
1) Rokokový zámek Dobříš je unikátní nejen svým francouzským parkem s květinovými ornamenty, ale také výskytem 
kolonie netopýrů velkých. Více o jejich životě se dozvíš z textu. Ale pozor! Na několika místech je třeba rozhodnout, 
který údaj je správný (nesprávný přeškrtni).

 Netopýři velcí mají svůj tradiční úkryt ve sklepě/na půdě zámku Dobříš. Samice zde v části nad vstupním křídlem tvoří 
tzv. zimní/letní kolonii a každý rok v červnu/září tu rodí a následně vychovávají svá mláďata. Každá samice má pouze 
jedno mládě/3 mláďata. Novorozené mládě je holé, slepé a zcela odkázané na péči své matky, která ho několik týdnů 
krmí kousky hmyzu/mateřským mlékem. Místní kolonie netopýrů velkých je ve srovnání s jinými koloniemi tohoto 
druhu spíše méně početná a tvoří ji jen 50 až 60/5000 až 6000 samic s mláďaty. Na půdě je možné potkat také netopýří 
samce. Ti se však na péči o mláďata nepodílejí a ukrývají se jednotlivě/pohromadě v jiné části půdy. Po osamostatnění 
mláďat na konci zimy/léta pak na zámku probíhají netopýří námluvy. Zároveň se netopýři snaží co nejvíce vykrmit, aby 
se připravili na dlouhou cestu do Afriky/zimní spánek v jeskyni nebo štole.

2) Zámek Dobříš hostí kromě kolonie 
netopýrů velkých i další netopýří 
obyvatele. Ty však nenajdeš přímo 
v zámku, ale můžeš na ně vpodvečer 
narazit, jak loví v přilehlých zámeckých 
parcích. O které druhy netopýrů se jedná, 
zjistíš, když rozluštíš následující šifry.
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3) Všichni naši netopýři se živí 
hmyzem, popřípadě jinými členovci 
(např. pavouky). Každý druh 
netopýra ale upřednostňuje trochu 
jiný typ kořisti, např. netopýr velký 
loví především střevlíky. Na čem si 
rády pochutnávají některé druhy 
netopýrů v dobříšském parku, zjistíš 
po rozuzlení motanice (jednotlivé 
druhy netopýrů jsou označeny 
stejnými písmeny jako v úkolu 2).
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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 zámku nebo na webových stránkách napude.sousednetopyr.cz

4) V  parcích netopýři nacházejí nejen potravu, ale také bohatou nabídku úkrytů. Na  rozdíl např. od  ptáků si netopýři 
neumějí své úkryty sami stavět. Proto je pro ně v parcích a lesích klíčová zejména přítomnost starých stromů s ………  
Najdi místa v siluetě stromu, kam patří části rozstříhaného obrázku. Písmena u  jednotlivých dílků přepiš do mřížky 
a dozvíš se řešení. 

5) V parcích 
Dobříšského 
zámku se kromě 
netopýrů můžeš 
setkat také 
s dalším vzácným 
živočichem, jehož 
larvy se vyvíjí 
ve dřevě starých 
stromů. Jmenuje 
se páchník hnědý 
a je velký pouze 
3 cm. Jak vypadá 
a do jaké skupiny 
živočichů patří, 
se dozvíš, když 
spojíš správně 
čísla na obrázku.

6) Při opravách a rekonstrukcích domů nebo při kácení starých stromů může dojít ke zničení úkrytu netopýrů. Jednou 
z možností, jak netopýrům pomoci, je vyvěsit pro ně budku a vytvořit jim tak úkryt náhradní. Víš, jak vypadá vhodná 
budka pro netopýry? Zkus ji najít a označit na obrázku. Takovou budku můžeš vyrobit a vyvěsit i  ty! Návod najdeš 
na webu (http://vestrome.sousednetopyr.cz/budky‑pro‑netopyry/).
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