Netopýři Opavských hor
Netopýři jsou jedinými savci, kteří dokážou létat. Vedou noční způsob života. Jejich
dlouhé, blánou spojené prsty tvoří křídla. Tělo netopýrů je pokryto srstí. Některé druhy
netopýrů konkurují nejlépe létajícím ptákům. Netopýři spí ve dne, zavěšení hlavou dolů.
V noci loví. Orientují se díky vydávání řady zvuků s vysokou frekvencí (ultrazvukem).
To jim umožňuje přesně určovat polohu hmyzu, skal a ostatních překážek.
Rychlost letu různých druhů netopýrů dosahuje až 100 km na hodinu. Záleží na tvaru
a stavbě křídla. Nejrychleji létají netopýři s úzkými a dlouhými křídly. Netopýři s
krátkými a širokými létají pomaleji, jejich let je však mnohem hbitější. Netopýři jsou
dlouhověkými zvířaty. Nejstarší sledovaný netopýr měl přes 30 let a není vzácností
setkat se s jedinci staršími 20 let.

Za letu vydává netopýr
ultrazvukové signály .

Vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros)
délka těla od 3,4 do 4,5 cm.
Rozpětí křídel od 20 do 25 cm.

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Opavské hory obývají četné druhy netopýrů jako jsou vrápenec malý, netopýr ušatý,
netopýr severní, netopýr večerní, netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr černý,
netopýr velký, vodní, brvitý a velkouchý.
Oblast kolem
penzionu u
Horního rybníka
je místech
výskytu řady
druhů netopýru.
Některé z nich
lze pozorovat po
soumraku.

netopýr rezavý
netopýr večerní
netopýr hvízdavý
netopýr ušatý
vrápenec malý
netopýr vodní

Jeden z nejméně častých a nejohroženějších netopýrů v Polsku je současně
jedním z našich nejmenších zástupců této skupiny savců. Ačkoli se za letu
může jevit poměrně velký (rozpětí křídel až 25 cm), váží pouze několik
gramů. Jeho poznávacími znaky jsou výrůstek ve tvaru podkovy kolem
nozder (odtud polský název podkowiec) a typický vzhled během odpočinku a
hibernace, kdy je celé tělo zvířete zabaleno do letových blan křídel. Vrápenec
malý je dravý. Jeho potravu tvoří drobný hmyz a ostatní bezobratlí o
rozměrech od 3 do 14 mm. Zajímavostí je, že je dovede vyzvedávat z
povrchu skal a rostlin, kdy zůstane viset ve vzduchu jako kolibřík.
Identifikaci vhodných obětí mu umožňuje mimořádně přesná ultrazvuková
echolokace s velmi vysokou frekvenci emitovaná nozdry.
V létě obývá teplé a klidné půdy budov, kde vyvádí svá mláďata. Z
několika známých lokalit tohoto druhu v Opolském vojvodství je jednou z
nejvýznamnějších podkroví historického penzionu u Horního rybníka v
Głuchołazech. Odtud má blízko do lovišť v okolních lesích i do svých
zimovišť ve starých štolách po těžbě zlata jak na polské, tak na české straně
hranice. Některé vstupy byly zajištěny mřížemi, aby těmto netopýrům
zajistily klidné a bezpečné přezimování.
O místa výskytu vrápence malého pečuje Polské sdružení ochránců
přírody "pro Natura".

