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Vse	pravice	pridržane.	Raba	celote	ali	posameznih	delov	je	dovoljena	le	s	pisnim	pri-
voljenjem	uredniškega	odbora.	Mnenje	avtorjev	ni	nujno	mnenje	uredniškega	odbora	
ali	izdajateljev.	Za	vsebino	biltena	so	izključno	odgovorni	izdajatelji,	sofinancerji	niso	
odgovorni	za	morebitno	uporabo	informacij.	Nepodpisane	fotografije	in	ilustracije	so	
del	arhiva	biltena,	izdajateljev	ali	avtorjev	besedil.
Bilten	 nastaja	 kot	 plod	 prostovoljnega	 dela	 piscev,	 fotografov,	 ilustratorjev,	 članov	
uredniškega	odbora	in	drugače	vključenih	ljubiteljev	narave.

V	številki	Trdoživa VI(2)	je	na	str.	39	pri	petem	zemljevidu	napačno	zapisana	kratica	
društva	SDPVN.	Za	napako	se	opravičujemo.

Pisci, fotografi in ilustratorji vabljeni k sodelovanju pri nastajanju naslednje 
številke biltena. Prispevke za naslednjo številko zbiramo do 1. oktobra 2018. 
Pošljete jih lahko na bilten.trdoziv@gmail.com.

Fotografija na naslovnici:	Za	razliko	od	najbolj	bar-
vitih	 vrst	 iz	 kačjepastirske	 druščine	 prisojni	 zimnik	
(Sympecma fusca)	 navdušuje	 s	 svojo	 biologijo,	 ki	 je	
med	našimi	kačjimi	pastirji	nekaj	izjemnega	in	poseb-
nega.	Med	drugim	je	najdlje	živeči	kačji	pastir	v	stadiju	
žuželke,	ki	preživi	mrzlo	zimo	skrit	v	gozdni	podrasti	
med	listjem	in	mahom.	V	začetku	poletja,	po	zelo	krat-
kem	vodnem	življenju,	že	srečamo	sveže	preobražene	
odrasle	 osebke	 nove	 generacije	 (na sliki).	 Njegova	
dolgoživost	in	uspešno	preživetje	surovih	razmer	po-
osebljata	tudi	25.	jubilej	Slovenskega	odonatološkega	
društva.	 Že	 nekaj	 »sončnih	 žarkov	 in	 spomladanske	
toplote«	je	dovolj,	da	se	zimnikove	in	društvene	aktiv-
nosti	prebudijo.	 Za	dokaj	pusto	 zunanjostjo	 zimnika	
ali	imenom	našega	društva	pa	se	skriva	ogromno	nav-
dušujočih	zanimivosti.	(foto:	Matjaž	Bedjanič)

Izdajo	 biltena	 so	 finančno	 omogočili	 Javna	 agencija	 za	 raziskovalno	 dejavnost	
	Republike	Slovenije,	Mestna	občina	Ljubljana,	Društveno	stičišče	–	STIKS,	Študentski	
kampus,	ŠOLT,	ŠOU	v	Ljubljani	in	izdajatelji.
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	njihovih		imenih,	ki	so	bila	prav	znanstve-
no	dolgočasno	vezana	na	 zadnje	 številke	
v	 frekvencah	njihovih	radiotelemetričnih	
odajnikov.	Vsekakor	je	tem	mestu	smisel-
no	 izpostaviti	 mlado	 samico	 (na	 slikah	
označena	 s	 črko	 D/d),	 verjetno	 skoteno	
leto	 pred	 našo	 raziskavo,	 brez	 katere	 bi	
umanjkal	velik	delež	zanimivih	terenskih	
podatkov.	 Če	 začnemo	 pri	 izbiri	 prehra-
njevališč,	 je	v	enem	primeru	 izbrala	pre-
hranjevalno	 krpo	 v	 intenzivnem	 sadov-
njaku	z	razpetimi	mrežami	proti	toči,	kar	
je	bilo	tako	glede	na	opažanja	iz	literatu-
re	kot	 tudi	glede	na	redkost	 te	rabe	tal	v	
okolici	 zatočišča	 popolnoma	 nepričako-
vano.	Netopirka	 je	našo	pozornost	prite-
gnila	tudi	z	izbiro	začasnega	zatočišča,	ki	
je	bilo	najverjetneje	v	duplu	ali	špranji	v	
deblu.	 Tovrstno	 odsotnost	 s	 kotišča	 si	 je	
kot	nuliparna	samica	(mlada	samica,	ki	še	
ni	kotila)	 lahko	privoščila,	 saj	njeno	vra-
čanje	na	kotišče	ni	bilo	vezano	na	skrb	za	

mladiča.	 Kljub	 navideznemu	 svobodnja-
štvu	 in	 izogibanju	 gneči	 na	 kotišču	 ene	
najmanjših	porodniških	kolonij	navadnih	
netopirjev	 v	 Sloveniji	 (redko	 več	 kot	 60	
netopirjev)	 pa	 je	 v	 naslednjem	 letu,	 ko	
je	 prvič	 kotila,	 za	 kotišče	 izbrala	 najšte-
vilčnejšo	 poznano	 porodniško	 kolonijo	
navadnih	netopirjev	v	cerkvi	na	Završah,	
ki	šteje	okrog	1.000–1.500 netopirjev.	Ni-
koli	ne	bomo	izvedeli,	kakšna	je	bila	nje-
na	izkušnja,	lahko	pa	potihem	povlečemo	
kakšen	 sklep,	 saj	 se	 je	 že	 naslednje	 leto	
vrnila	na	zatočišče	na	Spodnji	Polskavi	in	
ponovno	kotila.	

Poleg	 zanimivih	 zgodb	 o	 premikih	 med	
kolonijami	 smo	 s	 ponovnimi	 najdbami	
obročkanih	netopirjev	ugotovili,	da	so	bi-
le	 vse	ponovno	ujete	 ali	 opazovane	 živa-
li	 v	 dobrem	 stanju.	 V	 letu	 raziskave	 smo	
netopirje	na	kotišču	spremljali	in	prešteli	
dvakrat	mesečno,	v	naslednjih	letih	pa	ve-

činoma	le	enkrat	na	leto.	Spremljanje	šte-
vilčnosti	in	dinamike	porodniške	kolonije	
se	z	zagovorom	zaključnega	dela	septem-
bra	 2017	 nikakor	 ni	 končalo.	 Določanje	
prehranjevališč,	 ki	 zahteva	 večjo	 koordi-
nacijo,	pa	je	dobilo	svoj	epilog.	

Med	 drugim	 so	 rezultati	 radioteleme-
tričnega	 spremljanja	 pokazali	 potrebo	
po	 varstvenih	 napotkih	 za	 vsako	 koloni-
jo	posebej,	 saj	 je	pri	navadnih	netopirjih	
s	 prožnostjo	 izbire	 prehranjevališč	 ne-
zanesljivo	 vnaprej	 opisati	 vzorce	 izbire	
prehranjevališč.	 Upamo,	 da	 smo	 uspeli	
izpostaviti	 pomen	 študij	prehranjevalnih	
habitatov	 netopirjev,	 ki	 ne	 stremijo	 le	 k	
oblikovanju	 smernic	 za	 ohranjanje	 zato-
čišč	in	upravljanje	z	njimi,	temveč	tudi	za	
ohranjanje	habitatov	v	okolici,	 saj	dosto-
pnost	 prehranjevališč	 predstavlja	 enega	
izmed	 pogosto	 spregledanih	 dejavnikov,	
ki	vplivajo	na	populacijske	trende.	

15. junija 2018 ob 17.00 se je v orga-
nizaciji SHS, SOD, BDS in CKFF pričel 
24-urni dogodek BioBlitz Slovenija 
2018, ki je tokrat potekal na Štajer-
skem. 
Izbrano 3,2 km2 veliko območje je po 
večini sovpadalo z delom Krajinskega 
parka Rački ribniki - Požeg, ki ima sta-
tus območja Natura 2000 po Direktivi 
za ptice in Direktivi o habitatih. Udele-
žilo se ga je 71 strokovnjakov.

Namen	dogodka	je	na	enem	mestu	zbrati	
širšo	 skupino	 terenskih	 biologov,	 znan-
stvenikov,	 ljubiteljev	 narave	 iz	 različnih	
javnih	 ustanov	 in	 nevladnih	 organizacij,	
ter	drugih	posameznikov,	ki	v	enem	dne-
vu	 prepoznajo	 čim	 več	 biotske	 pestrosti	
izbranega	območja	in	svoje	rezultate	tudi	
javno	predstavijo.	

Udeleženci	 letošnjega	BioBlitza	so	priha-
jali	 iz	21	 različnih	organizacij,	pri	 čemer	
so	 prednjačila	 strokovna	društva,	 šest	 je	
bilo	 javnih	 ustanov,	 več	 pa	 posamezni-
kov.	 Ob	 zaključku	 je	 bilo	 v	 podatkovno	
bazo	 dogodka	 vpisanih	 preko	 1.500	 po-
datkov	 za	 640	 taksonov.	 Več	 posamezni-
kov	 bo	 moralo	 svoje	 delo	 pri	 določanju	

organizmov	 v	 naslednjih	 tednih	 še	 opra-
viti,	skupno	pa	bo	verjetno	zbranih	okoli	
3.000	podatkov.	Med	drugim	smo	prvič	v	
Sloveniji	popisali	 tudi	glivo	Xerocomellus 
cisalpinus.

V	 splošnem	 je	 bilo	 zaznano	 razočaranje	
nad	(ne)upravljanjem	z	območjem.	Stoje-
če	vode	 so	predvsem	zaradi	prekomerne	
naseljenosti	 rib	 pretežno	 evtroficirane,	
tekoče	 vode	 so	 onesnažene,	 biološko	 za-
nimivih	 travnikov	 na	 območju	 sploh	 ni	
več,	 drevesna	 vrstna	 sestava	 je	 občutno	
spremenjena.	Kljub	temu	je	predvsem	po	
slučaju	nekaj	koščkov	še	izjemnih.	

Izmed	 t.	 i.	 vrst	 Natura	 2000	 smo	 po-
pisali	 štiriperesno	 marzilko	 (Marsilea 
quadrifolia),	 kranjsko	 sito	 (Eleocharis 
carniolica),	 dristavičnega	 spreletavca	
(Leucorrhinia pectoralis)	 in	 širokouhega	
netopirja	(Barbastella barbastellus).	Tudi	
tu	 pa	 so	 invazivne	 tujerodne	 vrste	 širše	
prisotne	 in	 občutno	 spreminjajo	 okolje.	
Izmed	doslej	z	območja	še	neznanih,	spa-
da	 med	 slednje	 tudi	 kitajska	 brezzobka	
(Sinanodonta woodiana).

Pri	delu	pridobljeni	podatki	se	bodo	spro-
ti	 posodabljani	 tudi	 na	 projektni	 strani	
na	 Bioportal.si,	 jeseni	 bo	 izdelano	 tudi	
zaključno	 poročilo.	 V	 začetku	 2019	 pa	
že	 pričnemo	 s	 pripravami	 na	 naslednji	
 BioBlitz Slovenija.

Več	o	dogodku,	vključno	z	rezultati,	 je	na	
http://bioblitzslovenija.weebly.com. 

2. tradicionalni BioBlitz Slovenija – 
Rače 2018 
Besedilo: Damjan Vinko in Nino Kirbiš

Rače 2018

Edina skupinska fotografija je nastala v okrnjeni 
zasedbi, že po zaključku dogodka.

http://bioblitzslovenija.weebly.com
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Predstavitev društev – izdajateljev
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Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) je	društvo,	v	katerega	so	vključeni	posa-
mezniki,	ki	 jih	združuje	zanimanje	za	metulje.	Ukvarjajo	se	z	metulji	na	območju	Slovenije,	predvsem	z	njihovo	
razširjenostjo	in	ekologijo	ter	tudi	s	promocijo	metuljev	med	širšo	javnostjo.	Društvo	je	ustanovitelj	in	organiza-
cije	Butterfly	Conservation	Europe.
Spletno	mesto:	http://metulji.biologija.org
Stik: info.metulji@gmail.com, 031 644 431
Poštni	naslov:	Večna	pot	111,	1000	Ljubljana

Botanično društvo Slovenije (BDS) je	prostovoljno	nepridobitno	združenje	profesionalnih	botanikov	in	ljubite-
ljev	botanike.	Cilji	društva	so	med	drugim	boljše	poznavanje	flore	Slovenije,	popularizacija	botanike	in	ohranitev	
rastlinskih	vrst	ter	njihovih	rastišč.	Društvo	sodeluje	z	domačimi	in	tujimi	strokovnjaki	s	področja	botanike	ter	
s	sorodnimi	društvi	doma	in	v	tujini.	Društvo	izdaja	revijo	Hladnikia	v	kateri	izhajajo	floristični,	vegetacijski	in	
drugi	botanični	prispevki.
Spletno	mesto:	http://www.bds.biologija.org
Poštni	naslov:	Ižanska	cesta	15,	1000	Ljubljana

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum	 je	 nevladno	 neprofitno	
združenje	strokovnjakov	in	drugih	zainteresiranih	posameznikov,	ki	živijo	ali	delajo	v	dinarskem	prostoru.	Dru-
štvo	s	svojim	delovanjem	prispeva	k	varstvu,	raziskovanju	in	trajnostnemu	razvoju	Dinaridov.
Spletno	mesto:	http://www.dinaricum.si
Stik: drustvo.dinaricum@gmail.com
Poštni	naslov:	Večna	pot	111,	1000	Ljubljana

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica (SHS) je	društvo	za	preučevanje	dvoživk	in	plazilcev	
s	statusom	društva	v	javnem	interesu	na	področju	ohranjanja	narave.	Osnovni	namen	je	preučevanje	in	varstvo	
dvoživk	in	plazilcev	ter	izobraževanje	in	popularizacija	problematike	področja	v	strokovni	in	širši	javnosti.	Skupaj	
še	z	drugimi	društvi	organizira	Dijaški	biološki	tabor.
Spletno	mesto:	http://www.herpetolosko-drustvo.si
Stik: info@herpetolosko-drustvo.si, 040 322 449 (Kačofon)	in	040 721 794 (Žabofon)
Poštni	naslov:	Večna	pot	111,	1000	Ljubljana

Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (SEDŠM) je	 znanstveno	 in	 strokovno	 združenje	 članov,	 ki	
se	ukvarjajo	z	entomologijo,	vedo	o	žuželkah.	Društvo	organizira	strokovna	domača	in	mednarodna	srečanja	ento-
mologov,	občasna	predavanja	 in	ekskurzije.	Skupaj	s	Prirodoslovnim	muzejem	Slovenije	 izdaja	društvo	revijo	Acta 
entomologica slovenica.	Društvo	ima	tudi	svojo	mailing	listo	(entomologi@googlegroups.com)	in	deluje	na	Facebooku.	
Stik: sloentomo@gmail.com
Poštni	naslov:	Večna	pot	111,	1000	Ljubljana

Slovensko odonatološko društvo (SOD) je	združenje	občanov,	ki	jih	zanimajo	kačji	pastirji.	Namen	društva	je	
vzpodbujati	raziskovalno	in	ljubiteljsko	dejavnost	ter	tako	prispevati	k	razvoju	odonatologije,	vede	o	kačjih	pa-
stirjih.	S	svojimi	dejavnostmi	prispeva	tudi	k	ohranjanju	vodnih	biotopov	in	dvigu	okoljske	zavesti.	Društvo	izdaja	
bilten Erjavecia,	deluje	pa	tudi	na	Facebooku	(Slovensko kačjepastirsko društvo).
Spletno	mesto:	http://www.odonatolosko-drustvo.si
Stik: 031 456 703
Poštni	naslov:	Verovškova	56,	1000	Ljubljana

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je	neodvisna	in	neprofitna	strokovna	nevladna	organizacija,	
ki	združuje	znanstveno	raziskovanje,	monitoring,	izobraževanje,	ozaveščanje	javnosti,	razvoj	kadrov	in	upravlja-
nje	z	naravnimi	viri	za	učinkovito	varstvo	morskega	okolja	ter	biotske	raznovrstnosti.
Spletno	mesto:	http://www.morigenos.org
Stik: morigenos@morigenos.org, 031 771 077
Poštni	naslov:	Kidričevo	nabrežje	4,	6330	Piran

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) je	neprofitno	društvo,	v	katerem	se	združuje-
jo	posamezniki,	katerih	interes	je	raziskovanje	razširjenosti	in	ekologije	edinih	aktivno	letečih	sesalcev	ter	njihovo	
varstvo	v	Sloveniji.	Društvo	deluje	na	Facebooku,	izdaja	bilten	Glej, netopir! in	je	član	organizacije	BatLife	Europe.
Spletno	mesto:	http://www.sdpvn-drustvo.si
Stik: netopirji@sdpvn-drustvo.si,	068 650 090	(Netopirofon)
Poštni	naslov:	Večna	pot	111,	1000	Ljubljana



Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave

IZDAJATELJI:
Slovensko odonatološko društvo,
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, 
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – DINARICUM,
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev,
Botanično društvo Slovenije,
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce.

»TRDOŽIV« je bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških 
društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav slovenske favne in flore. Poslanstvo biltena je prispevati k povezovanju in 
sodelovanju slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev, 
prispevati k razvoju terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjajo, prispevati k boljšemu poznavanju 
slovenskega živalskega in rastlinskega sveta, prispevati k ohranjanju slovenske narave in v pisni obliki dokumentirati ter ohranjati dogodke 
in zanimiva opazovanja, ki bi sicer izginili v pozabo ali bi za vedno ostali neobjavljeni v terenskih beležnicah.
Prejemajo ga vsi člani osmih izdajateljev. Izhaja od leta 2012 dalje.
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