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1. UVOD 

V projektu ZA KRAS (OP20.01465); Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za 
ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 Kras je posebna naloga 
Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 
2020 in 2021. Ta med ostalim predvideva tudi določitev prostorskih in ekoloških značilnosti 
prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev. 

 
Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov, ki je predvidena za vrste 

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) in 
dolgonogi netopir (Myotis capaccinii), je raziskava, ki jo bomo izvajali v letih 2019, 2020 in 2021. V 
tem poročilu podajamo predhodne rezultate, ki smo jih z metodo radiotelemetričnega spremljanja 
in spremljanja z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji pridobili v letu 2020. V vmesnem poročilu za 
leto 2019 smo na kratko predstavili namen, območje raziskav ter metode raziskav netopirjev, ki jih 
tu ne ponavljamo. V tem poročilu predstavljamo le nadaljnje tehnične podrobnosti o opravljenem 
terenskem delu v letu 2020 ter morebitne spremembe.  

 
Podrobnejši komentar k rezultatom o prehranjevalnih habitatih velikega podkovnjaka, 

dolgonogega netopirja in dolgokrilega netopirja, ki bo vključeval vsa določena prehranjevališča ter 
popisane habitatne tipe na njih, bo sledil v zaključnem poročilu. Zaključno poročilo bo oddano v 
letu 2021.  
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2. MATERIAL IN METODE 

2.1 Radiotelemetrično spremljanje 

Osnovna metoda določitve prehranjevalnih habitatov ali natančneje prehranjevališč je bilo 
radiotelemetrično spremljanje, ki je bilo podrobneje opisano že v vmesnem poročilu za leto 2019 
(Presetnik in sod. 2019).  

 
Na sestanku 10. 4. 2019 je bila dogovorjena časovnica dela, ki je predvidevala da se bo terensko 

delo v povezavi z določitvijo prehranjevališč izbranih vrst opravilo maja 2020. Vendar smo morali 
zaradi pandemije delo prestaviti na avgust, ko so se razmere že pomirile. Radiotelemetrično 
raziskavo smo v letu 2020 izvedli na velikih podkovnjakih in dolgonogih netopirjih med 5. in 15. 
avgustom, ko so mladiči že leteli in lovili samostojno.  

 
 

2.2 Spremljanje z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (AUD) 

Na podlagi rezultatov lanskoletne raziskave, ki so pokazali da je za dolgokrilega netopirja vsaj na 
območju Škocjanskih jam radiotelemetrično spremljanje manj uspešna metoda kot za ostali 
spremljani vrsti (Presetnik in sod. 2019), smo v letu 2020 za dolgokrilega netopirje uporabili le 
metodo spremljanja z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (AUD). Metoda je podrobneje opisana 
v vmesnem poročilu za leto 2019 (Presetnik in sod. 2019). 

 
Z enim AUD smo popisovali ves čas nočnega dela v izbranih nočeh, in sicer 5., 7., 8., 10., 11., 

12. in 15. avgusta 2020. Skušali smo čim bolj enotno pokriti širše območje okrog Škocjanskih jam. 
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3. REZULTATI 

3.1 Predhodni rezultati radiotelemetričnega spremljanja 

Skupno smo med 5. in 15. avgustom 2020 (tabela 1) z radiotelemetričnimi oddajniki opremili 20 
netopirjev, od tega 15 velikih podkovnjakov in 5 dolgonogih netopirjev (priloga 1). Pri iskanju 
opremljenih živali smo prevozili ali prehodili 1.984 km. Skupno smo našli 30 mest zadrževanja dveh 
radiotelemtrično spremljanih vrst netopirjev – velikega podkovnjaka in dolgonogega netopirje 
(slika 1). Na nekaterih mestih zadrževanja smo prisotnost netopirjev potrdili v več nočeh ali pa 
smo potrdili, da isto mesto uporablja več z radiotelemetričnimi oddajniki opremljenih netopirjev. Za 
velike podkovnjake smo določili skupno 21, za dolgonoge netopirje pa 9 mest zadrževanja (tabela 
2, slika 1).  

 
V povprečju smo, ne glede na vrsto, na žival določili 25,6 odčitkov, medtem ko se je vrstno 

specifično povprečno število odčitkov na žival razlikovalo (tabela 2). Natančna analiza podatkov bo 
podana v končnem poročilu v letu 2021, tukaj podajamo le predhodne rezultate. 

 
 

Tabela 1: Opravljeno terensko delo in celokupno število odčitkov z radiotelemetričnim spremljanjem dveh 
ciljnih vrst netopirjev. 

 

 
 

Tabela 2: Število z radiotelemetričnimi oddajniki opremljenih živali, skupno in povprečno število odčitkov na 
žival ter število v raziskavah v letu 2020 ugotovljenih mest zadrževanja. 

Vrsta Št. opremljenih 
živali 

Skupno št. 
odčitkov 

Delež od vseh 
odčitkov (%) 

Povpr. št. 
odčitkov na žival 

Št. ugotovljenih 
mest zadrževanja 

Rhinolophus ferrumequinum 15 328 64,06 21,87 21 
Myotis capaccinii 5 184 35,94 36,80 9 
Skupno 20 512 1 25,6 30 

  

Datum Št. popisovalcev Metoda Št. ekip na terenu Št. odčitkov Št. opremljenih 
netopirjev 

5. 8. 2020 6 mreženje, radiotelemetrija 3 33 10 
6. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 58 - 
7. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 89 - 
8. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 55 - 
9. 8. 2020 6 mreženje, radiotelemetrija 3 78 5 
10. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 18 - 
11. 8. 2020 6 mreženje, radiotelemetrija 3 4 0 
12. 8. 2020 6 mreženje, radiotelemetrija 3 42 5 
13. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 39 - 
14. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 53 - 
15. 8. 2020 6 radiotelemetrija 3 43 - 
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Slika 1: Mesta zadrževanja velikih podkovnjakov (Rhinolophus ferrumequinum) in dolgonogih netopirjev 
(Myotis capaccinii) določena z radiotelemetrično raziskavo leta 2020.  
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3.2 Predhodni rezultati z avtomatičnimi ultrazvočnimi detektorji (AUD) 

Iz počasi vozečega avtomobila smo med iskanjem ostalih z radiotelemetričnimi oddajniki 
opremljenih netopirjev v 7 nočeh opravili 7 popisov. Na dolžini 416 km smo z AUD na 946 mestih 
(slika 2) zaznali vsaj 15 vrst netopirjev, pri mnogih posnetkih nismo mogli določiti vrste, zato 
podajamo skupino vrst. Od tega smo na kar 172 mestih zaznali dolgokrile netopirje, kar predstavlja 
18,2 % vseh mest (tabela 3, slika 2). Skupno je število mimoletov dolgokrilih netopirjev 
predstavljalo 10,0 % vseh zaznanih mimoletov. 
 

 
Tabela 3: Vrste in zvočne skupine netopirjev zaznane s transektnimi popisi z avtomatskimi ultrazvočnimi 

detektorji in število mest zaznav ter število mimoletov v letu 2020.  
Vrsta / Skupina vrst Št. mest Delež (%) Št. mimoletov Delež (%) 
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 6 0,6 6 0,3 
navadni / ostrouhi netopir (Myotis myotis / oxygnathus) 1 0,1 1 <0,1 
ena ali več vrst iz roda navadnih netopirjev (Myotis sp.) 131 13,8 155 6,6 
veliki mračnik (Nyctalus lasiopterus) 4 0,4 5 0,2 
navadni mračnik (Nyctalus noctula) 18 1,9 33 1,4 
skupina Nyctalus / Vespertilio / Eptesicus 109 11,5 190 8,1 
mali netopir (Pipistrellus pipistrellus) 21 2,2 34 1,4 
drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus) 123 13,0 168 7,1 
belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii) 27 2,9 30 1,3 
Natusijev netopir (Pipistrellus nathusii) 1 0,1 1 0,0 
belorobi / Nathusijev netopir (Pipistrellus kuhlii / nathusii) 624 66,0 1274 54,2 
Savijev netopir (Hypsugo savii) 97 10,3 142 6,0 
pozni netopir (Eptesicus serotinus) 15 1,6 16 0,7 
usnjebradi uhati netopir (Plecotus macrobullaris) 1 0,1 1 <0,1 
širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 22 2,3 26 1,1 
dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) 172 18,2 235 10,0 
gladkonosi netopirji (Vespertilionidae) 37 3,9 41 1,7 
Skupno št. mest / Skupno št. mimoletov 946 

 
2358 
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Slika 2: Sledi opravljenih transektnih popisov z AUD z avtom in mesta zaznave dolgokrilih netopirjev 

(Miniopterus schreibersii) in ostalih vrst netopirjev.  
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3.3 Možno drugo kotišče malih podkovnjakov v jamah v Sloveniji in prvo 
znotraj meja Parka Škocjanske jame 

G. Samo Šturm nam je posredoval informacijo o občasni prisotnosti podkovnjakov v manjši 
razpoki ob pešpoti proti gradu Školj, zato smo jo pregledali 6. avgusta 2020 (slika 3). Tam smo 
našli 7 odraslih in 7 mladičev malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros). Gre za jamski vhod 
tik ob sprehajalni poti, ki je lahko dostopna razpoka, ki se zaključi po približno petih metrih. To 
opažanje sicer ne zadostuje za potrditev drugega kotišča malih podkovnjakov v jamskem okolju v 
Sloveniji (Presetnik & Kumar 2012, Presetnik & Knapič 2014), je pa to zelo verjetno in bi ga bilo 
potrebno potrditi z nadaljnjimi opažanji. Nadaljnje bi bilo dobro zavarovati pred prekomernim 
obiskom oz. hrupom sprehajalcev.  

 
Znotraj meja Parka Škocjanske jame do sedaj še ni bilo potrjene porodniške kolonije malih 

podkovnjakov (Presetnik 2017a, 2017b), tako da je sama najdba pomembna. Še posebno, ker gre 
verjetno le drugo porodniško kolonijo v jamah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3: Vhod v razpoko, tik od prehajalni poti v dolini reke Reke, ki se vzpenja proti gradu Školj, kjer smo 

6. 8. 2020 opazili skupino odraslih in mladičev malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros) (foto: 
Primož Presetnik). 
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4. ZAKLJUČKI 

V letu 2020 smo opravili drugi terenski del raziskave Določitev prostorskih in ekoloških 
značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev, ki je predvidena za vrste veliki 
podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) in dolgonogi 
netopir (Myotis capaccinii) in s tem zaključili terenski del te raziskave. 

 
Določitvi mest zadrževanja izbranih vrst sledi analiza rezultatov, določitev prehranjevališč in 

analiza rabe tal oz. habitatov na le teh. Cilj raziskave je ugotoviti kakšne prehranjevalne habitate 
uporabljajo izbrane vrste in koliko so ti oddaljeni od zatočišča – vse z namenom, da bi pridobljeni 
rezultati pripomogli k boljšemu upravljanje s habitati v parku in širše. Končni rezultati s 
komentarjem bodo podani v zaključnem poročilu.  
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6. PRILOGE 
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Priloga 1: Podatki o radiotelemetrično spremljanih netopirjih 

GK – koordinate najdišča so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger; 
Vrsta: »Rf« – Rhinolophus ferrumequinum; »Mcap« – Myotis capaccinii; 
Spol: »F« – samica; »M« – samec; 
Starost: »ad« – odrasla žival; subad – mlada (nulliparna) žival, juv – mladič; 
Razmn. status: »nul.« – mlada samica, še ni dojila; 
Zobje: »bp« – brez posebnosti; »+«– rahlo obrabljeni; »++« – srednje obrabljeni; »+++« – zelo obrabljeni; 
AB – dolžina podlakti; 
m – masa; 
Frekv.: frekvenca radiooddajnika. 
 

Datum Mesto ulova Metoda ulova 
(tip prostora) 

GK Y GK X Vrsta Spol Starost Razmn. 
status 

Zobje AB 
(mm) 

m  
(g) 

Paraziti Frekv. 

5.8.2020 Gozd zahodno od 
stavbe dvigala nad 
Veliko dolino 

mreženje (letalna 
pot) 

421681 58261 Rf M ad / + 55,2 20,5  151.018 

     Rf M ad / +(+) 56,9 18,5 netopirska 
muha, pršice 

151.059 

     Rf F ad dojila (ne 
letos) 

+(+) 56,9 21,0 netopirske 
muhe, pršice 

151.139 

     Rf F ad dojila ++ 56,5 20,0 netopirske 
muhe 

151.298 

     Rf F ad dojila +(+) 57,3 21,5  151.342 
5.8.2020 Ploščad v Miklovem 

skednju 
mreženje (letalna 
pot) 

421732 58446 Rf F ad laktira ++ 57,4 23,0 pršice 151.380 

     Rf F ad laktira + 55,9 20,0 netopirska 
muha, pršice 

151.418 

     Rf F ad dojila +++ 56,6 20,5 pršice 151.457 
     Rf F ad laktira ++ 57,9 21,0 pršice 151.500 
     Rf M ad / +(+) 56,8 18,5 pršice 151.540 
9.8.2020 Gozd zahodno od 

stavbe dvigala nad 
Veliko dolino 

mreženje (letalna 
pot) 

421681 58261 Rf M ad/subad / + 53,7 18,5  151.580 

     Rf F subad nuliparna ++ 53,8 21,0 netopirske 
muhe 

151.820 

     Rf F ad laktira ++ 55,5 23,0 pršice 151.659 
     Rf F ad laktira +(+) 56,0 22,0  151.698 
     Rf M subad / +(+) 41,7 17,5  151.741 
12.8.2020 Tuneli na turistični 

poti pred 
Tominčevo jamo 

mreženje (letalna 
pot) 

421647 58460 Mcap F juv / bp 39,8 8,0 netopirska 
muha, pršice 

151.819 

     Mcap M juv / bp 39,0 8,0 netopirska 
muha, pršice 

151.860 

     Mcap F ad dojila bp 41,2 9,5 bolhe 151.900 
     Mcap M juv / bp 39,7 7,5 netopirska 

muha 
151.938 

     Mcap F subad nuliparna ++ 41,5 9,5 netopirska 
muha, pršice 

151.978 
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Priloga 2: Podatki ostalih vmreženih netopirjev 

GK – koordinate najdišča so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger; 
Vrsta: »Mcap« – Myotis capaccinii; »Rf« – Rhinolophus ferrumequinum; »Ppyg« – Pipistrellus pygmaeus; »Mis« – Miniopterus schreibersii; 
Spol: »F« – samica; »M« – samec; 
Starost: »ad« – odrasla žival; subad – mlada (nulliparna) žival, juv – mladič; 
Razmn. status: »nul.« – mlada samica, še ni dojila; 
Zobje: »bp« – brez posebnosti; »+«– rahlo obrabljeni; »++« – srednje obrabljeni; »+++« – zelo obrabljeni; 
AB – dolžina podlakti; m – masa. 
 

Datum Mesto ulova Metoda ulova 
(tip prostora) 

GK Y GK X Vrsta Spol Starost Razmn. 
status 

Zobje AB 
(mm) 

m 
(g) 

Paraziti  

5.8.2020 Gozd zahodno od stavbe 
dvigala nad Veliko dolino 

mreženje  
(letalna pot) 

421680 58261 Rf F ad dojila +(+) 58,6 19,5  

     Rf F ad dojila ++ 57,5 24,5 netopirska 
muha 

5.8.2020 Ploščad v Miklovem skednju mreženje (letalna 
pot) 

421732 58446 Rf F ad laktira +(+) 55,7 22,0 pršice 

     Rf F ad dojila + 55,4 20,0 pršice 
     Mis F ad laktira     
9.8.2020 Gozd zahodno od stavbe 

dvigala nad Veliko dolino 
mreženje  
(letalna pot) 

421680 58261 Rf F ad laktira + 57,1 23,0  

11.8.2020 Reka Reka Nad malni, pri 
vodomerni postaji Škocjan 

mreženje  
(letalna pot) 

422235 58398 Mcap M ad / ++ 40,3 7,5 pršice 

     Ppyg M ad / bp 29,9 5,0  
12.8.2020 Tuneli na turistični poti pred 

Tominčevo jamo 
mreženje (letalna 
pot) 

421647 58460 Rf F juv /    pršice, 
netopirska 
muha 

     Rf F juv /    netopirska 
muha 

     Rf F juv /    pršice 
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letih 2019, 2020 in 2021. 
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Priloga 3: Mesta in število zaznanih mimoletov dolgokrilega netopirja ter 
drugih vrst netopirjev, zabeleženih med transektnimi popisi z AUD 

Na priloženem CD-ju je tabela: 
Priloga_3_Mimoleti_avto_transekt_AUD_2020.xlsx 
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