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Pozdrav netopircem
in našim bralcem!

Konec decembra je vedno čas, ko se oziramo k dosežkom 
preteklega leta. Ko sem skupaj z vami polnil društveno 
glasilo, me je izjemno razveselilo, kako aktivno in prizadevanj 
polno leto je bilo. O tem priča tudi nekoliko obširnejša 14. 
številka glasila, ki je pred vami. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
njenem nastanku!

V prispevkih avtorji osvetljujejo naravovarstvena prizadevanja društva, 
predstavljajo dve vrsti netopirjev, ki bosta gotovo potrebni varstvene pozornosti 
v prihodnje in vam približajo zakonska določila vezana na pomoč najdenim 
onemoglim netopirjem. V glasilu najdemo tudi zapise z izobraževalnih in 
terenskih dogodivščin; skozi osebne zgodbe spoznavamo celo prizadevanja za 
varstvo netopirjev na drugem koncu planeta. 
Naj nam prizadevanj za skupne cilje ne zmanjka niti v prihajajočem letu! 
Prijetno branje!

Simon Zidar, urednik

Urednik: Simon Zidar
Tehnični urednik in oblikovanje: Simon Zidar
Fotografija na naslovnici: dolgonoga netopirja (Myotis capaccinii) med prezimovanjem v 
jami Dimnice na Primorskem, foto: Simon Zidar.
Prispevki niso lektorirani, pregledali sta jih Nika Krivec in Sava Osole.

Vsebina in oblika glasila Glej, netopir! letnik 14, številka 1 sta nastali s prostovoljnim delom članov 
društva. Zahvaljujemo se vsem ljubiteljem netopirjev, ki so prispevali svoja dela, informacije in 
fotografije.
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RAZISKAVE NETOPIRJEV

Natura v 24 urah – dolina Drage pri Igu 2017
Primož Presetnik
 
Herpetološko društvo Slovenije (SHS) je skupaj z Botaničnim društvom Slovenije 
v okviru projekta s kratkim naslovom “Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje 
in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste” 
organiziralo akcijo Natura v 24 urah – dolina Drage pri Igu 2017. Gre za sklop dejavnosti 
v okviru svetovne akcije BioBlitz, ki so jo začeli v ZDA leta 1996 in skovali tudi ime 
(wikipedia 1), ker seveda niso imeli slabih spominov na nemške bombe, odvržene na 
angleška in druga mesta v Evropi med drugo svetovno vojno (wikipedia 2). Po naše bi 
se akciji sicer lepše reklo BioJuriš, namenov pa je glede na wikipedijo več:

uživanje – festivalsko vzdušje kratkih (pogosto enodnevnih) intenzivnih popisov,
izpostavitev lokalnih območij narave kot območij z visoko biodiverziteto, 
čisto znanstveni vidik zbiranja novih informacij o razširjenosti vrst, 
možnost srečati znanstvenike in strokovnjake ter jim postavljati vprašanja,
potrditev prisotnosti redkih in/ali ogroženih vrst kot osnova za njihovo ohranjanje, 
osnovni popis območja, ki seveda ne more biti popoln, lahko pa pokaže kaj in kje bi 
se še splačalo raziskovati naprej.
 

   
   
   
  
  
  

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije je pri nas prvi začel organizirati takšne 
dejavnosti. Leta 2015 je organiziral akcijo 24 ur z reko Muro (ZRSVN), kjer so sodelovali 
tudi naši člani (Kotnik 2015), s sodelovanjem pa nadaljevali tudi v prihodnjih letih 2016 
in 2017. Nenavadno je le to, da se že tri leta zapovrstjo akcija dogaja na istem območju 
oz. je celo sedež akcije isti. Največji poudarek pa ni na intenzivnem popisovanju 
organizmov, temveč na ozaveščanju najširše javnosti.

Akcija Natura v 24 urah – dolina Drage pri Igu 2017 se je od tega razlikovala, saj je 
bilo težišče dejavnosti na terenskem popisovanju in manj na popularizaciji akcije, 
posledično pa je bila medijska pokritost dogodka pod kritiko oz. je skoraj ni bilo. O 
splošnih rezultatih si lahko preberete več na straneh SHS, skupno karto preverjenih 
lokacij pa si ogledate na straneh CKFF. Skupni rezultati vseh skupin bodo menda 
objavljeni, zato ne bom izdajal točno katere vse vrste smo našli netopirci.

Lahko pa napišem, da smo v noči med 19. in 20. majem 2017 našli vsaj 14 različnih vrst 
in zabeležili še vrsto ostalih taksonov netopirjev, ki jim zaradi neznačilnosti posnetih 
ultrazvočnih klicev nismo mogli pripisati natančne vrste. Netopirje smo namreč 
večinoma spremljali z ultrazvočnimi detektorji. Uporabili smo tako ročne detektorje 
oz. ultrazvočni mikrofon, priklopljen neposredno na računalnik, kot avtomatske 
ultrazvočne detektorje (AUD), ki smo jih nastavili pred sončnim zahodom in pobrali 
po polnoči. Povedno je bilo, da smo se vsi trije starejši netopirci neodvisno odločili, da 
postavimo še mreže na skoraj istem mestu ob mlaki pri domačiji Pri Rebelu oz. malo 
nižje po dolini potoka. Mesta raziskav so označena na Sliki 36.
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Zanimiva je primerjava med rezultati teh metod (Tabela 2), kjer lahko vidimo, da se s 
popisi z ročnimi ultrazvočnimi detektorji nismo zelo pretegnili, saj smo vsi popisovali 
v podobnih okoljih (npr. šli smo po cesti vzporedno z ribniki), kar se hitro pokaže tudi 
po nizkem številu mest, kjer smo slišali netopirje. Še vedno pa smo s to metodo gotovo 
slišali 8 različnih vrst netopirjev. Bolj potrpežljivi so bili AUD (saj jim kaj drugega ni 
ostalo), s katerimi smo skupno posneli vsaj 12 različnih vrst. Vmrežili smo samo dva 
netopirja različnih vrst, a vendar prav takih, ki ju z ultrazvočnimi detektorji večinoma 
ne moremo natančno določiti.

Do neke mere presenetljiva je primerjava med vrstami oz. taksoni netopirjev, 
zabeleženimi z AUD (Tabela 3) na različnih mestih. Izkazalo se je, da je AUD 3, nameščen 
v vasi Draga, zabeležil največje število netopirskih taksonov in posledično tudi vrst. 
Tam mimo je priletel celo mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), ki ga sicer ne 
posnamemo tako pogosto, in je verjetno priletel iz kakšnega bližnjega zatočišča, ki jih 
v širši okolici poznamo kar nekaj. Na vseh mestih pa je bil prisoten in tudi pogost mali 
netopir (Pipistrellus pipistrellus).

Metoda Št. 
podatkov

Št. mest z 
netopirji

Št. vseh 
taksonov 
netopirjev

Št. vrst 
netopirjev

Ročni ultrazvočni detektor 24 7 10 8

Avtomatski ultrazvočni detektor 28 4 14 12

Mreženje 2 2 2 2

Tabela 2. Primerjava rezultatov med tremi metodami zbiranja podatkov o netopirjih med akcijo 
Natura v 24 urah – dolina Drage pri Igu 2017.

Vrsta oz. takson netopirjev Kamnolom 
ob cesti 
Ig-ribnika 
Rakovnik
(AUD 1)

Z breg S 
ribnika 
Rakovnik

(AUD 2)

Okolica hiše 
Draga 9 

(AUD 3)

Gozdni rob Z 
od domačije 
Pri Rebelu 

(AUD 4)

Rhinolophus hipposideros - - 1 -

Myotis myotis/oxygnathus - - 1 -

Myotis nattereri - - 1 -

Myotis sp. - - 1 -

Myotis sp. (mali) 1 1 1 1

Nyctalus noctula 1 1 - 1

Pipistrellus pipistrellus 1 1 1 1

Pipistrellus pygmaeus - - 1 -

Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus - - 1 1

Pipistrellus kuhlii/nathusii 1 1 1 -

Tabela 3. Primerjava vrstne sestave posnetih klicev netopirjev z avtomatičnimi ultrazvočnimi 
detektorji na štirih različnih mestih v bližini Drage pri Igu.
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Akcije se je udeležilo 
devet netopircev, ki jih 
za spremembo navajam 
glede na abecedni vrstni 
red prve črke imena: Aja 
Zamolo, Ester Premate, 
Eva Pavlovič, Jan 
Gojznikar, Klemen Koselj, 
Maja Zagmajster, Primož 
Presetnik, Simon Zidar in 
Teo Delić.

Slika 36. Mesta raziskav netopirjev med akcijo Natura v 24 urah – 
dolina Drage pri Igu 2017 (pripravil: Primož Presetnik).
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Vrsta oz. takson netopirjev Kamnolom 
ob cesti 
Ig-ribnika 
Rakovnik
(AUD 1)

Z breg S 
ribnika 
Rakovnik

(AUD 2)

Okolica hiše 
Draga 9 

(AUD 3)

Gozdni rob Z 
od domačije 
Pri Rebelu 

(AUD 4)

Hypsugo savii - 1 - 1

Eptesicus serotinus 1 - - -

Plecotus macrobullaris 1 - 1 -

Barbastella barbastellus - 1 - 1

Št. taksonov netopirjev: 6 6 10 6
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