Zpráva o činnosti ZO ČSOP Nyctalus v roce 2012
I.

Sídlo:

ZO ČSOP Nyctalus
Jasmínová 2665
106 00 Praha 10

II.

Členská základna:

Naše základní organizace měla 19 členů. Z těchto 19 členů žije v Praze pouze 7 členů, z nichž
poskytovalo péči netopýrům 5. Z mimopražských členů pečovali o netopýry 2. Poté, co začala fungovat
záchranná stanice v Jinonicích a plně vytížila naší členku Zuzku Pokornou, začínala být situace kritická.
Naštěstí se na podzim přihlásili 3 zájemci o spolupráci a úspěšně se zapojili do krmení probuzených
hibernantů.
Osobou odpovědnou za chov netopýrů je Anna Bláhová.

III. Péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry:
Projekt Péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry na území Prahy včetně netopýřích kolonií,
podpořený Hlavním městem Praha v období 2011-2012 finanční částkou ve výši 249 400 Kč, byl ukončen.
Pro další období na péči o nalezené netopýry nemáme žádné dotace, je nezbytné hledat nové zdroje
financí.
Pro veřejnost i záchranné stanice z celé ČR poskytujeme telefonické poradenské služby na SOS netopýří
lince 731 523 599.
ZO ČSOP Nyctalus přebírala v roce 2012 celkem 170 netopýrů 13 druhů, z toho 108 netopýrů 8 druhů
z území Prahy (nejčastěji netopýr rezavý a netopýr pestrý). 39 zvířat jsme přijali do péče ze ZS Plzeň,
dalších 23 zvířat přivezli nálezci do Prahy z různých míst. Nejčastějším důvodem příjmu byly zálety do
bytů a kanceláří, jak letní, tak zimní zálety probuzených hibernantů. Rok 2012 nebyl nijak vyjímečný co do
počtu přijatých zvířat.
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Za významný lze považovat nález zimní kolonie netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) z pokáceného
stromu ve Stromovce. Šlo o první doložený nález skupiny zimujících n. parkových v přirozeném prostředí
v Praze. Bohužel úkryt byl zlikvidován.
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Zimování 2011-2012
V zimě 2011-2012 zimovalo 35 netopýrů v ZS AVES se 100% úspěšností. Všechna zvířata byla na konci
zimování ve výborné kondici, některá mohla být neprodleně vypuštěna. Zvířat bylo výrazně méně než
předchozí zimu (200), takže mohla být lépe připravena na zimování.

Obr. vlevo: koupání zraněného křídla v hypermanganu. Obr. vpravo: Ruční krmení netopýra
moučnými červy, nakrmení 1 zvířete trvá 20-30 minut. Ručně je třeba krmit každé přijaté zvíře,
protože jako vzdušní lovci nejsou zvyklí přijímat potravu ze země. Naučit netopýra žrát z misky
trvá několik dní.

IV. Chov hendikepů:
V roce 2012 jsme chovali 21 trvale hendikepovaných ochočených netopýrů 4 druhů. V držení máme
dalších 20 zvířat, včetně 14 nyctalů z FN Plzeň, která měla více či méně závážné zranění. O jejich
zařazení do chovu trvalých hendikepů a ochočení nebo přípravě na vypuštění se bude rozhodovat na jaře
po ukončení zimního období podle jejich zdravotního stavu.
Netopýři z našeho chovu byli prezentováni na 36 akcích ČESON s návštěvností více než 3100 osob.

V.

Ekocentrum Nyctalus

Od roku 2010 jsme akreditovaným osvětovým ekocentrem ČSOP. V roce 2012 jsme se podíleli na 35
osvětových akcích po celých Čechách s celkovým počtem přes 3400 účastníků. Nejvýznamnější byly
Evropské netopýří noci, trvalé hendikepy jsme předváděli na 7 ENN. Akce většinou byly pořádány za
spolupráce více pořadatelů a vyznačovaly se vysokou návštěvností.

Přehled osvětových akcí, přednášek a exkurzí s hendikepy 2012
1. 12.-15.4.2012 veletrh FOR PETS stánek s netopýry, pódiová vystoupení
2. 16.4.2012 Koncert pro kočku – Arcibiskupské gymnázium Praha 2
3. 17.4.2012 – Den Země – Trojmezí (cca 100 osob)
4. 17.4.2012 - MŠ Revoluční (40)
5. 19.4.2012 - Den Země – MŠ Markušova (cca 200 osob)
6. 1.5.2012 – Otvírání Chlumu (34)
7. 12.5.2012 Skanzen pro netopýry Solvayovy lomy (180)
8. 26.5.2012 Den Parků s SCHKO Český kras Sv. Jan pod Skalou
9. 9.6.2012 – Muzejní noc Botanická zahrada na Slupi (cca 630 osob)
10. 14.6.2012- Indiánské prázdniny ve FN Motol
11. 14.7.2012 Netopýří den v infocentru Strašín (45)
12. 15.7.2012 Den otevřené mříže ve Strašínské jeskyni (150)
13. 16.8.2012 Povídání o netopýrech Příměstský tábor v Černošicích I (21)
14. 21.8.2012 Povídání o netopýrech Příměstský tábor v Černošicích II (14)
15. 25.8.2012 ENN na Chlumu (123)
16. 26.8.2012 ENN Skály – Bischofstein (120)
17. 29.8.2012 - ENN Praha Toulcův dvůr (505 osob)
18. 1.9.2012 ENN Křivoklát (300)
19. 7.9.2012 ENN Havlíčkův Brod (50)
20. 10.9.2012 ENN v ZS AVES (33)
21. 14.9.2012 ENN České Budějovice (60)
22. 17.9.2012 Netopýři v Tácku – mateřské centrum MACEK, Praha-Kolovraty 21 dětí + 10 dospělých
23. 17.9.2012 Netopýři ve městě – Dům s pečovatelskou službou Kolovraty 17 seniorů
24. 21.9.2012 Otvírání NS Housle, doprovodný program pro děti 40 osob

25. 22.9.2012 – Zažijte trojmezí jinak (380 osob)
26. 25.9.2012 Netopýři v Praze – Dům ochránců přírody 8 dospělých
27. 28.9.2012 Noc vědců na přírodovědecké fakultě UK – stanoviště Noční obratlovci – jaké je to být
netopýrem. (160 účastníků)
28. 4.10.2012 Netopýři ve městě – Klub seniorů Praha 15, DPS Janovská (37 seniorů)
29. 10.10.2012 Netopýři ve městě – Klub důchodců Kolovraty (35 seniorů)
30. 17.10.2012 Přednáška o netopýrech v rámci Odborného kurzu pro získání osvědčení o odborné
způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata
31. 24.10.2012 Netopýři na zimovištích – přednáška pro Speleologický klub Praha (12 dospělých)
32. 8.11.2012 Netopýři ve městě – Remedium (8 seniorů)
33. 15.11.2012 Netopýři ve městě – DPS Sámova (18 seniorů)
34. 23.11.2012 Netopýři ve městě - Dům seniorů Zvonková (32 seniorů)
35. 11.12.2012 Zimní spáči – Dům ochránců přírody (12 účastníků) (společně s ČSOP Pro ježky)

VI. Aktivity k roku netopýra
•

zhotovení 1 posteru o životě netopýrů pro MŽP

VII. Publikační činnost:
•
•
•

Leták Netopýři ve městě
Netopýří omalovánky
„Pracovní listy“ k osvětovým akcím

Přehled zpracovaných zpráv za Nyctalus v roce 2012
•
•
•
•

Příjem a držení netopýrů ZO ČSOP Nyctalus v roce 2012 + přílohy
Péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry na území Prahy včetně netopýřích kolonií
2012 závěrečná zpráva + přílohy
Osvětové akce o netopýrech s využitím chovu trvale hendikepovaných netopýrů – průběžná
zpráva
Biologický průzkum – monitoring netopýrů na lokalitě Louky pod Podleskem

VIII. Nové webové stránky, Facebook, média
Od začátku roku fungovala on-line databáze, v létě byly spuštěny nové stránky.
• návody a kontakty potřebné při řešení problémů s netopýry
• přehled osvětových akcí
• on-line databáze přímých nálezů netopýrů veřejně přístupná pro potřeby úřadů, institucí i občanů
• publikace o netopýrech ke stažení v pdf
• aktuální informace z oblasti výzkumu a vědy využitelné při praktické ochraně netopýrů
• stručná anglická verze informující o aktivitách ZO s proklikem na anglické stránky o ČSOP
Na podzim byla založena facebooková stránka ČSOP Nyctalus.
Bývalý lom na Chlumu přivítá ochránce netopýrů. Karel Souček. magazín Místní kultura.
Celkem bylo o akcích Nyctalu zveřejněno nejméně 13 článků a upoutávek na webových stránkách.

IX. Monitoring výskytu netopýrů pomocí detektoru:
•
•

X.

Monitoring panelových sídlišť pro ČESON
Dubeč Louky pod Podleskem

Spolupráce:
•
•
•
•
•
•

ZS AVES Kladno. V květnu 2009 podepsaná smlouva o spolupráci. Nyctalus zajišťuje intenzívní
péči a poradenství, Kladno zimování.
ZO 1-06 Speleologický klub Praha - zimní sčítání netopýrů v Českém krasu – jeskyně na
Chlumu, hradní studna na Karlštejně, štoly Amerika dostupné pouze na laně
ČESON
Pražská zvířecí záchranka, ZS hlavního města Prahy, ZS Penthea
MŽP, hl.m. Praha
SEV Toulcův dvůr

XI. Plán činnosti
Pokračování v projektu péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry, již bez dotací.
Osvětové akce pro děti, rodiny s dětmi, seniory
Velké akce:
FOR PETS
Pražská muzejní noc
Netopýří noci
Monitoring a vyvěšení netopýřích budek na lokalitách Stromovka, Divoká Šárka, meandry Botiče,
V pískovně.
V Praze 16.3.2013
Přílohy:
Výsledovka 2012

