Projekt »Varstvo dvoæivk in netopirjev v regiji
Alpe–Jadran« je zrcalni projekt dveh projektov
avstrijskega partnerja in se nanju vsebinsko in
prostorsko navezuje:
• Varstvo dvoæivk na obmoœju Alpe-Jadran s
posebnim poudarkom na fragmentaciji
habitatov zaradi prometne infrastrukture
»Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum unter
besonderer Berücksichtigung der
Lebensraumzerschneidung durch
Verkehrswege«
www.amphibienschutz.at/de_startseite/index.html
• Varstvo netopirjev v regiji Alpe-Jadran
»Fledermausschutz im Alpen- und Adriaraum«
www.fledermausschutz.at/interreg/index.htm

NOSILEC:
Antoliœiœeva 1
SI-2204 Miklavæ na Dravskem polju
Slovenija
www.ckff.si

PARTNERJI:
Avstrijski partner:
Arge NATURSCHUTZ
www.arge-naturschutz.at

Slovenska partnerja:
Societas herpetologica slovenica –
Druøtvo za preuœevanje dvoæivk
in plazilcev
www.herpetolosko-drustvo.si
Slovensko druøtvo za prouœevanje
in varstvo netopirjev
www.sdpvn-drustvo.si

Obdobje trajanja projekta:
1. januar 2005–31. september 2007
Avtorji: Maja Cipot, Primoæ Presetnik, Katja Poboljøaj, Aleksandra Leønik
Fotografije: Maja Cipot, Primoæ Presetnik, Katja Poboljøaj,
Aleksandra Leønik, Griøa Planinc
Zaloæil: Center za kartografijo favne in flore, Miklavæ na Dravskem polju

INFO TOŒKA
www.ckff.si/interreg
info@ckff.si
02/629 51 50
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Projekt delno financira Evropska Unija.
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Slovenija-Avstrija 2000–2006

Dvoæivke in netopirji so
med najbolj ogroæenimi
æivalmi tako v Sloveniji
kot drugod po evropskem
prostoru.
Temu botrujejo øtevilni dejavniki, predvsem izguba,
drobitev in uniœenje primernih æivljenjskih prostorov
(npr. mrestiøœ dvoæivk – mlak, kotiøœ in
prezimovaliøœ netopirjev) ter prekinitev selitvenih
poti.

Nekatere vrste
netopirjev so se
zaradi krœenja
naravnih
æivljenjskih
prostorov
naselile na
podstreøjih
cerkva, starih
gradov ter v
druge stavbe.
Druge vrste
netopirjev pa za
prezimovaliøœa
in kotiøœa
izbirajo jame in
podobne podzemne prostore. Tu jih ogroæa
predvsem neposredno vznemirjanje turistov ali
neprimerna obnova oz. izraba teh prostorov.

PROJEKTNO OBMOŒJE

Selitvene poti dvoæivk pogosto sekajo ceste in
æeleznice, zato v œasu selitev prihaja do pomorov.

Ljubljana

Projektne aktivnosti se odvijajo na obmoœju
Gorenjske statistiœne regije, obœine Kamnik, na
obmoœju Savinjske, Koroøke, Podravske in Pomurske
statistiœne regije.

CILJI PROJEKTA:
• Ohranjanje in izboljøanje stanja æivljenjskih
prostorov in populacij dvoæivk in netopirjev v
Sloveniji (skupaj 44 vrst).
• Poveœati priljubljenost obeh æivalskih skupin in
dovzetnost javnosti za njuno varstvo.
• Doseœi aktivno vkljuœevanje øirøe javnosti,
nevladnih organizacij, upravljalcev zavarovanih
obmoœij, upravljalcev regij in lokalnih skupnosti,
predstavnikov javnega ter zasebnega sektorja v
varstvo dvoæivk in netopirjev na obeh straneh
meje.
• Poveœati prepoznavnost obmoœij pomembnih za
dvoæivke in netopirje (s poudarkom na
Krajinskem parku Goriœko ter Triglavskem
narodnem parku).

