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Netopýři: „Tak je zima, nebo jaro? Máme spát, nebo ne?“
(Praha, 11. 1. 2018) Kalendář nám sice ukazuje zimní měsíc, ale venku to tak nevypadá. Teploty stoupají
mnohde i k 15 stupňům Celsia a příroda zmatkuje. Stromy jsou napučené, někde kvetou jarní byliny, ptáci
tokají a netopýři nespí a létají. Záchranné stanice Národní sítě, kterou koordinuje Český svaz ochránců
přírody tak mají plné ruce práce.
Své mohou vyprávět pracovníci stanice v Liberci. Tam už letos přijali skoro 20 probuzených netopýrů.
„Naprostá většina je z areálu liberecké nemocnice. Žijí tam dlouhodobě. V létě mají v nepřístupných
prostorech pod pláštěm budov mateřské kolonie, následně tam i zimují. Nejčastěji nás volají z gynekologie.
Když se netopýři probudí, dostávají se do pokojů, kam je jezdíme odchytávat. Máme pro ně ve stanici
náhradní zimoviště, a tak přečkají zimu u nás“, prozradila Lenka Čápová z liberecké záchranné stanice.
Ne vždy netopýrům stihne někdo pomoci. V Čáslavi byla v úterý večer nalezena skupiny uhynulých netopýrů
pod pouliční lampou. Jelikož nálezci na zvířata narazili až v noci, nebylo možné udělat téměř nic. Ráno se
podařilo nalézt ještě jedno zvíře, bohužel také uhynulé. V místě nedošlo ke kácení, ani poškození stromů,
které by mohly být zimovištěm netopýrů, takže o příčině úhynu se lze pouze dohadovat. Dle odbornice na
netopýry Heleny Jahelkové je možné, že je probuzená skupina sama ze zimoviště vyhodila, mohli být už
uhynulí, či mohli mít malé tukové zásoby. Dle Jahelkové ale většina probuzených netopýrů není v ohrožení,
neboť se s netopýry probudil i hmyz a tudíž mají zdroj potravy. Problém vidí spíše v průběhu zimy. Pokud
přijdou dlouhodobé mrazy, je dost pravděpodobné, že dojde k velkým úhynům netopýrů, kteří mezi tím
spálí všechny tukové zásoby.
Žádáme veřejnost, aby si více všímala svého okolí zvláště tam, kde se o přítomnosti netopýrů ví. Pokud se
nachází netopýři na zemi, většinou mají nějaký problém a bez pomoci uhynou. Dojde-li k záletu do bytu, je
možné zdravého nevyhublého netopýra vypustit. Ne každý však dokáže toto posoudit a tak je dobré se
raději obrátit na odborníky ze záchranných stanic.
Pro netopýry představuje obrovské riziko kácení dřevin, ve kterých mají zimní úkryty. Při pochybnostech je
dobré si nechat strom předem zkontrolovat a v případě, že dojde při kácení k zásahu do zimujících
netopýrů, kontaktujte záchrannou stanici okamžitě. Teplé počasí nabádá také ke stavebním zásahům –
zateplování budov, likvidace starých staveb. Tam všude se mohou nacházet netopýři i ve stovkách jedinců.
Předvídejte to, informujte se na možnosti kontroly místa a nebojte se kontaktovat pomoc. Takto probuzené
netopýry není možné vypustit či libovolně přestěhovat. Náhradní zimoviště si už nenajdou. Musí zimu
přečkat v náhradních prostorech.
Pokud chcete podpořit záchranné stanice, můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře v nouzi
číslo 33553322/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 87777 (platí pro
všechny operátory, účtování DMS: 90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč, službu provozuje Fórum dárců). O dalších
možnostech podpory se dozvíte na stránkách www.zvirevnouzi.cz.
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