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Uvod

Netopirji so edini aktivno leteči sesalci. Letenje
in eholokacija, s katero se lahko orientirajo
tudi v popolni temi, sta jim omogočila zasesti življenjske niše, ki so drugim sesalcem
nedostopne.
Vrstna pestrost netopirjev je, podobno kot pri
večini živalskih skupin, največja v tropskih
območjih, veliko vrst pa živi tudi v zmerno
toplih do mrzlih krajih. Slovenija ima pri tem
posebno srečo, saj se na njenem ozemlju pojavljajo tako vrste, ki so razširjene proti severu
(npr. severni netopir, ki so ga našli celo severno
od polarnega kroga), kot tiste, ki večinoma živijo
v bolj južnih predelih (npr. južni podkovnjak,
ki ima pri nas severno mejo razširjenosti). V
Sloveniji tako poznamo 0 vrst netopirjev, kar
predstavlja kar tretjino biodiverzitete domorodnih vrst sesalcev.
Netopirji so družabne živali. Pogosto se
združujejo v gruče, za zatočišča pa izbirajo
različne prostore v okolju.

Z netopirji se ljudje največkrat srečamo v
podzemnih jamah ali v stavbah, ki so tudi
ključna zatočišča številnih vrst netopirjev. Žal
so prav ta zatočišča najbolj ogrožena, saj jih
lahko uničijo že drobne spremembe.
Knjižica vsebuje pregled pogosteje opaženih
vrst netopirjev v 222 pomembnejših zatočiščih
(predvsem kotiščih in prezimovališčih) v
severni Sloveniji, ki jih poznamo do septembra
2007. Med pomembnimi zatočišči so predvsem
jame in večje stavbe, vendar pregled ni ne
dokončen in ne popoln, zato naj služi kot spodbuda za iskanje dodatnih zbirališč netopirjev.
Pri iskanju ne smemo pozabiti na zatočišča v
špranjah stavb (npr. za zunanjimi opaži) in v
duplih, saj teh trenutno skoraj ne poznamo.
Pregled je namenjen predvsem lastnikom stavb
in upravljalcem jam, da izvejo, katere vrste se
zadržujejo pri njih, ter naravovarstvenikom, ki
naj jim ta pregled olajša usmerjanje varstvenih
ukrepov.

Pomurska
Koroška
Podravska

Gorenjska

Savinjska
Občina
Kamnik

Območje (statistične regije)
upravičeno do porabe sredstev
Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija,
v okviru katerega je potekal projekt
Varstvo dvoživk in netopirjev v
regiji Alpe-Jadran.
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Biologija

jeseni, pride do oploditve večinoma šele
po končanem zimskem spanju. Netopirji
se na zimsko spanje pripravijo tako, da
nakopičijo podkožno maščevje, ki jim
pomaga preživeti zimski čas, ko hrane ni na
voljo. Na prezimovališča začnejo priletavati
sredi jeseni, spet v odvisnosti od zunanjih
temperatur. Med menjavo zatočišč preletijo
nekaj kilometrov, nekatere vrste pa tudi več
sto kilometrov. Za prezimovališča izberejo
hladne prostore, saj med prezimovanjem
znižajo telesno temperaturo na nekaj
stopinj nad temperaturo okolice in tako
upočasnijo presnovo ter varčujejo z
energijo. V prezimovališčih je običajno tudi
visoka zračna vlaga, kar netopirje varuje
pred dehidracijo. Med prezimovanjem se
netopirji lahko tudi zbudijo in se premestijo
na ustreznejše mesto.
Celoten spekter zatočišč je za obstoj
netopirjev ključnega pomena.
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Naravni plenilci netopirjev so redki – pri
nas so to sove, kune, podlasice, morda celo
goži in seveda domače mačke. Pa vendar
ti obstoja netopirjev ne ogrožajo. Resno
grožnjo predstavlja neposredno uničevanje
in drobljenje (fragmentacija) prehranskih
habitatov, pretirana raba pesticidov, svetlobno onesnaževanje ipd. Nekateri ljudje
se netopirjev bojijo in jih zato ali pa iz
čiste objestnosti preganjajo ali celo ubijajo.
V Sloveniji je največja grožnja netopirjem
uničevanje oz. okrnjenje njihovih zatočišč
– z neprimerno obnovo stavb, v katerih so
zatočišča netopirjev, namernim preganjanjem in pobijanjem, ali pa z vznemirjanjem
ob turističnih ogledih jam in jamarskih
raziskovanjih.
V Evropi in tudi Sloveniji število in
raznovrstnost netopirjev upada, zato so
bili sprejeti številni pravni akti, ki usmerjajo varovanje in s tem ohranjanje netopirjev. Vse naše vrste netopirjev so uvrščene

Poginule samice in mladiči malih podkovnjakov
zapleteni v mrežo, ki so jo postavili na njihovi preletalni lini.

na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst
in so zavarovane, zato jih je prepovedano
vznemirjati, loviti, poškodovati ali ubijati.
Izjeme so dopuščene le raziskovalcem, po
predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja. Pravno varstvo uživajo tudi življenjski
prostori netopirjev, tako s slovenskimi kot
s predpisi Evropske unije. Na tej podlagi so
razglašena posebna varstvena območja – Natura
2000, kjer ohra njanju
netopirjev
namenjamo
posebno pozornost. Za
kršenje te zakonodaje
so predvidene tudi visoke denarne kazni od
približno 4.000 do preko
40.000 evrov.
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Sredi pomladi se začnejo breje samice
netopirjev zbirati v porodniške gruče. V
zatočiščih imenovanih kotišča se, odvisno
od vrste, zbere nekaj deset, včasih pa več
sto ali celo tisoč živali. Samice lahko kotijo
že ob koncu prvega leta življenja, skoraj
gotovo pa ob koncu drugega ali tretjega
leta starosti. Netopirke konec pomladi ali v
začetku poletja skotijo večinoma enega, pri
nekaterih vrstah pa lahko tudi dva mladiča.
Kotenje je tesno povezano z vremenom
v posameznem letu, saj topla pomlad
omogoča zgodnejšo kotitev. Mladiči sesajo
mleko pri materah štiri do pet tednov,
dokler se ne osamosvojijo. Nato lovijo
predvsem žuželke, ki so glavna hrana vseh
vrst netopirjev pri nas. Nekateri netopirji
lahko dosežejo starost preko 0 let.
Konec poletja se začne obdobje parjenja,
med katerim samci nekaterih vrst vabijo
netopirke na svoja paritvena območja s
posebnimi svatbenimi napevi. Samci lahko
te prostore, parišča, pred ostalimi samci
branijo tudi več let, med sezono parjenja
pa jih lahko obišče tudi več netopirk. Kljub
temu, da se naše vrste parijo pretežno

Varstvo

Območja Natura 2000
za netopirje.
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Zatočišča netopirjev, ogroženost in
varstvo
Zatočišča v stavbah
Visoke temperature so ugodne za razvoj
in rast mladičev, zato samice za kotišča
praviloma izbirajo tople prostore. V naši
kulturni krajini so ti prostori pogosto
na podstrehah cerkva, gradov in ostalih
večinoma nenaseljenih stavb, ali pa se
netopirke z mladiči skrivajo pod zunanjimi
lesenimi opaži fasad in v drugih podobnih
špranjah.
V severni Sloveniji smo med pomembna
zatočišča uvrstili kar 85 cerkva, ob tem pa
še pet gradov in sedem drugih stavb.
Sobivanje z ljudmi pa ni vedno lahko,
saj ti netopirje pogosto preganjajo predvsem zaradi njihovih iztrebkov ali zaradi
nerazumnega strahu. Veliko kotišč je bilo
uničenih zaradi obnov podstreh v poletnem času, ko imajo samice mladiče. Zato
so v nekaterih primerih samice zapustile
kotišče in se tudi po več letih še niso vrnile.
Lastniki pogosto ob obnovah zamrežijo
preletalne odprtine in tako uničijo tradicionalno kotišče netopirjev. Najhuje je, če se to
zgodi v času, ko so v stavbi netopirji, saj ti
potem ne morejo na plano in poginejo zaradi lakote. Zamrežitve lahko uničijo tudi
zatočišča sov, postovk, kavk, hudournikov
in drugih ptic.
Rešitve so zelo preproste in ne stanejo veliko. Netopirske iztrebke je mogoče preprosto pomesti, pod gruče netopirjev pa lahko
namestimo ponjave ali posebne poličke,
8 ki jih enkrat na leto počistimo. Gvano je

odlično in močno gnojilo, ki ga marsikod
po svetu zbirajo in prodajajo.
Netopirjem lahko pomagamo tako, da
prenove ostrešij opravimo med zelo zgodnjo
pomladansko ali pozno jesensko sezono,
preletalnih odprtin pa ne zamrežujemo in
ne osvetljujemo.

Cerkev sv. Lovrenca v Juršincih je kotišče navadnih
netopirjev.

Iztrebke lahko prestrežemo s poličko, od koder jih
je lahko pomesti.

Zatočišča v jamah
Netopirji v severni Sloveniji se v naravne
jame, rudnike, bunkerje, včasih pa tudi
kleti stavb, zatečejo predvsem v zimskem
času in v njih prezimujejo. Preko poletja se
v jamah večinoma zadržujejo le posamezni
osebki, čeprav v južnih območjih države
v nekateri jamah netopirji tudi kotijo.
V jamah severne Slovenije večinoma
opazimo do nekaj deset netopirjev,
prezimovališča z več kot sto osebki so redka, poznamo pa tudi dve prezimovališči
z več kot tisoč osebki. Med pomembna
prezimovališča sodi 25 jam in kletni prostori gradu Grad na Goričkem.
Večja ko je jama in redkejši ko so podzemni habitati v njeni okolici, več je v njej
netopirjev. Prav take jame pa so tudi najbolj
privlačne za turistične obiske in dopuščajo
možnosti jamarskih in drugih raziskav,
kar seveda lahko vodi v konflikt interesov
med varovanjem netopirjev in človekovimi
aktivnostmi. Ogrožanje netopirjev je
večinoma mogoče preprečiti z omejevanjem
obiska jam, kar nekatera jamarska društva
že bolj ali manj strogo izvajajo.
Če je omejitev obiska podzemnih prostorov iz kakršnih koli vzrokov nujna, je jamo
najlaže zavarovati s postavitvijo rešetk na
vhod jame. Vendar pozor! Odprtine v rešetki
morajo biti dovolj velike za nemoten prelet
netopirjev (najmanj 50×5 cm), zamrežitev
mora odobriti Agencija Republike Slovenije
za okolje, priporočamo pa tudi nadzor strokovnjaka za netopirje.
Predvsem jeseni so jame tudi mesta
srečevanja netopirjev iz različnih kolonij,
zato so izrednega pomena za genski pretok
in uspešno razmnoževanje.

Netopirji prezimujejo predvsem v globljih delih
jam.

Skalne stene in jamski vhodi so pogosta mesta
srečevanja netopirjev.
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Vrste netopirjev v severni Sloveniji
in njihova pogostost

Zatočišča v drevesih
Prvobitna zatočišča mnogih vrst naših
netopirjev so dupla, prostori za odstopljenim
lubjem in druge špranje na drevesih.
V duplih lahko netopirji kotijo in tudi
prezimujejo. Vendar je ta zatočišča izredno
težko najti in še težje redno spremljati, saj jih
netopirji pogosto menjavajo. Ena možnost
rednega spremljanja drevesnih zatočišč je
postavitev netopirnic – hišk za netopirje,
obešenih na primerna mesta v gozdu, ob
gozdnem robu ali v parku oz. sadovnjaku.
Netopirnice prevzamejo vlogo naravnih
dupel in so lahko pomembna zatočišča
predvsem v mladih gozdovih oz. nasadih
gozdov, kjer dupel ni veliko. Netopirnice
lahko služijo nekaterim vrstam netopirjev
tudi kot nadomestna zatočišča, kadar je v
stavbah sobivanje z ljudmi iz kakršnega
koli vzroka nemogoče. Začasne netopirnice
lahko hitro izdelamo iz nekaj kosov desk,
trajnejše pa so narejene iz betona.

V severni Sloveniji je znanih 26 vrst
netopirjev. Pri vseh vrstah so potrebne
dodatne raziskave o razširjenosti in o
družina

vrsta

pogostost v Sloveniji

podkovnjaki
(Rhinolophidae)

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

večinoma pogost, v vzhodnih nižinskih predelih
Štajerske in Prekmurja redek

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

redek in zelo ogrožen, večji gruči znani le na
Koroškem in v Halozah

južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)

le posamezne najdbe v Halozah in na Kozjanskem

navadni netopir (Myotis myotis)

pogost

ostrouhi netopir (Myotis oxygnathus)

le posamezne najdbe

velikouhi netopir (Myotis bechsteinii)

redke najdbe, vendar je vrsta v dobro ohranjenih
gozdovih verjetno pogosta

resasti netopir (Myotis nattereri)

redke najdbe, predvsem iz gozdnih in hribovitih delov

vejicati netopir (Myotis emarginatus)

po opažanjih zelo redka vrsta, verjetno pa je veliko
kotišč v zasebnih hišah prezrtih

brkati netopir (Myotis mystacinus s. lat.)

razširjena vrsta, vendar je znano le eno kotišče

Brandtov netopir (Myotis brandtii)

le eno najdišče v Zelencih na Gorenjskem, domnevno
je pogostejši v hladnejših predelih

obvodni netopir (Myotis daubentonii)

pogosta vrsta ob vodah in v gozdovih

mali netopir (Pipistrellus pipistrellus)

dokaj pogosta vrsta

drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus)

dokaj pogosta vrsta

Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)

redke najdbe, večinoma med jesensko selitvijo

belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii)

zelo pogosta vrsta, predvsem v naseljih

Savijev netopir (Hypsugo savii)

zelo redke najdbe na Štajerskem; ta mediteranska
vrsta se verjetno širi v notranjost Slovenije

pozni netopir (Eptesicus serotinus)

pogosta vrsta, predvsem v nižinah

severni netopir (Eptesicus nilssonii)

vrsta je omejena na hladnejše in višje predele, predvsem na Alpe in predalpska hribovja

navadni mračnik (Nyctalus noctula)

pogosta vrsta

gozdni mračnik (Nyctalus leisleri)

le tri opažanja, vendar je verjetno pogostejši v
gozdovih

dvobarvni netopir (Vespertilio murinus)

redke najdbe, večinoma med jesensko selitvijo
dokaj redke najdbe, večinoma iz višjih oz. hladnejših
predelov

gladkonosi netopirji
(Vespertillionidae)

Nekatere vrste netopirjev izberejo zatočišča v
duplih.
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Pregled tipov pomembnih zatočišč
v severni Sloveniji po statističnih regijah

Gorenjska in
občina Kamnik

osnovnih vprašanjih – kje so njihova
zatočišča, kje se prehranjujejo, oz. kje
potekajo selitvene poti.

88

Savinjska

8



60



72

rjavi uhati netopir (Plecotus auritus)

Koroška

4

0

0

0

14

usnjebradi uhati netopir (Plecotus macrobullaris)

pogost na Gorenjskem in Koroškem, najdb v vzhodni
Sloveniji ni

Podravska

2

2

0



35

sivi uhati netopir (Plecotus austriacus)

najpogostejša vrsta uhatih netopirjev na Štajerskem in
v Prekmurju, drugod le posamične najdbe

Pomurska

0



2

0

13

širokouhi netopir (Barbastella barbastellus)

dokaj pogost predvsem v dobro ohranjenih gozdovih

dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii)

redek in zelo ogrožen, le nekaj najdišč na Koroškem,
na Štajerskem in v Prekmurju

Netopirnice lahko omilijo izgubo dupel ali drugih
špranjastih zatočišč.

dolgokrili netopirji
(Miniopteridae)



Najpogostejši netopirji v stavbah in
jamah
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
Najmanjši in najbolj razširjen podkovnjak. Prezimuje
v jamah, rudnikih ali kleteh. Osebki se med
prezimovanjem le izjemoma medsebojno dotikajo,
kljub temu, da lahko na majhnem prostoru visi
hkrati več sto osebkov. Naša največja prezimovalna
gruča je v Marijinem breznu pri Škofji Loki in šteje
več kot tisoč osebkov, več kot sto podkovnjakov pa
najdemo še v treh jamah. V severni Sloveniji mali
podkovnjaki kotijo izključno na podstrehah stavb.
Samica skoti enega samega mladiča v drugi polovici
junija ali v začetku julija. V porodniški gruči je lahko
od dva do skoraj dvesto odraslih osebkov, večinoma
pa jih je med deset in petdeset. Med pomembna
prezimovališča malega podkovnjaka smo uvrstili
22 jam in eno klet, v katerih se zbere deset malih
podkovnjakov, pomembnih pa je tudi vseh 46 kotišč,
ki so večinoma na cerkvenih podstrehah in zvonikih.
Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)
Dvakrat večji od malega podkovnjaka, z razponom
prhuti do 40 cm. V severni Sloveniji je redek, saj je
znanih le par prezimovališč večjih gruč te vrste,
v katerih prezimuje le približno dvesto velikih
podkovnjakov. Med prezimovanjem se stisnejo v tesne
gruče velike nekaj deset do sto osebkov. Netopirke
so v edinem zanesljivem kotišču v severni Sloveniji
– na gradu Borl – kotile med drugim in četrtim
tednom v juniju. Med pomembna zatočišča velikega
podkovnjaka smo uvrstili pet jam in eno podstreho
gradu.

2

Navadni netopir (Myotis myotis)
Naša največja vrsta netopirjev, z razponom prhuti do
45 cm. Navadni netopir je razširjen po vsej severni
Sloveniji. Med prezimovanjem v jamah in kleteh so
bili opaženi le posamezni osebki, izjemoma nekaj
čez deset osebkov. Kotijo na podstrehah nenaseljenih
stavb, kjer se jih zbere večinoma od 20 do 00, včasih
pa tudi več sto odraslih živali. Mladiči se skotijo že
konec maja oz. v začetku junija, pri čemer netopirke
iz vzhodnih (prekmurskih, štajerskih) kotišč skotijo
do približno deset dni prej kot tiste iz zahodnih
(gorenjskih) kotišč. Med pomembna zatočišča smo
uvrstili vsa kotišča (27) in prezimovališča (5), kjer smo našli več kot pet osebkov navadnega
netopirja.
Navadnega netopirja je samo z opazovanjem težko ločiti od zelo podobnega ostrouhega netopirja.
Slednji je sicer v severni Sloveniji zelo redek, kljub temu pa pri najdiščih pogosto navajamo
skupino navadnega/ostrouhega netopirja (M. myotis/oxygnathus).
Vejicati netopir (Myotis emarginatus)
Srednje velika vrsta tega rodu, izrazito rdečkaste
barve. Vejicati netopir je razširjen po vsej severni
Sloveniji, le v Pomurju še ni bil opažen, četudi je
tam pričakovan. V jamah smo med prezimovanjem
zabeležili le posamezne osebke, medtem ko se je na
kotiščih na podstrehah cerkev in gradov združevalo
večinoma med 20 in 50, izjemoma pa tudi več sto
odraslih osebkov. Prve kotitve smo zabeležili že v
drugem tednu junija. Med pomembna zatočišča te
vrste smo uvrstili vsa kotišča (8) in obe prezimovališči,
v katerih smo našteli več kot pet osebkov.
Navadni mračnik (Nyctalus noctula)
Velik netopir, ki ga najpogosteje opazimo v špranjah
višjih blokov in stolpnic. Prvotna zatočišča
navadnega mračnika so dupla in skalne razpoke. Čas
kotitve v Sloveniji še ni znan, zabeležene pa so bile
posamezne več sto kilometrov dolge selitve. Zaradi
majhnega števila podatkov smo med pomembna
zatočišča te vrste uvrstili le eno verjetno kotišče.



Pozni netopir (Eptesicus serotinus)

Širokouhi netopir (Barbastella barbastellus)

Pozni netopirji se, podobno kot navadni mračniki,
radi zadržujejo v špranjah. Najpogosteje smo jih našli
na podstrehah pod slemenjaki oz. ob stikih tramov.
Ob vznemirjanju se hitro poskrijejo v špranje. Kotijo
približno od prvega do tretjega tedna junija. Med
prezimovanjem smo našli posamezne primerke
zakopane v grušč v jamskih vhodih. Med pomembna
zatočišča smo uvrstili vsa možna kotišča (2) v katerih
smo običajno našteli od 5 do 40 odraslih osebkov.

Nezgrešljivo temen, skoraj črn kožušček omogoča
hitro prepoznavanje te pretežno gozdne vrste. Kotišč
ne poznamo, saj prebivajo predvsem v drevesnih
špranjah, ki jih vsakih nekaj dni zamenjajo.
Posamezne osebke najdemo v vhodnih delih jam,
kjer prezimujejo pri zelo nizkih temperaturah.
Med pomembna prezimovališča smo uvrstili vse
podzemne prostore (sedem jam in ena klet), kjer smo
zabeležili dva ali več osebkov.

Mali netopirji (Pipistrellus spp.)
Poznamo štiri zelo podobne vrste tega rodu. Vse so
majhne, z razponom prhuti blizu 20 cm in težo med
5 in 0 g. Najpogosteje se skrivajo pod zunanjimi
lesenimi opaži hiš ali v podobnih špranjah. Gruče
so lahko velike od nekaj deset do sto osebkov. Med
poletno sezono pogosto menjajo zatočišča. Verjetno
prezimujejo v skalnih in drugih razpokah. V severni
Sloveniji njihovih zatočišč ne poznamo dobro,
zato zanje nismo potrdili nobenega pomembnega
zatočišča.

Uhati netopirji (Plecotus spp.)

Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii)
Trikotni uhlji, ki ne presegajo temena, so eden izmed
prepoznavnih znakov te hitro leteče vrste. V severni
Sloveniji poznamo samo dve prezimovališči in dve
kotišči ter nekaj vmesnih zatočišč, med katerimi je
bilo opaženih nekaj selitev. Kotitve smo zabeležili
med prvim in tretjim tednom junija. Ocenjujemo,
da subpopulacijo v severni Sloveniji tvori približno
200 osebkov. V sosednji Avstriji in bližnjih delih
Madžarske je vrsta že izumrla. Med pomembna
zatočišča smo uvrstili pet najdišč, kjer smo našli
več kot pet osebkov – dve jami (prezimovališče in
prehodno zatočišče), dve kotišči v cerkvah ter eno
klet, ki služi kot prehodno zatočišče, včasih pa tudi
kot kotišče.

V severni Sloveniji živijo tri zelo podobne vrste
z značilnimi, približno tri centimetre dolgimi
uhlji. V zahodnem delu države smo na podstrehah
najpogosteje našli usnjebradega uhatega netopirja,
na vzhodu pa sivega uhatega netopirja. Kotijo med
drugim tednom junija in prvim tednom julija.
Prezimujejo v razpokah, včasih pa tudi prosto na
stenah jam ali v kleteh. 27 stavb je pomembnih kotišč
uhatih netopirjev, ena pa je pomembna tudi kot
prezimovališče.
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Pomembna zatočišča netopirjev
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Gorenjska statistična regija in občina Kamnik
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Julijske Alpe, zahodne Karavanke, zahodni del Kamniško-Savinjskih Alp ter
Škofjeloško in Rovtarsko hribovje obdajajo
Savsko ravan.
Vsa hribovja sestavljajo predvsem apnenci,
zato ne preseneča, da je na tem območju
znanih blizu 970 jam. Veliko število podzemnih habitatov (možna prezimovališča)
in dejstvo, da je veliko cerkva še neza mreženih (možna kotišča), sta verjetno prispevali k temu, da smo v tem prostoru našli v
slovenskem, in verjetno tudi v evropskem,
merilu veliko malih podkovnjakov. Samo
v našem izboru 64 pomembnih kotišč smo
našteli približno 2400 odraslih živali. Na
devetih pomembnih prezimovališčih smo
našli »le« 650 osebkov, od katerih jih je
preko 000 prezimovalo v jami Marijino
brezno.
Med jamami velja omeniti še 50 m
nad morjem ležečo Kamniško jamo, kjer
prezimuje 200 malih podkovnjakov.
Največje porodniške gruče, v katerih smo
vsaj po enkrat našteli več kot 00 odraslih
osebkov malih podkovnjakov, smo našli v
cerkvah sv. Device Marije v Kropi, sv. Vida
v Lučinah, sv. Jedrti v Čabračah, sv. Ane
v Ledinici, sv. Florjana v Sopotnici in sv.
Trojice v Kamni gorici. V dolinah in nižjih
predelih smo našli tudi porodniške gruče
navadnih netopirjev. V našem izboru petih
pomembnih kotišč smo našteli med 00
in 50 odraslih osebkov. Na tem območju
6 je tudi edino znano kotišče rjavega in
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vseh šest znanih kotišč usnjebradega uhatega netopirja. Tukaj je tudi šest od osmih
znanih kotišč vejicatih netopirjev, ki smo
jih našteli skupaj nekaj čez 260. Na Savski
ravani smo na podstrehah cerkva našli še
tri kotišča poznega netopirja, edino znano
kotišče brkatih netopirjev pa smo našli
pod zunanjim opažem cerkve sv. Jošta nad
Kranjem.
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Pomembna zatočišča

Del prezimujoče gruče malih podkovnjakov v jami
Marijino brezno pri Škofji loki.

Mali podkovnjaki z mladiči na podstrehi cerkve sv.
Vida v Lučinah.

1 - sv. Duh, Rateče (Pl. auritus); 2 - sv. Marija Magdalena,
Brod (R. hipposideros); 3 - Brezno pri Medvedovi konti (B.
barbastellus); 4 - sv. Marjeta, Jereka (R. hipposideros, Pl.
sp.); 5 - sv. Ahac, Nemški Rovt (R. hipposideros); 6 - Svetega
Križa, Koprivnik (R. hipposideros); 7 - sv. Janez Nepomuk,
Nova Oselica (R. hipposideros); 8 - sv. Nikolaj, Spodnja Sorica
(R. hipposideros); 9 - Šimnova jama (R. hipposideros); 10 - sv.
Marjeta, Bohinjska Bela (R. hipposideros); 11 - sv. Pavel,
Stara Oselica (R. hipposideros); 12 - sv. Štefan, Kupljenik
(Pl. macrobullaris); 13 - sv. Urh, Leskovica (R. hipposideros,
Pl. macrobullaris); 14 - sv. Ana, Ledinica (R. hipposideros);
15 - Franclnova konta (B. barbastellus); 16 - Marijinega
vnebovzetja, Zali log (R. hipposideros); 17 - sv. Martin, Žiri
(R. hipposideros); 18 - sv. Janez Krstnik, Zasip (M. myotis);
19 - sv. Lovrenc, Hotavlje (R. hipposideros); 20 - sv. Jedrt,
Čabrače (R. hipposideros); 21 - sv. Marija Devica Lavteranska,
Luža (R. hipposideros); 22 - sv. Janez Krstnik, Gorenja vas (R.
hipposideros); 23 - sv. Lenart, Bodešče (R. hipposideros); 24 Žalostne Matere božje, Breznica (M. myotis, Pl. macrobullaris);
25 - Lisičja jama (R. hipposideros); 26 - sv. Lampret, Lancovo (R.
hipposideros); 27 - sv. Urban, Gorenja Dobrava (R. hipposideros);
28 - sv. Tilen, Javorje (R. hipposideros); 29 - sv. Klemen,
Rodine (R. hipposideros); 30 - sv. Brikcij, Četena ravan (R.
hipposideros, Pl. macrobullaris); 31 - sv. Trojica, Kamna gorica
(R. hipposideros); 32 - sv. Vid, Lučine (R. hipposideros); 33 - sv.
Lenart, Lenart nad Lušo (R. hipposideros, Pl. macrobullaris);
34 - sv. Lenart, Kropa (R. hipposideros); 35 - sv. Peter,
Selca (R. hipposideros, M. myotis); 36 - hiša Jarčje brdo 5 (M.
emarginatus); 37 - Device Marije, Kropa (R. hipposideros); 38 sv. Andrej, Mošnje (E. serotinus); 39 - sv. Primož in Felicijan,
Jamnik (R. hipposideros); 40 - Turkovo brezno (R. hipposideros,
B. barbastellus); 41 - sv. Lucija, Zadnja vas (R. hipposideros);
42 - sv. Florjan, Sopotnica (R. hipposideros); 43 - Jeralovo
brezno (R. hipposideros); 44 - sv. Florjan, Bukovica (R.
hipposideros, M. emarginatus); 45 - sv. Tomaž, Brode (M.

emarginatus); 46 - sv. Jakob, Leše (R. hipposideros); 47 - Kevdrc
na Lubniku (R. hipposideros, B. barbastellus); 48 - OŠ F. Prešerna
Naklo - podružnica Podbrežje (M. emarginatus); 49 - Brezen v
Gabrovih lazih (R. hipposideros); 50 - sv. Neža, Brezje pri Tržiču
(R. hipposideros); 51 - sv. Lovrenc, Zminec (R. hipposideros);
52 - Marijino brezno (R. hipposideros, M. emarginatus, B.
barbastellus); 53 - sv. Urh, Žiganja vas (R. hipposideros);
54 - sv. Vid, Spodnje Duplje (R. hipposideros, E. serotinus, Pl.
macrobullaris); 55 - sv. Uršula, Pevno (R. hipposideros); 56 sv. Andrej, Andrej nad Zmincem (R. hipposideros); 57 - sv.
Jošt, sv. Jošt nad Kranjem (R. hipposideros, M. mystacinus); 58 sv. Janez Krstnik, Spodnja Besnica (R. hipposideros); 59 - sv.
Andrej, Tržič (R. hipposideros); 60 - opuščeni rudnik – Rudna
jama nad Cimprom v Tržiču (R. hipposideros); 61 - sv. Nikolaj,
Strahinj (R. hipposideros); 62 - Marijinega oznanjenja, Tržič
(R. hipposideros); 63 - sv. Katarina, Lom pod Storžičem (Pl.
sp.); 64 - sv. Marija Magdalena, Rupa (R. hipposideros, Pl. sp.);
65 - grad Brdo (R. hipposideros); 66 - sv. Egidij, Srednja Bela (R.
hipposideros); 67 - sv. Pavel, Mavčiče (M. myotis/oxygnathus);
68 - sv. Urh, Hotemaže (E. serotinus); 69 - sv. Jakob, Potoče
(R. hipposideros); 70 - sv. Nikolaj, Možjance (R. hipposideros);
71 - sv. Štefan, Štefanja gora (R. hipposideros); 72 - sv. Duh,
Češnjevek (M. myotis/oxygnathus); 73 - sv. Florijan, Lahovče
(Pl. sp.); 74 - sv. Križ, Stiška vas (R. hipposideros); 75 - sv.
Martin, Šmartno (R. hipposideros); 76 - župnišče, Šenturška
Gora (R. hipposideros); 77 - sv. Boštjan, Moste (R. hipposideros);
78 - sv. Ožbolt, Volčji potok (R. hipposideros); 79 - Kamniška
jama (R. hipposideros); 80 - sv. Ana, Gozd (R. hipposideros);
81 - sv. Ahacij, Kališe (R. hipposideros); 82 - sv. Tomaž, Loke
v Tuhinju (R. hipposideros); 83 - sv. Doroteja, Kostanj (R.
hipposideros); 84 - Marijinega vnebovzetja, Zgornji Tuhinj
(R. hipposideros); 85 - sv. Anton Puščavnik, Špitalič (R.
hipposideros); 86 - sv. Nikolaj, Bela (R. hipposideros); 87 - sv.
Jurij, Motnik (R. hipposideros, M. emarginatus); 88 - kapela sv.
Marija Magdalena, Motnik (R. hipposideros).
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Savinjska statistična regija
Precej razpotegnjeno območje, ki vključuje
tako alpski svet (vzhodne dele KamniškoSavinjskih Alp, Velenjsko in Konjiško hribovje, Ložniško in Hudinjsko gričevje,
Savinjsko ravnico in severne dele Posavskega
hribovja) kot panonski svet (Voglajnsko,
Zgornje in Srednjesotelsko gričevjem, Boč
in Macelj ter vzhodni obronki Dravinjskih
goric).
Jam je precej (več kot 700), vendar so
zgoščene na severovzhodu območja.
Pomembni podzemni habitati so lahko tudi
rudniki in večje kleti, vendar teh zatočišč
še ne poznamo. Tudi tu smo našli podobno število kotišč malih podkovnjakov (59)
kot v Gorenjski regiji, a smo v njih skupno
našteli le 00 osebkov, kar je skoraj za polovico manj kot na Gorenjskem. Porodniške
gruče so tu očitno manjše, v skupno sedmih prezimovališčih pa smo našteli manj
kot 200 malih podkovnjakov. Več kot 00
odraslih osebkov smo pri enem pregledu
našteli le v cerkvi sv. Antona v Vitanju, z več
kot 70 osebki pa se lahko pohvalijo tudi v
cerkvah sv. Matere božje na Brinjevi gori in
Marije Vnebovzete v Marija Reki. Največje
prezimovališče je v Zgornji Trbiški zijalki
s 50–70 osebki. Poleg dveh kotišč poznega
netopirja je na območju v cerkvenih podstrehah oz. zvonikih znanih še sedem
kotišč navadnega netopirja. V posameznih
kotiščih se najverjetneje zadržuje približno
50 odraslih sa mic, z izjemo kotišča na
zvoniku cerkve Mati dobrega sveta, prosi
za nas v Završah, kjer smo našteli približno
650 odraslih osebkov. Velike odprtine na
zvoniku te cerkve so zelo primerne za
priletavanje, možno pa je tudi, da so se
netopirji tukaj zbrali zaradi uničenja dru8 gih primernih kotišč v okolici. To zatočišče

je izjemnega pomena, saj se v njem poleg
manjših kolonij poznih netopirjev in malih podkovnjakov zadržuje tudi številna
porodniška gruča dolgokrilih netopirjev z
več kot 200 osebki – največja izmed dveh
znanih v severni Sloveniji. Ti netopirji so
znani po dolgih selitvah – tudi nam je uspelo dokazati izmenjavo osebkov z 29 km
oddaljenim prezimovališčem v Hudi luknji
pri Gornjem Doliču na Koroškem.
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Pomembna zatočišča

Tisočglava mešana porodniška gruča navadnega in
dolgokrilega netopirja v cerkvi Mati dobrega sveta,
prosi za nas v Završah.

1 - sv. Anton Puščavnik, Podvolovljek (R. hipposideros);
2 - Erjavčeva jama (R. hipposideros, M. myotis/oxygnathus, B.
barbastellus); 3 - Zgornja Trbiška zijalka (R. hipposideros, R.
ferrumequinum, M. myotis/oxygnathus); 4 - sv. Marija Zvezda,
Nova Štifta pri Gornjem Gradu (R. hipposideros); 5 - sv. Peter,
Bočna (R. hipposideros); 6 - sv. Martin, Šmartno ob Dreti (R.
hipposideros); 7 - sv. Jošt, Vologa (R. hipposideros); 8 - sv.
Radegunda, Radegunda (R. hipposideros); 9 - sv. Katarina,
Lačja vas (R. hipposideros); 10 - sv. Andrej, Bele vode (R.
hipposideros); 11 - Matere božje, Čreta (R. hipposideros);
12 - Matere božje, Lepa njiva (R. hipposideros); 13 - sv.
Mohor in Fortunat, Stopnik (R. hipposideros); 14 - sv.
Florjan, Florjan (R. hipposideros); 15 - sv. Peter, Zavodnje
(R. hipposideros); 16 - opuščena mežnarija Letuš 32 (R.
hipposideros); 17 - sv. Janez Krstnik, Letuš (R. hipposideros);
18 - sv. Jakob, Topolšica (R. hipposideros); 19 - sv. Matevž,
Šmatevž (R. hipposideros); 20 - sv. Miklavž, Miklavž pri
Taboru (R. hipposideros); 21 - stara kašča pri hiši Dobrič 38
(R. hipposideros); 22 - Sevškova rupa (R. hipposideros); 23 Marija Vnebovzeta, Marija Reka (R. hipposideros); 24 - sv.
Miklavž, Podvin pri Polzeli (R. hipposideros); 25 - sv. Pavel,
Prebold (M. myotis/oxygnathus); 26 - sv. Nikolaj, Plešivec
(R. hipposideros); 27 - Pekel pri Zalogu (R. hipposideros, R.
ferrumequinum); 28 - sv. Miklavž, Bevče (R. hipposideros);
29 - Sveti Miklavž, Dvor (R. hipposideros); 30 - sv. Nikolaj,
Močilno (R. hipposideros); 31 - Žalostne Matere božje,
Žebnik (R. hipposideros); 32 - Jama v Jelenkotovem peklu (R.
hipposideros); 33 - Brezmadežnega spočetja Device Marije,
Širje (R. hipposideros, M. myotis/oxygnathus); 34 - Kamnita
hiša – Bezgecova jama (R. hipposideros); 35 - sv. Jedrt, Sedraž
(M. myotis/oxygnathus); 36 - sv. Trije Kralji, Brunk (R.
hipposideros); 37 - sv. Peter, Radeče (M. myotis/oxygnathus);
38 - Lurške Matere božje, Rimske Toplice (R. hipposideros);

39 - sv. Marjeta, Rimske Toplice (R. hipposideros); 40 - sv.
Katarina, Kuretno (R. hipposideros); 41 - sv. Nikolaj, Vrba
(R. hipposideros); 42 - sv. Martin, Šmartno pri Rožni Dolini
(E. serotinus); 43 - Svete Katarine, Lemberg pri Strmcu (R.
hipposideros); 44 - zidanica nad hišo Škofce 4a (R. hipposideros);
45 - sv. Anton, Vitanje (R. hipposideros); 46 - sv. Kancijan,
Polana (R. hipposideros); 47 - Svete Marije Snežne, Svetina (R.
hipposideros); 48 - sv. Trojica, Dol pod Gojko (R. hipposideros);
49 - sv. Vid, Hudinja (R. hipposideros); 50 - kartuzijanski
samostan Jurklošter (R. hipposideros); 51 - Naše ljube
Gospe, Črešnjice (R. hipposideros); 52 - sv. Jakob, Resnik (R.
hipposideros); 53 - sv. Lovrenc, Stranice (R. hipposideros);
54 - sv. Mati božja, Brinjeva gora (R. hipposideros); 55 - sv.
Ana, Pristava (R. hipposideros); 56 - Mati dobrega sveta, prosi
za nas, Završe (R. hipposideros, M. myotis, E. serotinus, M.
schreibersii); 57 - sv. Lovrenc, Vrh (R. hipposideros); 58 - sv.
Primož in Felicijan, Gubno (R. hipposideros); 59 - sv. Mihael,
Pilštanj (R. hipposideros); 60 - Matere božje, Sladka Gora (R.
hipposideros); 61 - sv. Trojica, Dobležiče (R. hipposideros);
62 - Krofelnova jama – Jama 2 pri Kozjem (R. ferrumequinum);
63 - sv. Andrej, Olimje (R. hipposideros); 64 - Svete Rozalije,
Topolovec (M. myotis/oxygnathus); 65 - sv. Filip in Jakob,
Sela (R. hipposideros); 66 - Devica Marija na Pesku, Slake (R.
hipposideros); 67 - sv. Peter, Kristan Vrh (R. hipposideros);
68 - grad Podsreda (R. hipposideros); 69 - Pistišekova povšna
(R. hipposideros); 70 - sv. Marija, Tržišče (R. hipposideros);
71 - Matere božje, Svete Gore, Zagaj (R. hipposideros); 72 - sv.
Florjan, Sv. Florjan (R. hipposideros).
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Koroška statistična regija
Najmanjše med obdelanimi območji obsega
vzhodne Karavanke, zahodno Pohorje in
Kozjak ter okolico gore Strojna. Jam je malo
(okoli 60), vendar bi lahko njihovo vlogo
prevzeli desetine kilometrov dolgi rudniški
rovi, ki pa so v večji meri še nepregledani. Na splošno je v celotni regiji, še veliko nepregledanih potencialnih kotišč v
stavbah, dobro pregledane pa so jame na
osamljenem krasu v okolici Doliča in Radelj
ob Dravi. Zaenkrat poznamo le osem kotišč
malih podkovnjakov (tudi tukaj so vsa v
cerkvah), kjer smo skupno našteli približno
00 živali. Pričakujemo lahko nove najdbe
porodniških gruč, saj smo v štirih pomembnih jamskih prezimovališčih našli več kot
600 malih podkovnjakov. Največ (čez 400)
jih prezimuje v jamskem sistemu Hude
luknje pri Gornjem Doliču, kjer pa verjetno
prezimujejo tudi osebki iz bližnje Savinjske
regije, saj netopirji ne priznavajo upravnih
meja. Tukaj to potrjujejo selitve dolgokrilega netopirja, ki ima v tej jami edino večjo
kolonijo v severni Sloveniji s približno 200
osebki. Netopirje, obročkane v Hudi luknji
smo našli med kotenjem na 24 oz. 29 km
oddaljenih kotiščih v Savinjski in Podravski
statistični regiji, selijo pa se gotovo še dlje,
saj smo jih našli tudi na 9 oz. 8 km oddaljenih prehodnih zatočiščih v Sloveniji.
Enega so našli celo na 90 km oddaljenem
prezimovališču v osrednji Slavoniji. V Hudi
luknji prezimuje tudi večja izmed dveh
severnoslovenskih gruč velikih podkovnjakov, ki šteje približno sto osebkov, vendar
ni znano, kje kotijo – nekateri morda celo
v sami jami. V štirih kotiščih navadnih
netopirjev smo našteli približno 70 odraslih osebkov, med prezimovanjem pa smo
20 jih več kot deset spet zabeležili v jami Huda

luknja, kjer smo našteli tudi več kot pet
vejicatih netopirjev.
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Pomembna zatočišča
1 - sv. Helena, Podpeca (R. hipposideros); 2 - sv. Jakob, Mežica
(M. myotis/oxygnathus); 3 - Marijino Vnebovzetje, Prevalje
(R. hipposideros, M. myotis/oxygnathus, M. emarginatus); 4 sv. Križ, Dobrova pri Dravogradu (R. hipposideros, M. myotis/
oxygnathus); 5 - sv. Vid, Dravograd (M. myotis/oxygnathus);
6 - Jama nad požiralnikom Ponikve - Lisičnica (R. hipposideros); 7 - Huda luknja pri Gornjem Doliču (R. hipposideros, R.
ferrumequinum, M. myotis/oxygnathus, M. emarginatus, B.

Cerkev sv. Helena v Podpeci leži na približno
990 m nad morjem in je naše najvišje kotišče malih
podkovnjakov.

barbastellus, Mi. schreibersii); 8 - sv. Anton Padovanski, sv.
Anton na Pohorju (R. hipposideros); 9 - sv. Florijan, Srednji
Dolič (R. hipposideros); 10 - Pavlijeva luknja (R. hipposideros);
11 - sv. Jernej, Ribnica na Pohorju (R. hipposideros); 12 - sv.
Lenart, Ribnica na Pohorju (R. hipposideros); 13 - opuščeni
rudnik Remšnik (R. hipposideros); 14 - sv. Ignacij, Rdeči
Breg (R. hipposideros).

Dolgokrili netopirji med prezimovanjem v
Hudi luknji pri Gornjem Doliču.

2

Podravska statistična regija
13

Vzhodni del Pohorja in Kozjaka sta najvišja
predela te regije, ki se razteza v Dravinjske
in Slovenske gorice, Dravsko in Ptujsko
polje, na jugovzhodu pa jo zaključujejo
gričevnate Haloze.
Jame so tu redke, zato ne preseneča, da
je malih podkovnjakov glede na velikost
območja manj kot v zahodnih regijah. V
petnajstih kotiščih smo jih našteli približno
50. Našli smo samo eno prezimovališče z
več kot desetimi osebki. To je bila haloška
jama Belojača, ki je pomembno zatočišče
več vrst netopirjev. Tam imajo prehodno
zatočišče dolgokrili netopirji, med katerimi
vsaj nekateri priletijo iz Hude luknje pri
Gornjem Doliču. V jami in predvsem v
bližnjem Breznu pod Domišaki prezimuje
druga gruča velikih podkovnjakov v severni

Sloveniji, ki šteje 60–90 osebkov. Morda
nekateri od njih kotijo na podstrehah gradu
Borl, vendar selitve še niso dokazane. Na
Borlu se zadržuje tudi majhna gruča vejicatih netopirjev, naša največja porodniška
gruča te vrste pa je na zvoniku cerkve sv.
Lovrenca na Lovrencu na Pohorju (200–
00 osebkov). V bližnji cerkvi v Puščavi
se zadržuje 50–500 odraslih osebkov navadnih netopirjev, mednje pa so pomešani
dolgokrili netopirji, ki tam tudi kotijo.
Skupno smo v sedmih kotiščih našteli blizu
800 navadnih netopirjev. Na območju smo
zabeležili še sedem kotišč poznih netopirjev in dve kotišči sivih uhatih netopirjev.
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Pomembna zatočišča
1 - sv. Lovrenc, Lovrenc na Pohorju (R. hipposideros, M.
emarginatus); 2 - sv. Radegunda, Lovrenc na Pohorju (R.
hipposideros); 3 - sv. Marija, Puščava (R. hipposideros, M.
myotis, Mi. schreibersii); 4 - sv. Lenart, Koritno (E. serotinus);
5 - sv. Mohor in Fortunat, Lačna gora (R. hipposideros); 6 - sv.
Marjeta, Kebelj (R. hipposideros); 7 - sv. Janez Krstnik, Selnica
ob Dravi (R. hipposideros); 8 - Matere božje, Prihova (Pl. sp.); 9 sv. Jošt, Vinarje (R. hipposideros); 10 - župnišče Veliko Tinje,
Veliko Tinje 26 (R. hipposideros); 11 - sv. Martin, Šmartno na
Pohorju (R. hipposideros); 12 - sv. Križ, Zgornje Poljčane (R.
hipposideros); 13 - sv. Andrej, Plač (Pl. sp.); 14 - sv. Filip in
Jakob, Laporje (R. hipposideros, E. serotinus); 15 - sv. Lenart,
Zgornje Hoče (R. hipposideros, Pl. sp.); 16 - sv. Egidij, Kočno
ob Ložnici (R. hipposideros, E. serotinus); 17 - sv. Štefan,
Spodnja Polskava (M. myotis); 18 - Slivniški grad - Dvorec Čreta
(R. hipposideros); 19 - Brezno pod Domišaki (R. hipposideros,
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Brezno pod Domišaki je prezimovališče velikih
podkovnjakov.

Cerkvev sv. Antona Puščavnika v Stopercah.

Porodniška gruča poznih netopirjev
v cerkvi sv. Antona Puščavnika v
Stopercah.

R. ferrumequinum); 20 - Belojača (R. hipposideros, R.
ferrumequinum, Mi. schreibersii); 21 - sv. Andrej, Makole (R.
hipposideros); 22 - sv. Marija, Jareninski Dol (Pl. sp.); 23 - sv.
Anton Puščavnik, Stoperce (E. serotinus); 24 - Marijinega
vnebovzetja, Cirkovce (Pl. austriacus); 25 - sv. Mihael, Žetale
(E. serotinus); 26 - sv. Družina, Sela (E. serotinus); 27 - sv.
Urban, Destrnik (Pl. sp.); 28 - Matere božje, Podlehnik (N.
noctula/lasiopterus); 29 - sv. Lovrenc, Juršinci (M. myotis);
30 - Marijinega obiskanja, Polenšak (Pl. austriacus); 31 - grad
Borl (R. ferrumequinum, M. myotis, M. emarginatus); 32 - sv.
Marjeta, Gorišnica (M. myotis/oxygnathus); 33 - sv. Mohor
in Fortunat, Turški Vrh (M. myotis); 34 - sv. Trojica, Velika
Nedelja (Pl. sp.); 35 - sv. Miklavž, Miklavž pri Ormožu (M.
myotis).

2

Pomurska statistična regija
Vzhodni deli Slovenskih goric, Goričko in
Lendavske gorice obdajajo Mursko ravnino.
Jam tu ni, zato so mali podkovnjaki zelo
redki. Našli smo jih le med prezimovanjem
v kleteh gradu Grad na Goričkem (20–40
osebkov) in v opuščenem železniškem tunelu pri Mačkovcih. Poleti jih je nekaj kotilo na podstrehi gradu Grad. Obsežne kleti
gradu so izjemno zatočišče za netopirje, saj
smo našli kar 9 vrst. Poleg malega podkovnjaka tam prezimujejo še sivi uhati netopirji,
širokouhi netopirji in navadni netopirji.
Slednji se tam tudi parijo. Približno 00 dolgokrilih netopirjev uporablja kleti predvsem
kot prehodno zatočišče, nekateri pa včasih
tam tudi kotijo. Zabeležene so bile selitve
iz Hude luknje pri Gornjem Doliču. Kljub

večjim pričakovanjem smo na območju do
sedaj našli le štiri porodniške gruče navadnih netopirjev, skupno približno 450 odraslih osebkov, od katerih jih kar 00–50 koti
na podstrehi in zvoniku cerkve v Kobilju.
Našli smo osem kotišč uhatih netopirjev,
vendar smo vrsto lahko natančno določili
le v dveh kotiščih. Oba krat smo ugotovili,
da gre za sive uhate netopirje.
V preteklosti so bile znane tudi tri
porodniške gruče poznih netopirjev, a je
zaradi obnov ostrešij verjetno obstala samo
ena.
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Pomembna zatočišča
1 - Marijinega vnebovzetja, Apače (M. myotis/oxygnathus);
2 - grad na Gradu na Goričkem (R. hipposideros, M. myotis, Pl. austriacus, B. barbastellus, Mi. schreibersii); 3 - sv.
Križ, Križevci pri Ljutomeru (Pl. austriacus); 4 - sv. Rok in
Sebastijan, Cezanjevci (Pl. sp.); 5 - sv. Štefan, Dokležovje (Pl.
sp.); 6 - sv. Janez Krstnik, Ljutomer (Pl. sp.); 7 - evangeličanska
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Cerkev sv. Martina v Kobilju je pomembno kotišče navadnih netopirjev.

Dolgokrili netopir in mali
podkovnjak v kleteh gradu Grad
na Goričkem.

cerkev, zaselek Kordošini, Gornji Petrovci (E. serotinus); 8 - sv.
Benedikt, Kančevci (Pl. austriacus); 9 - sv. Ladislav, Beltinci
(M. myotis/oxygnathus); 10 - evangeličanska cerkev, zaselek
Betlehem, Selo (Pl. sp.); 11 - sv. Nikolaj, Dolenci (M. myotis/
oxygnathus, Pl. sp.); 12 - sv. Janez Nepomuk, Razkrižje (Pl.
sp.); 13 - sv. Martin, Kobilje (M. myotis).
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Ali ste vedeli, ...
• da so najstarejši fosili netopirjev stari približno 50 milijonov let?
• da je na svetu več kot 1100 vrst netopirjev, kar je petina vseh vrst sesalcev?
• da je v Sloveniji znanih kar 30 vrst netopirjev, kar je tretjina domorodnih
vrst sesalcev pri nas?
• da netopirke skotijo le po enega, izjemoma dva mladiča na leto?
• da se telesna temperatura netopirjev med zimskim spanjem zniža na le
nekaj stopinj nad temperaturo okolice – v nekaterih primerih to pomeni le
nekaj stopinj Celzija nad ničlo?
• da lahko podkovnjaki z eholokacijo zaznajo niti, tanjše od desetinke
milimetra?

Publikacije Centra za kartografijo favne in flore
Atlas predstavlja trenutno poznavanje razøirjenosti netopirjev v Sloveniji, kljuœno za njegov nastanek pa je bilo obseæno
terensko delo ob nenadomestljivem sodelovanju mnogih raziskovalcev. Priœakujemo, da bo priœujoœe delo spodbudilo
nadaljnje raziskave in si æelimo, da bi predstavljeni podatki prispevali k uœinkovitejøemu varstvu netopirjev in njihovih
habitatov.

ATLAS FAUNAE ET FLORAE SLOVENIAE 2

The Atlas, which was made possible largely due to the extensive fieldwork and indispensable cooperation by numerous researchers, presents the current knowledge of bat distribution in Slovenia. We expect that the work will instigate
further research and sincerely hope that the presented facts will contribute to a more effective conservation of bats
and their habitats.
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Primoæ Presetnik, Klemen Koselj & Maja Zagmajster

Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije
Atlas of the bats (Chiroptera) of Slovenia
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Uredniki se z raziskovanjem netopirjev ukvarjajo od leta 1996. Vsi so leta 2002 diplomirali s temami s
podroœja ekologije oz. morfologije netopirjev na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete Univerze v Ljubljani
pri prof. dr. Borisu Kryøtufku ali doc. dr. Petru Trontlju. Leta 1998 so bili med ustanovitelji Sekcije za prouœevanje in varstvo netopirjev pri Druøtvu øtudentov biologije, ki je leta 2001 prerasla v samostojno druøtvo. Vsi
trije so podiplomski øtudentje, zaposleni na Centru za kartografijo favne in flore, Oddelku za æivalsko fiziologijo
Zooloøkega inøtituta Univerze v Tübingenu in na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete v Ljubljani.
The Atlas’s editors have been engaged in bat research since 1996. They all graduated in 2002 from the sphere
of ecology and morphology of bats at Department of Biology at the Biotechnical Faculty, Ljubljana University,
under the tutelage of Prof Dr Boris Kryøtufek and Asst Prof Dr Peter Trontelj. In 1998, they were among the
founders of the Section for Bat Research and Conservation (within the Biology Students Association), which in
2001 became an independent association. All three are postgraduate students, currently employed at the
Centre for the Cartography of Fauna and Flora, Department of Animal Physiology at the Zoological Institute,
Tübingen University and Department of Biology of the Biotechnical Faculty in Ljubljana, respectively.

v sodelovanju s Slovenskim druøtvom za prouœevanje in varstvo netopirjev /
in cooperation with SDPVN – Slovenian Association for Bat Research and Conservation
Center za kartografijo favne in flore / Centre for the Cartography of Fauna and Flora
2005

30

Kotarac, M., 1997.
Atlas kačjih pastirjev (Odonata)
Slovenije z Rdečim seznamom.
Atlas faunae et florae Sloveniae I.

Jogan, N. (ured.), 2001.
Gradivo za atlas flore Slovenije
[Materials for the Atlas of flora of
Slovenia].

Atlas netopirjev (Chiroptera)
Slovenije.
Atlas faunae et florae Sloveniae II.
(v pripravi).

Rebeušek, F., 2006.
Mravljiščarji Slovenije:
razširjenost, ekologija,
varstvo. Življenje
okoli nas.

Cipot, M. & A. Lešnik, 2007.
Dvoživke Krajinskega parka
Goričko: razširjenost,
ekologija, varstvo. Življenje
okoli nas.

Lešnik, A. & M. Cipot, 2007.
Dvoživke Triglavskega
narodnega parka:
razširjenost, ekologija,
varstvo. Življenje okoli nas.

¡

%êê

Govedič, M., 2006. Potočni
raki Slovenije: razširjenost,
ekologija, varstvo. Življenje
okoli nas.

