
V NAŠÍ ŠKOLE MÁME ZAJÍMAVÉHO KAMARÁDA 
 

 
Je to vrápenec malý, který již několik let sídlí ve školním sklepě.  
Na světě žije ještě vrápenec velký, ale ten v ČR nežije. Vrápenci jsou trošku odlišní 
od ostatních netopýrů. Zvláště  hruštičkou, kterou dělají, když spí, tzn. že se balí do 
létajících blan. Tu dělají jen oni. Takže visí v prostoru, nikdy nezalézají do štěrbin. 
Mají zvláštní zkrabatělý čumáček, kterým lépe přijímají odrazy svých echolokačních 
signálů.  Vrápenci jsou teplomilnější než ostatní druhy, tzn. k zimování jim vyhovuje 
teplota okolo 8 °C. Všichni netopýři potřebují mírně vlhké prostředí (ne suché), což 
krásně splňují jeskyně i sklepy. A bez průvanu. Zimují jednotlivě až ve stovkách, 
nikdy nenatlačení na sebe, jako jiné druhy.  
V čase rozmnožování - od dubna do srpna - žije v teplých úkrytech  na půdách. 
Samice žijí pospolu, pak i s mláďaty, samci zvlášť, jednotlivě.  
   
Když takhle visí, můžou  si ho děti prohlížet a sejít až k němu. Mluvit můžeme, jen se 
nepřekřikujeme.  Teď je ještě teplo a netopýři ještě nezimují, takže mu exkurze nijak 
neublíží. Pokud by ho to rušilo, tak se trošku rozbalí, začne pokyvovat hlavou - 
sondovat signály z nosu návštěvu a pokud se mu nebudete líbit, tak prostě odletí do 
jiné části sklepa.  
Až noční teplota venku bude stabilně pod cca 8 stupňů, tak už ven létat nebude a 
bude chtít zimovat. Pak každé jeho probuzení, kdy se začne dost vrtět, ho vysiluje , 
zvyšuje svoji tělesnou teplotu, kterou měl jako prostředí sklepa a tím spotřebovává 
své tukové zásoby na celou zimu. Takže ho necháváme v klidu spát. 
 
Zajímavý je také jeho trus. Podobá se myšímu, ale rozpozná se tak,  že v netopýřím 
se lesknou kousky křídel hmyzu, jako by tam byla slída. To u myší nikdy neuvidíme. 
Trus netopýrů = guáno může být maličký, střední - ten máme my a větší - dle 
velikosti druhů netopýrů. Je to výborné hnojivo do kytek. 
 Může být použito jako roztok hnojiva (2–6 polévkových lžic na 4 litry vody), jako 
výživa listů, na kompostování a do půdních směsí. 
 


