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Bojíte se netopýrů? Není proč! Tajemní sice jsou, ale nebezpeční ne. Naopak jsou neu-

věřitelně roztomilí a zajímaví! Přijďte se o tom přesvědčit třeba k nám na Sluňákov.

Díky spolupráci s Českou společností pro ochra-

nu netopýrů (ČESON) se někdy můžete na Sluňá-

kově dokonce setkat s živými netopýry. Pravidel-

ně máte tuto možnost na Netopýří noci, která 

se tradičně koná v polovině září (https://sluna-

kov.cz/akce-pro-deti-a-rodice/; https://www.

facebook.com/pg/dumprirodyLP/events). Od-

borník z ČESON nám tu prozradí spoustu zajíma-

vostí ze života netopýrů, ukáže nám, jak fungují 

vědecké přístroje na výzkum netopýrů, vydá se 

s námi do terénu pátrat po místních nočních le-

tounech, představí nám chovance ze záchranné 

stanice a poradí, jak pomoci s ochranou netopý-

rů v praxi. Kromě toho si na zábavných stanovi-

štích společně zahrajeme na netopýry a vyrobí-

me si malý netopýří suvenýr. 

 

Ze staré ponožky si ušijte jednoduché lout-

ky netopýrů. Můžete s nimi v přírodě hledat 

vhodné úkryty či jejich živou potravu, hrát 

hru na orientaci sluchem, na krmení netopý-

rů (můžete jim naplňovat bříška hledáním 

„hmyzu“ v přírodě ve formě kaštanů apod. 

nebo v budově v podobě pet víček apod.), na 

jejich poznávání čichem…

Netopýři hledají svou potravu pomocí sona-

ru (odrazu ultrazvuku), tedy poslepu. Zkus-

te to i vy se svým sluchem. Kamarádi vytvoří 

kruh. Uvnitř pobíhá jeden „netopýr“ se za-

vázanýma očima, sluchem hledá druhého kamaráda – „potravu“ a chytá ho ponožkovým 

netopýrem nataženým na ruce jako loutkou. „Potrava“ pobíhá se štěrchátkem, cinkajícími 

klíči, šustivým sáčkem apod. Vyzkoušejte různé materiály a síly zvuků.

Na čichovou hru do ponožkových netopýrů nasypte voňavé bylinky nebo vložte cokoli voňa-

vého. Do dvou netopýrů přitom vložte stejnou vůni. Úkolem ostatních je po čichu poznat, 

kteří dva netopýři  patří k sobě. Živé netopýří maminky takto hledají svá mláďata. Ještě jed-

nodušeji si čichové netopýry můžete vyrobit jejich vystřižením z papíru a přilepením vato-

vého tamponu, na který kápnete vonný olej.
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