dosud prokázán zhruba na 700

lokalitách, je& pokr"vají 296 (tverc* sí+ového mapování (tj. asi 47,7 % území !R);
z nich se v$t#ina t"ká zimních nález* (164 (tverc*, 26,1 % území !R), pouze letní

v"skyt známe z 51 (tverc* (8,2 %) a spole(n$ zimní i letní nálezy byly
zaznamenány v 81 (tvercích (19,9 %). Historické nálezy z období p%ed r. 1950,

získané z dal#ích 13 (tverc* dokreslují obraz sou(asného areálu jen nev"znamn$
(obr. 4). Zji#t$né lokality v"skytu jsou ov#em rozlo&eny dosti nerovnom$rn$ –

souvisl" v"skyt se st%ídá s pom$rn$ rozsáhl"mi oblastmi, kde v"skyt zatím
zaznamenán nebyl. Z*stává otázkou, nakolik absence údaj* v n$kter"ch
regionech odpovídá reálnému chyb$ní (i men#í hojnosti druhu nebo zda
p%edstavují d*sledek rozdílné v"zkumné aktivity v jednotliv"ch regionech

(nesnadné zji#+ování tohoto lesního druhu v letním období nasv$d(uje spí#e
mo&nosti druhé). Na rozdíl od v$t#iny stát* západní (ásti Evropy u nás netop"r
(ern" pat%í do skupiny b$&n$j#ích a místy a& b$&n"ch druh*; vyskytuje se ve

stabilizovan"ch populacích v#ude v (lenité krajin$ na#ich vrchovin i pohrani(ních
horsk"ch oblastí (krom$ h%eben*), místn$ i v lesnat"ch komplexech ni&#ích poloh.

Naprostá v$t#ina na#ich zaznamenan"ch lokalit je soust%ed$na do nadmo%ské
v"#ky v rozmezí od 200 do 600 m n. m. (asi 80 %),  nezanedbatelnou polo&ku

ov#em p%edstavují i nálezy z pásma 600-800 m n. m. (p%es 13 %). Uvedené
hodnoty potvrzují – ve shod$ s topografií obsazen"ch mapovacích (tverc* –

koncentraci v"skytu p%edev#ím do oblastí pahorkatin a vrchovin (resp. do
podhorsk"ch region*). Hodnotíme-li letní a zimní nálezy odd$len$, dosp$jeme

k jist"m rozdíl*m. Zatímco letní v"skyt dosahuje maxima mezi 200-400 m n. m.
(49,2 % – obr. 5) a s p%ib"vající nadmo%skou v"#kou klesá, v p%ípad$ zimního

v"skytu je dominantn$ zastoupeno pásmo 600-800 m n. m. (48,8 %) a v"#e v&dy
zimní nálezy v"razn$ p%eva&ují nad letními.

Netop"r u#at" (Plecotus auritus) pat%í podle více ne& 1200 dosud dolo&en"ch
lokalit k nejhojn$ji nalézan"m druh*m netop"r* na na#em území. Získaná data
pokr"vají celkem 424 (tverc* sí+ového mapování (tj. 67,5 % plochy území !R),

z (eho& v$t#ina p%ipadá na v"skyt celoro(ní (177 (tverc*, tj. 28,2 % rozlohy !R),
pouze letní v"skyt je dolo&en ze 108 (tverc* (17,2 %) a zimní z dal#ích 139

(tverc* (22,1 %). Netop"r u#at" je roz#í%en vícemén$ plo#n$ a rovnom$rn$ po
celém území s t$&i#t$m v"skytu v (lenité a lesnaté krajin$ st%edních a vy##ích
poloh  (obr. 6), skute(né chyb$ní druhu nebo jeho ni&#í popula(ní hustotu lze

o(ekávat pouze ve dvou oblastech – v zem$d$lské krajin$ jihomoravsk"ch ní&in a
v podobném typu krajiny polabské (ásti !eské tabule. Ukazuje se, &e v"skyt

tohoto lesního druhu není u nás p%ednostn$ formován hypsometrickou situací, ale
p%edev#ím ekologick"mi nároky; nap%. v  ní&inách a pahorkatinách ji&ní Moravy

chybí pouze v intenzívn$ zem$d$lsky vyu&ívané a hust$ osídlené bezlesé krajin$,
zatímco v dostate(n$ zalesn$n"ch regionech (lu&ní (ást Podyjí a Pomoraví,

Pavlovské kopce) se vyskytuje celoro(n$. Nejv"#e polo&ené letní nálezy netop"ra
u#atého pocházejí z h%eben* na#ich hor z nadmo%sk"ch v"#ek 1005 a& 1090 m n.
m. (jde o odchyty jednotliv"ch kus* do sítí u vchod* do podzemních prostor, nebo

– v p%ípad$ Orlick"ch hor – v lese), hypsometrická maxima letních kolonií jsou
zhruba 200-300 m ni&#í (760-920 m n. m.). Mnohem v$t#í v"pov$dní hodnotu o
hypsometrické situaci netop"ra u#atého má kvantitativní vyhodnocení v"skytu v

jednotliv"ch v"#kov"ch pásmech (obr. 7) a zejména srovnání s pom$ry u netop"ra
dlouhouchého (obr. 9).
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P.auritus

P.austriacus

Podle o(ekávání spadá v$t#ina letních i zimních nález* P. auritus do st%edních
nadmo%sk"ch v"#ek 200-600 m n. m. (asi 83 % letních i zimních nález*) a

nezanedbateln" je i v"skyt v polohách nad 800 m n. m. (kolem 15 % letních),
zatímco na polohy do 200 m n. m. p%ipadá jen asi 3 % nález*. Oproti P.

austriacus jde tedy o druh s v"razn$ #ir#í ekologickou valencí. Obecn$ lze
konstatovat, &e (lenit" typ na#í krajiny s vysokou lesnatostí je pro netop"ra

u#atého zcela optimální, co& se také projevuje v prakticky celoplo#ném osídlení
na#eho prostoru. Je tedy zcela logické, &e celkov" obraz jeho roz#í%ení u nás

má %adu shodn"ch rys* s v"skytem p%edchozího druhu.

P%ehled nález* netop"ra dlouhouchého (Plecotus austriacus) z na#eho území
obsahuje více ne& 1050 lokalit dolo&eného v"skytu z 392 (tverc* sí+ového

mapování (tj. 62,9 % rozlohy !R – obr. 8). Z toho p%ipadá na trval" v"skyt (letní i
zimní) 181 obsazen"ch (tverc* (28,8 %), zbytek, tj. 211 (tverc* (33,6 %) má

prokázan" v"skyt pouze v lét$ (93 (tverc*) nebo v zim$ (118 (tverc*). Stejn$
jako netop"r u#at" i netop"r dlouhouch" pat%í k na#im nejhojn$j#ím netop"r*m;

je roz#í%en" prakticky celoplo#n$ na na#em území (jde prokazateln$ o druh
usedl" a letní i zimní nálezy tudí& mají v zásad$ stejnou vypovídací hodnotu) se

z%etelnou preferencí otev%ené a hust$ji osídlené krajiny ni&#ích a st%edních
poloh. P%es velk" po(et shromá&d$n"ch dat v#ak vytvá%í obraz jeho roz#í%ení
stále je#t$ st%ídavou mozaiku dolo&eného v"skytu a míst, kde zatím nalezen

nebyl, co& je z%ejm$ d*sledkem nestejné v"zkumné aktivity v jednotliv"ch
regionech (zejména to platí pro jeho zdánlivou absenci v polabské (ásti !eské
tabule a i v n$kter"ch dal#ích nedostate(n$ zkouman"ch regionech st%edních

!ech). Naopak v horsk"ch oblastech je jeho men#í po(etnost a& absence
o(ekávaná, i kdy& pronikání do v"#e polo&en"ch lesnat"ch oblastí v dob$

hibernace není ani u tohoto druhu zcela neobvyklé. Obraz roz#í%ení netop"ra
dlouhouchého v"znamn$ dokresluje i hypsometrické zhodnocení nález* (obr. 9).
P%esto&e distribuce lokalit co do nadmo%ské v"#ky je u obou dvojník* (srov. obr.
7 a 9) na první pohled podobná (mimo jiné i proto, &e velká (ást na#eho území
spadá do v"#kového rozp$tí 200-600 m n. m.), ukazují se tu práv$ v detailech
rozdílné ekologické nároky obou p%íbuzn"ch forem: a) v"znamná (ást letních

nález* P. austriacus (asi 10 %) se vá&e i na místa do 200 m n. m. (u P. auritus

jsou to jen asi 3 %); b) v$t#ina letních nález* u obou druh* (86 % u P.

austriacus, 83 % u P. auritus) spadá do rozmezí 200-600 m; u P. austriacus je
v#ak t$&i#t$ roz#í%ení v kategorii 200-400 m , u P. auritus v kategorii 400-600 m),

co& je je#t$ v"razn$j#í p%i srovnání zimních nález*; c) ve v"#kovém stupni 600-
800 m má P. austriacus jen 2,8 % letních a 7,8 % zimních nález*, zatímco u P.

auritus je to kolem 12 % letních i zimních nález*; d) v"skyt nad 800 m n. m. je u
P. austriacus prakticky nulov", zatímco u P. auritus je to je#t$ kolem 2 % u
nález* letních a u zimních dokonce kolem 5 %. To jsou v na#em (lenitém

prost%edí p%eva&ujících pahorkatin a vrchovin u& p%esv$d(ivé d*kazy rozdíln"ch
ekologick"ch nárok* dvou blízk"ch druh*. Nicmén$ i tak pat%í P. austriacus

(spolu s M. myotis) mezi na#imi termofilními druhy netop"r* mezi
nejp%izp*sobiv$j#í a nechybí zcela ani ve vy##ích polohách a v lesnat"ch

oblastech.
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Monitoring programs
and local communities

Netop"%i ub"vají! Tento záv$r se v pr*b$hu 20. století stal tak%ka standardním dopl)kem jakékoliv u(ebnicové
informace o t$chto savcích. Drastick"m potvrzením validity tohoto názoru se stal ne(ekan" popula(ní kolaps

jednoho z nejhojn$j#ích evropsk"ch druh*, vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) koncem 60. a
za(átkem 70. let, kdy tento druh na podstatné (ásti západní Evropy tak%ka vym%el a i na na#em území,
p%edev#ím v !echách, jeho stavy poklesly na zlomek p*vodní po(etnosti. Rovn$& v tomto p%ípad$ byl

zmín$n" trend pln$ zaznamenán a& ve finálním stadiu poklesu. Teprve tehdy za(ala b"t této skute(nosti
v$nována p%im$%ená pozornost a byly formulovány i r*zné vysv$tlující hypotézy. Diskutován byl nap%. efekt

sní&ení po(etnosti v d*sledku ztrát úkryt* a lovi#+ (i vliv chladn"ch úsek* v pr*b$hu gravidity a laktace a jimi
zp*soben"ch zv"#ení juvenilní mortality, sní&ení fertility zp*sobené chronickou otravou pesticidy apod.

P%ipomínány byly mo&né souvislosti poklesu pod hranici efektivní velikosti populace, sní&ení
pravd$podobnosti setkání v dob$ %íje nebo sní&ení natality (srv. nap%. Horá(ek 1984). Budi& konstatováno, &e
práv$ u vrápence malého, druhu striktn$ zimujícího v dob%e kontrolovateln"ch podzemních zimovi#tích, mohl

b"t p%i dostatku pozornosti cel" proces sledován velmi zevrubn$ ji& od samého po(átku.  Poh%íchu k tomu
nedo#lo a ji& tato skute(nost se stala jedním z impuls* soustavného monitorování netop"r* v podzemních

zimovi#tích, které se práv$ v na#ich podmínkách stalo zásadní pr*b$&nou platformou chiropterologické
aktivity.

V posledním desetiletí je soubor monitoprovacích program* zna(n$ roz#í%en o sledování letních kolonií,
monitoring lovi#+ a loveck"ch spole(enstev ci monitoring pom$r* v urbánních satnovi#tích. T$mto aktivitám

budou v$novány samostatné odstavce,  následující stránky jsou soust%ed$ny na monitoring podzemních
zimovi#+, kter" tradi(n$ p%edstavuje základní  slo&ku programového souboru a rozsahem dat, úrovní

formalisace a délkou sledování se %adí k nejpropracovan$j#ím program*m podobného typu v Evrop$.
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My#lenkov" rozvrh projektu formulovali Ji%í Gaisler a Vladimír Hanák (1969a,b) jako program dlouhodobého
sledování popula(ních zm$n, kter" by m$l poskytnout objektivní odpov$di na otázky jako:  M$ní se skute(n$
po(etnost netop"r*? Li#í se v tomto sm$ru jednotlivé druhy, jednotlivé regiony a typy zimovi#+ ? Jaká je povaha
t$chto zm$n? Které faktory se tu uplat)ují?

Metodika, historie a pr#b&h projektu
Projekt zapo(al v roce 1969 za ú(asti 5 pracovník* (Gaisler, Hanák, Horá(ek, Nevrl", -alman) s 15 modelov"mi
lokalitami, reprezentujícími hlavní tradi(n$ sledované oblasti a typy zimovi#+. Vstupní metodick" rozvrh s(ítání byl
následující: omezení náv#t$v modelov"ch zimovi#+ na (a) jedinou kontrolu za zimu (v&dy konec ledna-za(átek
února), zahrnující (b) zvlá#t$ detailní prohlídku zimovi#t$, provád$nou  ka&doro(n$ stejn"m zp*sobem, a (c)
zaznamenání v#ech nalezen"ch netop"r*. V první fázi s(ítání (1969-1979) zahrnoval metodick" rozvrh akce
rovn$& individuální identifikaci v#ech jedinc*, s po&adavkem, aby ve#kerá manipulace s netop"ry (krou&kování,
vá&ení, vypu#t$ní) byla provád$na ihned po vyru#ení, p%ímo na míst$ a s minimalizací ru#ivého efektu.
B$hem prvních let projektu byl po(et sledovan"ch lokalit roz#í%en na 29 (srv. Gaisler 1975 a 1976) a ji& první
souborné shrnutí prvního p$tiletí akce (Gaisler 1975) ukázalo mimo%ádnou cenu získan"ch dat. Poprvé tak byl v
evropském m$%ítku statisticky prokázán ne(ekan" nár*st po(etnosti u netop"ra vodního (Myotis daubentonii) a
nazna(eny alternativní popula(ní tendence u jin"ch druh*. V dal#ím souborném shrnutí po deseti letech akce
(Bárta et al. 1981, Gaisler et al. 1981) byla nashromá&d$ná data (23 lokalit, 203 kontrol, 6855 nález*, 4643 kus* a
16 druh*) hodnocena aplikací série cenologick"ch technik a srovnávána i co do specifik jednotliv"ch typ* zimovi#+
a odli#ností mezi regiony. Byl jednozna(n$ prokázán obecn", celoplo#n" charakter po(etnostních trend*
nejhojn$j#ích druh* a z%etelné mezidruhové odli#nosti v t$chto trendech: pozitivní popula(ní v"voj u Myotis
daubentonii, nov$ v#ak i masivní pokles u dal#ích, do té doby nejb$&n$j#ích druh* - netop"ra velkého (Myotis
myotis, o 55% za 10 let) a netop"ra dlouhouchého (Plecotus austriacus), p%ipomínající popula(ní v"voj u
Rhinolophus hipposideros na po(átku sedmdesát"ch let. V t$chto souvislostech jsme konstatovali, &e poklesové
tendence jsou u v#ech t$chto druh* mnohem mén$ nápadné v ji&n$j#ích resp. v"chodn$j#ích (ástech
sledovaného území, v(etn$ Moravy a Slovenska, a &e patrn$ nikoliv náhodou shodn" trend nacházíme práv$ u
t$chto t%í druh*, které se na na#em území objevují teprve v historické dob$, zjevn$ v návaznosti na po-neolitické
zm$ny krajiny.
Zhodnocení prvního desetiletí s(ítání vyústilo tedy v (1) predikci drastického poklesu po(etnosti (analogického
extink(ním trend*m u  R. hipposideros) u n$kolika dal#ích druh*, zejm. M. myotis, B. barbastellus a P. austriacus,
v (2) konstatování, &e v následující etap$ monitorování bude nutné ru#iv" vliv krou&kování a manipulace úpln$
vylou(it.

V roce 1981 jsme tedy zahájili novou etapu s(ítání inovovanou vylou(ením ru#iv"ch efekt*  manipulace s
netop"ry, rezignací na individuální identifikaci jednotliv"ch kus* a omezením vlastního s(ítání na vizuální
druhovou identifikaci  a v"sledného datového záznamu na prosté po(etnosti jednotliv"ch druh*. S tímto
rozvrhem probíhá akce a& do sou(asnosti. Díky zjednodu#ené metodice jsou jednotlivé kontroly ostatn$
(asov$ mén$ náro(né a rovn$& díky p%ílivu mlad#ích zájemc* bylo tak mo&né ji& v prvních letech této fáze
s(ítání spektrum monitorovan"ch lokalit podstatn$ roz#í%it. V sou(asné dob$ tak ka&doro(n$ sledujeme p%es
500 podzemních zimovi#+.  Podrobn" p%ehled nejv"znamn$j#ích  (celkem 380 lokalit) poskytuje série 40
sd$lení zahrnut"ch do monotematického (ísla sborníku Vespertilio (5, 2001).

V"sledky: v"voj situace v letech 1969-2002
Podkladem následujících hodnocení je soubor datov"ch sérií t"kajících se 380 nejv"znamn$j#ích netop"%ích
zimovi#+ (celkem  200 000 ex.), tak jak byly shrnuty v 39 obsáhl"ch sd$leních zahrnut"ch do zvlá#tního (ísla
(asopisu Vespertilio (5, 2001).  Sledovaná zimovi#t$ pokr"vají 206 (tverc* standardního mapování. Nejúpln$ji
jsou pokryty tradi(n$ dlouhodob$ sledované oblasti jako st%ední !echy, ,umava, Moravsk" kras, Podyjí,
Jeseníky a Oderské vrchy, Liberecko a Podkrkono#í, v$t#ina sledovan"ch zimovi#+ má charakter opu#t$n"ch
d*lních d$l (203), resp. krasov"ch jeskyní (118), v men#í (ásti jde o sklepení a dal#í úkryty v lidsk"ch
stavbách (135). Jednotlivé typy zimovi#+ i jednotlivé oblasti se pom$rn$ zna(n$ li#í strukturou zimujících
spole(enstev, v %ad$ ohled* je v#ak jejich v"pov$' o dlouhodob"ch trendech p%ekvapiv$ shodná. Tyto
skute(nosti se pokusíme ilustrovat v následujících odstavcích.
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•A: St%ední $echy - opu(t&né (toly: V  oblasti st%edních !ech je sledováno celkem 145 podzemních zimovi#+, 8
z nich je monitorováno po cel" úsek s(ítání, u n$kter"ch z nich jsou k disposici srovnatelná data ji& od roku 1955.
P%ehled záznam* o slo&ení zimujícího spole(enstva ve 3 representativních lokalitách této oblasti (#toly lomu
Kozel v Srbsku, komplex #tol lom* Velká Amerika a Malá Amerika u Mo%iny) v pr*b$hu posledních 50 let
poskytují obr 2-4. V"voj situace celkov$ charakterizují vedle v"#e popsan"ch trend* v prvním desetiletí s(ítání (tj.
úbytek u vrápence malého, netop"ra velkého a netop"ra dlouhouchého, nár*st po(etnosti u netop"ra vodního)
v"razná zm$na od po(átku 80. let: zejména setrval" nár*st stav* M. myotis, zprvu pozvoln", od roku 1990 tak%ka
exponenciální, podobn$ jako u  B. barbastellus. U vrápence malého, kter" byl ji& na po(átku s(ítání vzácností a
nebyl ani v první etap$ monitoringu krou&kován a ru#en, pokra(ovalo sni&ování po(etnosti a& do poloviny
osmdesát"ch let, kdy jedin"mi zimními doklady bylo n$kolik (3-5) kus* v hlavním zimovi#ti tohoto druhu v
Kon$prusk"ch jeskyních. Od poloviny 80. let v#ak nejen zde lze konstatovat pomal" av#ak setrval" nár*st
po(etnosti.
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•B: Zimovi(t& v horsk"ch oblastech ()umava, Krkono(e, Jeseníky),
v$t#inou opu#t$ná d*lní díla, charakterizují nemalé odli#nosti mezi jednotliv"mi
lokalitami. Práv$ zde se setkáváme s masov"mi koloniemi netop"ra (erného a
na po(átku s(ítání byly tyto lokality jedin"mi místy dolo&eného v"skytu dal#ího
chladnomilného druhu, netop"ra severního (Eptesicus nilssonii) na na#em
území. Pom$ry – v(etn$ odli#ností mezi jednotliv"mi lokalitami – charakterizují
záznamy ze (ty%ech lokalit z r*zn"ch horsk"ch oblastí, shrnuté v obr.  5-8
(Schwarzenbersk" kanál na ,umav$, Herlíkovické #toly v Krkono#ích, Bílá
Desná v Jizersk"ch horách a Malá Morávka v Jeseníkách). Vedle rychlého
vymizení kolonie B.barbastellus – na n$m& se ov#em v r*zn"ch lokalitách
podílely i jiné vlivy (nap%. p*sobení náhodného predátora) je zde ji& od po(átku
70. let z%ejm" zprvu pomal", ale setrval" vzestup po(etnosti nejen u netop"ra
vodního a netop"ra u#atého, ale zejména u do té doby velmi vzácného netop"ra
severního. I kdy& ve v#ech takov"chto p%ípadech nutno zvá&it i mo&nost
metodického ovlivn$ní v"sledk* (podrobn$j#í kontroly apod.) v p%ípad$ tohoto
druhu je zm$na situace více ne& z%ejmá – jde o setrval" nár*st, v"razn"
zejména po roce 1984, a postupné #í%ení i do ní&e polo&en"ch území, kde nikdy
v minulosti zji#+ován nebyl. Rovn$& u B. barbastellus je od konce 80. let patrné
pr*b$&né zvy#ování po(etnosti a od 90.let (t.j. s jist"m zpo&d$ním proti ní&inn"m
oblastem) také u netop"ra velkého a vrápence malého.
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C: Krasové jeskyn& st%ední a ji'ní
Moravy p%edstavují zcela odli#n" typ
zimovi#+. Jejich osazenstvo
charakterizuje p%evaha teplomiln"ch
prvk* resp. forem, které jsou svou
úkrytovou strategií jednozna(n$ na
jeskyn$ vázané. V na#ich podmínkách
to jsou zejména R. hipposideros, M.

myotis a M. emarginatus. Moravské
krasové jeskyn$ jsou tedy ideálními
lokalitami práv$ pro monitoring t$chto
druh*, u nich& byl po zhodnocení
v"sledk* první etapy s(ítání o(ekáván
nejdramati(t$j#í popula(ní úbytek.
Nicmén$ i zde (srv. obr. xx-xy), ve
shod$ s pom$ry v jin"ch oblastech, byl
konstatován jednozna(n" vzestup
po(etnosti, po(ínající kolem roku 1984,
kter" navíc – na rozdíl od v$t#iny
ostatních oblastí – doznává zde
z%eteln$ vy##í intensity. V této
souvislosti t%eba p%ipomenout, &e
popula(ní pokles R. hipposideros a M.

myotis v 70.letech byl zde (podobn$
jako na Slovensku) mnohem mén$
z%eteln" ne&  v !echách (a v západní
Evrop$).
P%esto, (i práv$ proto zde pro vzestup
po(etnosti zji#+ujeme hodnoty naprosto
ne(ekané: u M. myotis - od 1979
zhruba o 500%,  u R. hipposideros - od
1985 rovn$& o 500 %,  u M.

emarginatus,  kter" do 90. let pat%il k
vysloven"m vzácnostem, pak
zaznamenáváme od roku 1995 nár*st
tak%ka exponenciální.
V sou(asnosti je v oblasti sledováno
celkem XXX zimovi#+, st%ední ro(ní
po(etnost v nich zde dosahuje XXXX
ex.
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35,64,65,66,67,68,69,71,56,1
23,145,146,188,526,633,689,
639,778,1023
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Pou'itelnost dat a realita dokumentovan"ch trend#
V"sledky monitorování netop"%ího osazenstva podzemních zimovi#+
ukázalo, &e v pr*b$hu posledních 35 let do#lo k ne(ekan$ rozsáhl"m a i co
do trend* po(etnosti u jednotliv"ch druh* dosti netriviálním zm$nám.
Bohu&el, stejn$ jako u jakéhokoliv jiného monitorovacího programu,
vyvstává p%i hodnocení t$chto v"sledk* otázka, nakolik jde o skute(n$
reálné trendy a nakolik je jejich jevov" obraz ovlivn$n chybami zvolené
metody a dal#ími faktory, omezujícími faktickou v"pov$dní hodnotu
nashromá&d$n"ch dat. V daném p%ípad$ je tak namíst$ otázka: není
nár*st po(etnosti u druh*, u nich& jsme v prvním desetiletí zaznamenali
v"razn" pokles, jen v"razem zotavení místních populací po období
krou&kování? Bylo-li by tomu tak, bylo by na míst$ tázat se zda lze v*bec
brát v"sledky s(ítání vá&n$? Jsou v*bec k n$(emu?  Jin"mi slovy: Nakolik
zaznamenaná data odrá&í skute(né popula(ní trendy a jejich kauzální
souvislosti?
Odpov$' na takovéto otázky poskytuje srovnání pom$r* v r*zn"ch
lokalitách a to i v lokalitách, které nebyly za%azeny do první etapy s(ítání a
kde neprobíhalo krou&kování a ru#ení netop"r*. Takov"chto lokalit je
na#t$stí vzhledem ke stávajícímu rozsahu programu velké mno&ství –
ukázku po(etnostních trend* zaznamenávan"ch v takov"chto zimovi#tích
sk"tají obr. 12-15 (Javo%í(ské jeskyn$ a t%i lokality dostupné pouze
náro(nou alpinistickou technikou, které d%íve nebyly v*bec nav#t$vovány:
Horní Újezd u Svitav, #tola Franz Franz v Jeseníkách a d*l Zálu&ná 2
v Beskydech). I zde jsou z%ejmé tyté& trendy, zmi)ované v p%edchozích
odstavcích a nár*st po(etnosti za posledních 20 let, zejména u vrápence
malého, zde dosahuje op$t tém$% 500%.
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Shora p%edlo&ená data tedy ukazují, &e tak%ka ve v#ech
lokalitách zji#+ujeme tyté& trendy a -  kupodivu - i podobné
rychlosti zm$n po(etnosti, p%inejmen#ím pro úsek posledních
15 let  u R. hipposideros,  a M. myotis (200-600%) i B.

barbastellus (tém$% o 100%).
Je ale odhad intenzity po(etnostních zm$n, odvozen" z t$chto
dat (#estinásobné zv"#ení velikosti populace apod.!),
skute(n$ realistick"?  Prvním faktorem, kter" je zde t%eba vzít
v potaz, jsou sociální a behaviorální aspekty osídlení zimovi#+
a tvorby zimních kolonií. Na jedné stran$ je t%eba zde uvá&it
(1) extrémní citlivost velk"ch shluk* na jakékoliv, i zcela
minimální vyru#ení a rychl" rozpad masov"ch kolonií
v d*sledku kaskádového efektu (tento jev je jasn$ dolo&en u
masov"ch kolonií B. barbastellus (i P. pipistrellus). Na druhé
stran$ je v#ak sou(asn$ t%eba po(ítat s tím, &e (2) nár*st
po(etnosti neru#en"ch kolonií probíhá prost%ednictvím
sociálního u(ení a má tak exponenciální charakter.
Zdá se tak, tedy, &e z uveden"ch d*vod* jsou odhady
popula(ních zm$n, vyvozené z pom$r* v masov"ch
zimovi#tích, nadhodnocené. T%eba zd*raznit, &e v plné mí%e to
platí jak pro negativní tak pro positivní po(etnostní zm$ny.
Paradoxn$ tak, práv$ zdánliv$ nejcenn$j#í data
z nejbohat#ích zimovi#+ mohou b"t nejvíce zkreslená. Jejich
v"pov$' je tedy t%eba korigovat v"sledky z pr*m$rn"ch a málo
obsazen"ch zimovi#+, které na první pohled byly málo d*le&ité
a nep%íli# atraktivní. Na#t$stí, vzhledem k mimo%ádnému
rozsahu na#í akce po roce 1981 je rovn$& takov"chto dat
k disposici velmi zna(n" objem a podíl takov"chto mén$
v"znamn"ch zimovi#+ na celkovém po(tu sledovan"ch lokalit
v pr*b$hu monitorovaného období zvy#uje. I tak, jak ukazuje
srovnání zimy 1970, 1985 a 2001 co do celkového po(tu
zaznamenan"ch netop"r* a pr*m$rné po(etnosti na jednu
lokalitu (obr. x16), v obou sm$rech je  vzestupn" trend zcela
z%ejm". Jednoduchou kalkulací lze pak celkové po(etnostní
trendy zaznamenané v celém souboru ze v#ech lokalit
korigovat pr*m$rnou abundancí v jednotliv"ch zimovi#ti a
získat realistick" odhad faktické intensity zm$n – tyto v"sledky
jsou shrnuty v obrázku x17.
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Fig x16X:  Total number of bats
recorded in all hibernacula
monitored in 1970, 1985 and
2001, respectively, and average
numbers per single hibernaclum
in the respective years (upper
right).

Fig x17X:  Absolute mean
abundances of particular
species per an average
hibernaculum in the years
1970, 1985, and 2001.
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Jin"m typem objektivizujícího srovnání je anal"za situace ve v"b$ru reprezentativních zimovi#+ zahrnujících co
nej#ir#í spektrum oblastí, typ* a po(etnostích situací. V"sledky takovéto anal"zy jsou shrnuty v obr. ZZ, kter"
ukazuje pr*m$rné hodnoty nejvy##ích po(etností v souboru 35 reprezentativních zimovi#tích v sérii 10 p$tilet"ch
úsek* pokr"vajících celé uplynulé p*lstoletí. I toto srovnání prokazuje nejen shora diskutované trendy, ale rámcov$
i tyté& intenzity po(etnostních zm$n, které jsme dolo&ili p%edchozím srovnání (viz p.XX). Není bez zajímavosti, &e
velmi podobnou situaci (s pon$kud (asn$j#ím nástupem positivních tendencí po(etnostního v"voje)  ukazuje i
analogické hodnocení dat z vybran"ch zimovi#+ Slovenské republiky (obr. x19), vyu&ívající data shrnutá ve sborníku
Vespertilio 6 (2002).
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Celkov$ tedy v"sledky na#eho programu celkem spolehliv$ ukazují
následující abundan(ní zm$ny:

* U M. myotis, R. hipposideros   plo#n" (celoevropsk") abundan(ní
pokles v 70.letech a nár*st od za(átku 80.let (nyní zhruba 2x vy##í
po(etnosti)
* Pr*b$&n" nár*st u M. daubentonii od 70. let (dnes 3x po(etn$j#í
ne& v roce 1970)
* Mimo%ádn$ intenzivní nár*st po(etnosti a plo#né #í%ení u M.

emarginatus (v !esku od po(átku 90. let., na Slovensku ji& d%íve)
* Nár*st a plo#né #í%ení u E. nilssonii od po(átku 80.let
* Postupn" nár*st stav* také u B. barbastellus

* Souvisl" abundan(ní pokles (od 70. let, s v"jimkou posledních 3
let) u P. austriacus.
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Ecology and
behaviour
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d

Assembling a cluster and
thermal behaviour of a

maternity colony
Thermal behaviour of a maternity colony is the topic of considerable importance.

With aid of daily torpidity bats can spare a considerable amount of energy what
is essentially important particularly in the late lactation  when the energetic
demands upon lactating females are enormous. This contrasts to the early

lactation when a high temperature is neccessary for proper development of
juveniles. Clustering behaviour and factors of its variation seems to be the

substantial component of the adaptations that manage the dilemma. Several
studies undertaken In Czech Republic have adressed just that topic. Myotis

myotis has been a typical model subject of them.

Thermovision images illustrate
thermoregulatory dynamics  in a maternity
colony of Myotis myotis during night fly in a
stage just between the early and late lactation
(castle To(ník, 16 June 2008). Note (a)
extensive heat production by adults prior
leaving the roost, (b) a prolonged  thermal
imprint of a colony lasting nearly a hour after
departure, (c) active rearrangements of
remnant clusters by juveniles including
intensive heath production particularly around
(d) temporal midnight arrivals of mothers. (e)
After that the juvenile clusters grow more
compact and their temperature  decreases
until (f) morning arrival of mothers. The arrival
is associated with extensive rearrangements in
spatial dislocation of all individuals both adults
and juveniles while (g) a pronounced heat
production takes place much later - after the
daily design of cluster is established.

g

f

f

e
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Nine years of regular study of a resident
population of P.nathusii in a model area in S-
Bohemia (standardised whole night controls
each two weeks, contious acoustic recording of
male vocalization etc. ) revealed a huge
amount of data on biology of that species. The
study was particularly focused on behaviour,
roosting strategy and territoriality of males in
order to reveal the possible specificities in
mating system related to long distance
migrations well known in that species.

Pipistrellus nathusii : a
detailed study of a
resident population
1998-2008  H.Jahelková

Males occupy the roosts (territories) along migration
pathways, and perform there loud and intensive acoustic
advertisement display. In the study area the number of
resident males varied from 13 (2003) to 32 (2001).

The advertisement call is composed of several contrasting
motiffs (A-E) including a greatly variegated social calls of
females and juveniles (D). The calls are presented either
during song-flight (SF) or as a sedentary display (SD, from a
roost as a rule)

Mean and marginal values of the end frequency of B (B enf)
and the lowest frequency of c3 (lof c3) was found higly
specific for individual males, enables their individual
recognition in the field. The state of these variables is
individually specific and invariant throughout life of
individuals (up to 8 years in two males) and serves probably
as an acoustic signature of particular males.

Fig. XX:  Syntactic
structure of advertisements
calls (Percentages of the
respective motiffs
transitions) throughouth
the season. Note
considerable increase in
complexity in peak of
mating season.

Fig XX: An
idealized structure

of a male
advertisement call
in P.nathusii with
distinguishing of

particular motiffs.
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13 Sept
2004

17 Aug
2004

The dyadic males sharing a vocalisation site performed synchronized advertising vocalisation and exhibited
synchronized activity pattern throughout the season  (as examplified in Fig XX with males 12a and 12b in 2004).
The regular appearance of synchronous vocalization of dyadic males is surprising. We can hypothesize that such
a  behaviour is driven by immediate effects of the amplified outcome acoustic image of the site in increase of its
attraction for females, or groups of females during autumn migrations. Such busy sites apparently attract also the
alien (migrating?) males, which can perform there a strategy of satellites or sneaks.

Fig. XX: Two expamples of whole night
records of vocalization activity in dyadic males
12a and 12b. Note obvious synchronisation.

Fig XX:  Sonogram of a typical vocal activity in
dyadic males (12a, 12b) with cooperative
coverage of whole  frequency range and
situation context  (note 12b: SD/SF, 12a

SF/SD)

The advertising vocalisation is concentrated repeatedly at specific vocalisation sites centered with a roost
of resident male as a rule. The resident males tend to colonize the same roost in subsequent seasons
(2.05 year on average), 12 males used the same roost for three and more seasons, two of them (6a,12a)
for 7 years,  the other two (no. 4 and 12b) even for 8 years. 28 resident males (i.e. 61 % of 46 recorded
during the study period) roosted at least one season in closest vicinity (1-29 m) to a roost of an other
resident male. Such groups were composed of two (5 vocalization sites) or three resident males (3
vocalization sites). The average duration of a dyadic association of two males was 2.60 ± 1.89 years. The
longest duration was observed in males 12a and 12b (7 years), which, incidentally, were nearly identical in
one of two individually specific acoustic variables (lof c3 in sense of Jahelková et al. 2008).

The mating system of Pipistrellus nathusii :
does not fit to the resource-defence model predicted for all
temperate bats, the model species including, because of
*aggregation of male roosts, *long-lasting dyadic or triadic
male groups, *cooperative advertisement, *a minute value of
the „resource“ (roost) - obviously none for females (typically:
low quality fissures nearby a colony roost). In these respects it
corresponds to the lek mating system at least in * general
appearance of the situation in busy vocalisation site, e.g.
song-flights of multiple alien males, * highly specialized
acoustic advertisement of males and * way of its perfomace
(incl. synchronous vocalisation), * spatial activity of males
limited to their vocalisation sites (cf. radiotracking data), while,
at the same time it  differs from a typical lek system  at
least by: * a large number of mutually separated vocalisation
sites, * small size of advertising groups centered with resident
males roosting at the sites as using it as their foraging
grounds as well *long-lasting dyadic associations among
particular resident males and their cooperation.
All these characters suggests that the mating system is
designed, first of all, in respect to female choice. This
connclusions seems to be well supported also by other
specificities of the species in study, among other e.g.:
*intensive, highly ritualized advertisement with *rather
complex structure of the calls containg even *acoustic
signatures of each particular male (motiffs B,C) and
*components taken from repertoire of mother-young
communication (motiff D), *aggregations in vicinity of
nurseries etc., * a large variety of strategies observed in males
(resident dyadic, resident solitary, migratory, sneaks etc.).
Supposedly: correspondingly variegated are perhaps also the
criteria of female choices which all makes the mating system
quite plastic and variegated.
The aggregation of males, cooperative advertisement and
even the essential role of female choice in the mating system
of Pipistrellus nathusii can be looked upon as adaptation to
specificities of life history of the long-distance migratory bat,
where the role of particular roosts for spatial organisation of a
population can be minute (comparing to the non-migrating
roost specialists which social integrity is primarily based on
social tradition of particular roosts).
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Aggregated roosting of males Myotis myotis

in highway bridges

In 2008 we begun a regular study of bat
assemblages occupying the spaces inside body
of three highway bridges. These spaces are
temporarily exploited by several bat species
(Pipistrellus ppistrellus, Nyctalus noctula,

Plecotus auritus, Myotis mystacinus) .Two
bridges  serve as regular roost for quite a rich
assembly of Myotis myotis. In both instances, the
assembly is composed predominantly of males
occupying there regular territories (preferably the
open hollows in concrete walls) throughout the
season, and in one site (Voznice) a small
maternity of ca 70 females was present. The
harem groups were first observed in mid-July
without being accompanied by harem postures
and typical mating behaviour of males otherwise
quite typical in August and September when
number of harems reached maximum (i.e. 21
and 19 respectively). At the late part of the
season (second half of September, October) only
juvenile females took part in the harem groups.
The case suggests that also in the species like
Myotis myotis which otherwise exhibits a well
pronounced territoriality of males the aggregated
pattern in male  territories and supression of
male territoriality may take place. Whether it is
driven by high population density or attractivity of
the roosts due to their cave-like condition or due
to social tradition of these roosts in female part of
the population is to be answered by further
study.

Ivan Horá(ek

Fig. XX:  Male and harem roost in left
and right bridge in Voznice and
seasonal dynamics in male roost
occupancy.

Fig. XY:  Male and harem
roosts in a bridge in Bernatice

throughout the season of 2008

Morphology and
taxonomy
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3D Scatter Image Plot (bats 76v*132c)

P.pipistrellus (n= 227 records)

P.pygmaeus   (n=  35 records)

3D Scatter Image Plot (bats 76v*132c)

P.pygmaeus

P.pipistrellus
lineage

lineage

Plecotus kolombatovici,

Karpathos



25

Miocene bats in N-Bohemia and Myotis-like ancestors of
non-myotine vespertilionids
The sections of the Early Miocene (MN3-4) forest lake
deposits in NW Bohemia opened by giant coal mines yeldied
rich assemblages of bat remains (about XXX items,
particularly in MN4 site Merkur-North). In contrast to other
European sites of that age (which are mostly karst cave
deposits with numerous rhinolophids), here various clades of
vespertilionids clearly predominated. Vast majority of them
exhibit a complete dentitions corresponding to extant Myotis.
Nevertheless, in degree of M3 reduction, compression of
unicuspids, robustness of jaws or in development of
processus spinosus at distal epiphysis of humerus  these
forms exceeds variariation in extant genus Myotis, and
consequently are considered to represent rather the
ancestors of the clades in which the respective characters are
even more pronounced (e.g. Eptesicus). A new genus
Hanakia was established for them with a large-sized type
species H.fejfari Horá(ek, 2001, resembling Eptesicus

serotinus group in most characters but with a Myotis-like
dental formula. Besides that and a medium-sized form
Hanakia antiquus (Gaillard, 1899) which predominated in the
sample, also several other species were identified including a
new species Miostrellus egeriensis Horá(ek, 2001
supposedly related to extant genus Hypsugo. The bat
assemblages recorded in the N-Bohemian coal deposits
suggest that vespertilionids of the Early Miocene were
essentially non-cave-dwellers and that the particular clades
were just at the beginning of further radiation and with a
primitive dental pattern resembling a dentition of Myotis.
Correspondingly to other European record, the situation found
in the N-Bohemian basin suggests that just in the period of
Early Miocene the phylogenetic morphoclines were oriented
into the direction characterizing the extant elements of the W-
Palearctic fauna.

Ivan Horá(ek

Tab.1: List of records of the Early Miocene (MN3-4) bats in N-Bohemia (MNI)
Sp. / site: Merkur N Ahníkov Dolnice 3 Citice

Rhinolophus sp. 1 - - -
Hanakia antiquus 18 1 1 -
Hanakia fejfari 3 1 - -
Miostrellus egeriensis - - - 1
Eptesicus cf. noctuloides 1 - 1 -
Nyctalus storchi 1 - - -
Mormoopterus helveticus 1 - - -
Tadarida engesseri 1 - - -

Fig 2: Hanakia fejfari Horá(ek, 2001
Fig 3: Miostrelus egeriensis Horá(ek, 2001

Fig.1:  An earial view of a giant coal mine Merkur North near Chomutov,
finding place of a rich Early Miocene (MN4) assemblage including bats
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Bats of
the Eastern Mediterranean and

the Middle East

Bats of the Eastern MediterraneanBats of the Eastern Mediterranean. Part 1-6

1.Turkey: Benda & Horá!ek 1998

2.Greece:  Hanák et al. 2001

3.Bulgaria:  Benda et al. 2003

4.Syria:  Benda et al. 2006

5.Cyprus:  Benda et al. 2007

6. Sinai: Benda et al. 2008

In prep.:  Crete, Lebanon, Iran, Yemen, Libya,

V"zkum netop"r* Balkánu, v"chodního st%edomo%í a Blízkého V"chodu, t.j. Oblastí p%edpokládan"ch refugií
st%edoevropské fauny,  p%edstavuje od pion"rsk"ch v"prav Hanáka a Gaislera v padesát"ch a #edesát"ch
letech (...CITACE ....) setrval" p%edmet zájmu (esk"ch a slovensk"ch zoolog*. Jejich v"sledky v nejednom
p%ípad$ p%edstavují první ucelené informace o netop"%í faun$ jednotliv"ch zemí této oblasti (..CITACE..) a
ve sbírkov"ch fondech místních institucí (zejm. Nár. Museum, P%fUK, IBO AV aj.) jsou k dispoci mimo%ádn$
hodnotné sbírkové forndy umo&)ující detailní taxonomickou anal"zu v"vojov"ch vztah* stt%edoevropsk"ch
a v"chodomediteránních populací.  Na tento základ navazuje i rozsáhl" projekt „Bats of the Eastern
Mediterranean“ zahájeny po(átkem 90.let . V jeho rámci jsou pravideln$ po%ádány v"zkumné v"pravy do
nejmén$ znám"ch oblastí regionu a prost%ednictvím díl(ích projekt* je postupn$ prohlubována znalost o
biogeografiké skladb$ netop"%í fauny regionu a taxonomick"ch, ekologick"ch a biogeografick"ch
charakteristikách zastoupen"ch druh*.  Velmi v"znamn"m v"stupem projektu se stala serie monografií
„Bats of the Eastern Mediterranean“ shrnující v#echny informace o nálezech netop"r* na území
p%íslu#n"ch zemí. Dosud bylo vadáno celkem 6 díl* o úhrném rozzahu tém$% 800 stran.

O netop"rech V"chodního st%edomo%í je tak dnes k
disposici pom$rn$ bohatá evidence (v(etn$ dal#ích
shrnutí tématu (jako nap%.monografie Mendelsohna a
Yom-Tova (1999) o savcích Izraele), k disposici
máme tak komplení databasi v#ech nález* a s takto
uspo%ádan"mi daty je mo&né provád$t podrobné
biogeografické a srovnávací anal"zy. N$které z jejich
v"sledk* zmi)ujeme i na následujících stránkách.

12,55,26,414,687,775,888,1412,
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OBU:  ALB MAC BULG GRE Gisl  CRET CYPR TURK SYR LB TOTpart  Iran  Iraq  Cyren  Egypt  Jord  Israel  TOT all  
 

Raegy 0 0 0 0 0 0 50 18 5 26 99 8 0 0 22 7 17 153 

Rmicr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 22 2 0 8 3 20 58 

Rhard            11 3 0 0 0 0 14 

Rcyst 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 9 5 26 45 

Rmusc            17 0 0 0 0 0 17 

Tnudi 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 10 10 22 0 8 3 10 63 

Tperf            3 0 0 9 2 5 19 

Ntheb            0 0 0 15 1 11 27 

Rferr 16 13 296 37 16 25 12 124 25 30 594 32 3 0 0 4 18 651 

Rcliv            0 0 7 15 4 18 44 

Rboch            1 0 0 0 0 0 1 

Rhipp 4 9 272 28 6 16 18 79 10 23 465 18 1 0 5 2 27 518 

Reury 5 7 104 14 3 0 0 56 2 12 203 13 0 0 0 2 4 222 

Rmehe 0 2 29 11 1 0 0 24 6 0 73 5 3 3 6 1 4 95 

Rblas 6 3 60 13 10 11 10 29 3 2 147 20 0 0 0 8 7 182 

Atrid 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 17 6 0 14 2 20 69 

Tpers            4 0 0 0 0 0 4 

Mmyo 10 9 184 25 6 0 0 70 7 6 317 0 0 0 0 0 5 322 

Mbly 6 7 116 30 10 13 4 93 10 8 297 50 2 0 0 0 6 355 

Mbech 1 0 37 8 0 0 0 6 0 0 52 3 0 0 0 0 0 55 

Mnatt 2 1 34 10 2 0 11 17 6 6 89 2 0 0 0 1 11 103 

Mtsch 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 

Mscha            5 0 0 0 0 0 5 

Mema 1 1 71 17 2 5 2 29 5 5 138 17 0 0 0 1 9 165 

Mbra 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 

Mmyst 1 2 9 1 0 0 0 3 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

Maura 0 8 22 19 0 2 0 12 4 2 69 2 0 0 0 0 0 71 

Malca 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7 

Mdau 2 1 36 7 0 0 0 7 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53 

Mcap 6 3 79 22 5 2 0 43 13 11 184 8 1 0 0 1 10 204 

Mdasy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vmur 1 1 23 6 1 0 0 3 0 0 35 6 0 0 0 0 0 41 

Eser 5 4 78 17 8 8 6 44 13 6 189 22 0 0 0 0 4 215 

Eana 0 0 0 0 7 0 1 19 4 3 34 9 2 0 0 0 0 45 

Ebot 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 7 14 0 5 3 25 64 

Enils 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

Ebobr            1 0 0 0 0 0 1 

Enasu            5 6 0 0 0 0 11 

Nschl            0 0 0 2 0 0 2 

Hsav 4 6 67 27 10 18 9 22 11 21 195 13 0 0 0 0 2 210 

Harie            0 0 0 10 3 19 32 

Harab            1 0 0 0 0 0 1 

Ppip 1 9 28 16 3 4 2 90 16 23 192 42 0 0 0 0 1 235 

Ppyg 2 0 1 19 5 0 3 2 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 

Phana            0 0 7 0 0 0 7 

Pnath 1 4 28 24 1 0 0 6 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64 

Pkuh 2 6 9 29 13 15 35 53 68 23 253 62 26 21 31 5 53 451 

Pruep            0 4 1 5 0 6 16 

Nnoc 3 5 92 8 2 0 0 6 4 2 122 4 0 0 0 0 2 128 

Nleis 1 1 13 27 1 0 2 7 0 0 52 7 0 1 0 0 0 60 

Nlasi 0 0 11 10 0 0 1 2 0 0 24 1 0 5 0 0 0 30 

Ohem 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 13 15 2 1 14 6 19 70 

Bbar 0 1 23 3 0 0 0 7 0 0 34 1 0 0 0 0 0 35 

Bleuc            4 0 0 7 0 4 15 

Paur 1 0 28 5 0 0 0 3 0 0 37 1 0 0 0 0 0 38 

Pmacr 1 0 0 3 0 3 0 14 5 0 26 7 0 0 0 0 1 34 

Paus 2 4 100 7 0 0 0 5 0 0 118 0 0 0 0 0 0 118 

Pkolo 0 0 0 8 3 4 7 12 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 

Pgai            0 0 11 0 0 0 11 

Pchri            0 0 1 20 4 15 40 

Min 9 12 175 21 9 7 7 86 9 9 344 29 1 1 0 2 5 382 

Tten 3 3 10 15 9 23 7 32 16 8 126 16 1 12 12 9 55 231 

Taegy            3 0 0 2 0 0 5 

 

sp (07)  25  25  33  31  23  15  18  37  27  20  44  44  18  13  20  23  32  63  

N rec  96  122  2156  573  170  171  205  1213  342  333  5381  652  118  86  253  110  486  7086  

 

sp  (97 ) 24  22  29  27  17  17  16  32  12  16  38         

N rec  96  109  1112  409  122  62  43  757  24  66  2770         

 

Tab. XX: Po(tx nález* jednotliv"ch druh* netop"r* ve v"chodním stt%edomo%í (del hlavních geografick"ch celk*)  a
srovnání s p%íslu#n"mi daty do roku 1997.

12362     Molossidae

41341443Vespertilionidae

0(1)3821(2)Miniopteridae

1271Nycteridae

2822Emballonuridae

717827Rhinolophidae

2732Hipposideridae

41344     Rhinopomatidae

11531     Pteropodidae

Bat fauna of the E-Mediterranean consists of 63
species. 96% of them reach in the region the limits
of their distribution range (column D in the table
bellow).

The number of species increased particularly
during the recent decade, not only due to new
reciords but also by addition of (i) new taxa
revealed by taxonomic studies on „traditional“
species (Myotis tschuliensis, M. aurascens,

M.alcathoe, Eptesicus anatolicus, Pipistrellus

pygmeaus, Plecotus macrobularis, P.

kolombatovici) or by (ii) records of extralimital
species (Taphozous nudivenstris, Rhinopoma

microphylum, R.cystops, Myotis dasycneme).  Not
all regions are comprehended equally well as
concerned their bat fauna. The most pertinent gaps
were infilled during the recent decade, however.

    N   records
500

250

Sp. richness

500

250

30

15

family       no.spp    no.records       D

The Fig.XX änd XY (right) provide a map plot of number
of records and species richness in a grid map 2x2 degs.

The table bellow illustrated the taxonomic composition of
the E-Mediterranean bats fauna, number of species,
number of records and (D): number of species which
reach the limits of their distribution just in the region.
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Taxonomic analyses based on extensive comparisons of the samples obtained during the field
studies and reexaminations of a vast majority of the materials available for the region from
essential European collections enabled to reevaluate taxonomic status in considerable part of
the E-Mediterranean bats species. Among other it demonstrated an independent species status
for Eptesicus felteni, Eptesicus isabellinus, Rhinopoma cystops (see also p. XX) or  Myotis

aurascens, and besides that it also resulted in descriptions of several new taxa not previously
discovered, namely Pipistrellus hanaki Benda, Hulva, Gaisler, 2004, Plecotus gaisleri  Benda,
Kiefer, Hanák, Veit, 2004 or  Pipistrellus pygmaeus cyprius Benda, 2007. The molecular dating
of the divergence between these endemic species and their sister groups corresponds well to
dating of the Messinian salinity crisis and robustly support the opinion that just that was the
most influencing paleogeographic factor of the Mediterranean chorologic diversity.

Fig 75: Pipistrellus hanaki

Benda et al. 2004 was first
described from Libya.

Recently it was found also in
woodland habitats in Crete.

The Crete bats (pictured
here) differs from the

nominate form both in
morphology and by a
considerable genetic

distance (ca 4%.)

24,25,28,29,3
1,452,

863,1255
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Anal"za zastoupení jednotliv"ch druh* v
nálezov"ch souborech oblastí (obr. XA) –
opera(ních biogeografick"ch jednotek – umo&nila
roz(len$ní celé oblasti na zóny, (i provincie, jejich&
netop"%í fauna vykazuje vy##í míru vzájemné
podobnosti.

Analogické anal"zy (obr. XX) rozd$lily spektrum
zastoupen"ch druh* na skupiny odpovídající mí%e
jejich uplatn$ní v rámci celé oblasti. Druhy, které na
celém území tvo%í nejpo(etn$j#í slo&ku
spole(enstev ozna(ujeme zde jako jádrové (C),
druhy pravidelen$ resp. na (ásti území v"znamn$
zastoupené jako satelitní (S), druhy spí#e s
okrajov"m v"znamem pak jako akcesorické (a).

Jejich zastoupení v netop"%í faun$  jednotliv"ch
fanov"ch provincií (obr. XC) ukazuje ji& leccos
zajímavého. Nápadné je t%eba nízké zastoupení
druh* skupiny C a B v Afromediteránních
oblastech, v nich& naopak jsou v"razn$ zastoupeny
akcesorické druhy skupiny a2 s t$&i#t$m roz#í%ení v
aridních oblastech Afriky. Centrem diversity je
oblast Levanty, kde se sou(asn$ v plném rozsahu
uplat)ují jak jádrové prvky Euromediterránní tak
satelitní a akcesorické druhy tak%ka v#ech
chorologick"ch skupin.

Fig. XX:
clustering of

particular OBUs
of the E-

Mediterranean
based on
dominace

structure of
theier faunal

samples (1-r,
UPGMA)

Fig XY: celkové po(ty nález* jedotliv"ch druh* (abscisa) vs.
po(et OBU v nich& byl dan" druh zasti&en.
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Základním zdrojem této skute(nosti je
geografická situace a  historie této oblasti –
h%eben Libanonu p%edstavuje od miocenu stabilní
srá&kouvou past s extrémní vlhkostí a vegeta(ní
diversitou. Podrobná statistická hodnocení  vlivu
klimatick"ch a stanovi#tních prom$n"ch
prokázaly zásadní v"znam vlhostních
charakteristik a stability primární produkce –
p%ítomnost v"razn$ aridního úseku velmi
podstatn"m zp*sobem modifikuje strukturu
netop"%ích spole(enstev. Positivn$ je jako
vysv$tlující prom$ná korelovaná s v"skytech
druh* skupiny a2.  Nemalou (ást faunov"ch
specifik regionu v#ak klimatické faktory
nevysv$tlují. Oblasti faunov"ch p%estaveb, pro
n$& je tento záv$r zvlá#t$ platn", odpovídají
geograficky rozhraním mezi jednotliv"mi
faunov"mi provinciemi. Tyté& linie vymezují
rozvn$& zóny diskontinuity genotypové i
fenotypové prom$nlivosti více druhov"ch skupin
(R.ferrumequinum, Miniopterus spp., Myotis

nattereri, atd.).

Accessoric 2

A.tri O.hem R.micT.nud R.hard

R.musc R.cyst R.cli N.theb

Fig. XX:  Distribution of selected members of a2
group in the E-Mediterranean and Middle East

Fig XY:  A geographic plot of the first factor of
canonical correspondence analyses operating
with effects of climatic variables (CCA1):
clearly demonstrating role of aridity and
providing an explanatory factor for range
patterns of  the chorological group a2

Fig. XX:  Rhinopoma cystops, a typical
representative of a2, according to 541 an

independent species
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