
215

Vč. sb. přír. – Práce a studie, 19 (2012): 215–216                                                                          ISSN 1212-1460

NÁLEZ KOLONIE NETOPÝRA NEJMENŠÍHO 
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Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) je jako samostatný druh rozeznáván teprve 
od konce 20. století, z území ČR je pak jeho výskyt znám od roku 2000 (Baroň et Řehák 
2000). Z oblasti východních Čech byl jeho výskyt prokázán doposud na základě jeho hlaso-
vých projevů. Nálezy pocházely z blízkého okolí Labe: 5958 – Zdechovice, 5959 – Přelouč, 
Semín, 5960 – Doubravice, Pardubice (Lemberk 2004, 2007), Choltic: 6059 – PR Choltická 
obora (Lemberk 2007) a Novohradky: 6061 – Hrochův Týnec – Stíčany (Lemberk 2004). 
Uvedené nálezy byly předpokladem existence letní kolonie.

Na základě informace o výskytu netopýrů v rodinném domě v Klenovce byla 13.7.2011 
provedena kontrola pravděpodobné kolonie s cílem determinace druhu. V časovém intervalu 
cca 20.25 až 21.05 hodin bylo odchyceno 5 ex. netopýra. Na základě vnějších znaků byly 
4 ks (2M + 2F) determinovány jako netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), pátý jedi-
nec byl samice n. hvízdavého (P. pipistrellus). Početnost smíšené kolonie byla na základě 
pozorování vyletujících jedinců odhadnuta na cca 150 jedinců. Determinace byla potvrzena 
při další návštěvě kolonie 16.7.2011 pomocí detektoru.

Lokalizace kolonie: Klenovka (okr. Pardubice, čtverec 5959d, nadmořská výška 
235 m). Rodinný dům se nachází na JZ okraji lesního porostu. Výletový otvor je také 
situován JZ směrem a nachází se pod střešní konstrukcí na pravém spodním okraji štítu. 
Samotná kolonie je umístěna v dutině mezi střešní krytinou a zdí.

Přítomnost této kolonie v rodinném domě plně odpovídá nálezům většiny známých 
reprodukčních kolonií v úkrytech na staveních (za obložením, ve štítech, ve štěrbinách 
vnějších zdí), na samotách a ve vesnicích (Anděra et Hanák 2007). Přítomnost smíšené 
kolonie n. nejmenšího a n. hvízdavého prokázali např. také Ceľuch et al. 2006 v Žiaru 
nad Hronom.

Závěr
Dne 13.7.2011 byla v obci Klenovka (okres Pardubice) zjištěna kolonie netopýra 

nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus). Jde o první nález kolonie tohoto druhu na území východ-
ních Čech, kde byl znám pouze na základě zjištění pomocí ultrazvukových detektorů.

Summary
The colony of soprano pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus) was found 13.7.2011 in the Klenovka 

village (district Pardubice, square No. 5959d, 235 m a.p.l.). This is the first finding of a colony of this 
species in the Eastern Bohemia.
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