Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran

Nevidna bitja?

Varstvo netopirjev

Netopirji so aktivni ponoči, dneve pa predremajo v
skritih temačnih kotičkih, zato jih vidimo le redko.
Najlaže jih opazimo, ko se od pomladi do jeseni
v letu prehranjujejo nad vodami, ob robu gozda
ali okoli uličnih svetilk. Precej redkeje, in bolj po
naključju, pa se lahko z njimi srečamo na štiri oči.

Netopirje doma oskrbujemo le, dokler je to nujno.
Zadrževanje teh ogroženih živali v ujetništvu je
sicer kršitev naravovarstvene zakonodaje. Kljub
temu, da se netopir precej navadi na skrbnika in
da je tudi za skrbnika ločitev od ljubke živali lahko
težka, je netopir divja žival, ki spada v naravo. Naj
vas potolaži dejstvo, da je netopir v stiski dobil
potrebno pomoč, in izpustite ga čim prej.

Če se vam vendarle nasmehne sreča in se srečate
z netopirji, poskrbite, da jih ne boste vznemirjali.
Največ naredite zanje, če jih pustite čisto pri miru,
kar pa seveda ne velja, če očitno potrebujejo vašo
pomoč.

NETOPIR,
potrebuješ pomoč?

INFO TOČKA
www.ckff.si/interreg/
info@ckff.si
02/ 629 51 50
www.sdpvn-drustvo.si
netopirji@sdpvn-drustvo.si
Besedilo: Primož Presetnik, Katerina Jazbec
Fotografije: Katerina Jazbec, Primož Presetnik
Zemljevid: Vesna Grobelnik
Lektoriral: Zoran Obradović
Na naslovnici: Pojenje dvobarvnega netopirja
(Katerina Jazbec).
Oblikovanje: Maja Cipot
Založil: Center za kartografijo favne in flore,
Antoličičeva 1, Miklavž na Dravskem polju

Netopirji se lahko stisnejo v ozke špranje, zato jih je lahko
spregledati. Večje porodniške gruče samic pa so lažje opazne.
Samice zvečer tiho, hitro in skoraj neopazno izletavajo, malo
bolj nerodni pa so mladiči, ki se učijo leteti. Lahko se celo
zgodi, da kakšen mladič nesrečno pade na tla in se poškoduje.
Na sliki siva uhata netopirka z mladičem.
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NETOPIRJI PRI VAS DOMA

ONEMOGLI IN RANJENI NETOPIRJI

Kako pomagati?

V toplih poletnih večerih in nočeh, ko netopirji
neutrudno lovijo žuželke in pajke okoli vašega doma,
lahko kakšen pomotoma prileti tudi v vaše stanovanje.
V takšnem primeru na stežaj odprite okna in ugasnite
luči, in netopir bo sam našel izhod.

Včasih naletimo na netopirja, ki nemočno leži na tleh.
Najpogostejši razlogi so:

Če najdete onemoglega netopirja, ga poberite in mu
uredite začasno bivališče (npr. škatlo za čevlje). Vanj
dajte še staro cunjo ali malo toaletnega papirja, da se
bo lahko netopir skril v kakšno gubo. Dobro je, da
v škatlo položite še plitvo posodico z vodo.

V času od pomladi do jeseni si lahko netopirji najdejo
zatočišče tudi v vašem domu. Naselijo se lahko na
podstrešjih, v kleteh, za opaži fasad ali v ostalih
prostorih stavb, kjer varno predremajo dan. Samice
si poleti izberejo najboljše prostore in v njih vzgajajo
mladiče. Če ugotovite, da so se ti nočni posebneži
naselili pri vas, jih ne vznemirjajte, saj se bodo jeseni
sami preselili na prezimovališča.

•

Če netopir prileti v stanovanje, običajno nekaj časa leti v krogu
in si ogleduje prostor. Če ne vidi izhoda, lahko pristane na steni
ali na pohištvu. Ostanite mirni in poskrbite, da bo netopir lahko
našel izhod skozi odprto okno.

Netopirji se na hranjenje prav hitro navadijo, celo razvadijo. Če jih
preveč hranimo, se lahko zelo zredijo. Zato jih izpustimo takoj, ko si
opomorejo, saj netopirji niso domače živali.

•

•
•
•
•

nemoglost ob koncu zime, ko je netopirju zmanjkalo
zalog energije, ki jih je jeseni nabral kot podkožno
tolščo,
mladič, ki še ne zna dobro leteti, je padel z visišča v
poletnem zatočišču,
izčrpanost po daljši selitvi, predvsem jeseni,
z netopirjem se je igrala domača mačka in ga pri tem
poškodovala,
netopirja je zbil avto ali pa je bil poškodovan kako
drugače,
zastrupitev s pesticidi ali drugimi strupi

Takoj zatem se obrnite na infotočko. Tako vam
bomo lahko ustrezno svetovali, kako pomagati
prav vašemu netopirju, npr. s čim, kdaj in kako ga
hraniti.
Pozor! Netopirje prijemajte vedno le z
rokavicami ali s pomočjo debelejše krpe, saj so
njihovi zobje lahko zelo ostri.

Navadni mračniki lahko na svojih pomladno jesenskih selitvah
preletijo več sto kilometrov. Nekateri se pri tem zelo izčrpajo.

