
   

 
Slovensko drus tvo za prouč evanje 

in varstvo netopirjev 

Več na pot 111 

1000 LJUBLJANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 

NETOPIRJI – SKRIVNOSTNI LJUBLJANČANI 2 

 
KONČNO POROČILO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, november 2016 



   

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 

Večna pot 111 

1000 Ljubljana 

 
 
Kontaktna oseba: Simon Zidar, 031 354 300, simon.zidar@gmail.čom 

netopirji@sdpvn-drustvo.si 
www.sdpvn-drustvo.si 
Netopirofon: 068 650 090 

 
 
S t. pogodbe o sofinančiranju: C 7560-16-408040 

S t. S PIS 354-1610/2015-3 

Projekt je sofinančirala Mestna obč ina Ljubljana. 
 

 
 
 
Trajanje projekta: mareč 2016 - november 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravila: 
Simon Zidar, dipl. biol. (UN) 

Nika Kriveč, mag. funk. biol. 
 
 
Priporočen način citiranja: 
Zidar S., Kriveč N. 2016 Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2, Konč no poroč ilo, 
Slovensko drus tvo za prouč evanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 28 strani, 25 prilog. 
 
 
 
Reprodučiranje tega poroč ila in fotografij ni dovoljeno brez predhodnega soglasja 
avtorjev poroč ila in/ali avtorjev fotografij. 
 



Zidar S. in Kriveč N. Projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2«. Konč no poroč ilo. Slovensko drus tvo 
za prouč evanje in varstvo netopirjev, 2016.  

3 
 

VSEBINSKO POROC ILO 

 
NETOPIRJI – SKRIVNOSTNI LJUBLJANČANI 2 

Bats – Ljubljana’s mysterious inhabitants 2 

 
Izvleček 
C eprav so netopirji slabo raziskana skupina sesalčev, je bilo znotraj Mestne obč ine Ljubljane do sedaj 
najdenih vsaj 20 različ nih vrst netopirjev. Svoja dnevna zatoč is č a si pois č ejo tako v zelenih predelih 
Ljubljane, kjer bivajo v drevesnih odprtinah in duplih, kakor tudi v bolj urbanih predelih. Nemalokrat 
z ivijo v nas i neposredni bliz ini, saj si za zatoč is č a izbirajo tudi č loves ke strukture. Zaradi strahu in 
nepoznavanja pa so te sičer zakonsko zas č itene z ivali s e vedno preganjane, njihova zatoč is č a pa se čelo 
namerno unič uje. Ker verjamemo, da z ozaves č anjem ljudi lahko dosez emo veliko pri varstvu 
netopirjev, smo v projektu izvedli dve predavanji, dve predstavitvi netopirjev na posvetu in na stojniči 
ter postavili dve fotografski izobraz evalni razstavi. Z informiranjem javnosti o pomenu te skupine 
z ivali za okolje in s konkretnimi nasveti, kako ravnati ob sreč anju z njimi, smo z eleli prepreč iti neljube 
dogodke v prihodnje. Za vse informačije o netopirjih in nasvete ob najdbah netopirjev smo bili 
dosegljivi na svetovalni liniji Netopirofon. Pripravili in sodelovali smo tudi pri objavi treh prispevkov 
o ljubljanskih netopirjih v tiskanih medijih. Na spletu smo noviče o projektu redno objavljali na 
fačebook strani, projekt pa predstavili na drus tveni spletni strani. Z razdeljevanjem novih 
promočijskih priponk in bros ure »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani« smo posredno dosegali tudi 
publiko, ki se ni udelez ila nas ih aktivnosti. V bliz ini Koses kega bajerja smo na drevesa namestili s est 
novih lesobetonskih netopirnič in tako z eleli netopirjem ponuditi dodatna zatoč is č a. Terenski pregledi 
names č enih netopirnič so razkrili prvo uporabo duplastih netopirnič v Sloveniji, saj smo v s tirih 
netopirničah, names č enih v letu 2015 znotraj KP Tivoli, Roz nik in S is enski hrib, nas li netopirje. S 
terenskimi popisi in odzivanjem na kliče na svetovalno linijo smo znotraj MOL potrdili pojavljanje kar 
trinajstih vrst netopirjev, kar so dragočeni novi podatki. 
 
Ključne besede: netopirji, ozaves č anje, predavanje, fotografska razstava, Netopirofon, netopirniče, 
popis 
 
Abstract 
Despite relative sčarčity of field data, the presenče of at least 20 out of 30 Slovenian bat spečies has 
been čonfirmed in the area of the Muničipality of Ljubljana. Their roosts čan be found in tree črevičes 
and čavities in the green parts of town, as well as in its urban areas. Sinče they often čhoose man-made 
stručtures as their roosting sites, it is not unčommon for them to be found in our immediate vičinity. 
Despite being protečted by law, bats remain persečuted due to fear and ignoranče, whičh čan, in worst 
čases, čulminate in intentional destručtion of their roosts. We believe that raising publič awareness 
plays a major role in bat čonservation. In order to ačhieve this, we čondučted two lečtures and two 
presentations, as well as organized two edučational photographič exhibitions. Our goal was to prevent 
unwanted inčidents in the future by edučating Ljubljana's residents about the importanče of bats and 
by giving adviče on what to do should they čome into čontačt with them. Throughout the proječt, we 
were also available on a phone helpline – “Netopirofon” for people seeking adviče on bats. We 
published or took part in the making of three artičles about Ljubljana's bats. We also promoted our 
proječt by using Fačebook and the webpage of the Slovenian Assočiation for Bat Researčh and 
Conservation. By distributing promotional badges and booklets we aimed at reačhing the remaining 
publič that has not partičipated in proječt ačtivities. We plačed six new bat boxes on trees in the vičinity 
of Koses ki bajer, thereby offering bats new čhoičes of roosting sites. Field čhečks gave evidenče of first 
rečorded use of artifičial tree roosts in Slovenia. We found bats in four out of six bat boxes that were 
plačed in the Tivoli, Roz nik and S is enski hrib Nature Park in 2015. We also gathered important new 
data by performing field trips and by answering the bat helpline (Netopirofon), thus čonfirming the 
presenče of 13 bat spečies in the area of the Muničipality.  
 
Key words: bats, raising awareness, lečture, photographič exhibition, »Netopirofon« (bat helpline), 
bat boxes, inventory 
  



Zidar S. in Kriveč N. Projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2«. Konč no poroč ilo. Slovensko drus tvo 
za prouč evanje in varstvo netopirjev, 2016.  

4 
 

KAZALO 
 
UVOD ................................................................................................................................................................... 5 

OHRANITVENI UKREPI IN RAZISKOVANJE NETOPIRJEV .............................................................. 6 

1. Nakup in postavitev netopirnič .................................................................................... 6 

2. Pregledovanje netopirnič ............................................................................................. 8 

2.1 Prvi pregled netopirnič, names č enih na drevesa ...................................................... 8 

2.2 Drugi pregled netopirnič, names č enih na drevesa .................................................. 10 

2.3 Tretji pregled netopirnič, names č enih na drevesa .................................................. 11 

2.1 Pregled stavbnih netopirnič ..................................................................................... 12 

3. Raziskovanje netopirjev – lov v mrez e ...................................................................... 13 

4. Raziskovanje netopirjev – Netopirofon in naključ ne najdbe ..................................... 16 

IZOBRAZ EVALNE AKTIVNOSTI .............................................................................................................. 18 

1. Spletne objave ............................................................................................................ 18 

1.1 Fačebook stran projekta »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani« ............................ 18 

1.2 Objavljanje informačij o projektu na spletni strani drus tva ................................... 19 

2. Netopirofon ................................................................................................................ 20 

4. Izdelava promočijskega materiala - priponke ........................................................... 21 

5. Dve predavanji “Netopirji - skrivnostni Ljubljanč ani”............................................... 21 

7. Predstavitev aktivnosti projekta v tisku .................................................................... 23 

8. Dva sprehoda z opazovanjem in poslus anjem netopirjev za javnost ........................ 23 

9. Dogodek »Netopirji, noč ni letalči, ki sobivajo z nami«, 16. 6. 2016 .......................... 25 

  
 



Zidar S. in Kriveč N. Projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2«. Konč no poroč ilo. Slovensko drus tvo 
za prouč evanje in varstvo netopirjev, 2016.  

5 
 

UVOD 
 
V razgibanem okolju Ljubljane biva mnogo raznolikih z ivalskih vrst. Nemalokrat 
spregledani, a znotraj urbanih predelov zelo pogosti, so tudi netopirji (Chiroptera). Ti v 
Ljubljani bivajo tako v njenih zelenih predelih, kot tudi znotraj naselij in v samem sredis č u 
prestolniče. Na oz jem območ ju Ljubljane (znotraj kroga Ljubljanske obvozniče) je bila do 
sedaj potrjena prisotnost najmanj 20 od 30 vrst netopirjev, ki jih najdemo v Sloveniji. 
Netopirji tako v slovenskem, kot tudi v evropskem in svetovnem merilu, spadajo med 
najbolj ogroz ene skupine z ivali. 
 
V Ljubljani netopirje ogroz ajo različ ni dejavniki pretez no č loves kega izvora. Eden 
pomembnejs ih je izginjanje starih, za seč njo predvidenih votlih dreves, ki netopirjem 
ponujajo naravna zatoč is č a v obliki dupel in drugih razpok. Hkrati se na območ ju 
Ljubljane pri vrstah, ki so primarno vezane na gozd, sreč ujemo tudi z izrazito slabim 
poznavanjem njihove razs irjenosti. 
 
Netopirji si v mestu za zatoč is č a pogosto izberejo tudi strukture, ki se nahajajo v 
neposredni bliz ini č loveka. Tako so zaradi predsodkov, nepoznavanja, vč asih pa tudi 
zaradi gole nestrpnosti, pogosto tarč a vznemirjanj, preganjanj in z al čelo pobojev. 
Pomembno je, da ljudi osves č amo o prisotnosti netopirjev v njihovi bliz ini in o nač inih 
ravnanja v primeru stika z njimi. 
 
V projektu Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 2 smo si č lani Slovenskega drus tva za 
preuč evanje in varstvo netopirjev z eleli nadaljevati in nadgraditi delo, ki smo ga v 
istoimenskem projektu uspes no opravili z e v letu 2015. Z namestitvijo novih 
nadomestnih zatoč is č  za netopirje na izbrana ljubljanska drevesa ter z nadaljnim 
izvajanjem terenskih popisov smo si prizadevali k izboljs anju poznavanja razs irjenosti na 
gozd vezanih ljubljanskih vrst in do neke mere omilili pomanjkanje izbire naravnih 
zatoč is č . Obenem smo si s pomoč jo izobraz evalnih aktivnosti prizadevali netopirje č im 
bolj pribliz ati prebivalčem Ljubljane, razbiti obstoječ e predsodke ter poudariti pomen teh 
zanimivih z ivali v okolju.    
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OHRANITVENI UKREPI IN RAZISKOVANJE NETOPIRJEV 
 

1. Nakup in postavitev netopirnic 
 
Netopirniče so nadomestna zatoč is č a netopirjev, ki oponas ajo strukture, ki jih netopirji 
sičer zasedajo v okolju. Z ustrezno namestitvijo netopirnič netopirjem ponudimo dodatne 
moz nosti za zatoč is č a, v nekaterih primerih pa je namestitev netopirnič čelo nujna, ko npr. 
pride do unič enja ali odstranitve obstoječ ega zatoč is č a (vsa zatoč is č a netopirjev so 
zas č itena). Ob uspes ni naselitvi lahko postanejo tudi pomembna mesta rednega 
spremljanja netopirjev, kar je pomembno predvsem za raziskave t. i. gozdnih vrst 
netopirjev, katerih zatoč is č a v duplih sičer tez ko odkrijemo in spremljamo. V sklopu 
projekta smo pri nems kemu proizvajalču Schwegler Vogel- & Naturschutzprodukte 
naroč ili 5 lesobetonskih netopirnič, 1 netopirničo pa je prsipevalo nas e drus tvo (Tabela 
1). Netopirniče se med seboj razlikujejo in so v splos nem dveh tipov, okrogle duplaste in 
plos č ate. Duplaste netopirniče imajo različ no oblikovane in velike vhodne odprtine, saj 
lahko različ ne netopirniče zasedajo različ ne vrste netopirjev. 
 
Tabela 1: Seznam različ nih tipov lesobetonskih netopirnič, ki smo jih postavili v projektu. 

Tip netopirnice Oblika Število 

Sčhwegler 1FF plos č ata 1 

Sčhwegler 2F duplasta (srednje velika vhodna, predeljena 
s paneli) 

2 

Sčhwegler 1FD duplasta (majhna vhodna odprtina, 
predeljena s paneli) 

1 

Sčhwegler 2FN duplasta (dve vhodni odprtini) 1 

/ plos č ata 1 

 

 
Slika 1: Različ ni tipi kupljenih netopirnič; od leve proti desni: Sčhwegler 1FF, 2F, 2FN, 2F in 1FD 

(Foto: S. Zidar). 
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S est netopirnič smo 9. maja 2016 namestili na drevesa v bliz ini Koses kega bajerja v 
Ljubljani. Pred samo namestitvijo netopirnič smo si ogledali teren in naredili izbor 
ustreznih dreves. Kriteriji za izbiro so bili med drugim primeren obseg debla, lega in 
osonč enost drevesa ter strukture kot so npr. veje, na katere bi bilo moč  obesiti 
netopirniče. Po izboru smo na MOL pridobili informačije o lastnikih zemljis č  in se odloč ili 
za lokačije. O namestitvi na drevesa smo obvestili oz. za dovoljenje zaprosili privatne 
lastnike zemljis č . Zavod RS za varstvo narave smo zaprosili za naravovarstveno soglasje 
za poseg v prostor Krajinskega parka Tivoli, Roz nik in S is enski hrib. Kopiji vloge in 
soglasja sta priloz eni v prilogi (Priloga 1 in 2), pregled izbranih dreves pa je v Tabeli 2. 
  
Netopirniče, ki smo jih predhodno označ ili s s tevilč no oznako in zeleno silhueto netopirja, 
smo na drevesa namestili z z ičo okoli debla, ki jo bo moč  v prihodnosti prilagajati naravni 
rasti drevesa v s irino. Z ičo smo predhodno oblekli v gumijasto čev, da bi minimalizirali 
pritisk na lubje (Slika 2). Netopirniče so bile več inoma names č ene na pribliz ni vis ini med 
5 in 7 metri. 
 
Tabela 2: Lokačije namestitve netopirnič na drevesa v bliz ini Koses kega bajerja v letu 2016. 

Lokacija namestitve, 
vrsta drevesa 

Gauss-Krügerjeve 
koordinate (Y, X) 

Tip netopirnice Oznaka 
netopirnice 

Smer 
neba 

breg Koses kega bajerja, 
vrba (Salix sp.) 

5459203, 5102789 Sčhwegler 1FF SDPVN 
01-16 

JZ 

breg Koses kega bajerja 
vrba (Salix sp.) 

5459159, 5102741 Sčhwegler 2F SDPVN 
02-16 

V 

breg Koses kega bajerja. 
hrast (Quercus sp.) 

5459212, 5102636 Sčhwegler 1FD SDPVN 
03-16 

JZ 

gozd ob Koses kem bajerju, 
hrast (Quercus sp.) 

5459142, 5102626 Sčhwegler 2F SDPVN 
04-16 

V 

gozd ob Koses kem bajerju, 
bukev (Fagus sylvatica) 

5459122, 5102536 Sčhwegler 2FN SDPVN 
05-16 

JZ 

gozd ob Koses kem bajerju, 
bukev (Fagus sylvatica) 

5459233, 5102406 lesobetonska 
plos č ata 

SDPVN 
06-16 

JZ 

 

 
Slika 2: Names č anje netopirnič ob Koses kem bajerju 9. maja 2016 (Foto: N. Kriveč). 
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2. Pregledovanje netopirnic 
 

Z namenom preverjanja uspes nosti izvedenih ukrepov postavljanja netopirnič smo v letu 
2016 trikrat pregledali v Ljubljani names č ene netopirniče. Netopirniče so bile v Ljubljani 
z e v preteklosti obes ene na drevesa in na stavbe v dveh projektih: Prebivalci Ljubljane so 
tudi drevesa in netopirji (Petrinjak 2008) in Netopirji – skrivnostni Ljubljančani (Gojznikar, 
Kriveč, Zidar 2015). Preglede netopirnič smo razvrstili od pomladi do jeseni, da bi zaznali 
prisotnost netopirjev, č etudi bi ti netopirničo uporabljali le v določ enem delu leta  (Tabela 
3). Netopirniče smo pregledovali tako, da smo jih previdno odprli, č e je bilo to mogoč e, in 
s svetilko posvetili vanje (plos č ate netopirniče). Netopirniče smo vsakokrat po potrebi 
tudi poč istili ali izpraznili. 
 

Tabela 3: C asovni razpored pregledov netopirnič v letu 2016. 

Netopirnice oz. lokacija Pregled 1 Pregled 2 Pregled 3 

SDPVN 01-08, 06-08, 07-08 22.4.2016   

SDPVN 01-15 do 06-15 22.4.2016 9.7.2016 8.9.2016 

SDPVN 01-16 do 06-16  9.7.2016 8.9.2016 

Vilharjeva 13  5.8.2016 27.9.2016 

Jakčeva 43  5.8.2016 5.10.2016 

Aškerčeva 6  3.8.2016 20.9.2016 

 
2.1 Prvi pregled netopirnic, nameščenih na drevesa 
 

Prvi pregled netopirnič smo opravili v aprilu, torej v obdobju spomladanskih selitev 
netopirjev. Pregledali smo lesene plos č ate netopirniče, names č ene na drevesa ob 
Ljubljaniči na Grubarjevem nabrez ju in na Prulah (SDPVN 01-08, 06-08, 07-08) ter 6 
lesobetonskih netopirnič, postavljenih na drevesa v letu 2015 znotraj KP Tivoli, Roz nik in 
S is enski hrib. V dveh netopirničah ob poti na S is enski hrib smo nas li sledi uporabe 
netopirnič s strani netopirjev, njihove iztrebke – gvano (glej Tabela 4). Najdba majhnih 
količ in gvana majhne velikosti kaz e na uporabo netopirniče majs e vrste netopirjev vsaj za 
kratek č as v prehodnem obdobju selitev, med 27. oktobrom (predhodnji pregled) in 22. 
aprilom. Najdba gvana nakazuje, da netopirji z e v zelo kratkem obdobju prepoznajo 
netopirniče kot ustrezne strukture v okolju. 
 

 
Slika 3: Na povabilo na prvi pregled netopirnič na drevju 22. aprila 2016 se je odzvalo tudi 
prečej č lanov Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo netopirjev (Foto: N. Kriveč). 
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Tabela 4: Rezultati pregledov netopirnič names č enih na drevesa znotraj MOL v okviru projekta; 

za č as pregledov glej Tab. 3 (Oznake: / - ni z ivali; siva čeliča – ni bilo pregledano; Ppyg – drobni netopir 

(Pipistrellus pygmaeus), AD – odrasel osebek, M – sameč, F – samiča, UNISEX – nedoloč ena spol in starost). 

Oznaka 
netopirnice 

Pregled 1 
 

Pregled 2 
 

Pregled 3 

SDPVN 01-08 pajč evina na 
vhodu 

  

SDPVN 06-08 /   

SDPVN 07-08 /   

SDPVN 01-15 ptič ji iztrebki srs enje gnezdo opus č eno srs enje gnezdo 

SDPVN 02-15 pajek 
(plos č ati 
kriz eveč) 

srs enje gnezdo opus č eno srs enje gnezdo, 
gvano (male velikosti), 
netopir (1 Ppyg: 1 AD M) 

SDPVN 03-15 srs en osje gnezdo, ose, gvano 
(male velikosti), netopir 
(Ppyg AD M) 

gvano (malo do srednje 
veliko), netopirji (6 Ppyg: 3 
AD F, 2 AD M, 1 UNISEX), 
pajek (plos č ati kriz eveč) 

SDPVN 04-15 gvano, (male 
velikosti), 
pajč evina 

pajč evina, zapredki pajkov, 
pajek (plos č ati kriz eveč) 

pajek 

SDPVN 05-15 osje gnezdo, 
gvano (male 
velikosti) 

zapus č eno srs enje gnezdo (s 
srs eni in lič inkami), mravlje, 
gvano (svez e, male do 
srednje velikosti) 

gvano (male velikosti), 
netopirji (9 Ppyg: 4 AD F, 3 
AD M, 2 UNISEX) 

SDPVN 06-15 pajč evina pri 
vhodu 

mravlje in jajč eča mravelj gvano (male velikosti), 
netopirja (2  Ppyg: 1 AD M, 
1 AD F) 

SDPVN 01-16  / gvano (5 malih iztrebkov) 

SDPVN 02-16  srs enje gnezdo, mravlje in 
jajča mravelj 

opus č eno srs enje gnezdo, 
mravlje 

SDPVN 03-16  mravlje in jajča mravelj mravlje (velike) 

SDPVN 04-16  mravlje  in jajča mravelj, 
pajek 

pajč evina, pajek 

SDPVN 05-16  / pajki 

SDPVN 06-16  buba z uz elke buba z uz elke, polz  
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2.2 Drugi pregled netopirnic, nameščenih na drevesa 
 

Netopirji so najbolj aktivni v poletnih mesečih, zato smo drugi pregled izvedli julija, saj bi 
na tak nač in lahko potenčialno zaznali tudi uporabo netopirnič kot kotis č a netopirjev. 
Pregledali smo 12 lesobetonskih netopirnič, ki smo jih namestili na drevesa v letu 2015 
in v maju 2016 (Tabela 4). V 10 netopirničah smo nas li z ivali ali sledi uporabe netopirnič: 
v 3 smo nas li gnezdo srs enov (Slika 4), v 1 osje gnezdo, v poloviči pregledanih netopirnič 
mravlje ali njihova gnezda (Slika 4), v nekaj njih pa tudi različ ne vrste pajkov. V netopirniči 
tipa Sčhwegler 2F (splos na, srednja velikost vhoda, brez pregradnih panelov) smo odkrili 
gvano majhne velikosti in 1 netopirja - odraslega samča drobnega netopirja (Pipistrellus 
pygmaeus) (Slika 6). Vrsta je predstavljala tudi najbolj s tevilč en ulov v raziskavi z lovom 
v mrez e ob Tivolskem ribniku v letu 2015, zato predvidevamo, da gre za relativno pogosto 
vrsto na območ ju parka. Dodatno smo s e v eni netopirniči poleg opus č enega gnezda 
srs enov in mravelj nas li nekaj malega gvana. Netopirniče, v katere so se naselili srs eni, 
zaradi varnosti po odprtju nismo zapirali s pokrovom. 
 

 
Slika 4: Drugi pregled netopirnič je razkril uporabo 10 od 12 pregledanih netopirnič; od levo 
zgoraj v smeri urinega kazalča: aktivno srs enje gnezdo (SDPVN 01-15), mravlje in njihova jajča 
(SDPVN 04-16) , pajek (SDPVN 04-15), srs eni (sdpvn 02-15), opus č eno srs enje gnezdo (SDPVN 

05-15) (Foto: S. Zidar). 
 

 
Slika 5: Drugo pregledovanje netopirnič. (Foto: S. Zidar). 
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Slika 6: levo - Zasedenost netopirniče nam lahko izda z e prisotnost gvana; desno – drobni 
netopir (Pipistrellus pygmaeus) najden v netopirniči na drugem pregledu (Foto: S. Zidar). 

 

2.3 Tretji pregled netopirnic, nameščenih na drevesa 
 
V 4 od 6 netopirničah, ki so bile names č ene leta 2015 na drevesa znotraj KP Tivoli, Roz nik 
in S is enski hrib, so se ob tretjem pregledu v jesenskem č asu zadrz evali netopirji (Tabela 
4). V njih smo nas li skupaj 18 drobnih netopirjev (P. pygmaeus), od tega tako samiče 
(skupno 8), kot tudi odrasle samče (skupno 6). Najdbe v jesenskem paritvenem obdobju 
skupaj z nabreklostjo testisov in obmodkov pri treh odraslih samčih nakazujejo, da 
netopirniče uporabljajo tako za zač asno zatoč is č e, kakor tudi za paris č e. 
 

 
Slika 7: levo – Ekipa na tretjem pregledu drevesnih netopirnič v septembru; sredina – pred 

odpiranjem netopirnič smo preletno odprtino zaprli, da netopirji ne bi pobegnili skoznjo; desno 
– stiskajoč i se drobni netopirji (P. pygmaeus) v eni izmed netopirnič (Foto: S. Zidar). 

 

 
Slika 8: Najdene netopirje smo previdno izmerili, določ ili znač ilnosti in stehtali (Foto: S. Zidar). 
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Z namenom nadaljnjega spremljanja zasedenosti netopirnič in potenčialnih selitev 
netopirjev smo vse ujete netopirje tudi obroč kali z alumijastimi obroč ki v sodelovanju s 
Slovenskim čentrom za obroč kanje netopirjev. Vsak obroč ek nosi unikatno oznako, po 
kateri je moz no določ eni osebek prepoznati. 
 

 
Slika 9: Najdene netopirje smo zač asno dali v plastič ni terarij, vse pa tudi označ ili z 

aluminijastimi obroč ki, ki niso sklenjeni kot pri ptičah, zato ne pos kodujejo prhuti (Foto: S. Zidar 
in N. Kriveč). 

 

V netopirničah pri Koses kem bajerju, ki so bile postavljene v letu 2016, ob tretjem 
pregledu ni bilo netopirjev, le v plos č ati netopirniči tipa Sčhwegler 1FF smo nas li 5 
drobnih iztrebkov, kar nam prič a o njeni vsaj zač asni uporabi. 
 

2.1 Pregled stavbnih netopirnic 
  
Na vseh treh lokačijah, kjer smo v letu 2015 namestili stavbne netopirniče, smo izvedli 
dva pregleda (Tabela 3). Na nobenem pregledu nismo opazili netopirjev oz. zasledili 
znakov netopirske naselitve ali uporabe. Do prepoznave in prve zasedbe netopirnič lahko 
sičer po podatkih iz tujine pride tudi s ele po več  letih. 
 

 
Slika 10: Pregledovanje netopirnič na stavbah ni pokazalo njihove uporabe (zgoraj: netopirniči 
na Strojni fakulteti (Foto: S. Zidar); sp. levo: odprta netopirniča na Akademskem kolegiju; sp. 

desno: pajč evina na vhodu ene izmed netopirnič na Jakč evi 43. (Foto: N. Kriveč). 
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3. Raziskovanje netopirjev – lov v mreže 
 

V okviru projekta smo na območ ju Mestne obč ine Ljubljana izvedli 5 terenskih raziskav, 
v katerih smo preverjali prisotnost in zastopanost vrst netopirjev. Vseh 5 terenov smo 
izvedli v obliki lova netopirjev v mrez e, ki je preverjena in pogosta metoda ugotavljanja 
s tevilč nosti in pestrosti netopirske favne. Gre za razpetje tanke najlonske mrez e na letalne 
koridorje ali mesta, kjer netopirji redno letajo. To so najpogosteje mesta ob robovih 
vodnih teles ali vhodni deli jam. Ulovljene z ivali se previdno res i iz mrez e, izmeri, določ i 
vrsto in nekatere znač ilnosti osebka, glede na tip raziskave označ i in izpusti na mestu 
ulova. 
  
V projektu smo izvedli 4 terenske raziskave v bliz ini voda in 1 teren pred jamskim 
vhodom. Izbrane lokačije, kjer smo izvajali terene so predstavljene v Tab. 5. 

 
Tabela 5: C as in mesta izvedenih terenskih raziskav (Oznake: D. mr. - skupna dolz ina vseh razpetih 

mrez ; S t. ud. - s tevilo udelez enčev na terenu,). 

Zap. 
št. 

Datum Lokacija Gauss-Krügerjeve 
koordinate (Y, X) 

D. mr. Št. 
ud. 

 1 28.6.2016 zajezitev Gradas č iče, Bokalče 5457658, 5100239 42 m 5 

 2 8.8.2016 Tivolski ribnik, Ljbljana-Tivoli 5461199, 5101062 56 m 7 

33 9.8.2016 ribniki Spodnje Gameljne 5462343, 5107572 64 m 8 

4 31.8.2016 most č ez reko Besničo, Besniča 5474537, 5098729 27 m 5 

5 20.9.2016 Jelenča jama, Tos ko č elo  5455120, 5105430 18 m 5 

 

 
Slika 11: Raziskovanje netopirjev z metodo lova v mrez e, zg. desno – mrez e razpete na Z bregu 
Tivolskega ribnika; zg. levo- primerjava osifikačije sklepov 5. prsta pri odraslem in mladič u; 
spodaj – postavljanje mrez  in merjenje ujetih netopirjev na terenu pri Bokalčah (Foto: Z . 

Bombek, S. Zidar) 
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Slika 12: Terensko raziskovanje netopirjev; teren pri ribnikih v Spodnjih Gameljnah; skupinska 

s terena pri Besniči; določ anje netopirjev na terenu pred Jelenča jamo (Foto: S. Zidar). 
 

Cilj lova netopirjev v mrez e je bil predvsem popis netopirskih vrst, ki jih ne moremo 
zaznati z drugimi raziskovalnimi metodami (npr. ultrazvoč nimi detektorji). Na območ ju 
MOL smo tekom raziskave zabelez ili prisotnost 9 vrst netopirjev, ki so predstavljene v 
Tabeli 9. 
 
Netopirje smo uspes no ulovili v mrez e na 3 od 5 več ernih terenov. Največ jo pestrost vrst 
smo zaznali pred Jelenča jamo, kar prič a o njeni uporabi za mesto rojenja, verjetno pa tudi 
kot zač asno jesensko zatoč is č e, saj smo z e na dnevnem pregledu jame v njej opazili dva 
mala podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros). Tekom terena se je del več era v jami 
zadrz eval tudi vsaj en osebek rjavega uhatega netopirja (Plecotus auritus). Mrez enje v 
Tivoliju smo izvedli na istem mestu kot preteklo leto, a kljub kasnejs i izvedbi terena v 
sezoni nismo zaznali nobene dodatne vrste. Nad reko Gradas č ičo smo v zač etku več era 
ujeli veliko s tevilo obvodnih netopirjev (Myotis daubentonii), zaradi č esar lahko 
sklepamo, da jo uporabljajo tako kot letalni koridor do prehranjevalis č a, kakor 
prehranjevalis č e samo.  V Prilogah 3-7 so priloz eni skenirani popisni listi. 
  
 
Tabela 6: Pregled zaznanih vrst z metodo lova v mrez e znotraj MOL v letu 2016 (oznake: Zap. s t. 
mrez enja - zaporedna s tevilka mrez enja, ki je bila dodeljena v Tabeli 5). 

Strokovno ime Slovensko ime Št. Zap. št. mreženja 

Pipistrellus pygmaeus drobni netopir 7 2 

Pipistrellus kuhlii belorobi netopir 6 2 

Hypsugo savii Savijev netopir 1 2 

Myotis daubentonii obvodni netopir 14 + 1 1 in 5 

Myotis nattereri resasti netopir 5 5 

Myotis myotis navadni netopir 1 5 

Plecotus auritus rjavi uhati netopir 1 5 

Barbastella barbastellus s irokouhi netopir 1 5 

Rhinolophus hipposideros mali podkovnjak 1 5 
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Slika 12: Nekaj vrst netopirjev zabelez enih znotraj MOL v projektnih raziskavah; zg. - Savijev 
netopir (H. savii), rjavi uhati netopir (P. auritus), s irokouhi netopir (Barbastella barbastellus); sp. 

- resasti netopir (M. nattereri), drobni netopir (P. pygmaeus) in mali podkovnjak (R. 
hipposideros) (Foto: Z . Bombek, S. Zidar). 
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4. Raziskovanje netopirjev – Netopirofon in naključne najdbe 
 

Nekaj pomembnih in zanimivih podatkov o netopirjih smo dobili tudi preko 
prostovoljnega odzivanja na svetovalno telefonsko linijo Netopirofon, ki je delovala v 
sklopu projekta. Ob najdbi onemoglih ali pos kodovanih netopirjev ali pa s e neleteč ih 
mladič ev so se na nas Ljubljanč ani obrnili 37-krat, od tega smo se v 54 % primerov odzvali 
z obiskom oz. ogledom na terenu. V Tab. 7 predstavljamo podatke pridobljene z 
odzivanjem na kliče mes č anov. 
 

Tabela 7: Podatki o netopirjih pridobljeni z odzivanjem na svetovalno linijo Netopirofon v 
Ljubljani v č asu trajanja projekta (oznake: JUV – mladič ; Det. - določ evaleč vrste) 

Datum Lokacija Vrsta Det. 

20.4.2016 Popovič eva uliča 16, Bez igrad Hypsugo savii S. Zidar 

5.5.2016 Poljanski nasip 2 Pipistrellus pygmaeus S. Zidar 

30.5.2016 Celovs ka 108 Nyctalus noctula S. Zidar 

18.6.2016 pod mostom nad Savo pri Tomač evem Myotis daubentonii (JUV) S. Zidar 

1.7.2016 Celovs ka česta 182 Vespertilionidae (JUV) S. Zidar 

7.7.2016 Glins kova plos č ad 5, Bez igrad Hypsugo savii (JUV) S. Zidar 

13.7.2016 Murkova 13, Podutik 

Plecotus macrobullaris 

(JUV) S. Zidar 

21.7.2016 Beteetova česta 3, Rudnik 

Myotis mystacinus/ 

daubentonii (JUV) S. Zidar 

24.7.2016 Bratovs eva plos č ad 8, Bez igrad Hypsugo savii (JUV) T. Knapič  

9.8.2016 Uliča bratov Uč akar 132 Hypsugo savii (JUV) N. Kriveč 

15.8.2016 Roz na dolina č. XV/ 4 nn / 

30.8.2016 Roz na Dolina č. XV/ 4 nn / 

30.8.2016 Poljanski nasip 58 Pipistrellus pygmaeus (7) S. Zidar 

3.9.2016 Beethovnova uliča 9, Center Pipistrellus pygmaeus (55) 

S. Zidar, J. 

Gojznikar 

9.9.2016 Litostrojska 54 Vespertilio murinus N. Kriveč 

11.9.2016 Bileč anska uliča 4, S tepanjsko naselje Nyctalus noctula S. Zidar 

23.9.2016 S martinska 72, Nove Jars e Pipistrellus nathusii T. Knapič  

4.10.2016 Kriz is č e Neubergerjeve in Vurnikove ul. Nyctalus noctula N. Kriveč 
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Najpomembnejs e nove najdbe so najdbe mladič ev, ki prič ajo o razmnoz evanju in kotis č ih 
teh vrst znotraj Ljubljane (Savijev netopir H. savii in usnjebradi uhati netopir Pl. 
macrobullaris). V samem čentru prestolniče pa smo se sreč ali tudi z dvema primeroma 
jesenskega rojenja drobnih netopirjev (Pipistrellus pygmaeus). Vedenje je znač ilno za 
male netopirje in verjetno povezano z razmnoz evanjem. V obeh primerih je s lo za starejs i 
tip gradnje, v vis jih nadstopjih prostorov z visokimi stropovi, kjer je v več ernem č asu 
intenzivno preletavalo veliko s tevilo netopirjev. 
 

 
Slika 13: zg. - Roječ i drobni netopirji (P. pygmaeus) so se č ez dan v stanovanju v čentru Ljubljane 
takole skrili v s pranjo rolete (Foto: S. Zidar); sp. – najdbe mladič ev kaz ejo, da imajo na območ ju 
Bratovs eve in Glins kove plos č adi kotis č a tudi Savijevi netopirji (H. savii) (Foto: S. Zidar); najdba 

kotis č a obvodnih netopirjev (M. daubentonii) v odtoč nih čeveh mostu nad Gradas č ičo pri 
Bokalčah (Foto: N. Kriveč). 

 

Pomembno novo odkritje tekom projekta je tudi najdba zatoč is č a oz. potenčialnega 
kotis č a obvodnih netopirjev (Myotis daubentonii) v odtoč nih čeveh pod mostom nad reko 
Gradas č ičo pri Bokalčah. V 5 odtoč nih čeveh, ki smo jih lahko pregledali s svetilko, smo 
nas li skupno 14 netopirjev, od tega tudi mladič e (Slika 13). 
 
  



Zidar S. in Kriveč N. Projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2«. Konč no poroč ilo. Slovensko drus tvo 
za prouč evanje in varstvo netopirjev, 2016.  

18 
 

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
 

1. Spletne objave 
 
Projekt smo promovirali na spletni strani Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo 
netopirjev [1] in na posebej zato ustvarjeni Fačebook spletni strani z naslovom “Netopirji 
– skrivnostni Ljubljanč ani” [2], ki je bila postavljena 13. 4. 2015, v okviru lanskega 
istoimenskega projekta. Objave s Fačebook strani projekta smo obč asno delili tudi na 
Fačebook strani Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo netopirjev [3]. 
 
[1] http://www.sdpvn-drustvo.si/ 

[2] https://www.fačebook.čom/netopirjiLjubljana/ 

[3] https://www.fačebook.čom/sdpvn/ 
 

1.1 Facebook stran projekta »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani« 
 
Namen Fačebook strani projekta je, da z objavami dosez emo č im več je s tevilo pretez no 
mlajs ih obč anov, ki sičer z informačijami o projektu ne bi pris li v stik. Prednost druz abnih 
omrez ij je tudi, da omogoč ajo deljenje objav, ki tako dosez ejo s irs e obč instvo kot objave v 
tiskanih medijih. 
 
Na Fačebook strani smo objavljali vabila na predavanja in razstave, fotografije s 
projektnih aktivnosti (tereni, postavljanje in pregledovanje netopirnič), obč asne 
zanimivosti iz netopirskega sveta, promovirali pa smo tudi Netopirofon. 
 
V č asu pisanja lanskoletnega projektnega poroč ila je bila stran vs eč  275 osebam 
(13.11.2015). Od takrat smo uspeli pridobili 85 novih sledilčev. Skupno s tevilo oseb, ki 
jim je nas a stran vs eč , je tako trenutno 360 (17. 10. 2016) (Slika 14). 
 

 
Slika 14: Fačebook stran “Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani”, 17. 10. 2016. Spodaj desno je 

razvidno aktualno s tevilo oseb, ki jim je stran vs eč . 
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Statistič ni podatki, ki jih belez i Fačebook, kaz ejo, da smo v č asu trajanja projekta s 
posameznimi objavami dosegli največ  1194 različ nih ljudi (21. 3. 2016) (Slika 15) in 
najmanj 38 različ nih ljudi (20. 7. 2016). Doseg pomeni, da se je osebi nas a objava 
prikazala med objavami na domač i strani njhovega profila, bodisi zato, ker je sama 
vs eč kala nas o stran ali pa zato, ker so se njeni prijatelji aktivno udejstvovali na objavi - 
nanjo kliknili, vs eč kali, jo komentirali ali delili. Za s irjenje objav Fačebook-u nismo 
namenjali denarnih sredstev. 
 

 
Slika 15: Objava, ki je dosegla največ je s tevilo ljudi, je bilo obvestilo, da s projektom 

nadaljujemo tudi v letu 2016 (21. 3. 2016). S tevilo ljudi, ki jo je objava dosegla je razvidno zgoraj 
desno. 

 
1.2 Objavljanje informacij o projektu na spletni strani društva 
 
Povezava do kratkega opisa projekta se od zač etka izvajanja projektnih aktivnosti nahaja 
na domač i strani spletne strani drus tva. Na domač i strani obiskovalčem hitro pade v oč i 
tudi logotip Netopirofona, v primeru, da spletno stran obis č ejo, ker potrebujejo 
informačije o netopirjih (Sliki 16 in 17). 
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Slika 16: Domač a stran spletne strani Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo netopirjev 

(14. 10. 2016) s povezavo na opis projekta in z logotipom Netopirofona. 
 

 
Slika 17: Opis projekta na spletni strani Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo 

netopirjev (17. 10. 2016). 

2. Netopirofon 
 
Z e v okviru lanskega projekta smo č lani drus tva odprli posebno telefonsko linijo 
Netopirofon (tel. s t. 068 650 090), ki je vse od takrat ves č as na voljo Ljubljanč anom za 
kakrs nekoli nasvete o netopirjih oz. za pomoč  prebivalčem v primeru najdb onemoglih 
netopirjev ali skupin netopirjev v svoji bliz ini. Telefonska s tevilka netopirofona je vse od 
svoje vzpostavitve objavljena na domač i strani spletne strani drus tva (Slika 16), tekom 
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letos njega projekta pa smo jo oglas evali tudi v različ nih prispevkih o projektu, na 
Fačebook strani, na predavanjih in v besedilu razstave. 
 
V č asu trajanja projekta (16.3. do 20. 10. 2016) smo na Netopirofon in osebne s tevilke 
č lanov prejeli 142 kličev glede netopirjev iz čelotne Slovenije, od tega neposredno na 
Netopirofon 107 kličev, od č esar jih je bilo 37 iz območ ja Mestne obč ine Ljubljana. C e je 
bilo potrebno, smo se na kliče znotraj Ljubljane odzvali tudi z obiskom na terenu. Preko 
takih posredovanj smo pridobili tudi nekaj novih podatkov oz. lokačij pojavljanja 
posameznih vrst netopirjev v Ljubljani (več  o tem na str. 16). Obnemogle ali pos kodovane 
netopirje smo v nekaterih primerih zač asno oskrbeli na domu ali pa jih predali 
veterinarskim sluz bam. 
 
Netopirofon se je pokazal tudi za uč inkovit nač in izobraz evanja in osves č anja. Nemalokrat 
je kličatelje zanimalo, kako netopirje odgnati ali se jih znebiti. Z dialogom smo tako 
več krat bolj ali manj uspes no preprič ali ljudi, naj teh ogroz enih z ivali ne preganjajo ali jim 
unič ujejo zatoč is č . 
 
4. Izdelava promocijskega materiala - priponke 
 
Za izdelavo promočijskih priponk smo oblikovali 4 barvne motive silhuet netopirjev, ki 
smo jim pripisali tudi naslov spletne strani Slovenskega drus tva za prouč evanje in varstvo 
netopirjev (Slika 18). Tako smo z eleli na preprost nač in pripomoč i k s irjenju zavedanja o 
prisotnosti netopirjev v nas i bliz ini, hkrati pa podati informačijo o tem, kje si lahko ljudje 
preberejo več  o netopirjih in samem projektu. Priponke smo natisnili v nakladi 2.000 
kosov in jih razdeljevali na projektnih aktivnostih. 
 

 
Slika 18: S tirje barvni motivi promočijskih priponk izdelanih v sklopu projekta. 

 
5. Dve predavanji “Netopirji - skrivnostni Ljubljančani” 
 
Tekom projekta smo izvedli 2 predavanji za splos no javnost (Tabela 8). Namen predavanj 
je bil seznaniti Ljubljanč ane z osnovnimi znač ilnostmi netopirjev in jih opozoriti na to, da 
netopirji lahko bivajo v njihovi neposredni bliz ini. Predstavili smo jim tudi projekt, pomen 
netopirnič in netopirjev v urbanih okoljih ter ovrgli nekatera neresnič na dejstva. Obenem 
smo poslus atelje pozvali k strpnosti do teh z ivali. Predavanja smo izkoristili tudi za 
deljenje promočijskega materiala in oglas evanje drus tvenih aktivnosti. Predavanj se je 
skupno udelez ilo okoli 23 ljudi (Prilogi 12 in 13). 
 
Obe predavanji smo izvedli na lokačijah, kjer smo postavili tudi fotografsko razstavo. 
Predavanje v knjiz niči S is ka je bilo izvedeno s ele slab meseč po konč ani razstavi, medtem 
ko je predavanje v knjiz niči Vič  sluz ilo kot otvoritev razstave. 



Zidar S. in Kriveč N. Projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani 2«. Konč no poroč ilo. Slovensko drus tvo 
za prouč evanje in varstvo netopirjev, 2016.  

22 
 

 
Predavanja smo oglas evali v napovednikih Mestne knjiz niče Ljubljana, v biltenu 
slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave – Trdoz ivu, s pomoč jo plakatov, 
obes enih na lokačiji razstave in na spletu (Fačebook stran “Netopirji - skrivnostni 
Ljubljanč ani”, spletna stran SDPVN). (Priloge 8, 9, 10 in 11) 

 
Tabela 8: Predavanja v okviru projekta. 

Zap. 
št. 

Lokacija Ciljna skupina Datum Št. udeležencev 

1 Knjiz niča S is ka splos na javnost 21. 9. 2016 ok. 15 

2 Knjiz niča 
Prez ihov Voranč, 

Vič  

splos na javnost 4. 10. 2016 8 

   Skupno 
udeležencev: 

ok. 23 

  

 
Slika 19: Predavanje v knjiz niči S is ka (levo) in v knjiz niči Prez ihov Voranč na Vič u (desno). 

(Foto: N. Kriveč in T. Kenda). 
 
6. Fotografske razstave »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani« 
 
V okviru projekta smo postavili 2 fotografski razstavi, namenjeni splos ni javnosti, z 
naslovom “Netopirji - skrivnostni Ljubljanč ani” (Tabela 9). Za namen razstave smo 
uporabili 23 kas iranih plos č , ki smo jih natisnili  v okviru lanskega istoimenskega 
projekta. Gre za 20 avtorskih fotografij č lanov drus tva s spremnim besedilom, 1 uvodno 
fotografijo več jega formata (A3) brez spremnega besedila in 2 plos č i z uvodnim 
besedilom. V letu 2016 smo s projektnimi sredstvi 8 plos č  ponatisnili, ker so bile v 
slabs em stanju. 
 
Namen fotografskih razstav je ljudem na prijazen in nevsiljiv nač in skozi simpatič ne slike 
in s pomoč jo spremnega besedila predstaviti osnovne znač ilnosti netopirjev in razbiti 
nekatere tabuje, ki kroz ijo o tej skupini z ivali. V razstavi predstavljamo vrste, ki z ivijo v 
Ljubljani in njihove habitate ter poudarjamo njihovo problematiko v urbanem okolju. 
Ljudi  tudi na kratko seznanjamo z namenom in čilji projekta ter z obstojem Netopirofona. 
 
Razstave smo oglas evali v napovednikih Mestne knjiz niče Ljubljana, v biltenu slovenskih 
terenskih biologov in ljubiteljev narave - Trdoz ivu s pomoč jo plakatov, obes enih na 
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lokačiji razstave in na spletu (Fačebook stran “Netopirji - skrivnostni Ljubljanč ani”, 
spletna stran SDPVN) (Priloge 8, 9, 10 in 11). 
 
 
Tabela 9: Lokačije in datumi fotografskih razstav »Netopirji – skrivnostni Ljubljanč ani« v 2016. 

1 Knjiz niča S is ka 14. 4. – 30. 4. 2015 

2 Knjiz niča Prez ihov Voranč, Vič  13. 6. – 31. 8. 2016 

   

 
Slika 20: Razstava v knjiz niči S is ka in otvoritev razstave s predavanjem v razstavnem prostoru v 

knjiz niči Prez ihov Voranč na Vič u (Foto: N. Kriveč in T. Kenda). 
 

7. Predstavitev aktivnosti projekta v tisku 
 
Tekom projekta smo objavili č lanek v biltenu slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev 
narave - meddrus tvenem glasilu “Trdoz iv” [1]. V č asu trajanja projekta je bil č lanek o 
netopirjih, v katerem je bil omenjen tudi Netopirofon, objavljen na spletnem portalu 
SiolNet. (www.siol.net) [2] (Prilogi 14 in 15). 
 
Projekt in njegove rezultate pa smo predstavili tudi v 13. s tevilka glasila Slovenskega 
drus tva za prouč evanje in varstvo netopirjev »Glej, netopir!«, ki je izs el v oktobru 2016 
[3] (Priloga 25). V č asu pisanja poroč ila je v nastajanju tudi 6. s tevilka meddrus tvenega 
glasila »Trdoz iv«, v kateri bomo o projektu poroč ali med drus tvenimi novičami, nova 
s tevilka bo predvidoma izs la dečembra 2016. 
 
[1] Kriveč N., Zidar S. 2016. Projekt Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 2. Trdoz iv - bilten 
slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5(1): 46 

[2] Mrevlje N. Jeseni se ne zgodi redko, da v stanovanja sredi mesta zaidejo netopirji. Spletni 
portal siolNet., 11. 9. 2016. 
[3] Zidar S., Kriveč N. 2016. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 2. Glej, netopir! 
Letnik 13(1). 
 
8. Dva sprehoda z opazovanjem in poslušanjem netopirjev za javnost 
 
Netopirji si pri orientačiji in lovu pomagajo z eholokačijo, pri č emer s pomoč jo glasilk 
proizvajajo nam neslis ne zvoke v ultrazvoč nem delu spektra. Eholokačijske kliče lahko 
zaznavamo s pomoč jo posebnih ultrazvoč nih detektorjev, ki jih prevajajo v nam slis ne 
frekvenče. Uporaba detektorjev je nepogres ljiv del terenskega dela, saj so frekvenče, ki jih 
oddajajo netopirji vrstno spečifič ne. Poleg tega so detektorji dober uč ni pripomoč ek, saj 
nam omogoč ijo, da pobliz e spoznamo netopirski nač in z ivljenja. Letos smo se zato odloč ili 
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izvesti tudi 2 sprehoda z ultrazvoč nimi detektorji za splos no javnost. Na sprehodih so 
udelez enči lahko detektorje tudi sami uporabili. 
 
Sprehod z naslovom »Spoznajmo netopirje nad Ljubljaničo!« je potekal 25. 7. 2016 kot 
ena izmed aktivnosti v okviru sklopa dogodkov »Ljubljana – zelena prestolniča Evrope«. 
V več ernih urah smo pred Mestno his o najprej izvedli kratko predavanje in prikaz 
uporabe detektorjev, nato pa smo se odpravili do Ljubljaniče in ob njej prehodili razdaljo 
med Tromostovjem in Grudnovim nabrez jem. 
 
Sprehod ob Ljubljaniči smo oglas evali na spletni strani www.napovednik.čom, na 
Fačebook strani “Netopirji - skrivnostni Ljubljanč ani” in na spletni strani SDPVN. 
 

 

, 

Slika 21: zg. levo: Kratko predavanje pred magistratom in sprehod po Stritarjevi ,uliči 
do Tromostovja; spodaj: zač etek poslus anja pri Tromostovju (levo) in zaključ ek na 

Grudnovem nabrez ju (desno) (Foto: N. Kriveč). 
 
Drugi sprehod smo izvedli 3. 9. 2016 ob Koses kem bajerju. Sprehod smo uvrstili tudi v 
sklop dogodkov pod skupnim imenom »Mednarodna noč  netopirjev« (MNN), ki vsako leto 
poteka pod okriljem krovne evropske organizačije »Eurobats«. Ob Koses kem bajerju smo 
z e v popoldanskih urah postavili stojničo s promočijskim materialom. Mimoidoč e smo 
opozarjali na prisotnost netopirjev v njihovi bliz ini ter na obstoj drus tva in Netopirofona. 
Stojničo je po nas ih očenah obiskalo zagotovo najmanj 100 ljudi. V več ernih urah smo 
ponovno izvedli kratko predavanje in prikaz uporabe detektorjev, ki mu je sledil sprehod 
z detektorji okoli bajerja, ki se ga je udelez ilo okoli 50 ljudi. Udelez enčem smo predstavili 
in pokazali tudi v sklopu projekta postavljene netopirniče v okoliči bajerja.  
 
Sprehod ob Koses kem bajerju smo oglas evali s pomoč jo plakatov, obes enih ob Koses kem 
bajerju in na spletu (Fačebook stran “Netopirji - skrivnostni Ljubljanč ani”, spletna stran 
SDPVN, objava na strani Napovednik.) (Priloge 19, 20). Dogodek pa je bil oglas evan tudi 
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preko sporoč ila medijem in objavljen v Dnevniku (Priloga 21), radijsko povabilo pa je bilo 
predvajan na Radiu Prvi. 
 

 

 
Slika 22: zgoraj: Stojniča s promočijskim materialom je pritegnila lepo s tevilo 

mimoidoč ih; sp. levo: Predavanje v naravi; sp. desno: Obiskovalči sprehoda z detektorji v 
rokah. (Foto: N. Kriveč) 

 
Tabela 10: Podatki o sprehodih z detektorji in s t. udelez enčev. 

Zap. 
št. 

Lokacija Ciljna skupina Datum Št. udeležencev 

1 Zač etek: pred 
Magistratom; 

koneč: Grudnovo 
nabrez je 

splos na javnost 25. 7. 2016 ok. 15 

2 Koses ki bajer splos na javnost 3. 9. 2016 ok. 50 

   Skupno 
udeležencev: 

ok. 65 

 
9. Dogodek »Netopirji, nočni letalci, ki sobivajo z nami«, 16. 6. 2016 
 
Dogodek, ki se je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave odvil 16. 6. 2016 v soseski 
Ruski čar (č etrtna skupnost Posavje), je potekal v obliki posveta. Dotikal se je dveh 
loč enih, a neloč ljivo povezanih tem: ohranjanja originalne podobe soseske ob obnovah 
fasad in ohranjanja zatoč is č  netopirjev znotraj naselja. Zavod za varstvo narave bo v 
sodelovanju z arhitekti, ki so pobudniki in podporniki ohranjanja enotne podobe soseske, 
pripravil usmeritve glede obnov stavb z vidika varstva ohranjanja zatoč is č  netopirjev. 
Posvetu je sledil tudi sprehod z detektorji okoli stanovanjskih blokov v soseski. 
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Dogodek smo oglas evali v glasilu Mestne obč ine Ljubljana in v programu C S Posavje. 
(Prilogi 22, 23) ter na fačebooku (Priloga 24). 
 

  
Slika 23: Posvet na temo ohranjanja enotne podobe soseske ob obnovah fasad in 
varstva zatoč is č  netopirjev v soseski Ruski čar ter udelez enči več ernega sprehoda s 

poslus anjem netopirjev z ultrazvoč nimi detektorji (Foto: J. Gojznikar). 
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Pri vodenju in izvedbi projekta sta sodelovala člana SDPVN: 
Simon Zidar, dipl. biol. (UN) in 
Nika Kriveč, mag. funk. biol. 
 
 
 
Na terenskih popisih projekta pa so sodelovali naslednji č lani SDPVN in drugi 
prostovoljči: 
Z iva Bombek, Jan Gojznikar, Sabina Griz on, Tina Jakopič , Tea Knapič , Lara Kosor, Jasmina 

Kotnik, Matevz  Mitrovič  Slapar, Matija Mlakar Medved, Igor in Mirta Nekrep, Janez 

Novljan, Sava Osole, Eva Pavlovič , Nejč Poljaneč, S pela Popit Prelogar, Davor S kofič -

Maurer, Tajda Turk, Hana Vokač , Kaja Zidar, Silvija Z ele in Primoz  Z nidars ič . 

 
 
 
Avtorji fotografij fotografske razstave: 
Jaka Kregar, Lea Likozar, Monika Podgoreleč, Primoz  Presetnik, Martin Turjak, Simon 
Zidar. 
 
 
 
 
Podpis odgovornega nosilca – vodje projekta: 
 
 
Simon Zidar 

 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe organizacije: 
 
 
Simon Zidar 

predsednik SDPVN 
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PRILOGE K VSEBINSKEMU POROČILU 
 
Seznam prilog: 
 
1. Vloga za naravovarstveno soglasje, naslovljena na ZRSVN – namestitev netopirnič 
2. Strokovno mnenje v zvezi z namestitvijo netopirnič v sklopu projekta Netopirji – 

skrivnostni Ljubljanč ani 2 
3. Popisni list - mrez enje 1: zajezitev Gradas č iče, Bokalče, 28. 6. 2016 
4. Popisni list - mrez enje 2: Tivoli, Ljubljana, 8. 8. 2016 
5. Popisni list - mrez enje 3: ribniki Spodnje Gameljne, 9. 8. 2016 
6. Popisni list - mrez enje 4: most č ez reko Besničo, Besniča, 31. 8. 2016  
7. Popisni list - mrez enje 5: Jelenča jama, Tos ko C elo, 20. 9. 2016 
8. Vabila na različ ne dogodke: predavanje in razstava v knjiz niči S is ka in knjiz niči 

Prez ihov Voranč, pregledovanje netopirnič, Spoznajmo netopirje nad Ljubljaničo, 
dogodek ob Koses kem bajerju in Mednarodna noč  netopirjev 2016 (Trdoz iv – bilten 
slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, junij 2016) 

9. Vabilo na razstavo in predavanje v Knjiz niča S is ka v Napovedniku Mestne knjiz niče 
Ljubljana za poletje 2016 

10. Vabila na razstave in predavanja: Knjiz niča S is ka in Knjiz niča Prez ihov Voranč v 
napovedniku Mestne knjiz niče Ljubljana 

11. Vabilo na razstave in predavanja: Knjiz niča S is ka in Knjiz niča Prez ihov Voranč na 
Fačebook strani projekta 

12. Fotografija udelez enčev predavanja v Knjiz niči S is ka, 21. 9. 2016 
13. Udelez ba na predavanju v Knjiz niči Prez ihov Voranč, 4. 10. 2016 
14. Objava v tiskanem mediju: Trdoz iv – bilten slovenskih terenskih biologov in 

ljubiteljev narave, junij 2016 
15. Spletna objava na portalu SiolNet., 11. 9. 2016 
16. Vloga za izposojo lesenih zloz ljivih stojnič, klopi in stojk izven trz nih povrs in, 

naslovljena na JP Ljubljanska parkiris č a in trz niče – izposoja stojniče za dogodek ob 
Koses kem bajerju 

17. Vloga za posebno rabo javnih povrs in, naslovljena na Mestno obč ino Ljubljana – 
dogodek ob Koses kem bajerju 

18. Dovoljenje za posebno rabo javnih povrs in – dogodek ob Koses kem bajerju 
19. Vabilo na sprehod z detektorji ob Koses kem bajerju 
20. Vabilo na sprehod z detektorji ob Koses kem bajerju, objavljeno na spletnem portalu 

www.napovednik.čom 
21.  Vabilo na sprehod z detektorji ob Koses kem bajerju in predavanje o netopirjih v 

Knjiz niči S is ka – »Sprehod z netopirji«, objavljeno v č asopisu Dnevnik, 2.9.2016 
22. Vabilo na dogodek v soseski Ruski čar v programu C S Posavje (MOL) 
23. Vabilo na dogodek v soseski Ruski čar v glasilu Mestne obč ine Ljubljana 
24. Vabilo na dogodek v soseski Ruski čar na Fačebook strani projekta 
25. Objava v tiskanem mediju: Glej, netopir!, letnik 13, s t. 1, oktober 2016 
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