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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 drugim predvideva tudi ugotavljanje začetnega (2019) in končnega (2021) 
stanja z oceno števila osebkov vrst netopirjev, ki jih naravovarstveni cilj naslavlja in spremljanje 
stanja populacij tekom celotnega trajanja projekta (2019-2021).  

 
Za nalogo so bili predvideni redni poletni in zimski pregledi Škocjanskih jam, vključno s 

Tominčevo jamo, Miklovim skednjem (jama pod Naravnim mostom) ter Mahorčičevo–Mariničevo 
jamo. Pri tem pa so v parku še druge jame, nekatere tudi kar velike, ki so primeren habitat za 
netopirje in za katere še nimamo podatkov o netopirjih oz. vedenje temelji na enem samem 
obisku. V tem poročilu zato podajamo rezultate pregleda Jame na Prevali 1 (Skeletna jama) in 
Jame na Prevali 2 (Mušja jama), skupno ovrednotenje in razlaga rezultatov pa bosta predstavljena 
v zaključnem poročilu leta 2021. 

 
 

2. METODE  

18. decembra 2019 smo s sodelovanjem delavcev parka (g. Tomažem Zormanom, g. Borutom 
Lozejem in ga. Špelo Prunk) pregledali Jamo na Prevali 1 in Jamo na Prevali 2. Vreme je bilo v 
času pregleda toplo za december, vendar so v predhodnem tednu temperature padle pod ničlo, 
zapadlo je tudi nekaj snega, tako da se je večina netopirjev vendarle že ustalila na prezimovališčih. 

 
Netopirje smo določili z opazovanjem in pri tem včasih uporabljali daljnogled Nikon Monarch 

8×42. 
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3. REZULTATI 

Jama na Prevali 2 je bila v preteklosti pozimi enkrat že pregledana za netopirje, in sicer 9. 
decembra 2015, ko je bilo med pregledom najdenih 10 malih in 2 velika podkovnjaka (Presetnik & 
Knapič 2015). Med letošnjim pregledom smo našli primerljivo število malih podkovnjakov (tabela 
1), medtem ko je bilo število velikih podkovnjakov večje. To lahko pripišemo sezonskim nihanjem 
ali razlikam v uporabi prezimovališč z različnimi mikroklimatskimi razmerami, ki so pogojene s 
trenutnimi vremenskimi razmerami v okolici (npr. višje temperature).  

 
Jama na Prevali 1 je bila letos prvič preverjena za prisotnost netopirjev. Jama je v primerjavi z 

blizu ležečo Jamo na Prevali 2 manjša, vendar smo našteli več netopirjev (tabela 1). Večina živali 
je bila opažena na nižjih visiščih, kar nakazuje na to, da so izbirali hladnejša mesta v jami.  

 
Mali podkovnjaki so v Parku Škocjanske jame maloštevilni (Presetnik 2017, Presetnik in sod. 

2017), kar lahko pripišemo med drugim tudi težavnemu opazovanju na visokih stropih Škocjanskih 
jam. Jami na Prevali 1 je tako zatočišče z največjim številom malih podkovnjakov znotraj meja 
Parka Škocjanske jame. 

 
 

Tabela 1: Vrste in število netopirjev v jamah Parka Škocjanske jame ob zimskem pregledu v letu 2019. 
 

Mesto in opažene vrste (taksoni) netopirjev 18. 12. 2019 
Jama na Prevali 1 (št. jamskega katastra 1094)  
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 19 
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 3 
Jama na Prevali 2 (št. jamskega katastra 1095)  
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 10 
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 12 

 
 
 

4. VIRI 
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5. PRILOGA 

Prilagamo izpolnjena terenska popisna protokola za Jamo na Prevali 1 (Skeletna jama) in Jamo 
na Prevali 2 (Mušja jama). 
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