MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV 2017
od 26. 8. 2017 do 21. 9. 2017

Cven, Cerovo, Kog, Maribor, Ptuj, Rihemberk,
Ljubljana,Sava pri Litiji, Stanjevci, Stoperce

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) vas vabi, da se udeležite
številnih predavanj,fotografskih razstav,ustvarjalnih delavnic in večernih sprehodov z
opazovanjem in poslušanjem netopirjev v sklopu dogodka
Mednarodna noč netopirjev 2017 (MNN 2017).

Že dejstvo, da so netopirji edini med sesalci, ki so sposobni aktivnega leta, jih dela nadvse
zanimive. Nočno življenje in številni miti pa nam burijo domišljijo, kar nas nemalokrat vodi k
napačnim zaključkom. Zato so netopirji, tako v Sloveniji kot tudi v svetu, zaradi pobijanja,
preganjanja, uničevanja zatočišč, uporabe insekticidov in drugih dejavnikov ogroženi. Le
malokrat se zavedamo, da so zelo koristne živali, ki se prehranjujejo predvsem z žuželkami
(tudi škodljivimi) in na ta način pomagajo vzdrževati ravnovesje v naravi. Za ohranjanje
netopirjev naredimo veliko, če spoznamo njihovo ekologijo. Z dogodki, ki jih pripravljamo v
okviru Mednarodne noči netopirjev 2017 (MNN 2017) v različnih krajih Slovenije,
želimo predstaviti te zanimive sesalce, njihov način življenja, poudariti, zakaj so ogroženi in
kaj lahko sami storimo, da ohranimo netopirje in še naprej občudujemo bogato raznolikost
netopirskih vrst v Sloveniji.
Mednarodno noč netopirjev koordinira organizacija Eurobats, dogodek pa po svetu poteka že
vse od leta 1997 in sicer v več kot 30 državah. V svetovnem merilu MNN torej letos
praznujemo že 21., v Sloveniji pa se praznovanju pridružujemo že 19. leto zapored. Pri
organizaciji dogodkov MNN 2017 v Sloveniji sodelujejo: Društvo cvenskih čehov in diklin,
Turistično društvo Cven, Športno društvo Kog, Zavod RS za varstvo narave - OE Ljubljana,
Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor, Europark Maribor, Javni zavod Krajinski park
Goričko, Podružnična šola Stoperce in Šolski center Ptuj

Program MNN 2017 (možne so spremembe in dopolnitve programa)
Mednarodna noč netopirjev 2017 na gradu Rihemberk
26. avgust 2017, ob 19. uri (predavanje in večerni sprehod)
grad Rihemberk, Krajevna skupnost Branik
Vabljeni na vsakoletno tradicionalno prireditev B'ndimska kvaterica, v okviru katere bomo s kratkim
predavanjem predstavili netopirje in njihovo ekologijo, v mraku pa bomo netopirjem prisluhnili s
pomočjo ultrazvočnih detektorjev.
Predaval bo Primož Presetnik, biolog in član Slovenskega društva za proučevanje in varstvo
netopirjev.
Kje bivajo netopirji? Mednarodna noč netopirjev 2017
28. avgust 2017, ob 13:30 (pregled netopirnic)
park Tivoli, Ljubljana
V parku Tivoli in ob Koseškem bajerju bomo pregledovali netopirnice in ugotavljali, kdo vse v njih
prebiva. Netopirnice so nadomestna zatočišča predvsem za tiste vrste netopirje, ki si sicer izbirajo
naravna zatočišča za opaži stanovanjskih hiš ali drugih odprtinah stavb ter v drevesnih duplinah in
špranjah. Prisluhnili bomo tudi kakšnim netopirskim zanimivostim in izvedeli kakšna je njihova vloga
v naravnem okolju. Z malo sreče bomo spoznali netopirje osebno.
Pregled netopirnic bo vodil Simon Zidar, biolog in član Slovenskega društva za proučevanje in varstvo
netopirjev.
Prisluhni netopirju! Mednarodna noč netopirjev 2017
2. september 2017 ob 19. uri (večerni sprehod)
Cven, Društvo cvenskih čehov in diklin, Turistično društvo Cven
Zbrali se bomo pred sončnim zahodom, predstavili netopirje in njihovo vlogo v ekosistemu, na kar
bomo s pomočjo ultrazvočnih detektorjev prestrezali eholokacijske klice netopirjev. Zbirno mesto bo
ob ribniku v bližini gasilskega doma Cven, kar nam bo omogočalo, da bomo v primeru jasne noči
lahko opazovali preletavanje netopirjev nad vodnim telesom.
Aktivnost bo vodila Jasmina Kotnik, biologinja in članica Slovenskega društva za proučevanje in
varstvo netopirjev.
Izdelaj svojega netopirja! Mednarodna noč netopirjev 2017
3. september 2017 ob 10. uri (ustvarjalna delavnica, fotografska razstava)
Cven, Društvo cvenskih čehov in diklin
Zbrali se bomo v gasilskem domu na Cvenu, kjer bo vsak udeleženec izdelal svojega netopirja. Hkrati
si bo moč ogledati fotografsko razstavo. Tekom let so bile v objektiv ujete vrste netopirjev, ki živijo
ob reki Muri, njihova zatočišča, prehranjevalni habitati itd. Z dodanimi informativnimi zapisi bomo
spodbudili posameznika k razmisleku o nenadomestliji vlogi netopirjev v naravi.
Aktivnost bo vodila Jasmina Kotnik, biologinja in članica Slovenskega društva za proučevanje in
varstvo netopirjev.

Kje je netopir? Mednarodna noč netopirjev 2017
4. september 2017, ob 17. uri (ustvarjalna delavnica, fotografska razstava)
Maribor, Europark Maribor
Pridi in ga najdi ali ustvari ter si oglej fotografsko razstavo. Ob fotografski razstavi boste spoznali
netopirje, njihovo življenje in bivališča. Poiskali boste, če kakšen živi tudi v Europarku. Za dober
začetek šolskega leta pa bo vsak lahko izdelal svojega netopirja Srečka. Razstava bo na ogled v času
od 4.9. do 10.9.2017 v 1. nadstropju Europarka Maribor.
Aktivnost bo vodila Monika Podgorelec, biologinja in članica Slovenskega društva za proučevanje in
varstvo netopirjev.
Spoznajmo netopirje! Mednarodna noč netopirjev 2017
8. september 2017 ob 18. uri (ustvarjalna delavnica, fotografska razstava)
Kog, dvorana na Kogu, ŠD Kog
Pridite in spoznajte netopirje! Skupaj bomo razbili mite, z našimi najmlajšimi ustvarjali raznobarvne
netopirje, hkrati pa si bo moč ogledati netopirsko fotografsko razstavo.
Aktivnost bo vodila Jasmina Kotnik, biologinja in članica Slovenskega društva za proučevanje in
varstvo netopirjev.
Mednarodna noč netopirjev v Županovi jami
9. september 2017 ob 16. uri (ogled jame, predavanje, opazovanje izletavanja)
Cerovo, Županova jama pri Grosuplju
Spoznali bomo netopirje, ki bivajo v Županovi jami, saj jih bomo po sončnem zahodu pred vhodom v
jamo pričakali z ultrazvožnimi detektoji in prisluhnili njihovim eholokacijskim klicem. Še pred tem si
bo mogoče ogledati jamo in prisluhniti zanimivemu netopirskemu predavanju.
Predaval bo dr. Klemen Koselj, član Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.
Dan z šolskimi netopirji Mednarodna noč netopirjev 2017
11. september 2017 (čistilna akcija, opazovanje izletavanja netopirjev)
Stoperce, Podružnična šola Stoperce
Zavoda RS za varstvo narave OE Maribor v sodelovanju s podružnično šolo Stoperce pripravlja
čistilno akcijo v bližnji cerkvi, ki so si netopirji izbrali za svoje domovanje. Najprej bomo počistili
iztrebke netopirjev, ki so se preko let nabrali na podstrešju cerkve. Vsi prostovoljci bomo gvano, ki je
odlično naravno gnojilo, lahko odnesli tudi domov. Dan bomo zaključili z opazovanjem izletavanja
netopirjev iz cerkve. Dodatne informacije bodo objavljene naknadno.
Aktivnost bo vodila Monika Podgorelec, univ.dipl.biol., ZRSVN Maribor

Vgasnimo posvejte v občini Gornji Petrovci Mednarodna noč netopirjev 2017
15. september 2017 ob 19. uri (predavanja, večerni sprehod, opazovanje zvezd)
Stanjevci, Kulturni dom Stanjevci
V sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko pripravljamo nabor kratkih predavanj s pogovorom o
vplivih svetlobnega onesnaževanja na ljudi in živali:
Svetlobno onesnaževanje vpliva na zdravje človeka (prim. mag. Branka Belović)
Svetloba ponoči vpliva na netopirje in druge živali (Simon Zidar, SDPVN)
Temno nebo za pogled med zvezde (Bojan Jandrašič, ASTRA AD ASTRA)
Po predavanjih bomo s pomočjo ultrazvočnih detektorjev prisluhnili netopirjem. Sledilo bo
opazovanje zvezd in ostalih astronomskih teles s profesionalnim teleskopom.

Druženje na cerkvenem podrstrešju Mednarodna noč netopirjev 2017
21. september 2017 ob 15. uri (čistilna akcija, opazovanje izletavanja netopirjev
Cerkev Sv. Nikolaja, Sava pri Litiji
15.00 - čistilna akcija odstranjevanja gvana iz zvonika in podstrešja cerkve
17.00 – ustvarjalna delavnica izdelovanja netopirjev iz papirja za otroke
18.30 – predavanje biologa Jana Gojznikarja in Karoline Rebernik z Zavoda RS za varstvo narave
19.30 - opazovanje in poslušanje netopirjev z ultrazvočnimi detektorji pri cerkvi
V sodelovanju z ZRSVN OE Ljubljana smo pripravili pestro dogajanje. Najprej bomo počistili
iztrebke netopirjev, ki so se preko let nabrali v zvoniku in na podstrešju cerkve. Vsi prostovoljci bodo
gvano, ki je odlično naravno gnojilo, lahko odnesli tudi domov. Istočasno bo potekala ustvarjalna
delavnica za otroke, sledilo pa bo predavanje o netopirjih. Večer bomo zaključili z opazovanjem
izletavanja netopirjev iz cerkve in se netopirje s posebnimi detektorji odpravili poslušat na sprehod po
kraju.
Nočni letalci
September 2017 (predavanje,voden sprehod)
Ptuj, Šolski center Ptuj
Dodatne informacije bodo objavljene naknadno
Aktivnost bo vodila Živa Bombek , članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.
NE TIČ NE MIŠ
Avgust in september 2017 (fotografska razstava)
Ljubljana, Centralna medicinska knjižnica, Medicinska fakulteta
V času Mednarodne noči netopirjev, v avgustu in v septembru 2017, so izbrane fotografije na ogled v
CMK. Vzemite si čas in si jih oglejte.

Jasmina Kotnik, koordinatorka MNN 2017
031 796 587
netopirji@guest.arnes.si
Spletna stran: netopirji@sdpvn-drustvo.si
Facebook stran: www.facebook.com/sdpvn

