NETOPIERE V MESTE
Bratislava a Viedeň

Raniak hrzdavý
Abendsegler (AT)

Nyctalus noctula
Je často pozorovateľný počas stmievania, na jeseň sa pohybuje vonku aj popoludní.
Lieta veľmi vysoko, vo výške 15 až 40 m, let je rýchly a priamočiary.
Deti dokážu zachytiť echolokačné volania (17-18 kHz), dospelí väčšinou nie.
Rozpätie krídiel: 35 cm; hmotnosť: 20-40 g
Bratislava a Viedeň: Veľmi rozšírený v meste od mestských lesov až po centrum.

Večernica južná
Weißrandfledermaus (AT)
Pipistrellus kuhlii
Veľmi sa podobá večernici malej, často ju možno pozorovať počas lovu pri pouličných lampách.
Cez deň sa ukrýva vtisnutá do úzkych škár na budovách/domoch.
Na jeseň ju možno určiť podľa sociálnych volaní (iba pomocou ultrazvukového detektora).
Rozpätie krídiel: 22 cm; hmotnosť: 5-10 g

Netopier obyčajný
Mausohr (AT)

Bratislava a Viedeň: Vyskytuje sa prednostne v centre mesta a v zastavaných sídelných oblastiach,
aj v blízkosti pôdohospodársky využívaných plôch.

Myotis myotis
Jeden z najväčších druhov netopierov v Európe, s obľubou loví na zemi chrobáky z čeľade
bystruškovité. Vyletuje až po zotmení, preto je vhodné limitovať osvetlenie na kostoloch.
Rozpätie krídiel: 40 cm; hmotnosť: 20-40 g
Bratislava a Viedeň: V mestách sa všeobecne vyskytuje len zriedkavo a vo Viedni je vzácny!
Bol objavený úkryt s 90 samicami a 50 mláďatami. Zdokumentovaná vzdialenosť medzi úkrytom a
loviskom jedinca je 3 – 4 km. Zodpovedá to približne trase od Dómu sv. Martina až po ZOO
Bratislava.

Večernica malá
Zwergfledermaus (AT)
Pipistrellus pipistrellus
Patrí medzi naše najmenšie druhy netopierov, loví hmyz počas rýchleho letu.
Využíva škáry na budovách, rada loví v lese a pri vode.
Rozpätie krídiel: 20 cm; hmotnosť: 3-8 g

Podkovár malý
Kleine Hufeisennase (AT)

Bratislava a Viedeň: V okrajových zónach a riedko zastavaných častiach mesta.

Rhinolophus hipposideros
Je ťažko pozorovateľný - úkryt opúšťa so zotmením, pozorovať ho však možno len v okamihu, keď
vyletuje. Potom sa stráca v tme.
Rozpätie krídiel: 20 cm, hmotnosť: 4-10 g
Bratislava a Viedeň: V Bratislave je vzácny. Známe úkryty sa nachádzajú v opustených budovách
v blízkosti mestských lesov. V mestách sa prakticky nevyskytuje, výnimočne len v okrajových
zónach, ale aj tu len veľmi zriedkavo.

Netopier vodný
Wasserfledermaus (AT)
Myotis daubentonii
Žije na stromoch a zriedkavejšie v mostných konštrukciách. Lieta tesne nad vodou, naberá svojimi
veľkými nohami muchy a iný hmyz z hladiny. Najlepšie ho možno pozorovať prehľadávaním vodnej
hladiny červeným svetlom.
Rozpätie krídiel: 25 cm, hmotnosť: 7-10 g
Bratislava a Viedeň: Vyskytuje sa s obľubou v blízkosti vody, napr. pri Dunaji, Morave, pri stojatých
vodách a v lužných oblastiach.

