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Úvod.  

V roce 2012 v jarním a letním období byl proveden základní průzkum lokality parku u Vily 
Čerych. Průzkum byl věnován především savcům žijícím na lokalitě. Výsledky shrnuje 
následující práce. Jejich využití lze předpokládat především pro výukové programy 
ekologické výchovy realizované v uvedeném zařízení. 

 

Metodika.  

Průzkum lokality byl zahájen 1. dubna 2012. Pozorování byla prováděna ve 14 denních 
intervalech. K pozorování byl použit dalekohled 8x50 a 20x 60. Dále pro sledování drobných 
savců byla použita automatická kamera firmy Moutrie typ M80 a M 100. Jedná se o malá 
pozorovací zařízení spouštěná senzorem pohybu. Oba přístroje mjí IR přísvit. Tím prakticky 
neobtěžují pozorovaný předmět. Záznam byl nastaven na snímání fotografických snímků 
s opakováním po 1 minutě. Dále byl vždy pořízen krátký videosnímek o délce 30 sec., resp. 
v noci s přísvitem 15 sec. Kontrola zařízení byla prováděna také po 14 dnech.  

Pro zjištění fauny netopýrů byl použit detektor firmy Petterson D240x s buffrem 30s a 
záznamovým zařízením Sony nastaveným na digitální záznam. Zvuky byly zpracovány 
licenčně dodávaným softwarem firmy Petterson pro zpracování a analýzu záznamů 
netopýrů. 

Dále byly vyhodnoceny pobytové značky savců zjištěné na lokalitě. Tyto značky neobjevily 
žádný nový druh zjištěný předchozími metodami, ale pomohly dokreslit prostorovou aktivitu 
savců na lokalitě. 
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Vlastní výsledky. 

Přehled zjištěných druhů: 

Ježek východní (Erinaceus concolor). 

Zjištěn v lokalitě označované jako „úkrytová hromada“. Zaznamenán automatickou kamerou. 
Na lokalitě lze předpokládat asi 2-3 ex s možným zimováním na lokalitě. 

Netopýr velký (Myotis myotis) 

Druh osídlil roletové schránky oken Vily Čerych. Na lokalitě letní kolonie. Zjištěn detektorem 
při každé návštěvě v nočních hodinách. Zjištěno max 20 ex.  

Doporučení. Pro zkvalitnění populace vyvěsit více budek. 

 

Kuna skalní (Martes foina) 

 

Kočka domácí (Felix domestica) 

 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

 

Myšice k řovinná (Apodemus sylvaticus) 

 

 

 

 

 

 


