Rezultati aktivnosti v okviru
MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV 2018
- aktivnosti so bile objavljene na vsaj 15 različnih spletnih straneh
- povabila so bila redno poslana na google sdpvn listo
- povabila na dogodke so bila prav tako ustvarjena na Facebook strani društva
OBJAVA V TRDOŽIVU:
Obeležili smo 20. mednarodno noč netopirjev v Sloveniji
Mednarodno noč netopirjev (MNN) zadnji vikend avgusta praznuje že več kot 30 držav po svetu.
Dogodek na mednarodni ravni od leta1997 koordinira organizacija Eurobats. V Sloveniji smo letos
MNN praznovali že 20. leto zapored. Tokrat smo dogodke razporedili čez dva meseca. Tako smo v
sodelovanju s številnimi izobraževalnimi ustanovami in drugimi skupnostmi med 17. avgustom in 13.
oktobrom 2018 uspešno izvedli kar 15 atraktivnih dogodkov v 12 krajih po Sloveniji. Na predavanjih,
otroških delavnicah, fotografskih razstavah in terenskih izzivih ter čistilnih akcijah se nam je
pridružilo vsaj 500 udeležencev. O posameznih dogodkih boste lahko kmalu več prebrali na spletni
strani SDPVN.
Zapisala in fotografirala: Jasmina Kotnik

ZBIR INFORMACIJ PO DOGODKU:
RAZISKOVANJE NOČNEGA ŽIVLJENJA: NETOPIRJI
17.8.2018, Tolmin
IZVEDBA: Simon Zidar
UDELEŽENCI: 7
sodelujoča organizacija Triglavski narodni park
OPIS: Ob sprehodu smo predstavili entopirje in s epogovorili o njihovih značilnostih. Netopirskim
klicem smo prisluhnili pri koritih reke Tolminke. Pri tem je sodeloval prav vsak izmed udeležencev,
saj je vsak v roke dobil svoj ultrazvočni detektor. Slišali smo vsaj 2 vrsti netopirjev ter ob mraku
opazovali tudi belorobega/Nathusijevega netopirja med prehranjevanjem ob robu gozda.
Mednarodna noč netopirjev v parku Tivoli *
21. avgust, park Tivoli, Ljubljana
IZVEDBA: Eva Pavlovič:
UDELEŽENCI: 20
OPIS: V okviru projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 3, sofinanciranega s strani MOL smo
organizirali lov netopirjev v mreže za javnost. Mreženje je potekalo pri Ribniku Tivoli isse ga je
udeležilo preko 20 ljudi, ki so z nami preživeli nekaj časa, se spoznali s to metodo preučevanja
netopirjev in si pobližje ogledali te skrivnostne živali.
Mednarodna noč netopirjev 2018 na gradu Rihemberk
25. avgust 2018, grad Rihemberk, Branik
DOGODEK JE ODPADEL zaradi neugodnega vremena! Naknadni datum bo objavljen naknadno.
Planiran pa je za konec septembra/ začetek oktobra 2018.
Spremljaj: https://www.facebook.com/rihemberk/

NADOMESTNI TERMIN: 10.10.2018
IZVEDBA: Klemen Koselj
UDELEŽENCI: 115
OPIS:Moje predavanje z naslovom: Netopirji - nočni pomagači, kako dolgo še? Tokrat sem se po
obveznem delu posvetil pomenu netopirjev v kmetijstvu in nasvetom, kako netopirje privabiti na
kmetijske površine in sonaravno kmetovati s pomočjo teh živali. Udeleženci so razgrabili kup zloženk,
Glej netopirjev, nalepk in množico priponk, ki mi jih je dal Simon. Zlasti slednje so bile hit med
otroci, ki so jih hodili kazat celo vratarju. Zelo profesionalno je deloval tudi novi pano SDPVN, ki sem
ga razpel. Ob pomoči Maje in Tea smo si ogledali enega preostalega malega podkovnjaka in nekaj
drugih letečih netopirjev in jih poslušali z detektorji. Ravno množice netopirjev, ki leta poleti, pa ni
bilo. Jih vsaj nismo motili.
Mednarodna noč netopirjev 2018 v Mariboru
27. avgust 2018, Pri treh ribnikih, Maribor
IZVEDBA: Monika Podgorelec, Jasmina Kotnik
UDELEŽENCI: vsaj 30
OPIS: Z Moniko sva mrežile pri treh ribnikih v MB - ujeli 2 daubentonija, kar je še kar ok, glede na to
da smo bili na taki lokaciji, da sva obe dvomili, de se bo sploh kaj ujelo. # Že pred sončnim zahodom
smo ob ribniku pričeli s postavitvijo mrež, v katere lahko ujamemo netopirje. Tudi najmlajši so
priskočili na pomoč.# Na zbirnem mestu dogodka smo pripravili skromno fotografske razstavo. Izbrali
smo sklop 12 fotografij. Te so nazorno prikazale vrste netopirjev, ki živijo tudi v Mariboru, njihova
zatočišča, prehranjevalne habitate in z informativnimi zapisi spodbudile posameznika k razmisleku o
nenadomestliji vlogi netopirjev v naravi.

Kje prezimujejo netopirji?
28. avgust 2018, Zgornja Kungota
IZVEDBA: Jasmina Kotnik
UDELEŽENCI: vsega skupaj 5 oseb
OPIS: V oklici Zgornje Kungote smo opravili pregled bunkerjev.
Vgasnimo posvejte v občini Šalovci, Mednarodna noč netopirjev 2018
7. september 2018, Peterloug -Markovci, občina Šalovci
IZVEDBA: Primož Presetnik
UDELEŽENCI: 15-20 (več bi vedeli na KPG)
OPIS:
#organizator/soorganizatorji: Krajinski park Goričko
# kaj ste na aktivnosti počeli. predavanje (Netopirji, Goričko, luči in vse ostalo) in večerno opazovanje
netopirjev
# kratek zapis: KPG že leta sodeluje pri organizaciji MNN, ko dogodek združujejo z dejavnostjo
"Vgasnimo posvejte". Tu strokovnjaki z različnih področij osvetlijo problem svetlobnega onesnaženja.
Tokrat smo dejavnost izvedli v novem hostlu v vasi Markovci. Zvezde zvezdogledom niso bile najbolj
naklonjene, vendar je vreme ravno še toliko zdržalo,
da so se netopirji pustili opazovati v vsej njihovi eleganci, ko so lovili v bližnji okolici hostla.
Mednarodna noč netopirjev v Županovi jami
8. september 2018, Županova jama pri Grosuplju, Cerovo
IZVEDBA: Jaka Kregar
UDELEŽENCI: 50
OPIS: Damjan Viršek: " Sedečega občinstva ni kaj veliko videti, mislim, da na predavanju ni ostalo
več kot 25 ljudi. Je pa bil lep obisk na začetku, ko je bila ustvarjalna delavnica (izdelava netopirnic,

pravljice) in za obisk jame, kjer je delno tudi Jaka nekaj dodatnega povedal o netopirjih. Tako da v
tem prvem delu smo imeli cca 50 obiskovalcev"

Mednarodna noč netopirjev v BS3 *
10. september 2018, Knjižnica dr. Franceta Škerla, Ljubljana
IZVEDBA: Primož Presetnik
UDELEŽENCI: cca 30
OPIS: Domače okolje ima lahko svoje prednosti, zato za število poslušalcev predavanje ni bilo skrbi.
Ko so si ogledali priložnostno razstavo fotografij netopirjev v vstopnih prostorih knjižnice so se zadnji
obiskovalci že težko zrinili v polno predavalnico. Tudi večernega opazovanja se je kljub majhnemu
premoru po predavanju udeležilo primerno število obiskovalcev, ki so skupaj z nami veselili akrobacij
drobnih in belorobih netopirjev ter navadnih mračnikov.
Letalci pod zvezdami - Netopirji v Knežjem mestu
10. september 2018, Osrednja knjižnica Celje, Celje
IZVEDBA: Jan Gojznikar
Org: Monika Podgorelec
UDELEŽENCI: cca 25
OPIS: predavanje + sprehod z detektorji, sodelovali smo z Univerzo za III. življenjsko obdobje in
Osrednjo Knjižnico Celje. Tam sva bila jaz in Monika.

SDPVN se predstavi! *
13. september 2018, Prešernov trg, Tromostovje in Stritarjeva ulica, Ljubljana
IZVEDBA: MOL ekipa NSL3
UDELEŽENCI: cca 100 # izpolnjen vprašalnik 49 oseb, postalo jih je minimalno vsaj še toliko
OPIS: Festivalu nevladnih organizacij LUPA - stojnica
V Zatoku ne letijo samo ptice # Mednarodna noč netopirjev
15. september, Škocjanski zatok
IZVEDBA: Jan Gojznikar
UDELEŽENCI: vsaj 5
OPIS 15. septembra smo v okviru Mednarodne noči netopirjev člani Slovenskega društva za
proučevanje in varstvo netopirjev v sodelovanju z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok na območju
Škocjanskega zatoka izvedli predavanje, na katerem smo se spoznali, da na območju tega
pomembnega rezervata pticam družbo delajo tudi leteči sesalci. Po predavanju je sledil sprehod z
ultrazvočnimi detektorji, kjer smo uspešno spremljali njihovo nočno aktivnost.

Pregledovanje ljubljanskih netopirnic *
16. september 2018, Park Tivoli in Koseški bajer, Ljubljana
IZVEDBA: Simon Zidar, Tea Knapič
UDELEŽENCI: 10
OPIS: V parku Tivoli in ob Koseškem bajerju smo pregledovali netopirnice in ugotavljali, kdo vse v
njih prebiva. Več v poročilu projekta NSL3
Koliko je mračnikov na nebu?
15. - 23. september 2018, različni kraji po Sloveniji (ob večjih vodnih telesih)
Pridruži se hkratnemu štetju navadnih mračnikov, ki bo hkrati potekalo v več evropskih državah. Več
informacij sledi: https://www.facebook.com/sdpvn/. Sledi nam!
Organizator: Primož Presetnik

Dogodek je bil oglaševan skupaj z MNN, le da se ne bo vodil pod ta projekt temveč pod samostojno
aktivnost.

Igrajo se »z netopirji« na šolskem igrišču
26. september 2018, podružnična šola Stoperce, Stoperce
IZVEDBA: Monika Podgorelec (pomoč: Jasmina Kotnik)
UDELEŽENCI: 44
OPIS: - v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave OE Maribor in podružnično šolo Stoperce
(OŠ Majšperk): čistilna akcija, otvoritev table, izobraževalne delavnice, večerna predstavitev mreženja

Ohranimo naše sosede – ponočnjake netopirje!
28. september2018, Miklavž pri Ormožu
IZVEDBA: Monika Podgorelec (pomoč: Jasmina Kotnik)
UDELEŽENCI: 37
OPIS: Pri izvedbi je sodeloval Zavod RS za varstvo narave - OE Maribor, OŠ Miklavž pri Ormožu in
župnija Sv. Miklavž pri Ormožu. Izvedba: čistilna, ohranitveni ukrep bo do konca izveden v marcu
2019, predavanje, delavnice, večerno poslušanje netopirjev.

Mednarodna noč netopirjev v Srednjih Gameljnah *
29. september 2018, Cerkev Sv. Andreja v Srednjih Gameljnah
IZVEDBA: projektan ekipa NSL3
UDELEŽENCI: 10
OPIS: čistilna akcija

#v sodelovanju z župnijo Šmartno pod Šmarno goro in Domom krajanov Gameljne
#
Mednarodna noč netopirjev v Srednjih Gameljnah (zapis za Trdoživ)
V soboto, 29. 9. 2018, smo v Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev
organizirali čistilno akcijo netopirskega gvana v cerkvi svetega Andreja v Srednjih
Gameljnah. Cerkev sv. Andreja v poletnih mesecih nudi primerno porodniški skupini samic
malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), ki tam skupaj vzgajajo svoje mladiče. Po
končani akciji smo pod visišče netopirjev namestili plastično ponjavo, ki bo v prihodnosti
olajšala čiščenje podstrešja. Čistilni akciji je sledilo še izobraževalno predavanje v domu
krajanov Srednje Gameljne, udeleženci projekta pa so v zahvalo prejeli majice z netopirskim
motivom. Tisti, ki so to želeli, so lahko domov odnesli tudi vrečko gvana. Aktivnosti so
potekale v okviru projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljačani 3, ki ga v letu 2018 sofinancira
Mestna občina Ljubljana. Zahvalili bi se radi župniji Šmartno pod Šmarno goro, ki je akcijo
podprla in četrtni skupnosti Šmarna gora, ki nam je omogočila prostor za predavanje.
Zapisala: Nika Krivec
Fotografirala: Tea Knapič
Mednarodna noč netopirjev v Planini
oktober 2018, cerkev Sv Marjeta, Dolenja Planina
ODPADLO

Zbir podatkov: Jasmina Kotnik

