
1) Posledním soukromým majitelem hradu Bítov byl baron Jiří Haas ml., který byl velkým milovníkem zvířat. Co by asi 
říkal tomu, že se na půdě jeho hradu usídlili netopýři? Možná by se moc neradoval, protože v jeho době (na začátku 
20. století) se o životě netopýrů mnoho nevědělo a lidé se jich spíš báli. A jak jsi na tom ty se znalostmi o netopýrech? 
U každé věty zakroužkuj, zda je pravdivá nebo ne. Z písmen v závorkách u správných odpovědí ti vyjde název živočicha, 
který netopýry loví. 

2) Dnes už o způsobu života netopýrů víme mnohem více. 
Třeba to, že jsou, podobně jako lidé, společenští. Na půdě 
hradu Bítov každoročně sídlí letní kolonie netopýra 
velkého. Když spočítáš všechny netopýry ukryté na obrázku 
a vynásobíš číslem 8, dozvíš se, kolik zvířat ji tvoří.

 ……………………………………………………

3) Letní kolonie je skupina samic, které se 
shromáždí ve svém oblíbeném úkrytu, 
aby zde porodily a odchovaly mláďata. 
Na půdu hradu Bítov přilétají většinou již 
v dubnu. A co se děje dál? Doplň do textu 
správné časové údaje z nabídky. 

 Netopýři se zamotávají lidem do vlasů. pravda (T) lež (K)  
 Když se netopýři usídlí na půdě, rozkoušou trámy. pravda (E)  lež (U)
 Po netopýrech může na půdě zůstat pořádná hromada trusu. pravda (N) lež (R)
 Když je málo hmyzu, živí se naši netopýři i krví. pravda (L) lež (A)  Je to ……………………

 ………………………………… se rodí mláďata, která jsou holá, slepá a  samice je krmí mateřským mlékem.  

Rychle ale rostou a  ………………………………… už začínají létat. Od  svých matek se učí lovit potravu.  

…………………………………netopýři opouštějí letní kolonie, samice se setkávají se samci a  dochází k  páření.  

Zárodek se ale v těle samice začne vyvíjet až …………………………………. Podzim je charakteristický tím, že netopýři 

hodně loví, aby si vytvořili tukové zásoby …………………………………. Období zimního spánku, které netopýří tráví 

v jeskyních a štolách, začíná ………………………………… a trvá až …………………………………. 

na konci léta          v listopadu          začátkem srpna          do března          v červnu          na jaře          na zimu

kuna

80 netopýrů

V červnu
začátkem srpna

Na konci léta
na jaře

na zimu
v listopadu do března

   pravda (T) lež (K)  
   pravda (E)  lež (U)
   pravda (N) lež (R)
   pravda (L) lež (A) 



Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb 
poznejte tajemný svět netopýrů“ realizovaného Českou společností 
pro ochranu netopýrů za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Autoři: Lenka Bartoničková, Eva Cepáková, Petra Schnitzerová 
Kresby: Petr Nesvadba a Helena Jahelková 

Správné odpovědi najdeš v pokladně hradu nebo na webových stránkách napude.sousednetopyr.cz

4) Netopýři za  letu vydávají zvuky o  vysoké frekvenci (ultrazvuky) a  poslouchají jejich ozvěny. Díky tomu dokážou 
rozpoznat překážky i lokalizovat svoji kořist. Jak se tento způsob orientace v prostoru nazývá? Doplň do křížovky názvy 
bezobratlých, kterými se netopýři živí, a dozvíš se to v tajence. 

5) Na hradě Bítov můžeme najít ještě další druhy netopýrů, ti se zde však vyskytují v jiném období roku. Využívají sklepy 
hradu, aby tu přečkali zimu ve stavu hibernace (zimního spánku). Víš, co se během zimního spánku s netopýrem děje? 
Najdi správné odpovědi!

1. S
2. CH

3. K  
4. L

5. Š
6. B

7. P
8. T

9. S

srdce tluče jen 20× za minutu

teplota těla klesne o 5 °C 

činnost srdce a dýchání se nemění

netopýr se občas probudí, může i vyletět z úkrytu 

teplota těla klesne o 30 °C

hibernace trvá nepřetržitě celou zimu

netopýr se nadechne třeba jen 1× za hodinu

6) V zimě bylo na hradě Bítov zjištěno celkem 7 druhů netopýrů. 
Jejich názvy se dozvíš, když ke slovům správně přiřadíš pomíchané 
slabiky. Je mezi nimi i jeden druh, typický pro listnaté lesy Podyjí. 
Dostal jméno podle svého zbarvení. Který to je?

1. 2.
3.

4.

5.7.

6.

8. 9.

netopýr uš trý
netopýr čer davý
vrápenec ma zavý
netopýr hvíz lý
netopýr pes atý
netopýr re kový
netopýr par ný

…………………………………

1. S T Ř E V L Í K
2. CH R O S T Í K

3. K O M Á R
4. L I Š A J

5. Š K V O R
6. B A B O Č K A

7. P A V O U K
8. T I P L I C E

9. S A R A N Č E

netopýr černý

srdce tluče jen 20× za minutu

teplota těla klesne o 5 °C 

činnost srdce a dýchání se nemění

netopýr se občas probudí, může i vyletět z úkrytu 

teplota těla klesne o 30 °C

hibernace trvá nepřetržitě celou zimu

netopýr se nadechne třeba jen 1× za hodinu


