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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 ugotavljanje letalnih poti kvalifikacijskih vrst 
netopirjev Natura 2000 območja Kras. 

 
Nekaj delnih smeri letalnih poti v okolici Škocjanskih jam je opisanih že v poročilih iz let 2014, 

2015 in 2016 (Presetnik in sod. 2014, Presetnik & Knapič 2015, Presetnik 2016, Presetnik 2017, 
Šturm 2017). Letos smo, izhajajoč iz predhodnega poznavanja, območje raziskav razširili in znanje 
o letalnih poteh poglobili s hkratnim popisom več ekip na terenu. Cilj je bil popisati število in smeri 
mimoletov izbranih kvalifikacijskih vrst netopirjev Nature 2000 Kras – velikega podkovnjaka 
(Rhinolophus ferrumequinum), dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii), dolgonogega 
netopirja (Myotis capaccinii) ter hkrati tudi navadnega / ostrouhega netopirja 
(M. myotis / oxygnathus). Namen je bil tudi s to metodo dobiti dodatne podatke o številčnosti 
netopirjev v Škocjanskih jamah in na ta način vzpostaviti protokole za spremljanje stanja 
omenjenih vrst. Predvsem je to pomembno za vrste, katerih visišča v Škocjanskih jamah niso 
dostopna, so slabo vidna ali celo niso poznana. 

 
Poznavanje letalnih poti netopirjev, ki imajo zatočišča v Škocjanskih jamah, ima lahko zelo 

praktične naravovarstvene aplikacije pri upravljanju v parku in okolici ležečih habitatov, zato je 
namen raziskave čim boljše določiti letalne poti ter na podlagi rezultatov določiti stalne točke 
popisa za naprej.  

 
V tem poročilu podajamo rezultate prvega popisa letalnih poti skupin netopirjev na območju 

Regijskega Parka Škocjanske jame izvedenega v letu 2019. Opravljene analize nam bodo 
omogočale primerjavo z raziskavo, ki jo bomo ponovili v letu 2021, kot predvideva projektna 
naloga. Takrat bomo v zaključnem poročilu tudi skupno ovrednotili rezultate in podali protokole za 
popis netopirjev. 
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2. METODE 

Letalne poti smo določali z opazovanjem in hkratno uporabo ultrazvočnih detektorjev na izbranih 
točkah v okolici Škocjanskih jam. Na podlagi že znanih letalnih poti ter pričakovanih zgoščinah 
netopirjev bliže zatočišču smo izbirali točke in transekte v okolici Velike in Male doline ter tudi širše. 
Kot »Škocjanske jame« v tem poročilu obravnavamo sklop jam in udornic, od ponora Reke v 
Mahorčič-Mariničevi jami do ponora Reke v Rudolfovo dvorano oz. Schmidlovo dvorano (jamo) in 
njim sledeče jamske prostore. 

 
Pričakovali smo prelet večjega števila netopirjev v krajšem času, zaradi velike skupine dolgokrilih 

in navadnih / ostrouhih netopirjev v Škocjanskih jamah in možnost hkratnega izletavanja velikih 
podkovnjakov). Da bi lahko kar najhitreje beležili mimo leteče netopirje, smo zato naredili posebne 
popisne liste, ki smo jih prilagodili beleženju mimoletov netopirjev (priloga 1). 

 
Vedno smo delali v parih ali v skupinah po tri, da je lahko eden izmed popisovalcev izključno 

vizualno določal smer leta. Hkrati so na terenu popisovale 3–4 ekipe (tabela 1). Letalne poti smo 
popisovali vsaj eno uro po sončnem zahodu v šestih nočeh v maju in juniju 2019 (tabela 1). Ena 
ura je tudi čas, v katerem je bilo še možno opazovati mimolete, saj je neposredna opazovanja 
kasneje vedno bolj oteževal naraščajoči mrak. Poleg popisov na izbranih mestih so posamezni 
popisovalci občasno preverili že poznane letalne poti iz predhodnih popisov ali iskali letalne poti s 
t. i. transektnimi popisi.  

 
 

Tabela 1: Datumi, število popisovalcev in število mest popisov letalnih poti za avtomatskimi (AUD) in ročnimi 
ultrazvočnimi detektorji (RUD).  
»+« – vključuje tudi transektne popise 
 

Datum Št. popisovalcev Št. mest popisov z AUD Št. mest popisov z RUD 
16. 5. 2019 5 0 5+ 
21. 5. 2019 9 6 4+ 
24. 5. 2019 9 8 8+ 
30. 5. 2019 6 8 5 
5. 6. 2019 9 8 6 
7. 6. 2019 9 8 5+ 

 
 
Za sam popis smo uporabili dve metodi, in sicer popis z ročnimi ultrazvočnimi detektorji (RUD) in 

popis z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (AUD), ki ju podrobneje opisujemo v nadaljevanju. 
Pri metodi popisa z ultrazvočnim detektorjem gre za beleženje vrst netopirjev na osnovi 
prepoznave njihovih ultrazvočnih klicev, ki jih zaznavamo s posebnimi napravami – ultrazvočnimi 
detektorji. Na 22 mestih smo popisovali letalne poti z AUD, na 24 mestih pa z RUD (slika 1, priloga 
2). Na 11 mestih smo uporabili obe metodi hkrati in tako smo popise letalnih poti opravili na 
skupno 35 geografsko različnih mestih. 
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Popisi z RUD so nam prvenstveno služili za določanje smeri leta oz. usmerjenosti letalnih poti, 
medtem ko je bilo štetje preletov različnih vrst manj natančno zaradi včasih prevelikega števila 
hkrati preletajočih netopirjev in slabše primerljivo med mesti zaradi različne oblikovanosti terena. 
Prednost popisov z AUD je bilo dokaj natančno beleženje števila mimoletov posamičnih vrst, tudi 
na daljše ali srednje razdalje (vse vključene vrste z izjemo velikih podkovnjakov). Z AUD 
zabeleženo število mimoletov je bilo zato med posameznimi mesti popisa lahko primerljivo. Slabost 
uporabe izključno AUD bi bila v tem, da bi manjkale informacije o smeri leta netopirjev. Na 
nekaterih točkah smo zato popise izvedli tako z RUD kot AUD. 

 
Rezultate popisov z AUD smo med dnevi primerjali na osnovi števila primerljivih mimoletov (ŠPM 

ki je število vseh mimoletov zabeleženih v eni uri po sončnem zahodu). Dodatno smo rezultate 
AUD za posamezno mesto spremljanja na posamezen večer podali kot večerno primerljivo število 
mimoletov, kar predstavlja vse mimolete v časovnem obdobju, ko so hkrati delovali vsi postavljeni 
AUD v tistem večeru (priloga 2). Pri prikazovanju števila primerljivih mimoletov nismo upoštevali 
popisa z dne 30. 5. 2019, ko smo popisovanje končali predčasno zaradi dežja. 

 
Dodatne podatke o letalnih poteh smo dobili tudi tekom avgusta 2019 izvedene raziskave 

določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev. 
Takrat smo izvedli pet mreženj: na kolovozu na Prevali (dvakrat), na ploščadi Miklovega skednja 
(enkrat) ter v gozdu zahodno od zgornje postaje dvigala v Škocjanske jame (dvakrat). Tudi med 
samim telemetričnim popisom smo bili na začetku večera pozorni na morebitne letalne poti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Mesta popisov letalnih poti z ročnimi (RUD) in avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (AUD) v letu 
2019.  
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2.1 Popis z ročnim ultrazvočnim detektorjem 

Z RUD smo popisovali na izbranih točkah, kjer smo razširili točke popisa že znanih letalnih poti in 
tam, kjer smo pričakovali večerne zgoščine netopirjev. Točke popisov smo prilagajali glede na 
podatke, ki smo jih pridobili na posameznih popisih. Popisovati smo začeli približno 15 minut pred 
sončnim zahodom in nadaljevali do približno ene ure po sončnem zahodu, ko je bilo z 
opazovanjem še možno določiti smer leta. 

 
Za poslušanje in prepoznavo smo uporabljali ultrazvočni detektor D240x (Pettersson Elektronik 

AB, Švedska) ter D200 (Pettersson Elektronik AB, Švedska). Vsako mesto popisa smo zabeležili z 
GPS napravo (GPS map 60Cx) z natančnostjo približno petih metrov ali smo jo določili na satelitski 
sliki območja. 

 
Zanesljiva določitev netopirjev z ultrazvočnim detektorjem je odvisna od pogojev, v katerih žival 

poslušamo. Netopirji se z eholokacijo orientirajo v prostoru, njihovi ultrazvočni klici pa se 
spreminjajo glede na prostor, v katerem letajo. Zato je večkrat nujno tudi vizualno opazovanje 
živali v letu, ki nam pomaga interpretirati njene klice. Nekatere vrste netopirjev uporabljajo 
močnejše ultrazvočne klice kot druge in jih zato lažje slišimo oz. zaznamo tudi, če so bolj oddaljeni 
(celo do 100 m), npr. mračnike (Nyctalus spp.), medtem ko so druge »tišje«, npr. uhati netopirji in 
podkovnjaki (Plecotus spp., Rhinolophus spp.), slišne le na nekaj metrov in jih lahko zato hitro 
prezremo. Pri nekaterih mimoletih je nemogoče netopirja določiti do vrste, tako ponekod podajamo 
skupino vrst (npr. dve zvočno podobni vrsti ali rod). Nekatere vrste netopirjev lahko nedvoumno 
prepoznamo šele ob prisotnosti njihovih socialnih klicev.  

 
Zaradi težavne določitve netopirjev iz rodu Myotis smo vrste združili v nadrejeni takson 

Myotis spp., kamor spadajo tako dolgonogi netopir kot navadni / ostrouhi netopir. Dolgonoge 
netopirje je z analizo ultrazvočnih klicev težko določiti do vrste, zato je ključno tudi hkratno 
opazovanje živali. Za vrsto je značilno, da se prehranjuje tik nad vodno gladino, pogosto sledi 
vodotokom in se ustavlja na delih, kjer je vodna gladina mirnejša. Tako smo z opazovanjem 
netopirjev, ki so letali oz. se prehranjevali tik nad gladino reke Reke sklepali, da gre večinoma za 
dolgonoge netopirje. Na Prevali ali ob dvigalu smo sklepali, da gre večinoma za sklop vrst 
navadni / ostrouhi netopir, pri čemer gre tudi na podlagi podatkov ulovov iz letošnjega in prejšnjih 
let sklepati, da številčno močno prevladujejo navadni netopirji, prisotni pa so tudi posamezni 
ostrouhi netopirji. Pri analizi posnetkov AUD pa smo taksone zaradi enostavnosti združili v rod 
Myotis (vrste roda navadnih netopirjev), medtem ko pri opisih posameznih vrst uporabljamo le 
podatke, kjer je bila posamična vrsta zanesljivo določena (npr. s pomočjo opazovanja velikosti, 
vedenja, dobrih ultrazvočnih posnetkov ipd.).  
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2.2 Popisi z avtomatskim ultrazvočnim detektorjem 

Avtomatske ultrazvočne detektorje (t. i. AUD) tipa Song Meter SM4BAT FS (Wildlife Acoustics, 
ZDA) smo prav tako uporabili za popis letalnih poti. Naknadno smo posnetke analizirali s 
programom BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik AB, Švedska). Pri delu z ultrazvočnimi detektorji 
ter pri določanju posnetih ultrazvočnih klicev netopirjev smo upoštevali vire: Ahlen (1990), 
Barataud (1996, 2002, 2004, 2015), Obrist in sod. (2004), Russ (2013), Russo & Jones (2002) in 
Skiba (2009).  

 
AUD so delovali v času popisov z RUD, torej v prvem delu noči, ko so netopirji najbolj aktivni. V 

tem času so kontinuirano snemali vse zvoke, ki so presegli nastavljene pražne dražljaje. Ti so bili 
nastavljeni: »Gain« – 12 dB, »High filter« – off, »Sample rate« – 256 kHz, »Min dutation« – 1,5 
ms, »Max duration« – none, »Min Trig Freq« – 10 kHz, »Trigger Level« – 12 dB, »Trigger 
Window« – 3 s, »Max lenght« – 15 s. Od teh nastavitev je za razumevanje rezultatov pomembna 
predvsem nastavitev »Min Trig Freq«, ki pomeni, da so AUD snemali vse zvoke, ki so presegli prag 
10 kHz, saj smo na območju pričakovali tudi vrste netopirjev, ki uporabljajo tako nizke klice 
(čeprav je to pomenilo, da so detektor sprožali tudi številni zvoki žuželk). Druga pomembna 
nastavitev je še »Trigger Window«, ki pomeni, da se je posnetek nadaljeval še 3 sekunde po 
zadnjem signalu, ki je izpolnil pogoje ostalih nastavitev. S tem smo dobili t. i. mimolet (»bat 
pass«), ki smo ga uporabili kot število netopirjev, ki so točko prešli, z zavedanjem, da je mogoče, 
da so netopirji okrog točke tudi krožili oz. v njeni bližini lovili. Predvidevamo, da se v začetnem 
delu noči izleteli netopirji še niso vračali nazaj v zatočišče. V primerih, ko se je vreme tekom 
prvega dela noči poslabšalo, smo s popisovanjem letalnih poti zaključili, da ne bi snemali tudi 
vračanja netopirjev v zatočišča. 

 
 
 

2.3 Vremenski podatki 

Aktivnost netopirjev je odvisna tudi od vremenskih razmer v okolici njihovih zatočišč. V 
nadaljevanju navajamo podatke o vremenu za dneve, ko smo popisovali letalne poti ob začetku 
večera. Neprimerljivost vremenskih razmer je bila tudi razlog, da smo opravili več popisov, kot je 
bilo sprva načrtovano. V maju je bilo namreč, kljub rednem spremljanju vremenskih napovedi, 
izredno težko najti med seboj temperaturno primerljive večere brez padavin vsaj nekaj ur pred 
začetkom popisa. V popisih 16., 21. in 30. maja so bile temperature v primerjavi z ostalimi dnevi 
popisov nižje (tabela 2). Med popisom 30. maja je začelo tudi rahlo deževati in smo morali zato 
popis predčasno zaključiti. 

 
Vremenski podatki so bili zbrani iz samodejne vremenske postaje v Škocjanu (GKX: 58218, 

GKY: 421911, 420 m n. m.) (ARSO 2019) (tabela 1). Kot navajata Cegnar & Sluga (2019) je bil 
maj 2019 splošno oblačen, hladen in deževen v primerjavi z dolgoletnim povprečje (1981–2010). 
Povprečna majska temperatura je bila povsod po Sloveniji občutno pod dolgoletnim povprečjem, 
bilo je 2° C do 4° C hladneje kot običajno. Na območju Divače in Matavuna je bil odklon povprečne 
temperature zraka maja -3 °C, višje po dolini reke Reke pa se je ta odmik zvišal na -3,5 °C. 
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Padavine so bile maja v Parku Škocjanske jame 220 % nad povprečjem zgoraj navedenega 
obdobja. Najnižjo temperaturo v maju so na večini merilnih postaj izmerili med 24. in 26. majem. 
Za prvo tretjino junija Cegnar & Kozlovič (2019) trdita, da je bila nadpovprečno topla (3–3,5°C 
topleje). Padavine so bile skromne, sončnega vremena pa izredno veliko.  

 
 

Tabela 2: Vremenski podatki za dneve terenskih popisov s samodejne postaje Škocjan (ARSO 2019). 
T ob 21:00 – povprečna vrednost temperature v pretekle pol ure; 
Dnevna povprečna T – povprečno dnevno temperaturo (Tpov) izračunamo kot uteženo povprečje temperatur izmerjenih ob 7., 14. 

in 21. uri (po CET) na višini 2 m (v Stevensonovi beli leseni hišici): Tpov=(T7+T14+2T21)/4 (Kämtz 1860 cit. po ARSO 2019). 
 

Datum Sončni zahod T ob 21:00 (°C) Dnevna povprečna T (°C) Padavine (mm) 
16. 5. 2019 20:29 9,5 10,6 0,0 
21. 5. 2019 20:34 11,6 11,9 7,8 
24. 5. 2019 20:37 13,1 16,0 0,4 
30. 5. 2019 20:43 11,8 12,1 1,0 
5. 6. 2019 20:48 17,4 18,5 0,2 
7. 6. 2019 20:50 16,1 18,4 0,0 
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3. REZULTATI 

3.1 Število mimoletov in ugotovljene smeri letalnih poti ciljnih vrst 
netopirjev 

Zaznali smo vse ciljne vrste netopirjev (Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, 
Myotis spp.). Poleg njih smo z AUD zabeležili še 12 ostalih vrst ali zvočnih skupin vrst 
(R. hipposideros, M. nattereri, Nyctalus lasiopterus, N. noctula, N. leisleri, 
Nyctalus / Vespertilio / Eptesicus, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii / nathusii, Eptesicus 
serotinus, Hypsugo savii, Barbastella barbastellus). Vse podatke zbrane z AUD za vse vrste podajamo 
v prilogi 2. Skupno je število primerljivih mimoletov (ŠPM) velikih podkovnjakov, dolgokrilih 
netopirjev in roda vrst navadnih netopirjev zajemalo 2,6 in 47,1 in 32,2 % ŠPM vseh vrst. 

 
Na mestih popisa smo z AUD snemanji v primerjavi z RUD opazovanji pogosteje zaznali vse 

ciljne vrste, velike podkovnjake 1,5-krat pogosteje, dolgokrile netopirje 1,1-krat pogosteje in vrste 
navadni netopirjev 1,4-krat pogosteje (tabela 3). Takšni rezultati verjetno pomenijo, da so AUD 
zaznali tudi bolj redke vrste, ki jih opazovalci niso utegnili zaznati. 

 
Tabela 3: Število mest popisa letalnih poti z avtomatskimi (AUD) in ročnimi (RUD) ultrazvočnimi detektorji, 

ter najmanjše in največje število primerljivih mimoletov ciljnih vrst na večer zaznanih z AUD. 

Vrsta Št. mest popisa 
RUD AUD 

Rhinolophus ferrumequinum 9 (37,5 %) 12 (54,5 %) 
Miniopterus schreibersii 19 (79,2 %) 20 (90,9 %) 
Myotis spp. 17 (70,8 %) 22 (100,0 %) 

 
Na večer smo z AUD skupno zaznali med 6 in 365 primerljivih mimoletov vseh ciljnih vrst 

(tabela 4) in to v razmerju veliki podkovnjaki : dolgokrili netopirji : vrste roda navadnih netopirjev 
1 : 18,2 : 12,4. Izrazito manjše število primerljivih mimoletov velikih podkovnjakov na večer od 
preostalih dveh vrstah oz. sklopu vrst gre delno pripisati manjši možnosti zaznave z AUD, verjetno 
pa predvsem manjšemu številu velikih podkovnjakov, ki se zadržuje v Škocjanskih jamah.  
 
Tabela 4: Število primerljivih mimoletov ciljnih vrst netopirjev na večer zaznanih z avtomatskimi 

ultrazvočnimi detektorji (AUD). 
Podatki z dne 30. 5. 2019, ko je popis prekinil dež, niso vključeni v izračun najmanjšega ali skupnega števila zaznanih mimoletov.  

Datum Št. AUD Rhinolophus 
ferrumequinum 

Miniopterus 
schreibersii 

Myotis spp. 

21. 5. 2019 6 6 17 25 
24. 5. 2019 8 14 232 142 
30. 5. 2019 8 5 4 53 
5. 6. 2019 8 19 300 74 
7. 6. 2019 8 10 343 365 
Najmanjše število mimoletov - 6 17 25 
Največje število mimoletov - 19 343 365 
Skupno število 38 49 892 606 
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Tabela 5: Mesta popisov letalnih poti z avtomatski ultrazvočni detektorji (AUD), zaznane ciljne vrste 
netopirjev in najmanjše ter največje število primerljivih mimoletov. 
GK – koordinate mesta popisa so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger (slika 1, priloga 2); 
 »A–B« – najmanjše–največje število primerljivih mimoletov v večeru pri mestih popisov z večkratnimi ponovitvami. 
 

Ime GK X GK Y Mesto popisa Št. 
ponovitev 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Miniopterus 
schreibersii 

Myotis spp. 

1 58135 421719 Parkirišče pri kalu v Matavunu 2 0–12 3–42 1–18 
2 58191 420878 Ob odcepu kolovoza proti Dolnje Ležeče 2 1–1 1–24 3–8 
3 57951 421448 Ob odcepu kolovoza proti Danam pri Divači  2 0–1 2–28 2–23 
4 57494 421291 Kolovoz na hribu Prevala (S) 2 0–3 6–25 6–8 
5 57533 421258 Poseka na hribu Prevala 2 0–2 2–6 3–8 
6 57238 421298 Kolovoz na hribu Prevala (J) 2 0 3–6 1–10 
7 58241 421645 Steza S/SV od Infocentra 4 0–12 1–39 7–13 
8 58200 421703 Na jasi ob dvigalu 4 0–2 0–119 38–65 
9 59491 422131 Kolovoz S /SV od Betanje I 1 3 3 2 
10 58613 421968 Kolovoz S ob Betanji 1 0 0 5 
11 58321 421922 Vas Škocjan 2 0 0–32 1–6 
12 58776 421208 Stik posek SZ od Škocjanskih jam 2 1–7 0–17 0–1 
13 58764 421118 Kolovoz proti Dolnjim Ležečam (J) 2 0–1 0–51 0–2 
14 59334 421044 Kolovoz proti Dolnjim Ležečam (S) 2 0–1 0–25 0–2 
15 59218 422116 Kolovoz ob poseki V od Gradišča 1 0 1 0 
16 58589 421960 S ob Betanji (križišče) 1 0 40 2 
17 58200 421703 Štefanjino razgledišče 1 0 24 3 
18 58446 421732 Miklov skedenj 1 3 104 141 
19 58748 422019 Kolovoz S /SV od Betanje II (pri mejici) 1 0 68 15 
20 59579 421823 Cesta S od Gradišča pri Divači 1 0 16 6 
21 58237 422307 J od merilne postaje na reki Reki  1 0 16 10 
22 57632 424043 Z od mostu preko reke Reke v Škofljah 1 0 0 139 
 
 

Tabela 6: Mesta popisov letalnih poti z opazovanjem in ročnimi ultrazvočnimi detektorji (RUD), zaznane 
ciljne vrste netopirjev in najmanjše ter največje število mimoletov. 
GK – koordinate najdišča so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger (slika 1, priloga 2); 
»A–B« – najmanjše–največje skupno število mimoletov v večeru pri mestih popisov z večkratnimi ponovitvami. 
 

Ime GK X GK Y Mesto popisa Št. 
ponovitev 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Miniopterus 
schreibersii 

Myotis 
spp. 

A 58266 421692 Ob dvigalu 3 44 0–2 0–5 
B 58177 421684 J del jase ob dvigalu proti kalu 1 0 28 32 
C 58237 421704 Jasa ob poti za dvigalom 1 1 0 0 
D 58225 421687 Preden se steza začne dvigovat proti Infocentru 1 1 10 1 
E 58241 421645 Steza S/SV od Infocentra (zg. steza) 1 45 0 3 
F 58120 421735 Parkirišče ob kalu v Matavunu 2 0 0–12 0–27 
G 57966 421450 Ob odcepu kolovoza proti Danam pri D. 2 2 0–11 1–15 
H 57989 421920 Na koncu vasi Matavun (V) 2 0 0–1 0 
I 58070 421671 Z od parkirišča v Matavunu 1 0 6 15 
J 58011 421544 Ob odcepu za Infocenter 1 1 1 7 
K 58141 421788 V od kala v Matavunu 1 0 0 0 
L 58149 421857 Matavun ob hostlu 1 0 0 0 
M 59085 421016 Poseka, ki prečka kolovoz proti Dolnjim Ležečam 2 0 0–28 0–1 
N 58764 421118 Kolovoz proti Dolnjim Ležečam (J) - transekt 2 1 0–1 0–1 
O 58776 421208 Stik posek SZ od Škocjanskih jam 2 1 0–6 0–3 
P 58613 421968 Kolovoz S ob Betanji 2 0 0–16 0–2 
R 58355 421949 Škocjan - transekt 1 0 0 1 
S 59570 422165 Poseka SV od Gradišča pri Divači 1 0 36 1 
T 59233 422131 Poseka V od Gradišča pri Divači 1 0 12 0 
U 59106 421688 J od Gradišča pri Divači 1 0 7 3 
V 58446 421732 Miklov skedenj 1 0 56 0 
X 58200 421703 Štefanjino razgledišče 1 0 8 20 
Y 58492 421726 Stena ob poti Z od Miklovega skednja 1 6 22 13 
Z 58237 422307 J od merilne postaje na reki Reki 1 0 9 29 
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3.2 Skupne smeri letalnih poti 

Potrdili in podaljšali smo več že delno poznanih letalnih poti in odkrili več novih (slika 2, priloga 
3). V nadaljevanju predstavljamo skupne opise poti, podrobnejše opise po ciljnih vrstah pa 
predstavljamo v naslednjih poglavjih. 

 
Letalna pot, prvič ugotovljena v raziskavah leta 2014 in večkrat potrjena kasneje (Presetnik in 

sod. 2014, Presetnik & Knapič 2015, Presetnik 2016), še poteka iz Schmidlove dvorane preko 
Velike doline in pod Naravnim mostom (oz. preko Miklovega skednja) naprej proti Mali dolini. To 
letalno pot po letošnjih podatkih uporabljajo tako dolgonogi in dolgokrili netopirji kot tudi veliki 
podkovnjaki. Potek letalne poti naprej od Miklovega skednja do bregov Reke še ni znan. 

 
V letošnjih raziskavah smo večino časa namenili ugotavljanju letalnih poti v okolici Velike in Male 

doline, ki vodijo do prehranjevališč v okolici Škocjanskih jam. Najbolj je poznana letalna pot, ki je 
hkrati izstopna točka iz udornic Škocjanskih jam za velike podkovnjake in poteka mimo dvigala v 
Veliki dolini, kar je bilo ugotovljeno že v letu 2016. Prav tako so jaso ob dvigalu ter sprehajalne 
poti zahodneje uporabljali dolgokrili in navadni netopirji. Poti, kolovoze in poseke zahodno od 
Velike doline uporabljajo vse tri vrste.  

 
Netopirji prečkajo cesto Divača–Škoflje na več mestih. Največje število netopirjev, tako 

navadnih / ostrouhih netopirjev kot dolgokrilih netopirjev, cesto prečka pri parkirišču ob avtobusni 
postaji v Matavunu (tabela 5, 6). Ta pot je bila prvič opažena v letu 2015, v letu 2016 pa je bila 
natančneje popisana. V letu 2019 smo določili še dodatne točke prehoda (slika 2), ki ležijo 
vzhodno od vasi Matavun. Območje spremljanja smo razširili tudi zahodneje, na začetek kolovoza 
proti Dolnjim Ležečam ter proti Jami v Škrljici, kjer je bila opažena aktivnost netopirjev v letu 2016 
(Presetnik 2016) ter potrdili letalno pot tako za dolgokrile kot navadne / ostrouhe netopirje. V dveh 
zaporednih popisih smo sledili tudi letalnim potem preko Prevale. Tu so bili redki veliki 
podkovnjaki, pogostejši pa navadni in dolgokrili netopirji (tabela 5), kar smo potrdili tudi z 
mreženjem. 

 
Opaženo letalno pot S/SV od Betanje, ki je bila s pomočjo avtomatskih snemalnikov zaznana v 

letu 2016 (Presetnik 2016), smo letos z opazovanji potrdili in ugotovili, da gre za pomembno 
letalno pot dolgokrilih netopirjev. 

 
Letalna pot ob reki Reki, ki je bila na treh točkah potrjena in popisana v letu 2015 (Presetnik & 

Knapič 2015), je bila prav tako potrjena tudi v letošnjih raziskavah. Največ zaznanih netopirjev je 
bilo iz rodu Myotis. Pri vodomerni postaji ARSO smo popis z AUD dopolnili tudi s hkratnih RUD 
popisov in z opazovanjem potrdili, da gre večinoma za dolgonoge netopirje. Prav tako smo manjšo 
letalno pot ob reki Reki potrdili tudi za dolgokrile netopirje, vendar ta ni potekala po sami strugi in 
jo je treba podrobneje raziskati v prihodnje. 
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Slika 2: Ugotovljene letalne poti netopirjev v bližini Škocjanskih jam.  
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3.3 Smeri letalnih poti posameznih vrst netopirjev 

3.3.1 Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 

Skupno smo velike podkovnjake zaznali na 54,5 % mestih popisa z AUD in na 37,5 % mest 
popisa z RUD (tabela 3, slika 3). Eholokacijske klice te vrste je težko zaznati na daljše razdalje 
(> 3–5 m), zato smo bili uspešnejši z neposrednim štetjem ob uporabi RUD, ko smo na enem 
mestu popisa zaznali tudi do 45 netopirjev. Z AUD smo zaznali največ 19 mimoletov v večeru 
(skupno na 8 mestih popisa). 

 
Velik del velikih podkovnjakov je izletel v kratkem časovnem razmiku in sledil pobočju pod 

dvigalom. Mimo zgornje postaje dvigala so podkovnjaki zavili zahodno proti sprehajalni stezi, 
vendar ji večinoma niso sledili, temveč leteli naprej v gozd. Tudi opazovanja njihove smeri leta do 
zgornje postaje dvigala so pokazala, da ne sledijo poseki tirnic dvigala, temveč se večinoma 
gibljejo čez razmeroma gost gozd. Velike podkovnjake smo zaznali tudi na poseki SZ od Velike 
doline – V od kolovoza proti Dolnjim Ležečam, manjše število živali je redno uporabljalo tudi 
kolovoz preko Prevale, ki vodi v Dane pri Divači.  

 
Velike podkovnjake (tudi doječe samice) smo ujeli na mreženjih, in sicer 10. avgusta 2019 v 

gozdu zahodno od zgornje stavbe dvigala in 11. avgusta 2019 na ploščadi v Miklovem skednju. S 
slednjim ulovom smo potrdili, da del skupine velikih podkovnjakov uporablja letalno poti skozi 
Miklov skedenj v Malo dolino. V prihodnje je treba ugotoviti, ali obstaja letalna pot, ki bi vodila po 
pobočju Naravnega mosta navzgor in ali se pot nadaljuje v Mahorčičevo-Mariničevo jamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Letalne poti in največje število primerljivih mimoletov velikih podkovnjakov (Rhinolophus 
ferrumequinum) v letu 2019.  
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3.3.2 Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) 

Skupno smo dolgokrile netopirje zaznali na 20 od 22 mest popisa z AUD in 19 od 24 mest popisa 
z RUD (tabela 3, slika 4). 10. avgusta 2019 smo vrsto vmrežili na turistični poti vzhodno od zgornje 
postaje dvigala, 9. in 17. avgusta 2019 na kolovozu preko Prevale ter s tem potrdili obe letalni poti 
še s to metodo. Na obeh mestih smo ulovili samice, ki so dojile v letošnjem letu. 

 
Pri zgornji postaji dvigala (ŠPM: 119) smo ocenili, da je večina dolgokrilih netopirjev letela preko 

jase proti parkirišču pri avtobusni postaji v Matavunu, čeprav smo tem zaznali le še 42 ŠPM, saj so 
se nekateri netopirji očitno pred tem usmerili tudi proti Škocjanu (ŠPM: 32) oz. ostalim, nam 
neznanim, mestom. Večje ŠPM (51) smo zaznali na kolovozu proti Dolnjim Ležečam in na kolovozu 
proti Danam pri Divači (ŠPM: 28) ter ob mejici S/SV ob Betanje (ŠPM 68). Podobno veliko ŠPM kot 
pri zgornji postaji dvigala smo zaznali tudi pri Miklovem skednju (104), kar dokazuje, da tudi to pot 
uporablja množica dolgokrilih netopirjev. Z RUD smo jih zaznali še v dolini potoka Polog oz. 
posekah in kolovozih, ki jo prečkajo.  

 
Nekaj dolgokrilih netopirjev smo zaznali ob reki Reki malo gorvodno od ponora (PŠM: 16), 

vendar bi bilo treba to letalno pot še podrobneje opredeliti. Na podlagi opažanj nekaj netopirjev je 
letalna pot usmerjena proti vzhodu, kjer smo ob gozdnem robu SZ od gradu Školj našli pot vsaj 
nekaj deset dolgokrilih netopirjev. Povezavo med omenjenima letalnima potema bi bilo vredno 
raziskati v prihodnje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Letalne poti in največje število primerljivih mimoletov dolgokrilih netopirjev (Miniopterus schreibersii) 
v letu 2019.  



Presetnik, P. & A. Zamolo, 2019. Poročilo o ugotavljanju letalnih poti skupin netopirjev na območju Regijskega Parka Škocjanske 
jame z ultrazvočnimi popisi. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis 
njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 
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3.3.3 Vrste navadnih netopirji (Myotis spp.) 

Netopirje iz roda Myotis smo zaznali na 100 % mest popisa z AUD in 70,8 % mestih popisa z 
RUD. Za netopirje te skupine podajamo skupne rezultate v tabelah 1–4, v nadaljevanju, pa kjer je 
mogoče, komentiramo zaznane letalne poti posebej za dolgonoge in navadne / ostrouhe netopirje. 

 
Dolgonogi netopirji (Myotis capaccinii). Letos smo želeli ugotoviti, koliko jih izleti iz 

Mahorčičeve-Mariničeve jame, zato smo spremljali njihove prelete malo nižje od merilne postaje 
Reke. Število netopirjev je bilo težko določiti, saj so se mnogi že prehranjevali in posledično krožili, 
vsekakor pa smo vnovič potrdili, da je sama reka Reka zanje ključna letalna pot. Dolgonoge 
netopirje (vključno z doječo samico) smo vmrežili 11. avgusta 2019 v tunelih na poti pred 
Tominčevo jamo, kar nakazuje letalno pot. Netopirji so prileteli iz smeri Tominčeve jame proti 
vhodu v Schmidlovo dvorano, kaj je nepričakovana smer, vendar je morda šlo za živali, ki so v 
začetku večera krožile znotraj Velike doline. 

 
Navadni / ostrouhi netopirji (Myotis myotis /  oxygnathus). Ob dvigalu in na kolovozu 

preko Prevale smo navadne netopirje potrdili z mreženji, pri Preveli pa smo vmrežili tudi enega 
ostrouhega netopirje. Največ netopirjev te skupine smo zaznali preleteti mimo zgornje postaje 
dvigala (ŠPM: 65) in preko jase ter prečiti glavno cesto čez Matavun (ŠPM: 18), od koder so sledili 
mejicam mimo hiš preko polja. Redno smo jih zaznali leteti tudi preko Prevale in po kolovozu do 
Dan pri Divači (ŠPM: 8–10). Nekaj netopirjev smo uspeli videti tudi v Škocjanu, vendar nismo 
uspeli določiti prave smeri njihovega leta. Mimolete teh netopirjev smo zaznali v dolini potoka 
Polog in na kolovozu proti Dolnjim Ležečam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Letalne poti in največje število primerljivih mimoletov vrst roda navadnih netopirjev (Myotis spp.) v 
letu 2019.   



Presetnik, P. & A. Zamolo, 2019. Poročilo o ugotavljanju letalnih poti skupin netopirjev na območju Regijskega Parka Škocjanske 
jame z ultrazvočnimi popisi. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis 
njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 
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4. ZAKLJUČKI 

Z raziskavami v letu 2019 smo uspeli natančneje določiti nove ter potrditi in podaljšati že znane 
letalne poti netopirjev iz njihovega zatočišča v Škocjanskih jamah. Osredotočili smo se na iskanje 
mest dolgoročnega dodatnega monitoringa izbranih vrst netopirjev in pri tem preverjali možne 
metode ultrazvočnega popisa. Tako smo dobili široko osnovo mest za izbor mest za monitoring. 
Raziskave letalnih poti bomo ponovili na izbranih mestih leta 2021, ko bomo hkrati preverili še 
nekatere možne dodatne letalne poti. Pri slednjem bomo nekaj več pozornosti namenili 
ugotavljanju letalnih proti iz Velike doline proti ponorom reke v Mahorčičevo-Matičičevo jamo.  

 
Na podlagi rezultatov popisov v letu 2019 in že znanih podatkov iz let pred tem smo zaenkrat 

določili naslednje stalne točke popisa: 
 
- za velikega podkovnjaka dve mesti popisa:  

o gozd tik ob zgornji postaji dvigala v Škocjanske jame in  
o ploščad na Miklovem skednju, 

 
- za dolgokrilega netopirja tri mesta popisa:  

o jasa ob zgornji stavbi dvigala v Škocjanske jame,  
o kolovoz S/SV od Betanje II (pri mejici) in 
o Miklov skedenj, 

 
- za navadnega / ostrouhega netopirja dve mesti popisa:  

o jasa ob zgornji stavbi dvigala v Škocjanske jame in  
o kolovoz na Prevali. 

Po koncu raziskav v letu 2021 bomo rezultate ponovno ovrednotili in po potrebi dopolnili mesta 
monitoringa ter podali popoln protokol za spremljanje izbranih ciljnih vrst netopirjev. 
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jame z ultrazvočnimi popisi. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis 
njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 
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6. PRILOGE 

Priloga 1: Popisni list za popisovanje letalnih poti z ultrazvočnimi popisi 

Popisni list prilagamo na CDju v pdf obliki. 
− 19_popisni_list_letalne_poti.pdf  

 
 

Priloga 2: Zbrani podatki 

Na priloženem CD-ju so: 
− sloj vseh pregledanih mest v okviru naloge iskanja letalnih poti v letu 2019: 

Letalne_poti_mesta_popisa_19_PSJ.shp 
− zbrani podatki vseh mimoletov, pridobljeni s popisi z AUD:  

Letalne_poti_stevilo_mimoletov_AUD_19_PSJ.xlsx 
 
 
 

Priloga 3: Sloj ugotovljenih letalnih poti 

Na priloženem CD-ju je: 
− sloj vseh ugotovljenih letalnih poti:  

Letalne_poti_linije_19_PSJ.shp 
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