
POMÔCKA NA URČOVANIE NAJČASTEJŠIE 
SA VYSKYTUJÚCICH NETOPIEROV V SÍDLACH



2 Doprava

Dĺžka tela: 6 – 8 cm
Rozpätie úzkych krídel: 32 – 36 cm
Hmotnosť: 20 – 35 g
Frekvencia: 20 – 22 kHz

Farba srsti raniaka je hrdzavohnedá a má tmavohnedé lietacie blany. Typický je pre 
neho rýchly let vo veľkých výškach. Po výlete z úkrytu ide ihneď do výšky – nad koruny 
stromov, budovy (aj do výšky viac ako 100 m). Vyletuje ako prvý druh tesne po západe 
slnka ešte za svetla. Na jeseň počas pekných slnečných dní lieta aj počas dňa! Za letu 
môžete pozorovať dlhé a štíhle krídla a klinovitý štíhly chvost. Rozpätie krídel má asi 
ako drozd. Z úkrytu sa ozýva charakteristickým a veľmi hlasným švitorením.

Úkryt: panelové budovy, stromové dutiny, skalné pukliny. Úkryty pomerne často strieda, 
na Slovensku sa vyskytuje celoročne. Pária sa a zimujú veľmi často v panelákoch. 

Dĺžka tela: 3,5 – 5 cm
Rozpätie krídel: 15 – 20 cm
Hmotnosť: 3 – 8 g
Frekvencia: 45 kHz

Patrí k najmenším druhom vyskytujúcim sa na našom území. Je hnedo 
až sivohnedo sfarbená. Vyznačuje sa rýchlym akrobatickým letom medzi 
korunami stromov, okolo budov či pouličnej lampy alebo nízko nad 
vyhriatym asfaltovým povrchom počas teplých letných nocí. Rozpätie 
krídel má asi ako sýkorka. Niekedy sa stane, že večernice hromadne vletia 
niekomu do bytu cez otvorené okno, čo je spôsobené neskúsenosťou 
mladých jedincov, ktoré si byt pomýlili so zimoviskom.

Úkryty: štrbiny na budovách (leto), jaskyne a štôlne (zima). Vyskytuje sa u nás celoročne.

NAJČASTEJŠIE DRUHY 
VYUŽÍVAJÚCE PANELÁKY 

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)



Doprava 3 

Dĺžka tela: 4,7 – 7 cm
Rozpätie krídel: 26 – 30 cm
Hmotnosť: 12 – 20 g
Frekvencia: 24 – 26 kHz

Spôsob lovu: vo voľnom priestore. Vylieta až po západe slnka za tmy, 
takže ju ťažko môžeme pozorovať voľným okom. Samec sa na jeseň 
a v zime prezrádza charakteristickým hlasom vydávaným za letu – 
veľakrát opakovaným cik-cik-cik… Zblízka je ľahko identifikovateľná podľa 
strieborných končekov srsti na tmavom chrbte a celkovo kontrastného 
sfarbenia.

Úkryt: v lete prevažne štrbiny na budovách, v lese, na jeseň a zimu štrbiny v skalách alebo panelových budovách.

Dĺžka tela: 6 – 8 cm
Rozpätie krídel: 36 cm
Hmotnosť: 17 – 35 g
Frekvencia: 25 – 28 kHz

Spôsob lovu: nízky pomalý let okolo korún stromov a vo voľnom priestore. 
Veľký netopier, rozpätie krídel má asi ako drozd, široké krídla. Pomalší let 
ako raniak hrdzavý, prevažne blízko zeme alebo vegetácie.

Úkryt: štrbiny v podkroviach (leto), jaskyne a štôlne (zima)

Večernica pestrá (Vespertilio murinus)

Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)



4 Doprava

Dĺžka tela: 3,8 – 4,5 cm
Rozpätie krídel: 18 - 25 cm
Hmotnosť: 6 – 10 g
Frekvencia: 106 - 110 kHz

Najmenší z podkovárov, ktorého výrastky na nose pripomínajú podkovu. 
Väčšinou visí v podkroviach jednotlivo zabalený do lietacích blán. 

Dĺžka tela: 6 – 8,3 cm
Rozpätie krídel: 35 - 43 cm
Hmotnosť: 20 – 40 g
Frekvencia: 35 kHz

Jeden z našich najväčších netopierov. Pre jeho výskyt je potrebná 
blízkosť lesa. V podkroviach, kde sa  v lete vyskytuje, býva väčšinou viac 
guana. Cez zimu sa ukrýva podobne ako predošlý druh v jaskyniach 
alebo štôlňach.

NAJČASTEJŠIE DRUHY 
VYUŽÍVAJÚCE PODKROVIA 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Netopier obyčajný (Myotis myotis)



Doprava 5 

Dĺžka tela: 4 – 5,8 cm
Rozpätie krídel: 25 - 28 cm
Hmotnosť: 6 – 12 g
Frekvencia: 35 kHz (veľmi tichý)

Vyskytuje sa u nás v nižších polohách. V podkroviach sa vyskytuje 
väčšinou v úzkych priestoroch a štrbinách. Typickým znakom sú jeho 
nepomerne obrovské uši voči telu.

Všetky tieto tri druhy sa cez zimu ukrývajú v jaskyniach alebo štôlňach. 
V lete ich môžeme nájsť často v podkroviach.

Kontakty: kancelaria@stromzivota.sk, 0948 525 885
Ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri ochrane netopierov.

 www.stromzivota.sk

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)


