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Bats of the Železné  hory Mts (E-Bohemia). The first investigation of bats was perfor-
med in the Železné  hory Landscape Protected Area in 1991 to 1996. The area was decla-
red protected quite recently, and it is situated in eastern Bohemia, in the northernmost part
of the Bohemian-Moravian Highlands (Českomoravská vrchovina). Findings of six bat spe-
cies (Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus, M. myotis, Pipistrellus pipistrellus,
Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus) were reported from the area previously. The
occurrence of these species was confirmed in the present research (excl. P. pipistrellus),
and eight species were discovered in the area for the first time (Myotis mystacinus, M.
brandti, M. nattereri, M. daubentoni, Eptesicus serotinus, E. nilssoni, Nyctalus noctula,
Plecotus auritus). M. brandti, E. serotinus, E. nilssoni, N. noctula and P. pipistrellus were
recorded only in the summer and transient period of bat activity, whereas M. emarginatus
was found in wintering sites only. In respect of the 14 bat species recorded (i. e. 67% of the
bat fauna of the Czech Republic), the Železné  hory Mts. represent the chiropterologically
best known region of the Bohemian part of the Bohemian-Moravian Highlands.

Chiroptera, distribution, Železné  hory Mts, E-Bohemia

Ú vod
Z hlediska pozná vá ní netopýří fauny zůstá vala oblast Ž elezných hor vždy téměř
mimo pozornost, i když první zmínky o ná lezech netopýrů v oblasti blízké  Ž elez-
ným horá m pochá zejí z počá tku století (Dokonal 1906). Na přelomu šedesá tých
a v sedmdesá tých letech se poněkud projevila aktivita Sklená řova a Rybá řova (sou-
hrnně Sklená ř 1969, resp. Rybá ř et al. 1973). Samostatnou kapitolu tvoří výzkum
některých podzemních prostor, kde byla fauna netopýrů sledová na pravidelněji
(Gaisler & Haná k 1972, Haná k & Gaisler 1972, Rybá ř 1971). V ostatní době byly
dokumentová ny jen nepravidelné  či ná hodné  ná lezy uvedené  např. Rybá řem (1977).
Dosud tak byl rozličnými metodami z území Ž elezných hor doložen výskyt 6 dru-
hů netopýrů.
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Pravidelnější výzkum netopýrů v Ž elezných horá ch nastal v podstatě až v době
zaklá dá ní CHKO Ž elezné  hory na počá tku devadesá tých let, kdy se pochopitelně
zintensivnil zá jem i o ostatní citlivé  složky tamní živé  přírody. Ná sledující pře-
hled poskytuje údaje o druzích netopýrů do dnešní doby zaznamenaných na celém
území orografické ho celku Ž elezných hor a jeho bezprostředním okolí, a současně
završuje první etapu faunistické ho výzkumu netopýrů těsně po založení CHKO.

Vymezení a popis ú zemí, metodika
Oblast našeho zá jmu se netýkala jen území CHKO, byť byla snaha klá st na ně největší důraz, ale celé ho
geomorfologického celku Ž elezné  hory, a také  území při zá padním okraji, tedy údolí Doubravy, které  tvoří
hranici geomorfologické ho celku Ž elezné  hory a zá roveň vytvá ří pestrou směs biotopů – je zde Přírodní
park Údolí Doubravy a Přírodní rezervace Údolí Dobravy (ta je na území CHKO Ž elezné  hory). Ná mi
zkoumané  území leží především v okrese Chrudim a Pardubice, ale okrajově zasahuje i do okresů Kolín,
Kutná  Hora, Havlíčkův Brod a Ž ď á r nad Sá zavou.

Geomorfologický celek Ž elezné  hory tvoří nejsevernější čá st Č eskomoravské  vrchoviny, má  trojúhel-
níkový půdorys na severozá padě vklíněný mezi Východolabskou a Středolabskou tabuli (viz obr. 1 a 2), na
jihu a východě navazujícící na Hornosá zavskou pahorkatinu, resp. Hornosvrateckou vrchovinu. Ž elezné
hory jsou tvořeny dvěma podcelky, severozá padně vybíhající Chvaletickou pahorkatinou a jižnější Seč-
skou vrchovinou, která  je zá kladem území CHKO. Samotný geomorfologický celek Ž elezné  hory má  roz-
lohu 748 km2, střední výšku 480,4 m, střední sklon 3° 45’, nejvyšším bodem je Pešava vysoká  697 m n. m.
Já dro tvoří vyvřeliny nasavrcké ho a chvaletického žulového masivu (žuly, granodiority, gabra až dority)
obklopené  zvrá sněnými usazeninami staršího paleozoika až proterozoika s ostrůvky křídových usazenin.
Ž elezné  hory představují klínovou kru ukloněnou k severovýchodu a omezenou na jihozá padě výrazným
zlomovým svahem tzv. Dlouhé  meze. K severovýchodu se tá hnou dlouhá  údolí, zejmé na složité  údolí
Chrudimky. V silurských vá pencích u Prachovic a Vá penného Podola se nachá zejí tvary tropické ho krasu
(jeskyně Pá terova a Podolská ). Jihozá padní čá st CHKO a ná mi zkoumaného území – širší údolí Doubravy
– již ná leží k Hornosá zavské  pahorkatině, členitému území na krystaliniku se zbytky křídových a neogen-
ních usazenin (Demek 1987).

Popsaný geomorfologický celek Ž elezné  hory svým územím v podstatě odpovídá  fytogeografickému
okresu Ž elezné  hory. Ten se dělí na dva značně odlišné  podokresy: Sečskou vrchovinu a Ž eleznohorské
podhůří. Sečská  vrchovina leží většinou ve výšce 400–600 m n. m. Má  mírně teplé  klima, s průměrnou
lednovou teplotou ca –4 °C, červnovou 14 °C. Vegetační kryt je tvořen především společenstvem Denta-
rio-Fagetum, dá le Luzulo-Fagetum a Luzulo-Abietetum a v menší míře i dalšími. Podokres Ž eleznohor-
ské  podhůří se zvedá  od 200 m po 560 m, průměrné  teploty jsou –1,7 °C a 16,1 °C. Vegetaci tvoří z největ-
ší čá sti společenstvo Abieto-Quercetum, významněji je zastoupeno ještě Luzulo albidae-Quercetum (Ha-
dač et al. 1994, Jirá sek & Neuhäuslová  1997).

Chrá něná  krajinná  oblast Ž elezné  hory byla vyhlá šena 1. května 1991 na rozloze 284 km2, především
z důvodů ochrany geologicky a geomorfologicky uniká tního území (Bá rta 1997). Geomorfologický celek
Ž elezné  hory však zasahuje i na území CHKO Ž ď á rské  vrchy (viz obr. 1 a 2).

Při zjišťová ní netopýrů bylo použito klasických metod výzkumu: především sčítá ní na zimovištích, dá le
i odchytů na vhodných místech do ná razových sítí a kontrol možných úkrytů letních kolonií – tedy zvlá ště
půd a věží kostelů (lokality jsou vyznačeny v mapá ch na obr. 1 a 2, a uvedeny v Appendixu).

Do přehledu byly zahrnuty i ná lezy a literá rní zmínky, dokumentující výskyt netopýrů v blízkém okolí
masivu Ž elezných hor. Lokality, které  se tedy nenalé zají v Ž elezných horá ch s. s., nicmé ně leží v jejich
těsné  blízkosti, jsou v přehledu označeny *. Lokality, které  se nenalé zají na území geomorfologické ho
celku Ž elezné  hory, ale jsou v CHKO Ž elezné  hory jsou označeny † (viz také  obr. 1 a 2, a Appendix).

Každý údaj je zapsá n dle ná sledujícího schematu: místo ná lezu (katastr, lokalita), datum, typ ná lezu (H
– ná lez hibernujícího jedince, N – odchyt do sítě, O – pozorová ní, D – zachycení ultrasonickým detekto-
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rem, další možnosti a okolnosti jsou vypsá ny), počet jedinců (m – samci, f – samice, ex. – exemplá ře
neurčeného pohlaví).

Přehled a zhodnocení nálezů
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros Bechstein)
Vlastní nálezy: Běstvina, krypta kostela, zima 1996/97: H cca 50 ex.; Bojanov, štola, 26. 1. 1993: H 1
ex.; Heřmanův Městec*, sklep zá mku, 8. 2. 1995: H 5 ex., 24. 1. 1996: H 5 ex., 21. 1. 1997: H 5 ex.;
Chrudim*, sklepy, 20. 1. 1995: H 2 ex., 24. 1. 1996: H 2 ex. (cf. B á rta 1996); Luže*, sklep lé čebny, 19.
1. 1995: H 10 ex.; Podhradí, sklepy hradu Lichnice, zima 1992/93 (cf. Bá rta 1995), 30. 9. 1994: O aktivní
2 ex.; Předhradí, Rychmburk, sklep, 29. 1 1995: H 1 ex.; Slavice, hrá z přehrady Křižanovice, 18. 1.
1993: H 3 ex., 30. 1. 1996: H 3 ex. (cf. Růžička 1996); Vápenný Podol, Krá líková  jeskyně, 24. 1. 1995:
H 2 ex., 25. 1. 1996: H 2 ex., 30. 1. 1996: H 3 ex.; Vápenný Podol, Podolská  a Pá terova jeskyně, 14. 1.

Obr. 1. Mapka zkoumané  oblasti s vyznačením lokalit ná lezů netopýrů v letním a přechodném období.
Vysvětlivky: body = vlastní údaje, kroužky = literá rní údaje, silná  čá ra = hranice geomorfologického

celku Ž el. hory, přerušovaná  čá ra = hranice CHKO, tenké  čá ry = vodní toky.Č ísla lokalit: viz Appendix.
Fig. 1. A map of the study area with indication of the sites where bats were recorded in the summer and
transient period. Explanations: dots = own data, circles = published records, bold line = the geomorpho-

logical border of the area of Ž elezné  hory Mts., dashed line = the border of the Landscape Protected
Area, fine lines = streams. For locality numbers see Appendix.
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1993: H 76 ex., 24. 1. 1995: H 102 ex., 25. 1. 1996: H 99 ex., 22. 1. 1997: H 130 ex.; Ž umberk, štola pod
hradem, 14. 1. 1993: H 2 ex., 3. 2. 1994: H 2 ex., 29. 10. 1994: H 1 ex., 10. 1. 1995: H 3 ex., 24. 1. 1996:
H 1 ex (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 3 ex.
Literární údaje: Choltice*, lé to 1962: kolonie (Sklená ř 1969, Rybá ř et al. 1973); Předhradí, 14. 7. 1971:
stopy po let. kolonii (Rybá ř et al. 1973); Skála*, kostel Podská la, letní výskyt (Dokonal 1906); Slatiň a-
ny*, lé to 1961 kolonie (Sklená ř 1969), 22. 9. 1970: 1 ex. (Ryb á ř et al. 1973); Vápenný Podol, 11. 2.
1970: ca 100 ex. (Rybá ř 1971b), 16. 3. 1970: 2 ex., 3. 2. 1971: 8 ex. (Ryb á ř et al. 1973); Zderaz*, zima
1955: 1 ex. (Gaisler & Haná k 1972); Ž umberk, 10. 2. 1959: 3 ex. (Gaisler & Haná k 1972, Haná k &
Gaisler 1972), 28. 1. 1962: jednotlivci (Sklená ř 1969).

Výskyt druhu Rhinolophus hipposideros je zaznamená vá n pravidelně, jedná  se
o stá lý druh s evidentní vazbou na sledované  území, především krasové  jevy u Vá -
penné ho Podola. V širším území Ž elezných hor bylo zjištěno celkem 11 zimovišť
a 5 lokalit letního výskytu; výskyt na dvou zimovištích (Běstvina a Vá penný Po-
dol) lze hodnotit jako masový. Nověji však nebyla potvrzena existence letní kolo-
nie (srv. Sklená ř 1969, Rybá ř et al. 1973). Letní a zimní výskyt byl zjištěn i v okolí
(viz. Rybá ř et al. 1973, Weidinger 1994, Lemberk & Fejfar 1995).

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus Kuhl)
Vlastní nálezy: Běstvina*, dětský tá bor, za dřevěným obložením chaty, 6. 7. 1995: O mateřská  kolonie ca
30 f a mlá ď at, 20. 7. 1996: O mateřská  kolonie ca 85 ex. společně s M. brandti, odchyceno a určeno 5 f ad.,
7 m juv., 24. 7. 1997: O ca 60 ex. smíšené  kolonie; Běstvina, les u lomu ca 200 m vých. od obce, 2. 7.
1995: N 1 f; Heřmanův Městec*, lednice v zá meckém parku, podzemí, 21. 1. 1997: nalezen mrtvý ex.;
Heřmaň *, půda kostela, 10. 7. 1995: O mateřská  kolonie ca 50 ex. společně s Myotis daubentoni, odchy-
cena 1 f; Horní Bradlo, horní jez na Chrudimce, 30. 4. 1993: N 1 f, 1. 5. 1993: N 1 f; Chotěboř†, štola
v PR Údolí Doubravy, 10. 1. 1995: H 1 ex. M. cf. mystacinus.

Ačkoliv byl Myotis mystacinus zjištěn na území Ž elezných hor vůbec poprvé , je
patrné  že se jedná  o relativně hojný druh – svědčí o tom ná lezy 2 letních kolonií
a odchyt samic v době zaklá dá ní mateřských kolonií. Nejbližší zná mé  ná lezy na
Č eskomoravské  vrchovině jsou pozorová ní mateřské  kolonie na půdě kostela v Po-
hledu (Horá ček 1970), nověji pak ná lezy dvou kolonií ve Ž ď á ru nad Sá zavou
(Eleder 1994).

Netopýr Brandtův (Myotis brandti Eversmann)
Vlastní nálezy: Běstvina*, dětský tá bor, za dřevěným obložením chaty, 20. 7. 1996: O mateřská  kolonie ca
85 ex. společně s M. mystacinus, odchyceno a určeno 8 f dospělých, 1 m juv., 24. 7. 1997: O ca 60 ex.
smíšené  kolonie.
Literární údaj: Cikháj*, lesní rybníček v obci, 2. 6. 1993: N 2 m, 1 f (Eleder 1994).

Jedná  se o první doklady netopýra Brandtova na hranici území Ž elezných hor
a současně o vzá cný ná lez smíšené  mateřské  kolonie s druhem Myotis mystaci-
nus, i když relativně v blízkosti studované  oblasti leží i lokalita prvního ná lezu
kolonie druhu Myotis brandti v Č R – Býchory u Kolína (Haná k 1971). Celkově se
jedná  o 7. ná lez mateřské  kolonie tohoto druhu u ná s (sensu Ř ehá k & Beneš
1996).
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Netopýr brvitý (Myotis emarginatus Geoffroy)
Vlastní nálezy: Vápenný Podol, Pá terova jeskyně, 14. 1. 1993: H 3 ex., březen 1994: H 15 ex., 24. 1.
1995: H 14 ex., 25. 1. 1996: H 12 ex., 22. 1. 1997: H 13 ex.
Literární údaje: Vápenný Podol, Pá terova jeskyně, 11. 2. 1970: „6 ex. vesměs samci“ (Rybá ř 1970;
Rybá ř 1971), 25. 1. 1973: 1 f (Ryb á ř 1973); Vápenný Podol, Podolská  jeskyně, 3. 2. 1971: 1 f (Rybá ř
1972a; Rybá ř 1972b).

V Ž elezných horá ch byl Myotis emarginatus zaznamená n pouze na zimoviš-
tích – v Pá terově a Podolské  jeskyni. Na existenci letní kolonie v širším okolí lze
však soudit z relativně hojné ho letního výskytu v pseudokrasové  jeskyni u Horní-
ho Újezda (Weidinger 1994), která  není příliš vyhledá vaná  jako zimoviště. Zimní
ná lezy tohoto druhu jsou hlá šeny na nedalekých dvou lokalitá ch: štola u Jimramo-
va (Eleder 1989) a jeskyně Bětník u Popovce (Weidinger 1994, Lemberk & Fejfar
1995).

Obr. 2. Mapka zkoumané  oblasti s vyznačením lokalit ná lezů netopýrů v zimním období.
Vysvětlivky: viz obr. 1. Č ísla lokalit: viz Appendix.

Fig. 2. A map of the study area with indication of the wintering sites. For explanations see Fig. 1. For
locality numbers see Appendix.
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Netopýr řasnatý (Myotis nattereri Kuhl)
Vlastní nálezy: Běstvina*, rybník severně od obce, 20. 7. 1989: N 1 ex.; Pařížov*, hrá z přehrady, 29. 1.
1993: H 5 ex.; Seč, sklep hradu Oheb, 27. 10. 1994: N 1 m.

Myotis nattereri je ze sledované ho území hlá šen poprvé . O jeho přítomnosti
v okolí Ž elezných hor však svědčí ná lezy z letního období v okolí Pardubic (Skle-
ná ř 1969, Fejfar & Rejl in Rejl 1996), a pseudokrasových lokalit sledovaných
Weidingerem (1994).

Netopýr velký (Myotis myotis Borkhausen)
Vlastní nálezy: Heřmaň *, půda kostela, 20. 7. 1988: O mateřská  kolonie ca 150 ex., 23. 7. 1989: O
mateřská  kolonie ca 120 ex., 25. 7. 1990: O mateřská  kolonie ca 130 ex., 10. 7. 1993: O mateřská  kolonie
ca 150 ex., 18. 7. 1994: O mateřská  kolonie ca 250 ex., věž kostela, 10. 7. 1995: O mateřská  kolonie ca
550 ex., 15. 7. 1996: O mateřská  kolonie ca 45 ex.; Heřmanice*, půda kostela, 23. 7. 1994: O 2 ex.;
Heřmanův Městec*, lednice v zá meckém parku, podzemí, 21. 1. 1997: H 1 ex.; Chotěboř†, štola v PR
Údolí Doubravy, 10. 1. 1995: H 1 ex., 24. 1. 1996: H 1 ex. (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 2 ex.; Licomě -
řice, půda kostela, 3. 7. 1995: O 1 ex.; Luže*, sklep lé čebny, 19. 1. 1995: H 1 ex.; Podhradí, sklep hradu
Lichnice, 14. 1. 1993: H 1 ex., 3. 2. 1994: H 1 ex., 30. 9. 1994: N 1 m, 21. 1. 1997: H 1 ex.
Literární údaje: Bojanov, 19. 7. 1972: jednotliví samci (Rybá ř et al. 1973); Cikháj*, rybníček v obci, 5.
6. 1990: N 1 m (Eleder 1994); Heřmanův Městec*, 19. 7. 1972: jednotliví samci (Rybá ř et al. 1973);
Hlinsko, 18. 7. 1972: jednotliví samci (Rybá ř et al. 1973); Choltice*, lé to 1962: malá  kolonie (Sklená ř
1969, Rybá ř et al. 1973); Chrast*, 18. 7. 1972: jednotliví samci (Rybá ř et al. 1973); Libice nad Doubra-
vou†, 19. 7. 1972: jednotliví samci (Sklená ř 1969); Nové  Hrady*, lé to 1961: velká  kolonie (Sklená ř
1969, Rybá ř et al. 1973), datum neurčeno (zřejmě 90. lé ta): letní kolonie (Lemberk 1996); Předhradí, 14.
7. 1971: 1 m (Rybá ř et al. 1973); Ronov nad Doubravou*, lé to 1958: velká  kolonie (Sklená ř 1969,
Rybá ř et al. 1973); Skála*, kostel Podská la (Dokonal 1906); Vápenný Podol, 11. 2. 1970: 4 ex. (Rybá ř
1970a, 1971b), 3. 2. 1971: 1 ex., 1 m, 4 f (Ryb á ř et al. 1973), 3. 2. 1972: 1 ex., 3 f (Rybá ř et al. 1973).

Stejně jako jinde v Č eské  republice, je i v Ž elezných horá ch Myotis myotis
poměrně hojným druhem netopýra. V celé  sledované  oblasti bylo dosud zazname-
ná no celkem 13 lokalit letního výskytu (další lokalitu – há jovnu u Slavic – na
zá kladě hlá šené ho pozorová ní předpoklá dá  Růžička (1996), podle popisu se však
může jednat i o netopýra rezavé ho či večerního), přitom minimá lně ve čtyřech
případech se jedná  o ná lez letní mateřské  kolonie. U těch lze konstatovat vyrovna-
ný stav či zvyšová ní počtů (Heřmaň), což koresponduje se současným trendem
v Č R (Benda et al. 1996). Vzhledem k relativně nízkému počtu zimovišť (5) a cel-
kem řídkým zimním ná lezům v okolí (Rybá ř et al. 1973, Eleder 1989, Weidinger
1994), lze soudit, že tento druh vyhledá vá  jako zimoviště lokality v níže položené
krajině.

Netopýr vodní (Myotis daubentoni Kuhl)
Vlastní nálezy: Běstvina*, rybník severně od obce, 20. 7. 1989: N 2 ex.; Běstvina*, rybník u tá bora, 20. 7.
1994: N 2 m, 4 f, 25. 7. 1997: D desítky ex.; Běstvina, les ca 200 vých. od obce sm. k lomu, dutina dubu,
2. 7. 1995: N mateřská  kolonie (5 m, 18 f); Heřmaň *, půda kostela, 10. 7. 1995: O mateřská  kolonie ca 50
ex. společně s Myotis mystacinus, odchycena 1 f; Horní Bradlo, horní jez na Chrudimce, 30. 4. 1993: N
3 m, 2 f, 1. 5. 1993: N 1 m, 3 f; Chotěboř†, štola v PR Údolí Doubravy, 10. 1. 1995: H 3 ex., 24. 1. 1996:
H (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 1 ex.; Kopáčov, nad přehradní ná drží Křižanovice, 1. 10. 1994: O 3 ex.;
Libáň , rybník Pařezný, 8. 8. 1996: N 1 ex., O cca 10 lé tajících ex. (cf. Růžička 1996); Nová Ves u
Chotěboře†, zá meček Rochnovec, 12. 7. 1990: 12 ex.; Pařížov*, ná drž, 9. 7. 1993: N 5 ex.; Podhradí,
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sklep hradu Lichnice, 10. 1. 1995: H 2 ex. (cf. Bá rta 1995), 24. 1. 1996: H (cf. Bá rta 1996); Vápenný
Podol, Podolská  a Pá terova jeskyně, 24. 1. 1995: H 3 ex.
Literární údaj: Zderaz*, Prosečský potok u Polá nky, N 1 ex. (Lemberk 1996).

Myotis daubentoni je dalším druhem netopýra zjištěným poprvé  na území Ž e-
lezných hor. Podobně jako v případě netopýra vousaté ho se jedná  o stromový druh
a proto asi dosud unikal pozornosti, neboť 7 ná lezů v průběhu vegetační sezóny
a 2 ná lezy letních kolonií svědčí o poměrně hojném výskytu, stejně jako ná lezy
z širšího okolí (Sklená ř 1969, Eleder 1989, Weidinger 1994, Lemberk & Fejfar
1995).

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus Schreber)
Vlastní nálezy: Běstvina, obec, 24. 7. 1994: O 5 ex.; Běstvina, půda zá mecké  věže, 27. 7. 1994: O 10 ex.;
Běstvina*, dětský tá bor, 25. 7. 1997: D ca 5 ex.; Heřmaň *, půda kostela, 20. 7. 1988: O mateřská  kolonie
10 ex.; Kačina*, sklepy zá mku, 15. 1. 1993: 1 ex.; Pařížov*, ná drž, 9. 7. 1993: O 3 ex.
Literární údaj: Choltice*, lé to 1963: kolonie samic (Sklená ř 1969, Rybá ř et al. 1973).

Eptesicus serotinus dosud přímo ve vyšších polohá ch Ž elezných hor zazname-
ná n nebyl – naše ná lezy pochá zejí z lokalit na orografických hranicích sledované -
ho území. Nejbližší ná lezy Sklená ř (1969; in Rejl 1996) uvá dí až z Pardubic.
Vzhledem k celkem častému synantropnímu výskytu tohoto druhu v jiných oblas-
tech lze soudit, že v relativně vyšších polohá ch vlastních Ž elezných hor tento druh
nijak hojný nebude.

Netopýr severní (Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius)
Vlastní nálezy: Horní Bradlo, horní jez na Chrudimce, 1. 5. 1993: N 1 f; Trhová Kamenice, rybník
Velká  Kamenice, 6. 6. 1996: N 1 ex.
Literární údaj: Budislav*, 4. 7. 1983: 1 m (Zukal & Gaisler 1989).

V Ž elezných horá ch zaznamená n poprvé . Na rozdíl od předešlé ho druhu je
mnohem vzá cnější Eptesicus nilssoni vá zá n spíše na výše položené  a lesnaté  ob-
lasti. Proto tedy nepřekvapují ná lezy v centru Ž elezných hor, zvlá ště když byl
tento netopýr nalezen v okolních čá stech Č eskomoravské  vrchoviny – ve štole
u Jimramova (Eleder 1986), ve Třech Studních mateřská  kolonie (Eleder 1994)
a na severním okraji Č eskomoravské  vrchoviny v Rozsoše u Brandýsa nad Orlicí
(Haná k 1959), .

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula Schreber)
Vlastní nálezy: Běstvina, obec, 24. 7. 1994: O 10 ex.; Běstvina, rybník Hluboš, strom na hrá zi, 24. 7.
1996: 1 m nalezen ve dne mimo úkryt; Běstvina*, rybník u tá bora, 10. 7. 1993: O mateřská  kolonie ca 20
ex., 25. 7. 1997: D ca 10 ex.; Běstvina*, dětský tá bor, dub u hřiště, dutina ca 5 m nad zemí, 22. 7. 1996: O
výlet kolonie 8 ex., N 1 f juv.; Běstvina*, alej, 27. 7. 1994: O mateřská  kolonie v dutině kaštanu; Kopá-
čov, nad přehradní ná drží Křižanovice, 1. 10. 1994: O 3 ex; Libáň , hrá z rybníka Hluboký, srpen 1991: O
kolonie v dubu; Pařížov*, nad ná drží, 9. 7. 1993: O 5 ex.; Stružinec, obec, 18. 6. 1997: D lé tající jedinec
(cf. Rejl 1997).
Literární údaj: Chrudim* (Dokonal 1906).

Podobně jako E. serotinus je Nyctalus noctula zjišťová n především v těsném
okolí vlastního území Ž elezných hor. Nízký počet ná lezů je však spíše chybou
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metodickou, neboť odchytem do sítě nebývá  tento stromový druh často zjišťová n
a nejlé pe se zaznamená  pomocí detektoru. Přesto je zřejmě hojnější v okolních
nížiná ch, o čemž svědčí početnější ná lezy v blízké  čá sti Polabí (viz. Dokonal 1906,
Sklená ř 1969, 1979, 1994, Rejl 1996, Rybá ř et al. 1973, Lemberk & Fejfar 1995).

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus Schreber)
Literární údaje: Chrudim*, lé to 1965: jednotlivci (Sklená ř 1969, Rybá ř et al. 1973); Košumberk*, skle-
py dětské  lé čebny, 5. 9. 1994: O 200 ex. (Koukal & Lemberk, in Rejl 1996); Skuteč, lé to 1966: jednotlivci
(Sklená ř 1969).

Tento druh se pravděpodobě nevyskytuje na sledovaném území v zimním ob-
dobí; jediné  blízké  ná lezy hibernantů popisuje Sklená ř (1969) z Pardubic a Lito-
myšle. Zajímavý je ná lez z Košumberka, neboť se zřejmě jedná  o zá znam invasní-
ho chová ní, z východních Č ech dosud nepopisované ho. Zdá  se, že studovaným
územím probíhá  hranice středočeské ho hiatu v rozšíření tohoto druhu u ná s.

Netopýr černý (Barbastella barbastellus Schreber)
Vlastní nálezy: Heřmanův Městec*, lednice v zá meckém parku, podzemí, 24. 1. 1996: H (cf. Bá rta
1996), 21. 1. 1997: H 10 ex.; Chotěboř†, štola v PR Údolí Doubravy, 10. 1. 1995: H 2 ex., 24. 1. 1996: H
(cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 11 ex.; Kačina*, sklepy zá mku, 15. 1. 1993: 1 ex.; Košumberk*, zříce-
nina hradu, sklep, 4. 2. 1996: H 2 ex., chodba, 7. 2. 1996: H 2 ex.;  Kraskov, štola, 10. 1. 1995: H 1 ex.;
Nasavrky, sklepy zá mku, zima 1996: H (cf. Bá rta 1996); Pařížov*, ská ly na pravém břehu Doubravy, 9.
7. 1993: N 1 ex.; Pařížov*, vypouštěcí štola přehrady, 29. 1. 1993: H 8 ex., 3. 2. 1994 H 4 ex., 10. 1. 1995:
H 10 ex., 24. 1. 1996: 47 ex. (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 37 ex.; Podhradí, sklep hradu Lichnice, 10.
1. 1995: H 2 ex. (cf. Bá rta 1995), 24. 1. 1996: H (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 4 ex.; Ž umberk, štola pod
hradem, 10. 1. 1995: H 1 ex., 24. 1. 1996: H 1 ex (cf. B á rta 1996).
Literární údaje: Chrudim* (Dokonal 1906); Nové  Hrady*, zimoviště (Lemberk 1996); Podhradí, sklep
hradu Lichnice, 27. 11. 1975: 1 m (Ryb á ř 1977); Předhradí, 9. 7. 1971: 1 m, 1 f (Rybá ř et al. 1973).

Barbastella barbastellus je díky své  otužilosti často nachá zeným druhem na
chladnějších zimovištích Ž elezných hor, mé ně již v letním období. Z blízké ho
okolí Ž elezných hor jsou hlá šeny ná lezy ze Ž ivanic (Rosůlek 1904) a Pardubic
(Sklená ř 1969, Rybá ř et al. 1973). Relativně blízko se však nalé zá  i jedno z nejvý-
znamnějších zimovišť netopýra černé ho v Č R – štoly opuštěné ho dolu „V Rudě“
u Kutné  Hory, kde každoročně zimuje 100–200 jedinců tohoto druhu (Hanzal &
Průcha in press).

Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus Fischer)
Vlastní nálezy: Běstvina, půda kostela, 20. 7. 1989: O 1 ex.; Běstvina, půda zá mku, 27. 7. 1994: O
mateřská  kolonie 30 ex.; Heřmaň *, půda kostela, 20. 7. 1988: O 2 m; Hrbokov, půda a věž kostela, 8. 7.
1995: nal. zbytky po kolonii, vč. kadaverů; Kačina*, sklepy zá mku, 15. 1. 1993: 2 ex.; Košumberk*,
sklepy zříceniny hradu, 4. 2. 1996: H 1 ex., 14. 1. 1997: H 1 ex.; Licoměřice, půda kostela, 3. 7. 1995: O
mateřská  kolonie 7 ex.; Ž leby*, sklepy zá mku, 20. 1. 1995: H 2 ex.
Literární údaje: Chrudim*, 21. 1. 1962: 1 f, 14. 6. 1972: 1 m (Ryb á ř et al. 1973), duben 1964 (Sklená ř
1969); Licibořice, 19. 7. 1972: jednotlivci (Rybá ř et al. 1973); Nasavrky, 19. 7. 1972: jednotlivci (Rybá ř
et al. 1973); Nové  Hrady*, zimoviště (Lemberk 1996); Předhradí, 9. 2. 1971: 1 f (Rybá ř et al. 1973).

Plecotus austriacus je v Ž elezných horá ch hojným druhem, časté  jsou zvlá ště
ná lezy v letním období. V celém sledovaném území bylo zaznamená no celkem 8
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lokalit letního výskytu (třikrá t se jednalo o ná lez letní mateřské  kolonie) a jen dva
ná lezy pochá zejí z období hibernace. Z obou druhů rodu Plecotus je netopýr dlou-
houchý relativně teplomilnější, a proto v zimním období vyhledá vá  zřejmě lokali-
ty v nižších polohá ch. O tom ostatně svědčí řada ná lezů z nedaleké ho okolí (Skle-
ná ř 1969, Haná k & Gaisler 1972, Rybá ř et al. 1973, Weidinger 1994, Lemberk &
Fejfar 1995).

Netopýr ušatý (Plecotus auritus Linné )
Vlastní nálezy: Běstvina*, rybník severně od obce, 19. 7. 1989: N 1 ex.; Běstvina*, rybník u tá bora, 20. 7.
1994: N 1 m,1 f; Běstvina, půda kostela, 24. 7. 1994: O 1 m; Bojanov, štola, 26. 1. 1993: H 1 ex.;
Dolany*, jeskyně Pivnice, 8. 1. 1995: H 1 ex.; Heřmanův Městec*, lednice v zá meckém parku, podzemí,
24. 1. 1996: H (cf. Bá rta 1996); 21. 1. 1997: H 1 ex.; Chotěboř†, štola v PR Údolí Doubravy, 10. 1. 1995:
H 2 ex., 21. 1. 1997: H 2 ex.; Košumberk*, sklep zříceniny hradu, 23. 1. 1995: H 2 ex.; Nasavrky, sklepy
zá mku, zima 1996: H (cf. Bá rta 1996); Podhradí, sklep hradu Lichnice, 14. 1. 1993: H 1 ex., 30. 9. 1994:
N 2 m, 1 f, 10. 1. 1995: H 1 ex. (cf. Bá rta 1995), 24. 1. 1996: H (cf. Bá rta 1996), 21. 1. 1997: H 1 ex.;
Předhradí, Rychmburk, sklep, 29. 1. 1995: H 1 ex.; Vápenný Podol, Podolská  a Pá terova jeskyně, 24. 1.
1995: H 1 ex., 21. 1. 1997: H 1 ex.
Literární údaj: Chrudim*, 4. 10. 1963: 1 m (Rybá ř et al. 1973).

Plecotus auritus je dalším druhem zjištěným v Ž elezných horá ch poprvé . Na
rozdíl od ná lezů příbuzné ho předešlé ho druhu, byl netopýr ušatý zaznamená n pře-
devším na zimovištích (celkem 9 lokalit). Z blízkých lokalit tento druh uvá dí
Eleder (1989) ze zimního období. Na lokalitá ch studovaných Weidingerem (1994)
byl zaznamená n hojněji ve vegetační sezóně.

Diskuse
V průběhu našeho výzkumu byl Ž elezných horá ch a jejich bezprostředním okolí
zaznamená n výskyt celkem 13 druhů netopýrů. Netopýr vousatý (Myotis mystaci-
nus), netopýr Brandtův (Myotis brandti), netopýr řasnatý (M. nattereri), netopýr
vodní (M. daubentoni), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr severní (E.
nilssoni), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr ušatý (Plecotus auritus)
jsou druhy ve sledované  oblasti zjištěné  vůbec poprvé . Naopak výskyt netopýra
hvízdavé ho (Pipistrellus pipistrellus) se ná m přímo v Ž elezných horá ch potvrdit
nepodařilo. Celkový počet druhů dnes zná mých z území Ž elezných hor je 14, tedy
67  % netopýří fauny Č R. Vesměs se jedná  o hojnější či předpoklá datelné  druhy.
Významné  je zvlá ště potvrzení z dřívějška zná mé ho zimová ní netopýra brvité ho
v podzemních prostorá ch u Vá penné ho Podola. Nejdůležitějšími ná lezy jsou však
odchyty netopýra severního v Horním Bradle a u Trhové  Kamenice, navíc v obdo-
bí zaklá dá ní a existence mateřských kolonií.

Z druhů, které  je ve studovaném území možno dá le očeká vat, lze na na prvním
místě jmenovat netopýra velkouché ho (Myotis bechsteini Kuhl), druh vá zaný pře-
devším na lesnatější oblasti, podobně jako netopýr severní či Brandtův. Nejbližší
ná lezy jednotlivců tohoto druhu byly učiněny Šebkem (1958) v Č ertově díře u Ko-
žlí a Weidingerem (1994) v jeskyni Bětník u Popovce a v jeskyni u Horního Újez-
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du. Dalším druhem zaznamenaným na Č eskomoravské  vrchovině, který by se mohl
vyskytovat na území Ž elezných hor, je netopýr pestrý (Vespertilio murinus Lin-
né ), jehož rozšíření v oblasti popisuje a komentuje Eleder (1982) a Eleder & Vla-
šín (1983). Citují celkem 5 ná lezů: 2 z kostela ve Ž ď á ru nad Sá zavou, další pak
z Bystřice nad Perštejnem, Manova mlýna u Dolních Borů a z Mozerova u Věže.
Na lesy je také  vá zá n svým výskytem netopýr stromový (Nyctalus leisleri Kuhl),
které ho lze také  oprá vněně očeká vat v lesích železnohorských – nejbližší ná lez byl
učiněn roku 1977 ve Ž ď á ře nad Sá zavou (Eleder 1986). Posledním druhem fauny
netopýrů Č R, který by se mohl vyskytnout i na území Ž elezných hor je netopýr
parkový (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius). Ačkoliv je tento druh velmi
vzá cný a v Č R je vá zá n spíše na rybničnaté  oblasti Moravy nebo jižních Č ech, byl
poměrně nedaleko ná mi studované ho území již zaznamená n – roku 1967 v Pardu-
bicích (Rybá ř et al. 1973).

Se 14 dokumentovanými druhy a především velkým počtem ná lezů jak z letní-
ho období, tak ze zimovišť, je zřejmě území Ž elezných hor a jejich bezprostřední
okolí chiropterologicky nejprozkoumanější oblastí české  čá sti Č eskomoravské  vr-
choviny.

Poděkování
Za poskytnutí vlastních nepublikovaných teré nních dat či za pomoc při prá ci v terénu jsme povinni díkem
Vladimíru Hanzalovi (Praha), Vladimíru Lemberkovi (Pardubice), Janu Sklená řovi (Pardubice) a Karlu
Weidingerovi (Luže). Za možnost pobytu a umožnění výzkumu v Ž elezných horá ch děkujeme dětskému
tá boru MŠMT (Běstvina) a panu ing. Štěpá nu Krá sovi (Horní Bradlo). Příprava té to prá ce byla čá stečně
podpořena Č eskou společností pro ochranu netopýrů a grantem GA Č R č. 206/95/1996.
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Appendix – Přehled lokalit
V ná sledujícím přehledu jsou uvedeny lokality ná lezů netopýrů citované  v předešlém textu
a vyznačené  v obr. 1 a 2. Č ísla lokalit odpovídají číslům v mapká ch, v zá vorce za ná zvem
lokality je počet zjištěných druhů netopýrů (vč. literá rních údajů).

Lokality nálezů v letním a přechodném období, obr. 1
6059: 1 Heřmanův Městec* (1); 2 Choltice* (3); 3 Licoměřice (2). 6060: 4 Chrudim* (2);
5 Slatiňany* (1). 6061: 6 Chrast* (1). 6159: 7 Běstvina*, dětský tá bor (5); 8 Běstvina,
obec (6); 9 Běstvina, les u lomu (2); 10 Heřmanice* (1); 11 Pařížov* (4); 12 Podhradí,
hrad Lichnice (3); 13 Ronov nad Doubravou* (1); 14 Seč, hrad Oheb (1). 6160: 15 Bojanov
(1); 16 Horní Bradlo (3); 17 Hrbokov (1); 18 Kopá čov, ú. n. Křižanovice (2); 19 Libá ň (2);
20 Licibořice (1); 21 Nasavrky (1). 6161: 22 Ská la*, kostel Podská la (2); 23 Skuteč (1); 24
Ž umberk (1). 6162: 25 Budislav* (1); 26 Košumberk* (1); 27 Nové  Hrady* (1); 28 Před-
hradí (3); 29 Zderaz* (1). 6259: 30 Heřmaň* (5). 6260: 31 Libice nad Doubravou† (1); 32
Nová  Ves u Chotěboře†, zá meček Rochnovec (1); 33 Trhová  Kamenice (1). 6261: 34 Hlin-
sko (1); 35 Stružinec (1). 6361: 36 Cikhá j* (2).

Lokality zimních nálezů, obr. 2
6058: 1 Kačina* (3). 6059: 2 Heřmanův Městec* (5). 6060: 3 Dolany (1); 4 Chrudim* (2).
6158: 5 Ž leby* (1). 6159: 6 Běstvina (1); 7 Kraskov (1); 8 Pařížov* (2); 9 Podhradí, hrad
Lichnice (4); 10 Vá penný Podol (5). 6160: 11 Bojanov (2); 12 Nasavrky (2); 13 Slavice,
hrá z ú. n. Křižanovice (1). 6161: 14 Ž umberk (2). 6162: 15 Košumberk* (2); 16 Luže* (2);
17 Nové  Hrady* (2); 18 Předhradí (3); 19 Zderaz* (1). 6260: 20 Chotěboř†, štola v údolí
Doubravy (5).

došlo 20. 8. 1997

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


