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Na zámcích v Bečově a Kynžvartě zimují
vzácné druhy netopýrů
Karlovarský kraj – Sčítání netopýrů uspořádali v sobotu ve
sklepeních areálů zámků Kynžvart a Bečov nad Teplou.

včera 12:10

Ve sklepeních zámků Kynžvart a Bečov počítali odborníci netopýry. Nakonec našli šest
druhů.

Dlouhodobě sledují počty a druhy netopýrů pracovníci CHKO Slavkovský
les, to sobotní se ovšem neslo v mezinárodním česko-bavorském duchu.
Sčítání vedl Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les s bavorským
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kolegou Stefanem Schürmannem z odboru ochrany životního prostředí
okresního úřadu Wunsiedel, za spoluúčasti zástupců Národního
památkového ústavu.

Sklepní prostory vyhledávají specifické druhy netopýrů. Při sčítání našli
odborníci šest druhů – netopýry černé, ušaté, dlouhouché, vodní, severní a
velké. „Tyto druhy zde bývají pravidelně, ale severní a dlouhouchý jsou na
zimovištích druhy méně častými a pravidelných zimovišť netopýra
dlouhouchého je v Karlovarském kraji známo relativně málo," informoval
Přemysl Tájek.

Projektový manažer Richard Štěpánovský přiblížil souvislosti česko –
bavorského sčítání netopýrů. V bavorském městě Wunsiedel se nachází
rozsáhlý areál bývalých pivních sklepů. V minulosti byl ve městě pivovar,
jenž umožňoval zájemcům vařit si vlastní pivo, a toto si pak jednotlivé
rodiny uchovávaly ve vlastních sklepeních. Areál byl rozšířen ještě během
druhé světové války o propojky a sloužil jako kryt
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=91127&idc=4672141&ids=2924&idp=87495&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fvse-
o-zastreseni%2Fvyhody-zastreseni%2F) proti bombardování. V současné
době je v dosti neutěšeném stavu, avšak představuje významné zimoviště
řady netopýrů bavorských Smrčin.

Město Wunsiedel chce tato zimoviště sanovat, stabilizovat a doplnit
o informační opatření pro veřejnost. Objekty bývalých pivovarských sklepů
se nachází i na zámcích v Kynžvartě a Bečově, což vedlo všechny
zúčastněné k přípravě společného česko-bavorského projektu na sanaci a
stabilizaci těchto zimních stanovišť vzácných a chráněných živočichů.

NAUČNÁ STEZKA 
V rámci projektové části týkající se areálu zámku Kynžvart se diskutuje
i o možnosti vybudování menší naučné stezky vedoucí od bývalého
pivovarského sklepa lesoparkem, kde bude prezentována i důležitost
starých stromů pro život netopýrů, již v letním období žijí v různých
štěrbinách, dutinách či jiných otvorech.

Kolem zámku Kynžvart je velké množství starých stromů, což je pro
netopýry velice pozitivní. Tyto stromy však potřebují pro delší životnost
i odbornou péči a nesmí se zapomínat i na výsadbu nových listnatých
stromů, zejména lip a buků, jež by mohly za několik desítek let rovněž
sloužit jako příbytek vzácných živočichů. I tato opatření by měla být řešena
v rámci připravovaného česko-bavorského projektu.

Velikým problémem obecně je, že druhová skladba lesů je zaměřená na
jehličnaté monokultury, a přestože dochází k výsadbě listnatých stromů,
tak jen zlomek se jich v průmyslové lesní výrobě
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=91537&idc=4672141&ids=634&idp=88055&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Foborova-
reseni%2Fvyrobni-
spolecnosti%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink)
dožije dospělého věku, natož aby se z nich časem staly významné stoleté
dominanty naší přírody, jež posílí zdraví
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=89784&idc=4672141&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php)
a pestrost nejen samotných lesů, ale i v nich žijících živočichů. Tato situace
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Bodyguard Donalda
Trumpa má tři ruce...
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„Jste zkorumpovaná pakáž,“ vyjel Babiš
na novinářku ČT. Ptala se na dluhopisy
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Těhotná Prachařová konečně
promluvila o „milenci“: Co drsného mu
napsal Jakub?
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Zemřel opravdový americký hrdina,
astronaut John Glenn
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Připomeňte si, které
celebrity do toho praštily a…
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nutí živočichy z lesů hledat alternativní možnosti obydlí, například
v podobě sklepů či půd, a i zde je však třeba poskytnout těmto ohroženým
živočichům ochranu.

Kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink se shoduje s kastelánem z Bečova
Tomášem Wizovským, že se jedná o jedinečnou příležitost, jak svým
návštěvníkům přiblížit nejen naše kulturní, ale i přírodní dědictví. „Budeme
velice rádi, podaří-li se v rámci přeshraniční spolupráce získat dotace, jež
pomohou stabilizovat zimoviště netopýrů, a zvýší-li se u nás populace
těchto vzácných živočichů. Musíme rovněž poděkovat za odbornou
spolupráci CHKO Slavkovský les v celé záležitosti," dodal Tomáš Wizovský. 

Autor: Redakce
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(/zpravy_region/firma-mela-u-hranic-plany-za-desitky-milionu-vrati-se-pozemek-zpet-mestu-
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Firma měla u hranic plány za desítky milionů,
vrátí se pozemek zpět městu?
Kraslice – Dvanáct let leží ladem rozsáhlé lukrativní pozemky
u hraničního přechodu v Kraslicích na Sokolovsku. Koupila je tehdy

Veřejné záchody u
sportovišť nebudou
(/zpravy_region/verejne-
zachody-u-sportovist-

Dudlíky udělají radost
autistickému chlapci
(/zpravy_region/dudliky-
udelaji-radost-

Vysvědčení si
vyzvednou tisíce žáků.
Na prázdniny si ale ješ...

(http://www.denik.cz/regiony/vysvedcenisi
vyzvednoutisicezakunaprazdninysiale
jestepockaji20170131.html)

Nymburští školáci chtějí
cirkusy bez zvířat

(http://www.denik.cz/regiony/nymburstiskolaci
chtejicirkusybezzvirat20170124.html)

Finančně poradenská
firma Broker Consulting
dosáhla miliardo...

(http://www.denik.cz/ekonomika/financne
poradenskafirmabrokerconsultingdosahla
miliardovetrzby20170131.html)

Komedií roku se stal
Poprask na laguně
libereckého divadla

(http://www.denik.cz/divadlo/komediirokuse

(http://www.denik.cz/z_domova/obeti
domacihonasilisebraninajihumoravyjich
stalevicvyhledavapomoc20170130.html)
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Do staršího muže agresor strkal a
několikrát ho udeřil do obličeje
(/zlociny-a-soudy/do-starsiho-
muze-agresor-strkal-a-nekolikrat-Kynšperk nad Ohří – Z ublížení na zdraví se bude
před soudem zpovídat devětatřicetiletý muž ze
Sokolovska. Ten měl na začátku září ve večerních
hodinách v obci u Kynšperka nad Ohří ve

Komerční článek

Voda do koupelny nepatří!?
(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/1/12/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-
01-
01605748519863356,impressionId=6c57aa12-Když už je hotová, tak samozřejmě ano, ale když
se staví nebo rekonstruuje, je lepší se mokrým
procesům zcela vyhnout a dát přednost suché
výstavbě s vhodnými deskovými…

Zpětné bonusy nemocnic. Finta,
před níž kontroly zavírají oči
(http://www.denik.cz/z_domova/zpetne-
bonusy-nemocnic-finta-pred-niz-Přijdou tvrdé tresty, slibovaly ještě minulou zimu
úřady. Na povrch totiž vyplulo, že některé
nemocnice šidí – nakupují léky a materiál i za
polovinu ceny, než kterou nafakturují

 5 (/galerie/vystava-kraliku-v-chodove.html)

Ptačí chřipka je neodradila.
Vystavili králíky
(/zpravy_region/ptaci-chripka-je-
neodradila-vystavili-kraliky-Chodov - Ptačí chřipka udělala chovatelům lidově
řečeno čáru přes rozpočet. Chystané výstavy
drůbeže, holubů nebo exotického ptactva se ruší
v celé republice. Chodovští chovatelé se však
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http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5-b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5-b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5-b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5-b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?
http://www.vlmedia.cz/
http://www.vlmedia.cz/
http://www.vlmedia.cz/kontakty/regiony/sokolovsky_denik.html
http://www.vlmedia.cz/podminky/
http://www.vlmedia.cz/cookies/
https://www.facebook.com/Sokolovsk%C3%BD-den%C3%ADk-189793517716186/
http://sokolovsky.denik.cz/rss/
http://sokolovsky.denik.cz/newsletter/
http://www.mojeinzerce.cz/inzerce-predplatne/kontakty/sokolovsky_denik.html
http://www.denik.cz/poutaky/
http://www.mojepredplatne.cz/
http://sokolovsky.denik.cz/napoveda-aplikace/
http://epaper.denik.cz/
http://www.vlmedia.cz/kariera/kariera.html
http://sokolovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/do-starsiho-muze-agresor-strkal-a-nekolikrat-ho-uderil-do-obliceje-20170130.html
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/1/12/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=6c57aa12-1d10-48ce-a4cf-bf9d893de0bd,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=770999/711564_1_?
http://www.denik.cz/z_domova/zpetne-bonusy-nemocnic-finta-pred-niz-kontroly-zaviraji-oci-20170130.html
http://sokolovsky.denik.cz/galerie/vystava-kraliku-v-chodove.html
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/ptaci-chripka-je-neodradila-vystavili-kraliky-20170130.html
http://sokolovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/do-starsiho-muze-agresor-strkal-a-nekolikrat-ho-uderil-do-obliceje-20170130.html
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/1/12/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=6c57aa12-1d10-48ce-a4cf-bf9d893de0bd,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=770999/711564_1_?
http://www.denik.cz/z_domova/zpetne-bonusy-nemocnic-finta-pred-niz-kontroly-zaviraji-oci-20170130.html
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/ptaci-chripka-je-neodradila-vystavili-kraliky-20170130.html

