
Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021 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, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

Republika Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti 
prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev 

 
 
 

Vmesno poročilo za leto 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miklavž na Dravskem polju 
december 2019  





Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021 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, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

Republika Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti 
prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev 

 
 
 

Vmesno poročilo za leto 2019 
 
 
 
 
 
Izvajalec:  Center za kartografijo favne in flore 
  Antoličičeva 1 
  SI-2204 Miklavž na Dravskem polju 
 
Vodja projekta:  Primož Presetnik, univ. dipl. biol. 
 
 
 
Naročnik:  Javni zavod park Škocjanske jame 
  Škocjan 2 
  SI-6251 Divača 
 
Št. pogodbe:     5201-3/2019-12 
 
 
 
 
 

 Center za kartografijo favne in flore 
Datum:  
10. 12. 2019 Direktor 

 Marijan Govedič, univ. dipl. biol. 



Presetnik, P., A. Zamolo & D. Lenarčič, 2019. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih 
vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja 
ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, december 2019 

2 

SEZNAM DELOVNE SKUPINE 

Center za kartografijo favne in flore 
Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju 

 
Primož Presetnik, univ. dipl. biol. 
Aja Zamolo, mag. ekol. biod.  
David Lenarčič, mag. ekol. biod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA 

Hvala vsem, ki so sodelovali pri radiotelemetričnem spremljanju: Samu Grgureviču, Lei Likozar, 
Katji Lobe, Eva Pavlovič, Maši Rajh ter članom Odbora za varstvo narave UNESCO Biosfernega 
območja Kras in porečja Reke za sodelovanje na mreženjih: Ireni Dolgan Požrl, Domnu Ercigoju, 
Franetu Požrlu, Davidu Skuku, Aljoši Škorjancu in vedno energični Sitki Tepeh. 

Hvala vsem, ki so nam omogočili vstop v Škocjanske jame v vseh primerih, ko nam je to 
narekovala potreba.  

 
 
 

PRIPOROČEN NAČIN CITIRANJA 

Presetnik, P., A. Zamolo & D. Lenarčič, 2019. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih 
habitatov izbranih vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis 
netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. Center za kartografijo favne 
in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske 
jame, Škocjan]. 

 
Sestavni del poročila je CD s poročilom v docx in pdf obliki. 



Presetnik, P., A. Zamolo & D. Lenarčič, 2019. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih 
vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja 
ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, december 2019 

3 

KAZALO 

KAZALO SLIK .................................................................................................................. 4 

KAZALO TABEL ............................................................................................................... 4 

1. UVOD .......................................................................................................................... 5 

2. MATERIAL IN METODE ............................................................................................... 6 

2.1 Radiotelemetrično spremljanje ........................................................................................ 6 
2.1.1 Opis metode ........................................................................................................................... 6 
2.1.2 Uporabljeni materiali ............................................................................................................... 6 
2.1.3 Izbor vrst ................................................................................................................................ 8 
2.1.4 Organizacija terenskega dela ................................................................................................... 8 

2.2 Spremljanje z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji ......................................................... 9 

3. REZULTATI ............................................................................................................... 11 

3.1 Predhodni rezultati radiotelemetričnega spremljanja ....................................................... 11 

3.2 Predhodni rezultati z avtomatičnimi ultrazvočnimi detektorji ............................................ 13 

3.3 Novi vrsti netopirjev za Park Škocjanske jame in ostala zanimiva opažanja netopirjev ........ 15 

4. ZAKLJUČKI ............................................................................................................... 17 

5. VIRI .......................................................................................................................... 18 

6. PRILOGE ................................................................................................................... 20 

Priloga 1: Primer popisnega protokola za radiotelemetrično spremljanje izbranih vrst 
netopirjev ..................................................................................................................... 21 

Priloga 2: Podatki o radiotelemetrično spremljanih netopirjih ................................................ 22 

Priloga 3: Podatki ostalih vmreženih netopirjev .................................................................... 23 

Priloga 4: Mesta in število zaznanih mimoletov dolgokrilega netopirja ter drugih vrst 
netopirjev, zabeleženih med transektnimi popisi z AUD ..................................................... 24 

 
 
 

  



Presetnik, P., A. Zamolo & D. Lenarčič, 2019. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih 
vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja 
ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, december 2019 

4 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Primer radiotelemetričnega oddajnika. (foto: Aja Zamolo) ...................................................................... 7 
Slika 2: Nameščanje radiotelemetričnega oddajnika na velikega podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum). 

(foto: Primož Presetnik) ............................................................................................................................ 7 
Slika 3: Namestitev ultrazvočnega mikrofona avtomatičnega ultrazvočnega detektorja in bičaste antene za 

radiotelemetrično spremljanje na vozilo. (foto: Primož Presetnik) ............................................................... 10 
Slika 4: Mesta zadrževanja izbranih vrst netopirjev določena s telemetrično raziskavo leta 2019. ........................ 12 
Slika 5: Sledi opravljenih transektnih popisov z avtom in mesta, kjer smo zaznali dolgokrile netopirje 

(Miniopterus schreibersii) in ostale netopirje. ............................................................................................ 14 
Slika 6: Južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) ujet v Noetovem gnezdu. (foto: Aja Zamolo) ........................... 16 

 
 
 
 
 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Opravljeno terensko dela in celokupno število odčitkov z radiotelemetričnim spremljanjem ciljnih 
vrst netopirjev. ....................................................................................................................................... 11 

Tabela 2: Število živali radiotelemetrično spremljanih ciljnih vrst netopirjev in skupno ter povprečno število 
odčitkov na žival in število v raziskavah v letu 2019 ugotovljenih mest zadrževanja. .................................... 11 

Tabela 3: Vrste in zvočne skupine netopirjev zaznane s transektnimi popisi z avtomatskimi ultrazvočnimi 
detektorji in število mest zaznav ter število mimoletov v letu 2019. ............................................................ 13 

  



Presetnik, P., A. Zamolo & D. Lenarčič, 2019. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih 
vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja 
ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, december 2019 

5 

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 2019.  

 
Namen raziskave je ugotoviti, katere in koliko oddaljene prehranjevalne habitate uporabljajo 

spremljane vrste netopirjev na območju parka Škocjanske jame in širše. 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 in bo vključevalo 
rezultate vseh treh let radiotelemetričnega spremljanja. V delnem poročilu za leto 2019 navajamo 
tehnične podatke o izvedbi terenskega dela in predhodne rezultate raziskav v letu 2019.  
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2. MATERIAL IN METODE 

2.1 Radiotelemetrično spremljanje 

2.1.1 Opis metode 

Osnovna metoda določitve prehranjevalnih habitatov ali natančneje prehranjevališč je 
radiotelemetrično spremljanje (Amelon in sod. 2009). V sklopu telemetričnega spremljanja smo 
uporabljali tako metodo zasledovanja (»homing in«) kot triangulacijo in biangulacijo:  
− zasledovanje: metoda, pri kateri se žival opremljeno z radio oddajnikom zasleduje peš in na 

podlagi tega oceni, v kakšne habitatu se je gibala, 
− triangulacija: metoda določitve lokacije živali na točki presečišča treh ali več azimutov in iz 

tega izhajajoča določitev površine, kjer se je žival zadrževala, 
− biangulacija: metoda točkovne določitve lokacije živali na točki presečišča dveh azimutov. 
 
Metoda zasledovanja je bolj uporabna za vrste, ki se dlje časa zadržujejo na istem 

prehranjevališču, ne naredijo večjih razdalj in ne letijo hitro, medtem ko je metoda daljinske 
triangulacije uporabna v nasprotnih primerih (Bontadina in sod. 1999).  

 
Neko območje smo prepoznali kot prehranjevališče, kadar se je netopir na njem zadrževal vsaj 

pet minut (Drescher 2004), z vmesnimi ojačitvami in upadi kvalitete signala. Značilnosti signala 
netopirjev na preletni poti, ki smo jih zaznali na terenu, so bile postopno in konstantno izgubljanje 
signala, brez vmesnih ojačitev. Ob hitrem in usmerjenem letu netopirjev je nemogoče uporabiti 
triangulacijo, zato smo letalne poti določali ločeno in z drugo metodo (Presetnik & Zamolo 2019). 
Kljub temu pa se lahko z radiotelemetričnim spremljanjem ugotovi okvirne točke letalnih poti, ki se 
jih na terenu nato preveri še z mreženjem ali z uporabo neposrednega opazovanja in uporabe 
ultrazvočnih detektorjev. Ker pa je bil namen naloge predvsem določitev prehranjevališč, se z 
dodatnim določanjem letalnih poti tokrat nismo intenzivneje ukvarjali.  

 
Ožje raziskovalno območje smo določili na podlagi znanih podatkov (Presetnik in sod. 2014, 

Presetnik & Knapič 2015, Presetnik 2016), zmožnosti terenskega dela ter že znanih podatkov o 
biologiji spremljanih vrst. Teren smo po zmožnostih pregledovali tudi širše. 

 
 

2.1.2 Uporabljeni materiali 

Uporabili smo radiotelemetrične oddajnike tipa BD-2X proizvajalca Holohil systems Ltd. (masa 
0,31 g, zmogljivost baterije: 12 dni, frekvence: 151–152 MHz). Pri izbiri smo pazili, da so bili 
oddajniki dovolj lahki za izbrane vrstah netopirjev in je bila raziskava tako lahko opravljena v 
skladu z najpogostejšim priporočilom: masa oddajnika naj ne presega 5 % mase živali, kadar gre 
za netopirje lažje od 70 g (O'Mara in sod. 2014). Masa oddajnikov tako ni presegala 2,6 % mase 
pri dolgokrilih netopirjih, 2,0 % mase živali pri velikih podkovnjakih in 3,9 % mase pri dolgonogih 
netopirjih, ki smo jih opremili z oddajniki.  
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Uporabljali smo dva sprejemnika tipa Australis 26k™ Scanning Receiver (Titley Scientific, ZDA) in 
en sprejemnik tipa Biotrack Sika Receiver (Biotrack Ltd, Združeno kraljestvo). Sprejemniki so 
omogočali, da smo z avtomatsko menjavo frekvenc spremljali vse živali hkrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Primer radiotelemetričnega oddajnika. (foto: Aja Zamolo) 

 
 
Preden smo oddajnike prilepili na netopirje, smo preverili, ali delajo in natančno prilagodili 

frekvence na sprejemniku (»fine-tuning«) ter jih spravili v spomin sprejemnika. Nato smo 
oddajnike z lepilom za trepalnice živalim nalepili na hrbet med lopatice, kjer smo pred tem odstrigli 
vrhnjo polovico dlake. Po namestitvi oddajnika smo netopirje zadržali v bombažni vrečki in po 30 
minutah preverili, ali se oddajnik še drži ter jih nato izpustili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Nameščanje radiotelemetričnega oddajnika na velikega podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum). 
(foto: Primož Presetnik)  
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Mesta, od koder smo odčitavali azimute (kote glede na sever) signalov oddajnikov, smo beležili z 
GPS napravo (GPS map 60Cx, GPS map 64s), kjer se je  hkrati beležil tudi natančen čas 
opazovanja. Vsakič smo odčitali skrajno levi in skrajno desni azimut, kjer smo signal še zaznali, ter 
smer, za katero smo ocenili najmočnejši signal. Vse te parametre v nadaljevanju navajamo kot 
»odčitek«. 

 
 

2.1.3 Izbor vrst 

Naloga je zahtevala telemetrično spremljanje treh vrst netopirjev: velikega podkovnjaka, 
dolgonogega in dolgokrilega netopirja. V kolikor je spremljanje prvih dveh vrst s to metodo še 
smiselno, je radiotelemetrično spremljanje dolgokrilega netopirja močno preseglo dane možnosti v 
okviru te naloge. Do sedaj sta bili na tej vrsti objavljeni le dve radiotelemetrični študiji (Lugon in 
sod. 2004. Vincent in sod. 2011), zadnja kot del projekta francoskega štiriletnega LIFE projekta 
(Némoz & Brisorgueil 2008). Tako v prvi kot v drugi študiji so ugotovili, da se dolgokrili netopirji 
prehranjujejo daleč stran od svojih zatočišč, od 4,1 do 29,2 (?30) km. To pomeni, da je možnost 
zaznave z radiotelemetričnimi oddajniki opremljenih dolgonogih netopirjev majhna, saj bi jih morali 
v primeru Škocjanskih jam iskati na območju vse od Rakeka SV od Postojne, Ajdovščine v Vipavski 
dolini, Komna na Krasu, Sesljana, Trsta, Kopra in Izole ob Jadranski obali, Buzeta v hrvaški Istri, 
Jelšan J od Ilirske Bistrice do Mašuna na Snežniku. Zato smo se odločili, da bomo poizkusno 
opremili le tri živali. Prav tako smo se odločili, da bomo z oddajniki opremili le tri dolgonoge 
netopirje. Iz drugih študij (npr. Almenar in sod. 2009) je jasno, da se dolgonogi netopirji 
prehranjujejo nad vodo, v našem primeru nad reko Reko, zato je bila možnost njihove zaznave 
dobra. Največ pozornosti smo namenili velikem podkovnjaku, kjer smo opremili 14 netopirjev, saj 
je ta vrsta med najbolj ogroženimi vrstami v Sloveniji (Presetnik in sod. 2017), prehranjevalni 
habitati pa so oddaljeni nekje do 10 km od zatočišča (Kyheröinen in sod. 2019) in smo zato 
pričakovali večjo zaznavnost posamičnih živali. 

 
 

2.1.4 Organizacija terenskega dela 

Radiotelemetrično raziskavo smo izvajali med 9. in 25. avgustom 2019, ko so mladiči že leteli in 
lovili samostojno. Netopirje smo ulovili z mreženjem na že znanih letalnih poteh (Presetnik 2016) 
ob večernem izletu ali z ročno mrežo na njihovem zatočišču v Škocjanskih jamah, natančneje v 
Noetovem gnezdu (tabela 1). Netopirje smo izmerili, določili vrsto in spol, starost in razmnoževalni 
status (prilogi 2, 3) ter na izbrane živali namestili oddajnik (priloga 2). Za radiotelemetrično 
spremljanje smo izbrali živali v najboljšem fizičnem stanju (teža, velikost, prisotnost zajedalcev 
ipd.).  

 
Na terenu so hkrati delovale tri ekipe s po dvema popisovalcema (tabela 1). Vsaka ekipa je imela 

eno neusmerjeno (bičasto) anteno nameščeno na strehi avta (slika 3) in eno usmerjeno (peresasto 
ali H-anteno) anteno za odčitavanje smeri signalov.  

 
Spremljanje smo začeli pol ure pred sončnim zahodom. Vsak dan smo pred večernih terenskim 

delom pregledali podatke iz prejšnjih spremljanj in vnaprej določili območja, ki jih je bilo smiselno 
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pregledati in že določena prehranjevališča, ki smo jih dnevno pregledovali, da bi ugotovili, če se 
netopirji nanje vračajo. Praviloma je ena izmed ekip spremljala smer izleta na pregledni točki v 
bližini Velike doline, medtem ko sta se preostali ekipi postavili v smeri predhodno ugotovljenih 
letalnih poti (Presetnik & Zamolo 2019) ali glede na rezultate preteklih dni. Za začetek večera smo 
izbirali razgledne točke, iz katerih je bilo najlažje zaznati signal netopirjev ob izletu iz Škocjanskih 
jam ter določiti smer leta, kateri smo skušali slediti. Začetno smer smo določali s peresasto anteno 
in izbrani živali nato skušali sledili z avtom.  

 
Tekom noči smo v počasni vožnji z avtom ob avtomatski menjavi frekvenc iskali signal na širšem 

območju okoli Škocjanskih jam. Po zaznavi kateregakoli signala z bičasto anteno, smo se posvetili 
njegovemu natančnejšemu sledenju s peresastimi antenami. Odčitavanje lokacij netopirja smo 
skušali uskladiti iz več mest hkrati s pomočjo uporabe walkie-talkijev (Silvercrest PMR 446 2 Way 
Radios twin set, proizvajalec: TopCom) in mobilnih telefonov. 

 
Zaradi relativno dobrih cestnih povezav in hitre predaje informacij, smo bili dovolj premični, da 

smo v večini primerov uspeli zbrati dovolj odčitkov za določitev mest zadrževanja. V nekaterih 
primerih smo na terenu uporabljali ročni ultrazvočni detektor, predvsem v primerih, ko se je 
spremljana žival prehranjevala v neposredni bližini in so radiotelemetrični sprejemniki zaznavali 
signal v celotnem krogu (360°) okoli popisovalca. 

 
Nekajkrat smo, da bi potrdili prisotnost z oddajniki opremljene živali, s telemetrično opremo 

pregledali tudi del jam med Tiho in Schmidlovo dvorano in ostale jame v Veliki dolini. 
 
 
 

2.2 Spremljanje z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji 

Dolgokrili netopirji imajo dokaj lahko prepoznavne eholokacijske klice. Zato smo poizkusno 
njihova prehranjevališča preko noči iskali z avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (AUD), saj smo 
upali na precej boljši vpogled v mesta zadrževanja te vrste, kot bi jih zgolj z radiotelemetričnim 
sledenjem. 

 
Za snemanje smo uporabili avtomatske ultrazvočne detektorje tipa Song Meter SM4BAT FS 

(Wildlife Acoustics, ZDA), s katerimi smo pridobili podatke o vrsti netopirjev in številu mimoletov, ki 
so leteli mimo počasi vozečega ali mirujočega avtomobila. Ultrazvočni mikrofon smo pritrdili na 
streho avtomobila in ga usmerili pod kotom 45° navzgor v, smeri vožnje, sam snemalnik pa odložili 
v avto. AUD so delovali ves čas nočnega dela v izbranih nočeh, in sicer 20., 21. in 25. avgusta 
2019 (1, 3 in 2 AUD hkrati). 

 
AUD 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 
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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 mero pogostosti. Mimolet ne pomeni števila netopirjev, saj je 
verjetno bil en netopir zaznan na več bližnjih točkah. Ob radiotelemetričnih raziskavah v 
naslednjem letu bomo metodo še malo izpopolnili in skupne rezultate podali v zaključnem poročilu. 

 
Posnetke smo 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Namestitev ultrazvočnega mikrofona avtomatičnega ultrazvočnega detektorja in bičaste antene za 
radiotelemetrično spremljanje na vozilo. (foto: Primož Presetnik) 
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3. REZULTATI 

3.1 Predhodni rezultati radiotelemetričnega spremljanja 

Skupno smo med 9. in 25. avgustom 2019 (tabela 1) z radiotelemetričnimi oddajniki opremili 20 
netopirjev, od tega 3 dolgokrile netopirje, 3 dolgonoge netopirje in 14 velikih podkovnjakov 
(priloga 2). Pri iskanju opremljenih živali smo prevozili ali prehodili 2085 km. Skupno smo našli 29 
mest zadrževanja netopirjev, na nekaterih smo prisotnost netopirjev potrdili v več nočeh. Tako 
smo za velike podkovnjake določili skupno 22 mest zadrževanja, za dolgonoge netopirje 6 in za 
dolgokrile le 1 mesto zadrževanja (tabela 2). V povprečju smo, ne glede na vrsto, na žival določili 
25,4 odčitkov, medtem ko se je vrstno specifično povprečno število odčitkov na žival značilno 
razlikovalo (tabela 2). Pri tem smo bili najbolj uspešni pri velikem podkovnjaku, manj pri 
dolgonogem netopirju, našli pa smo le eno mesto zadrževanja dolgokrilega netopirja. Natančna 
analiza podatkov bo opravljana po drugem sklopu raziskav v letu 2020. 

 
 

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

Datum Št. popisovalcev Metoda Št. ekip na terenu Št. odčitkov 
9. 8. 2019 11 mreženje 2 / 
9. 8. 2019 6 radiotelemetrija 2 3 
10. 8. 2019 8 mreženje 2 / 
10. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 22 
11. 8. 2019 7 mreženje 3 / 
11. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 49 
12. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 71 
13. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 7 
14. 8. 2019 4 pregled zatočišč, radiotelemetrija 1 5 
14. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 31 
16. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 48 
17. 8. 2019 7 mreženje 2 / 
17. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 31 
18. 8. 2019 4 pregled zatočišč, radiotelemetrija 1 1 
18. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 49 
19. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 66 
20. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 33 
21. 8. 2019 6 radiotelemetrija 3 75 
25. 8. 2019 4 radiotelemetrija 2 17 

 
 

Tabela 2: Število živali radiotelemetrično spremljanih ciljnih vrst netopirjev in skupno ter povprečno število 
odčitkov na žival in število v raziskavah v letu 2019 ugotovljenih mest zadrževanja. 

Vrsta Št. opremljenih 
živali 

Skupno št. 
odčitkov 

Delež od vseh 
odčitkov (%) 

Povpr. št. 
odčitkov na žival 

Št. ugotovljenih 
mest zadrževanja 

Miniopterus schreibersii 3 9 1,77 3 1 
Myotis capaccinii 3 37 7,28 12,3 6 
Rhinolophus ferrumequinum 14 462 90,94 33 22 
Skupno 20 508 1 25,4 29 
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Slika 4: Mesta zadrževanja izbranih vrst netopirjev določena s telemetrično raziskavo leta 2019.  
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3.2 Predhodni rezultati z avtomatičnimi ultrazvočnimi detektorji 

Po pričakovanjih smo našli le eno mesto zadrževanja dolgokrilih netopirjev, kar ne gre pripisati le 
temu, da smo opremili malo živali, saj smo npr. za enako število opremljenih živali dolgonogega 
netopirja dobili tudi 4-krat več odčitkov. Upamo si trditi, da je na območju Škocjanskih jam 
radiotelemetrično spremljanje manj uspešna metoda za dolgokrilega netopirja kot za ostali 
spremljani vrsti, saj ta vrsta izbira prehranjevalne habitate, ki so od zatočišča lahko oddaljeni tudi 
20 do 30 kilometrov.  

 
Zelo uspešna je bila zaznava dolgokrilega netopirja s transektnimi popisi z AUD. Iz počasi 

vozečega avtomobila smo med iskanjem ostalih z radiooddajniki opremljenih netopirjev v 3 nočeh 
opravili 6 popisov. Na dolžini 343 km smo z AUD na 708 mestih zaznali 16 vrst netopirjev. Od tega 
smo na kar 126 mestih zaznali dolgokrile netopirje, kar predstavlja 17,8 % vseh mest (tabela 3, 
slika 4). Skupno je število mimoletov dolgokrilih netopirjev predstavljalo 15,2 % vseh zaznanih 
mimoletov. 

 
Glede na rezultate predlagamo, da se za nadaljnje določanje prehranjevalnih habitatov 

dolgokrilih netopirjev v letu 2020 uporablja le metodo spremljanja z avtomatskimi ultrazvočnimi 
detektorji, ko bo opravljana tudi natančna analiza podatkov. 

 
 

Tabela 3: Vrste in zvočne skupine netopirjev zaznane s transektnimi popisi z avtomatskimi ultrazvočnimi 
detektorji in število mest zaznav ter število mimoletov v letu 2019.  

Vrsta Št. mest Delež (%) Št. mimoletov Delež (%) 
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 1 0,1 1 0,1 
resasti netopir (Myotis nattereri) 1 0,1 1 0,1 
navadni / ostrouhi netopir (Myotis myotis / oxygnathus) 10 1,4 10 1,0 
ena ali več vrst iz roda navadnih netopirjev (Myotis) 46 6,5 50 5,0 
več malih vrst iz roda navadnih netopirjev (Myotis spp. - mali) 19 2,7 19 1,9 
gozdni mračnik (Nyctalus leisleri) 1 0,1 1 0,1 
skupina Nyctalus / Vespertilio / Eptesicus 13 1,8 13 1,3 
mali netopir (Pipistrellus pipistrellus) 35 4,9 36 3,6 
drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus) 56 7,9 58 5,7 
belorobi / Nathusijev netopir (Pipistrellus kuhlii / nathusii) 476 67,2 540 53,7 
belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii) 1 0,1 1 0,1 
pozni netopir (Eptesicus serotinus) 3 0,4 3 0,3 
Savijev netopir (Hypsugo savii) 96 13,6 107 10,6 
širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 12 1,7 12 1,2 
dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) 126 17,8 153 15,2 
Skupno št. mest / Skupno št. mimoletov 708 

 
1015 
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Slika 5: Sledi opravljenih transektnih popisov z avtom in mesta, kjer smo zaznali dolgokrile netopirje 
(Miniopterus schreibersii) in ostale netopirje.  
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3.3 Novi vrsti netopirjev za Park Škocjanske jame in ostala zanimiva 
opažanja netopirjev 

Med ostalim delom smo slučajno zaznali že 22. in tudi 23. vrsto netopirjev v Parku – južnega 
podkovnjaka (Rhinolophus euryale, slika 5) in brkatega netopirja (Myotis mystacinus) (Presetnik 
2017).  

 
Sitka Tepeh, članica Odbora za varstvo narave UNESCO Biosfernega območja Kras in porečja 

Reke, ki delo z netopirji v Parku Škocjanske jame spremlja že od vsega začetka, nam je 
posredovala opažanje o prisotnosti velikih podkovnjakov v Noetovem gnezdu. Gre za jamski vhod 
tik ob turistični poti (na nivoju poti, preden se le ta začne vzpenjati), ki se nekaj metrov po vhodu 
poveže navzdol do toka reke Reke, navzgor pa še z enim vhodom, ki pa je brez plezanja 
nedostopen. Med pregledom 14. avgusta 2019 smo posebej preverili ta del Škocjanskih jam. 
Enega velikega podkovnjaka smo našli že v Bruckovi jami (natančneje v jami z vhodom ob 
serpentini tik pred tunelom proti dvigalu), v Noetovem gnezdu pa smo opazili skupino večjih 
podkovnjakov. Pregled slednje jame smo zato ponovili 18. avgusta 2019, delno z namenom iskanja 
netopirjev s še delujočimi oddajniki, delno pa z namenom ulova dodatnih velikih podkovnjakov, ki 
bi jih lahko opremili z oddajniki za radiotelemetrično spremljanje. Spet smo opazili skupino 100 
netopirjev, pri čemer se je izkazalo, da gre za mešano skupino velikih in južnih podkovnjakov, kar 
smo potrdili tudi z ulovom odrasle samice, ki je letos dojila in mladega samca (verjetno 
lanskoletnega mladiča). Ta dva podatka žal ne zadostujeta za potrditev porodniške kolonije 
južnega podkovnjaka, vsekakor pa lahko predvidevamo, da je njena prisotnost tu možna. Za 
nedvoumno potrditev porodniške kolonije južnega podkovnjaka so potrebne dodatne raziskave, a 
za park Škocjanske jame smo vsekakor potrdili novo vrsto ter potrdili še slabo poznano visišče tako 
velikih kot južnih podkovnjakov. Južni podkovnjak je nekoliko presenetljiva najdba v Škocjanskih 
jamah predvsem zato, ker se je v jamah in okolici že dosti raziskovalo, vendar pa hkrati ne čisto 
nepričakovana, glede na splošno razširjenost te vrste v Z delu Slovenije. Najdišče v Škocjanskih 
jamah je zagotovo najbolj vzhodno zatočišče južnega podkovnjaka v zahodnem delu Slovenije 
(Koselj 2009).  

 
9. avgust 2019 smo na kolovozu na Prevali med drugim vrstami netopirjev vmrežili tudi dva 

brkata netopirja (Myotis mystacinus) (priloga 3). Ta vrsta znotraj meja parka Škocjanske jame 
doslej še ni bila znana, vendar smo najdbo pričakovali, saj so bila najbližja najdišča le 2,5 km izven 
mej parka (Presetnik 2017a). Ujeli smo enega mladega in enega odraslega samca.  

 
V istem večeru, ko smo vmrežili brkatega netopirja, smo znotraj meje parka Škocjanske jame 

uspeli ponovno potrditi prisotnost ostrouhega netopirja (Myotis oxygnathus). Prvič je bila ta vrsta v 
Parku najdena na mreženju v Bruckovi jami poleti 2015, ko se je v mrežo, prav tako kot letos, ujel 
odrasel samec.  
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Slika 6: Južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) ujet v Noetovem gnezdu. (foto: Aja Zamolo) 
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4. ZAKLJUČKI 

V letu 2019 smo opravili 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), del pa bo izveden v letu 2020. 

 
Za prihodnje leto načrtujemo radiotelemetrično spremljanje velikih podkovnjakov in dolgonogih 

netopirjev, predvidoma v začetku tople sezone (v maju), če bo to dopuščalo vreme (maja 2019 je 
zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bi mogli izpeljati). Predlagamo, da v naslednjem letu za 
dolgokrilega netopirja uporabimo metodo določitve mest zadrževanja s transektnimi popisi z 
avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji, ki bi jo po potrebi in zmožnostih dopolnili s spremljanjem z 
ročnim ultrazvočnim detektorjem. 

 
Določitvi mest zadrževanja izbranih vrst netopirjev v naslednjem letu sledi analiza rezultatov in 

določitev prehranjevališč. Za prehranjevališča posameznih spremljanih vrst netopirjev bomo 
naredili analizo rabe tal oz. habitatov na posameznih prehranjevališčih oz. prehranjevalnih krpah, 
saj je cilj raziskave 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. 
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6. PRILOGE 
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Priloga 1: Primer popisnega protokola za radiotelemetrično spremljanje 
izbranih vrst netopirjev 

Primer popisnega lista prilagamo na CDju v pdf obliki. 
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Priloga 2: Podatki o radiotelemetrično spremljanih netopirjih 

GK – koordinate najdišča so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger; 
Vrsta: »Mis« – Miniopterus schreibersii; »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; »+++« - 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. 

9.8.2019 Kolovoz na Prevali mreženje (letalna 
pot) 

421296 57507 Mis F ad doji + 46,5 13,0 pršice 151.019 

     Mis M ad / bp 49,0 12,0 / 151.059 
     Mis F ad nul. bp 44,5 12,0  151.100 
10.8.2019 Gozd zahodno od 

stavbe dvigala nad 
Veliko dolino 

mreženje (letalna 
pot) 

421681 58261 Rf F ad dojila ++ 54,8 23,0  151.180 

     Rf F ad dojila ++ 56,6 23,0 netopirska 
muha 

151.221 

     Rf F subad nul. ++ 54,8 20,0  151.259 
     Rf F ad dojila ++ 55,6 22,0  151.299 
     Rf F ad dojila ++ 54,7 22,0  151.342 
     Rf F ad dojila +(+) 55,1 22,0  151.418 
11.8.2019 Ploščad v Miklovem 

skednju 
mreženje (letalna 
pot) 

421732 58446 Rf F ad laktira ++ 53,3 22,0 netopirska 
muha 

151.461 

     Rf F ad laktira ++ 55,7 23,0 pršice 151.498 
     Rf F ad laktira +(+) 55,7 22,5 netopirske 

muhe, pršice 
151.540 

     Rf F ad laktira ++ 57,4 23,0 pršice, klop 151.620 
11.8.2019 Tuneli na turistični 

poti pred 
Tominčevo jamo 

mreženje (letalna 
pot) 

421647 58460 Mcap M ad / bp 41,0 8,0 netopirska 
muha, pršice 

151.700 

     Mcap F ad dojila bp 40,7 9,0 pršice 151.780 
     Mcap F ad laktira bp 41,1 9,0 pršice 151.818 
18.8.2019 Jama: Noetovo 

gnezdo 
lov z ročno mrežo 
(zatočišče) 

421629 58407 Rf M subad / bp 55,0 18,5 netopirska 
muha, pršice 

151.861 

     Rf M juv / bp 56,7 17,0 netopirska 
muha, 
pršice, bolhe 

151.899 

     Rf M subad / + 55,2 17,0 pršice 151.941 
     Rf F juv / + 56,3 15,5 pršice 151.982 
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Priloga 3: Podatki ostalih vmreženih netopirjev 

GK – koordinate najdišča so podane v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger; 
Vrsta: »Bb« – Barbastella barbastellus, »Mcap« – Myotis capaccinii; »Mmyo« – »Myotis myotis; »Mmys« – Myotis mystacinus, »Mo« – Myotis 

(blythii) oxygnathus; »Mis« – Miniopterus schreibersii, »Re« – Rhinolophus euryale, »Rf« – Rhinolophus ferrumequinum;  
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; »+++« - 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  Opombe 

9.8.2019 Kolovoz na Prevali mreženje  
(letalna pot) 

421296 57507 Mmyo F ad laktira ++ 61,7 27,0 netopirska 
muha 

 

     Mmyo F ad nul. +(+) 66,1 26,0   
     Mmyo F ad dojila +++ 62,5 29,0   
     Mmyo F ad laktira ++ 62,5 30,0 netopirska 

muha 
 

     Mmyo F ad dojila ++(+) 64,0 31,0   
     Mo M ad / +++ 56,2 22,0   
     Mmys M subad / bp 32,0 4,0   
     Mmys M ad / ++ 33,8 6,5   
     Bb M juv / bp 39,4 7,5   
     Mis F subad nul. + 44,9 13,0   
10.8.2019 Gozd zahodno od stavbe 

dvigala nad Veliko dolino 
mreženje  
(letalna pot) 

421680 58261 Mis M juv /      

     Mis F ad laktira      
     Mis F ad laktira      
     Mis F subad /      
     Mis F subad /      
     Mis F ad dojila      
     Mis F ad /      
     Mis M juv /  42,8 10,0   
     Mis F ad laktira  44,6 14,0   
     Mis F ad laktira  44,9 14,0   
     Mis F ad dojila  46,3 14,0 netopirska 

muha 
 

     Mis F ad dojila  44,9 13,0 netopirska 
muha 

 

     Mis F ad laktira  45,5 14,0 netopirska 
muha 

 

     Mmyo F ad dojila      
     Mmyo M juv /      
11.8.2019 Ploščad v Miklovem 

skednju 
mreženje  
(letalna pot) 

421732 58446 Rf F ad dojila +     

     Rf F ad laktira +     
     Rf F ad laktira +     
11.8.2019 Tuneli na turistični poti 

med Schmidlovo dvorano 
in Tominčevo jamo 

mreženje  
(letalna pot) 

421647 58460 Mcap M juv / bp 40,0 8,5 pršice  

     Mcap F ad laktira bp 41,1 9 pršice  
14.8.2019 Jama: Noetovo gnezdo opazovanje 421629 58407 Rf/Re   /     vsaj 30 

živali 
     Rf   /     1 žival 
17.8.2019 Kolovoz na Prevali mreženje  

(letalna pot) 
421296 57507 Mis M juv / bp 43,3 10,0 pršice  

     Mmyo M ad / +(+) 58,9 26,0 pršice  
     Mmyo F ad laktira ++(+) 62,6 27,0 netopirske 

muhe 
 

     Mmyo F ad dojila ++ 61,6 29,0 netopirske 
muhe 

 

17.8.2019 Gozd zahodno od stavbe 
dvigala nad Veliko dolino 

mreženje  
(letalna pot) 

421681 58261 /   /     ulova ni 
bilo 

18.8.2019 Jama: Noetovo gnezdo opazovanje 
(zatočišče) 

421629 58407 Rf/Re   /     100 na 
stopu  

     Rf   /     3 v 
torporju, 

  lov z ročno 
mrežo  

421629 58407 Re M subad / bp 45,8 10,5 netopirska 
muha 

 

   421629 58407 Re F ad dojila ++(+) 47,7 11,0 pršice  
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Priloga 4: Mesta in število zaznanih mimoletov dolgokrilega netopirja ter 
drugih vrst netopirjev, zabeleženih med transektnimi popisi z AUD 

Na priloženem CD-ju je tabela: 
Priloga_4_Mimoleti_avto_transekt_AUD_2019.xlsx 
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