NETOPIER

Obr. I.
Kresba letiaceho
pa´rika netopierov.

Oči sú malé
a slabo vyvinuté.

Obrovské uši zaručujú
skvelý sluch.

M

edzi ľuďmi panujú mýty, že netopiere sú zlovestné stvorenia temnoty so sklonom sať krv. Ale
podrobné výskumy ukázali, že nič z toho nie je pravda. V skutočnosti sú úplne neškodné
a boja sa prieskumníkov. Takže radšej o nich premýšľajte ako o pištiacich lietajúcich
myšiach, ktoré sa orientujú pomocou echolokácie.

OBYVATELIA JASKÝŇ

Netopiere žijú v najtemnejších
miestach sveta – v jaskyniach. Nájdete
ich pri vstupe alebo hlbšie v podzemí.
Často odpočívajú na spodnej strane
kociek, napr. na kameni. Sú veľmi
ľakavé. Hneď ako zbadajú nejakého
dobrodruha, začnú vystrašene poletovať sem a tam. Úbohé stvorenia často
nemajú kam utiecť, a tak letia smerom
k dobrodruhovi, ktorý ich vyľakal.
Tento záchvat paniky je často chápaný ako útok. Niekoľkokrát som bol
svedkom, keď zopár nešťastných netopierov vletelo rovno do lávy a zapálilo
sa. Potom zúfalo poletovali a žalostne
pišťali, až kým nenadišiel ich smutný
a neodvratný koniec.

Kožovité krídla
vytvárajú pri
lietaní osobitý
plieskavý zvuk.

Tmavá srsť splýva
s prostredím a v tme je
netopier takmer neviditeľný.
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Netopiere sú veľmi slabé bytosti
a zomrú jediným seknutím železného
meča alebo plne natiahnutým šípom.
Zbytočne týmto maličkým kamošom
neubližujte, pretože po smrti z nich
aj tak nič nevypadne. Pamätajte si,
že kvôli ich splašenému poletovaniu
a maličkej veľkosti ich tak ľahko
netrafíte, ale, prosím vás, nerobte si
z týchto chlpatých neviniatok cvičné

ciele. Po svete sa potulujú vskutku
zlovestné kreatúry, na ktorých môžete
trénovať.
KONTROLA NETOPIEROV

Veľa prieskumníkov vrátane mňa si
cení príjemnú spoločnosť netopierov,
ktoré sa rozhodli zabývať sa v ich domoch. Lenže, keď trávia dlhý čas na
cestách ďaleko od domova, po návrate
zistia, že ich pištiaci priatelia zmizli.
Vyzerá to tak, že netopiere si prichádzajú a odchádzajú, ako sa im zachce.
Ak budete mať veľké šťastie a v nejakej truhlici nájdete menovku alebo ju
získate výmenou od dedinčana, môžete ňou pomenovať svojho obľúbeného
netopiera. Najprv použite menovku
na nákovu, kam napíšete meno, a až
potom ju použite na zvieratko. Pomenovaný netopier sám nezmizne, čo
platí aj pre ostatných pomenovaných
mobov, kým ho niečo nezabije.
Sú aj takí prieskumníci, ktorí netopiere dvakrát nemusia. Hlavne, ak sa
objavia tam, kde nie sú vítané. Napríklad v luxusnej vile by spiaceho netopiera neprivítali s otvorenou náručou.
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Prevenciou proti takýmto návštevám
je dostatok svetla. Poriadne osvetlený
strop zabráni netopierom usadiť sa
vnútri. (Niekto by dokonca povedal, že
luxusná vila je už postavená tak, aby sa
do nej netopiere nedostali, keďže svetlo
sa považuje za samozrejmosť.)
NEČAKANE ODVÁŽNEJŠIE

Existuje pár dní v roku, kedy sú netopiere trúfalejšie a zatúlajú sa aj na
svetlejšie miesta ako zvyčajne. Stáva
sa to hlavne na jeseň, v období medzi
20. októbrom a 3. novembrom. Noci
sú dlhšie, desivejšie a na potulky vychádzajú aj nemŕtvi spolu s čarodejnicami.
Netopiere preferujú radšej tmavé
a uzavreté miesta pred otvoreným
vonkajším priestranstvom. Niektorí dobrodruhovia šikovne využívajú
tento fakt a spravia si z netopierov
podzemných sprievodcov. Ak za alebo pod stenami začujete ich piskot,
znamená to, že sa vo vašej blízkosti
nachádza nejaká jaskyňa. Choďte
opatrne za zvukom a určite ju nájdete.
Dávajte si však pozor na nebezpečných mobov, ktorí sa tu skrývajú.

