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Na Gazdovskom rade žijú aj netopiere

Uverejnené pondelok, 6. máj 2013
Autor: Valeria Kličková Szomolai

V Šamoríne odchytený raniak hrdzavý.
V posledných rokoch sa vďaka štátnym dotáciám vo veľkom rozbehli zatepľovacie práce na slovenských
sídliskách, vďaka ktorým dostávajú naše paneláky estetickejší vzhľad a podstatne lepšie izolačné vlastnosti.
Platí to aj v Šamoríne, kde už bolo viacero panelových domov takto obnovených a zatepľovanie pokračuje aj
dnes. Súbežne so zatepľovaním sa však začal objavovať iný problém, a to v celoslovenskom merítku, ktorý si
niektorí ľudia začali všímať, kým iní sa rozhodli ho ignorovať – prienik netopierov a dažďovníkov do bytových
priestorov, šácht a konštrukcií, často bez možnosti nájsť cestu von.
Možno si mnohí z nás ani neuvedomujú, že v našom bezprostrednom okolí, napríklad v paneláku, môžu
prebývať netopiere. Pretože tie žijú väčšinou skryto a najčastejšie lietajú za súmraku a v noci.
Prezradí ich niekedy možno iba „čvirikanie“. Netopiere, ako napríklad raniak hrdzavý, kedysi obývali najmä
dutiny stromov a skalné steny, dnes si však radi vyberú za príbytok aj škáry v panelákových domoch a tých
je dosť.
Veľakrát sa stáva, že pri necitlivom zatepľovaní a nevedomosti obyvateľov o týchto „podnájomníkoch“ sa
takýto životný priestor pri zatepľovaní úplne zablokuje, netopiere sa už nedostanú doň, ale ani von z neho a
buď postupujú ďalej, napr. popri potrubí, alebo ich čaká istá smrť dehydratáciou.
Týmto by sme radi upozornili na tento problém aj my a vyzývame Šamorínčanov, ak majú informáciu o
výskyte netopierov vo svojom paneláku a chystajú zatepľovanie, aby sa s dôverou obrátili na svoj bytový
podnik a overili si, že dodávateľ uskutočňujúci rekonštrukciu túto skutočnosť vo svojom harmonograme
zohľadňuje.
Napr. Mestský podnik bytového hospodárstva v Šamoríne (MPBH Šamorín) má k dispozícii konzultanta a
odborné zázemie, ako takýto problém riešiť.
Ešte lepšie je, ak sa pred vypracovaním projektu zatepľovania vykoná obhliadka budovy s cieľom preskúmať
možný výskyt netopierov, resp. dažďovníkov. V tomto prípade je možné zatepľovací projekt prispôsobiť tak,
aby sa životný priestor týchto živočíchov zachoval a nebol pre obyvateľov rušivý.
Netreba zabúdať, že netopiere sú chránené a patria k európsky významným druhom, preto v prípade ich
výskytu požiada stavebný úrad o súčinnosť aj orgány ochrany prírody.
V Šamoríne sme túto zimu zažili „inváziu“ netopierov a máme aj obytný dom, ktorý obýva aj dažďovník
obyčajný. Na budovách sa však môžu vyskytovať aj iné druhy, ako napríklad belorítka obyčajná a vrabec
domový; na balkónoch možno „stretnút“ hrdličku záhradnú, ktorá môže aj zahniezdiť; z dravcov sokola
myšiara.
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Ak ste aj vy zažili výskyt netopierov alebo iných druhov vo vašom paneláku, príp. máte vedomosti o tom, kde
prebývajú, informujte nás. Taktiež, ak sa u vás znenazdajky objavil netopier a neviete si rady, čo s ním,
kontaktujte nás a zabezpečíme odchyt.
A ako možno pomôcť netopierom pri zatepľovaní? Pozrite si v Šamoríne len nedávno zateplený 8-poschodový
panelový dom Gazdovský rad. Sú tam „zabudované“ búdky pre netopierov, ktoré im umožnia ďalej obývať
tento priestor, nerušene a nerušiac. A stojí to minimálne náklady.

V štrbinách pod strechou tohto panelového domu na Gazdovskom rade sú zabudované búdky pre netopierov.
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