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1

UVOD

Navadni netopir (Myotis myotis) je na Rdečem seznamu Slovenije uvrščen med
prizadete vrste (E), kar pomeni da se je številčnost vrste zmanjšala na kritično stopnjo
oz. njena številčnost upada v večjem delu areala ter da njen obstanek ni verjeten, če
bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej (Pravilnik o uvrstitvi..., 2002). Njegovo
zaščito in varovanje njegovega habitata narekuje tudi t.im. evropska Habitatna direktiva
(Direktiva Sveta..., 1992). Populacijski indeksi nakazujejo porast populacije navadnega
netopirja na območju Slovenije od leta 2003, a skupna ocena stanja ohranjenosti
živalske vrste ostaja neugodna zaradi visokega deleža uničenih kotišč (Presetnik in sod.,
2015).
Za ovrednotenje varstvenega stanja izbrane vrste na nekem območju je ključno
poznavanje populacijskega trenda, vendar so vzroki, ki nanj vplivajo, pogosto težko
določljivi. Za ugotavljanje vzrokov je npr. pomembno dobro poznavanje značilnosti
razmnoževanja, selitev in tudi razpoložljivosti prehranjevalnih območij, ki lahko
vplivajo na populacijo. Šele s takšnimi podatki lažje prepoznamo vpliv posameznih
dejavnikov in v skladu s tem oblikujemo ukrepe za izboljšanje stanja.
V cerkvi svetega Štefana na Spodnji Polskavi (v nadaljevanju zatočišče) biva med 30 in
60 odraslih navadnih netopirjev, njihovemu številu se letno sledi od leta 2006 in ostaja
bolj ali manj nespremenjeno (Presetnik in sod., 2015). O prehranjevalnih habitatih in
podrobnih značilnosti kotišča te skupine še ni bilo nobenih podatkov. Namen
magistrskega dela je pridobiti podatke tako o prehranjevališčih kot mikroklimatskih
razmerah v zatočišču ter na podlagi tega pripraviti smernice za nadaljnje upravljanje
tako z zatočiščem kot habitati v okolici. S primerom radiotelemetrijske študije, ki je
prva tovrstna raziskava na netopirjih v Sloveniji, smo želeli tudi izpostaviti pomen
takega pristopa za poznavanje biologije izbrane vrste netopirjev in za osnovo za
učinkovito varstveno upravljanje.
Cilji raziskovanja so bili:
- Ugotoviti značilnosti prehranjevalnega habitata porodniške kolonije navadnih
netopirjev in velikost prehranjevalnega okoliša.
- Ugotoviti mikroklimatske in druge značilnosti kotišča v cerkvi.
Delovne hipoteze so bile:
- Glede na podatke iz literature in poznavanje izbranega območja lahko
predvidevamo, da bo prednostno prehranjevalno območje v listopadnih in
mešanih gozdovih z malo podrasti, sledila pa jim bodo dostopna odprta
območja, in sicer manj intenzivno obdelani travniki in sadovnjaki pred
intenzivno obdelanimi njivami.
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-

Temperaturne razmere kotišča bodo sicer sledile zunanjim spremembam, vendar
bo kotišče značilno toplejše.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
OPIS VRSTE

2.1.1 Taksonomska uvrstitev in morfologija
Netopirji (red Chiroptera) so edini sesalci, ki so razvili sposobnost aktivnega leta. Na
svetu je znanih več kot 1200 vrst, kar netopirje uvršča v drugi največji red sesalcev
(Dietz in Kiefer, 2014). Število vrst je najverjetneje še večje, če upoštevamo dejstvo, da
je bilo v Evropi, ki je po intenziteti raziskovanja v samem vrhu, v zadnjih desetih letih
opisanih kar 10 novih vrst netopirjev (Dietz in sod., 2009; Dietz in Kiefer, 2014).
Trenutno veljavna sistematska delitev uvršča 19 družin netopirjev v dve skupini (Dietz
in sod., 2009; Presetnik in Koselj, 2010):
- Jinopirji (Pterodiformes); 6 družin
- Jangopirji (Vespertilioniformes); 13 družin.
V Sloveniji je bilo do sedaj zabeleženih 31 vrst netopirjev (Presetnik in sod., 2009a;
Presetnik 2012, 2016; Presetnik in Knapič, 2015), ki pripadajo štirim različnim
družinam; podkovnjakom (Rhinolophidae), gladkonosim netopirjem (Vespertilionidae),
dolgokrilim netopirjem (Miniopteridae) in trdouhcem (Molossidae). Od teh je bila v
zadnjih desetih letih potrjena prisotnost 30 vrst (Presetnik in sod., 2009a; Presetnik
2012, 2016; Presetnik in Knapič, 2015).
Navadni netopir (Myotis myotis (Borkhausen 1797)) spada v družino gladkonosih
netopirjev (Vespertilionidae), v rod navadnih netopirjev (Myotis). Morfološko je
izredno podoben ostrouhemu netopirju (Myotis oxygnathus (Monticelli 1885)) in ju
zgolj na podlagi opazovanja od daleč ne moremo zanesljivo ločiti. Nemalokrat
omenjeni vrsti tvorita mešane porodniške skupine (Arlettaz, 1999).
Navadni netopir spada med največje netopirje v Evropi. Dolžina podlakti se giblje med
55 in 67 mm (Dietz in sod., 2009) in je statistično značilno večja pri samicah
(Zagmajster, 2009). Dlaka na hrbtni strani je rjava do rjavo-rdečkasta, medtem ko je na
trebušni strani svetlejša; umazano bela in na vratu pogosto rumenkasta. Gobec je dolg in
širok, prav tako uhlji, na katerih lahko preštejemo sedem do osem prečnih gub (Dietz in
sod., 2009). Konica poklopca je običajno črna. Prhuti so široke in rjavkasto obarvane.
Pri mladičih je obarvanost kožuha siva.
Najbolj nedvoumen znak za razlikovanje navadnega netopirja od ostrouhega je krajša
zgornja vrsta zob (od podočnika do zadnjega kočnika), ki pri slednjem ne presega 9,5
mm (Dietz in sod., 2009). Ostali pomembni razlikovalni znaki so dolžina uhljev, ki pri
navadnih netopirjih presega 26 mm, in število gub na uhljih, ki jih pri ostrouhem
naštejemo le pet do šest (Dietz in sod., 2009). V južnih delih osrednje Evrope je pri
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ostrouhih netopirjih sicer neredno moč opaziti svetlo (belkasto) liso na zatilju in
odsotnost črne obarvanosti konice poklopca.
Eholokacijski klici navadnih netopirjev so frekvenčno-moduliranega tipa. Imajo razpon
med začetnimi 70-120 kHz in končnimi 26-29 kHz ter so dolgi tudi do 10 ms (Dietz in
sod., 2009). Najbolje slišna frekvenca je na približno 35 kHz.

Slika 1: Odrasla samica navadnega netopirja (Myotis myotis) na kotišču v cerkvi na Spodnji Polskavi.

2.1.2 Razširjenost, zatočišča in populacijske gostote
Vrsta je razširjena od obale Sredozemskega morja do juga Nizozemske, severne
Nemčije in Poljske. Na vzhodu se meja razširjenosti razteza preko zahodne Ukrajine do
Črnega morja. Vrsta je prisotna tudi v Mali Aziji do Kavkaza ter na Bližnjem vzhodu, in
sicer v Siriji, Libanonu, Izraelu in Palestini (Dietz in sod., 2009).
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Slika 2: Območje razširjenosti navadnega netopirja (Hutson, 2008).

V Sloveniji je navadni netopir razširjen po celotni državi (Zagmajster, 2009). Potrjena
kotišča so večinoma v SZ in V Sloveniji, medtem ko je na Primorskem poznanih manj
kotišč navadnih netopirjev, čeprav so ti splošno prisotni. Najpogosteje so navadni
netopirji opaženi do 900 m n.v., v višje ležečih delih države so bili redno mreženi vse
do 1.500 m n.v. (Presetnik, 2015a). Najvišja najdba je z višine 2.257 m (Presetnik,
2015a).
Kotišča navadnih netopirjev v Sloveniji so pogosta v stavbah, kjer so na podstrehah ali
zvonikih, redkeje pa tudi v jamah; predvsem v južnem delu države, kjer so te ustrezno
tople. Velikost porodniških skupin v Sloveniji je različna – od nekaj deset živali do
najštevilčnejšega kotišča v Završah pri Celju, ki šteje preko 1.500 odraslih živali
(Presetnik, 2015a).
Trenutno je v Sloveniji zabeleženih 61 lokacij kotišč navadnih netopirjev, od katerih je
25% uničenih (Presetnik, 2015a). Zimska zatočišča so še slabo poznana, v njih pa ne
prezimuje več kot do 10 živali (Zagmajster, 2009).
V državah z več desetletnim monitoringom navadnih netopirjev (Češka in Slovaška)
podatki kažejo na trenutno največje število v celotnem času spremljanja. V tem dolgem
obdobju spremljanja so zabeleženi tudi drastični upadi številčnosti, ki pa se je kasneje
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znova povrnila na izhodiščno število (Horáček in Uhrin, 2010). Trenutna ocena
populacijske gostote v krajih s srednjimi nadmorskimi višinami v omenjenih državah je
12 živali na km2 (Horáček in Uhrin, 2010). Populacijska gostota v ostalih državah v
srednji Evropi, v katerih so potekale raziskave populacijske gostote, naj bi bila od 0,5
do preko 3,5 netopirja na km2 (Rudolph in sod., 2009; Simon in sod., 2004; Rey, 2004;
Zahn, 1995, cit. po Simon in sod., 2004). Populacijske gostote navadnih netopirjev so
stabilne, različnost le teh pa je povezana z dostopnostjo prehranjevalnih habitatov oz.
deležem mešanega gozda (prevladujoči drevesni vrsti bukev Fagus sylvatica in navadna
jelka Abies alba) v okolici kolonije (Zahn in sod., 2006). Dejavniki, ki vplivajo na
populacijsko gostoto, so torej tako struktura gozda kot dostopnost plena, pa tudi raba
tal, ki je pogojena ne le z upravljanjem temveč tudi z lokalnimi klimatskimi pogoji,
slednji pa vplivajo tudi na rast in razvoj mladičev ter dostopnost zatočišč.

Slika 3: Razširjenost navadnega in ostrouhega netopirja glede na najdbe v 10×10 km velikih UTM
kvadratih v Sloveniji ter stanje potrjenih ali domnevnih kotišč navadnega netopirja (Presetnik, 2017).

2.1.3 Razmnoževanje
Parjenje navadnih netopirjev se prične sredi avgusta v raznolikih pariščih, kot so jame,
dupla, stavbe (večinoma na podstrehah ali zvonikih v primeru cerkva) in špranje mostov
(Dietz in sod., 2009). Mnogokrat so parišča siceršnja poletna zatočišča samcev. Samice
se pridružijo samcem za povprečno štiri dni, v katerih lahko parjenje poteka večkrat
zaporedoma (Dietz in sod., 2009). Samice se pogosto vračajo na isto parišče več let
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zaporedoma (Simon in sod. 2004). Podatki o parjenju navadnih netopirjev v Sloveniji so
redki. Opazovano je bilo v Gradu na Goričkem (Presetnik, 2004), v cerkvi sv. Jurija v
Ihanu (Presetnik, 2015b) in v zapuščenem gradu Viltuš v Selnici ob Dravi (Zamolo,
2015).
Samice zapustijo prezimovališča od začetka marca do začetka maja in tvorijo
porodniške kolonije, ki so pogosto mešane z drugimi vrstami netopirjev (Dietz in sod.,
2009).
Čas kotenja je pogojen s klimo oz. geografsko lego in je lahko na jugu Evrope že konec
aprila, v severnejših območjih razširjenosti pa maja ali junija (Dietz in sod., 2009). Z
redkimi izjemami imajo samice običajno po enega mladiča. Opazovanja dveh mladičev
pri eni samici so zabeležena tudi v Sloveniji (Presetnik, 2015b).

2.1.4 Prehranjevalni habitati in sestava prehrane
2.1.4.1 Glavni in občasni prehranjevalni habitati
Pri navadnih netopirjih se je izkazalo, da je njihov odziv na spremembe v rabi tal v
smeri zmanjšanja deleža za prehranjevanje primernih gozdnih habitatov dokaj
fleksibilen v nekaterih okoljih (Drescher, 2004), a je ta vzorec nemogoče posplošiti.
Hkrati obstajajo raziskave, ki potrjujejo korelacijo med populacijsko gostoto navadnih
netopirjev in deležem listopadnih ali mešanih gozdov (Rudolph in sod., 2009; Zahn in
sod., 2006). Znano je, da se izbira prehranjevalnih habitatov močno razlikuje med
kolonijami navadnih netopirjev (Preglednica 1).
Prehranjevalni habitati so okolja katera netopirji uporabljajo kot prehranjevališča
(Arlettaz in Perrin, 1995; Drescher, 2004). Gre za širši pojem, ki se dotika predvsem
prednostne izbire prehranjevališč v določenih habitatnih tipih (npr. listopadni gozd,
travnik). Prehranjevališča ali prehranjevalne krpe v ožjem smislu pa so manjša
zamejena območja, kjer se žival prehranjuje in niso nujno vezana na en habitatni tip, saj
lahko gre tudi za uporabo mozaičnega območja sestavljena iz več habitatnih tipov (Zahn
in sod., 2004; Drescher, 2004).
Uporaba izrazov glavni in občasni prehranjevalni habitati kot ju uporabljamo v naši
raziskavi kot kriterij jemlje časovni delež uporabe prehranjevalnih habitatov s strani
netopirjev. Če bi raziskav obsegala še analizo prehrane, pa tudi delež pridobljene hrane
iz različnih okoli. Uporabljena izraza ne sovpadata z uporabo izrazov primarni in
sekundarni prehranjevalni habitati, ki se v angleški literaturi nanašata na gozdne
(primarne) oziroma odprte (sekundarne) habitate ali okolja.
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2.1.4.2 Izbira in lastnosti glavnih prehranjevalnih habitatov
Najprimernejši prehranjevalni habitati bi naj bili tisti, v katerih je plen lahko zaznati in
je ta prisoten v zadostnih gostotah. Sodeč po preučeni literaturi navadni netopir lovi
pretežno v gozdu, travnikih in pašnikih, kjer lahko dostopa do tal (Zahn in sod., 2006).
V srednji Evropi so glavni prehranjevalni habitati navadnih netopirjev gozdovi z malo
podrasti, kar je bilo z radiotelemetričnimi spremljanji ugotovljeno v Nemčiji (Audet,
1990; Rudolph in sod., 2009; Simon in sod., 2004; Zahn in sod., 2004) in na
jugozahodu Švice (Arlettaz, 1999). Vendar so bili na Južnem Tirolskem (Drescher,
2000, 2004; Rey, 2004) ter v Švicarskih Alpah (Arlettaz, 1996) glavni prehranjevalni
habitati sadovnjaki, sveže pokošeni travniki in pašniki.
Poleg radiotelemetričnega spremljanja se lahko posredno določa tip prehranjevalnih
habitatov tudi z analizo sestave prehrane in identifikacijo tipa okolja, na katerega so
vezani taksoni najdeni v gvanu. Takšne raziskave so bile izvedene v Nemčiji (Zahn in
sod., 2006), na Poljskem (Graclik in Wasielewski, 2012; Jaskuła in Hejduk, 2005), v
Švici (Arlettaz, 1996; Arlettaz in sod., 1997; Siemers in Güttinger, 2006), na Južnem
Tirolskem (Drescher, 2000), v Lihtenštajnu (Güttinger in sod., 2006) ter na severu
Portugalske (Pereira in sod., 2002). Na jugu Evrope je bil delež gozdnih taksonov plena,
predvsem krešičev (Carabidae) manjši kot v ostalih študijah izvedenih v srednji Evropi
(Pereira in sod., 2002), kar je primerljivo z raziskavo v Švici, kjer je gozd prav tako
toploljuben (Arlettaz in Perrin, 1995).
Navadni netopirji so izredno prilagodljivi na lokalne pogoje in se lahko pri izbiri
prehranjevališč oddaljijo od glavnih, torej tistih, ki jih v preučevanem okolju
najpogosteje uporabljajo. To dokazujeta 100 km oddaljeni koloniji na Južnem
Tirolskem (Rey, 2004), kjer so navadni netopirji zaradi različne intenzivnosti kmetijstva
in posledično različne rabe tal izbirali povsem druga prehranjevališča. To se je kazalo v
različnih deležih plena v vzorcih gvana, pri katerih je bil plen iz ene kolonije vezan na
odprta, plen iz vzorcev iz druge kolonije pa na gozdna okolja (Rey, 2004).
Na Bavarskem je bila ugotovljena izrazita prednostna izbira prehranjevališč v mešanih
gozdovih (98%: Audet, 1990; 98%: Rudolph in sod., 2009; 74%: Zahn in sod., 2004) z
malo podrasti, medtem ko so se netopirji iglastim gozdovom izogibali. Znotraj mešanih
gozdov so bili uporabljeni predvsem sestoji, v katerih prevladujeta bukev in zanimivo
tudi navadna smreka (Picea abies) (Zahn in sod., 2004, 2006). Tudi vzorčenje hroščev v
obeh tipih gozda je pokazalo večje gostote hroščev v mešanih gozdovih (Rudolph in
sod., 2009). Razlaga, ki jo podajajo Zahn in sod. (2006) je ta, da so mešani gozdovi
ključni prehranjevalni habitati v določenih delih leta – npr. spomladi, ko netopirji po
dolgem obdobju hibernacije potrebujejo velik vnos hranil in ko so gozdovi najboljši vir
hrane (Güttinger 1997, cit. po Güttinger in sod., 2006). Prav tako je kritično obdobje
jesen, ko mora biti vnos hranil višji zaradi prihajajoče hibernacije, gozd pa nudi stalno
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in visoko gostoto potencialnega plena v primerjavi z odprtimi okolji (Zahn in sod.,
2006). Listnati in mešani gozdovi so zaradi strukturnih parametrov, kot so manj
podrasti, višje krošnje in posledično lažji dostop do tal, ter višje gostote hroščev v
primerjavi s čistimi iglastimi gozdovi, ključni za obstoj in preživetje navadnih
netopirjev (Zahn in sod., 2006).
Glede na način gospodarjenja z gozdom v srednjeevropskih iglastih gozdovih so lahko
tudi iglasti gozdovi primerni kot prehranjevalni habitat navadnih netopirjev, vendar le v
kratkem časovnem obdobju tik pred sečnjo (Rudolph in sod., 2009). V starih sestojih
iglastih gozdov so krošnje manj goste kot v bukovih oz. bukovo-mešanih iste starosti,
kar poveča rast podrasti in posledično spremembo habitata v smeri, ki ne ustreza
lastnostim prehranjevališč, ki jih uporabljajo navadni netopirji (Zahn in sod., 2006).
Na osnovi rezultatov omenjenih študij lahko povzamemo, da izbira prehranjevalnega
habitata v veliki meri ni odvisna od vrstne strukture samega gozda, temveč bolj od
prostorske strukture. Vrsta sestava je izrazito različna pri listopadnih oz. iglastih
gozdovih in je sicer povezana s strukturo, ni pa sama po sebi kriterij za primernost krpe
oz. habitata kot prehranjevališča navadnega netopirja (Zahn in sod., 2004, 2006).
Opredeljene značilnosti tipičnih gozdnih prehranjevalnih habitatov obsegajo razmik
med drevesi vsaj 1,5-2 m, najnižje veje naj ne bi bile manj kot 10 m nad tlemi, drevesa
naj bi bila visoka vsaj 15 m (Audet, 1990), kar se sklada z ugotovitvami Zahn in sod.
(2004). Tudi v starih sestojih, v katerih je prostorska struktura primerna, so pogoste
čistine, vendar se tem netopirji izogibajo zaradi izrazite podrasti (Zahn in sod., 2004).
Analiza prehrane, v kombinaciji s pregledom dostopnosti habitatov v okolici zatočišča,
je prvi korak k prepoznavanju povezav več dejavnikov z izbiro prehranjevališč, to pa
vpliva tudi na populacijske gostote (Zahn in sod., 2006). Populacijska gostota navadnih
netopirjev je bila izrazito nizka v okoljih, kjer so prevladovale monokulture smreke
(Zahn in sod., 2004). Visoke gostote navadnih netopirjev pa so bile ugotovljene na
področjih z visokim deležem listopadnih in mešanih gozdov, kar kaže na njihov velik
pomen za obstoj te vrste (Rudolph in sod., 2009; Zahn in sod., 2006). Navadni netopir
na Bavarskem uporablja za lov listopadne in mešane gozdove glede na njihovo
dostopnost, tako sta bila pozitivno povezana populacijska gostota in delež mešanega
gozda v okolici preučevanih kolonij (Rudolph in sod., 2009; Zahn in sod., 2006).
Povezave populacijske gostote z dostopnostjo drugih habitatov, ni bilo mogoče zaznati
(Zahn in sod., 2006). Pomembna spremenljivka, ki dokaj jasno odraža dostopnost
različnih prehranjevalnih habitatov, je tudi čas lova in oddaljenost prehranjevališč od
zatočišča (Zahn in sod., 2004; Preglednica 1).
Kljub temu pa se ponekod kaže, da povezava populacijskih gostot z dostopnostjo ali
deležem mešanih in listopadnih gozdov ni vedno jasna. Arlettaz (1996) sklepa in
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predlaga, da gostota netopirjev na nekem območju odraža številčnost prisotnega plena –
tako prostorsko kot tudi časovno, zato je izbira prehranjevališč tako raznolika
(Preglednica 1).
V nasprotju s telemetričnim spremljanjem v zahodni Nemčiji (Audet, 1990; Zahn in
sod., 2004; Rudolph in sod., 2009), se rezultati v Švicarskih Alpah ne skladajo s
predvidevanji, da je glavni prehranjevalni habitat navadnih netopirjev gozd
(Preglednica 1). Netopirji tam niso pokazali preference za gozdni prostor, temveč je bila
večina opazovanj v odprtih habitatih; sveže pokošenih travnikih, ob živih mejah,
pašnikih in travnikih ter intenzivno obdelovanih sadovnjakih (Arlettaz, 1996, 1999).
Vzroke bi lahko iskali v večji diverziteti habitatnih tipov in plena, za katero je ključna
kmetijska praksa, ki ohranja raznolikost nevretenčarjev na traviščih (Arlettaz, 1999).
Drug razlog lahko iščemo v prehranjevalno suboptimalnih pogojih v gorskih gozdnih
habitatih, in posledično iskanje hrane v bolj odprtih habitatih, natančneje na sveže
pokošenih travnikih, ki so bili najpomembnejši in hkrati najbolj kratkotrajni
prehranjevalni habitati tako za navadnega kot ostrouhega netopirja v tem okolju
(Arlettaz, 1999).
Na Južnem Tirolskem, kjer je raba prostora dokaj specifična zaradi intenzivne pridelave
jabolk, so navadni netopirji kot prehranjevalni habitat uporabljali predvsem intenzivno
obdelane sadovnjake in listopadne gozdove grmičaste razrasti (Drescher, 2000, 2004).
Sprememba v rabi tal v zadnjih tridesetih letih je pomembno vplivala na delež
posameznega plena v prehrani navadnih netopirjev, prav tako na izbiro prehranjevališč
(Drescher, 2000), ki je v dolinah Južne Tirolske izrazito drugačna kot v drugih delih
Evrope. Vse to nakazuje na pomen rabe tal v okolici zatočišč pri izbiri prehranjevalnih
habitatov oz. posameznih prehranjevalnih krp.
Pomembno je poudariti tudi neuporabo okolij, ki so sicer dostopna v okolici zatočišč
navadnih netopirjev. Arlettaz (1999) tako navaja izogibanje nepokošenim traviščem ter
gozdovom z veliko podrasti. Poleg tega kot neugodna okolja, katerim se navadni
netopirji tekom nočne aktivnosti izogibajo, navaja še urbano okolje, odprta polja,
vinograde in sestoje smreke ter mešane iglaste gozdove. Le v eni izmed raziskav so z
radiotelemetričnim spremljanjem ugotovili prehranjevalno aktivnost tudi v urbanem
okolju, in sicer v neposredni bližini zatočišča (Zahn in sod., 2004). Skupno vsem
raziskavam je dosledno izogibanje habitatom z gosto travnato vegetacijo.
Raziskava na Južnem Tirolskem s primerjavo gvana izbrane kolonije iz dveh časovnih
obdobij z razliko 30 let, med katerima se je kmetijstvo intenziviralo manj pa je bilo
gozdnatih habitatov, je pokazala, da je prišlo do preskoka v izbiri prehranjevališč prav
zaradi izgube gozda (Drescher, 2000).
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2.1.4.3 Izbira in lastnosti občasnih prehranjevalnih habitatov
Izbira občasnih prehranjevalnih habitatov oz. premik od stalnih prehranjevališč k
občasnim sovpada s spremembo v prehrani – časom, ko netopirji preidejo na lov bolj
pogostega ali donosnega plena (Arlettaz, 1996), npr. kadar gre za premik iz gozdnih v
odprta okolja. Občasni prehranjevalni viri v odprtih okoljih so, za razliko od stalnih
virov v gozdovih, navadnim netopirjem na voljo le nekaj dni. Ti občasni prehranjevalni
habitati so manjši, praviloma niso bližje zatočišču in imajo drugačno sestavo plena
(Arlettaz, 1996). Netopirji takšna prehranjevališča izbirajo le znotraj kratkotrajnega
obdobja, na omejenem območju odvisno od časa košnje ali aktivnosti ličink/odraslega
plena s sezonskimi nihanji (poljski majski hrošč (Melolontha melolontha), skarabeji
(Scarabaeidae), košeninarji (Tipulidae)) (Arlettaz, 1996; Rudolph in sod., 2009). Odprta
okolja so za navadne netopirje pomembna v času, ko so bramorji (Gryllotalpa
gryllotalpa), prave cvrčalke (Tettigoniidae) ali košeninarji pogosti (Preglednica 2).
Gozdovi z relativno stalno dostopnostjo plena, pa nasprotno predstavljajo dokaj
zanesljiv prehranjevalni habitat preko cele sezone (Rudolph in sod., 2009).
V švicarskih Alpah je bila uporaba prehranjevališč v odprtih okoljih prevladujoča –
torej so bila travišča glavni prehranjevalni habitati. Prehranjevalne krpe na traviščih so
bile bolj obiskane prve tri dni po košnji, kasneje pa naključno ali pa sploh ne (Arlettaz,
1996). Vrhova gostote prehranjujočih se netopirjev na prehranjevališčih na traviščih sta
dva, in sicer prvi ob košnji ter drugi ob odstranitvi sena, ki omogoča lažji dostop in
zaznavo plena (Arlettaz, 1996). Na Južnem Tirolskem, kjer so travišča prav tako
predstavljala glavni prehranjevalni habitat, pa so netopirji pokošeno lokacijo uporabljali
vse do dvajsetega dneva po košnji (Drescher, 2004).
Vsi odprti habitati so, ne glede na to ali predstavljajo glavne ali občasne prehranjevalne
habitate, vsaj občasno obiskani (Arlettaz, 1996; Zahn in sod., 2004). Čas lovljenja v
odprtih habitatih v pozno poletnem času (od julija do septembra) je večji v primerjavi z
zgodnjim poletjem (Zahn in sod., 2004; Preglednica 1). Nenadna menjava
prehranjevalnih habitatov iz gozdnih v odprte ter lov v osvetljenih predelih pa kažejo na
fleksibilnost odziva navadnih netopirjev glede na dostopnost plena (Drescher, 2000;
Zahn in sod., 2004).
Dostopnost prehranjevališč v odprtih okolij je odvisna od upravljanja. Način, pri
katerem pustijo seno, da zgnije na tleh, prepreči travi hitro rast (Buri in sod., 2013) in je
primernejši za varstvo navadnih netopirjev, saj je površina tako dlje časa primerna za
lov. Vendar s časom gostota potencialnega plena verjetno upade (Buri in sod., 2013).
Prav tako je vredno izpostaviti pomen mozaičnosti travišč, vzrok kateri gre iskati v
razdrobljenosti zemljišč in metod, t.j. časa košnje (Buri in sod., 2013). Prav zaradi
slednjega pride do časovno razdrobljenih in kratkotrajno dostopnih prehranjevalnih krp,
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kar navadnim netopirjem omogoča uporabo le teh skozi vso sezono (Arlettaz, 1996;
Drescher, 2004).
2.1.4.4 Nočni in sezonski vzorci uporabe prehranjevalnih habitatov
Število prehranjevalnih krp kjer posamezen netopir na noč lovi, niha od enega pa vse do
deset različnih prehranjevališč (Audet, 1990; Arlettaz, 1996, 1999; Simon in sod.,
2004). Kadar netopirji uporabljajo občasne prehranjevalne habitate, kjer navadno
plenijo le kratek in omejen čas, je skupno število vseh uporabljenih krp večje kot v
primeru mešanih gozdov kot glavnih prehrajevalnih habitatov s stalno dostopnim
plenom (Preglednica 1). Audet (1990) na primeru rabe mešanega gozda opaža, da četudi
so nekateri netopirji uporabljali poleg stalnega še drugo prehranjevališče, nista nikoli
bila oba obiskana v isti noči. Arlettaz (1996) pa je v švicarskih Alpah, kjer so odprta
prehranjevališča glavni prehranjevalni habitati, ugotovil menjavo dveh do petih odprtih
prehranjevališč na noč. Bližje kot so si bila prehranjevališča, bolj pogosta je bila
menjava (Arlettaz, 1996).
Podatki o natančnem času prehranjevanja na posameznem prehranjevališču so redki, saj
je spremljanje oteženo prav zaradi počasnega lociranja posamezne spremljane živali z
metodo radiotelemetrije. V telemetričnih raziskav v Nemčiji je bilo ugotovljeno, da so
navadni netopirji na posameznem prehranjevališču ostali v povprečju 25 min (Simon in
sod., 2004). Celoten čas prehranjevanja sega od izleta netopirja po sončnem zahodu do
vrnitve pred vzhodom, in je v različnih virih naveden s povprečnimi vrednostmi 301
min (Arlettaz, 1996), 332 min (Simon in sod., 2004), samci – 285 min in breje samice
358,5 min (Audet, 1990). Mladiči izletijo iz zatočišč kasneje kot doječe samice in lovijo
samostojno, s časom naj bi izbirali tudi zmeraj bolj oddaljene prehranjevalne habitate
(Audet, 1990). Navadni netopirji so za let do in od prehranjevališč porabili tudi do 19 %
nočne aktivnosti (Rudolph in sod., 2009) in leteli tudi do 15 km ali več oddaljenih
prehranjevališč (Arlettaz in Perrin, 1995; Rudolph in sod., 2009). Vračanje v zatočišče
je bilo praviloma hitrejše kot večerni let proti prehranjevalnim habitatom, kar kaže, da
so lahko netopirji na poti do prvega prehranjevališča že lovili (Audet, 1990; Arlettaz,
1996; Rudolph in sod., 2009). Rudolph in sod. (2009) poročajo o neprekinjenem letu
tudi do 192 minut, in sicer brez izrazitih vrhov v aktivnosti.
Prekrivanje prehranjevališč več živali je bilo opaženo (Audet, 1990), a v primeru
mešanih gozdov nikoli nista bila opažena po dva netopirja hkrati. Gre torej za
individualne, a ne ekskluzivne prehranjevalne habitate, ki so lahko uporabljeni v
zaporednih letih (Audet, 1990). V odprtih habitatih so bile opazovane velike skupine
(tudi do 13 živali), verjetno zaradi kratkotrajno velikega števila lahko dostopnega plena
(Arlettaz, 1996). Arlettaz (1996) sklepa, da gostota netopirjev na nekem območju
odraža številčnost prisotnega plena – tako prostorsko kot časovno.
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Prehranjevalne krpe ene živali so bile na Bavarskem med seboj oddaljene v povprečju
500 m (vse do 6,5 km) (Rudolph in sod., 2009). Pogosto so se netopirji vračali na
prehranjevališča uporabljena že prej v isti noči. Večina netopirjev se je prehranjevala na
eni ali dveh prehranjevalnih krpah.
Netopirji, ki so bili v radiotelemetrični raziskavi na Bavarskem spremljani dve ali več
zaporednih let, so uporabljali iste glavne prehranjevalne krpe (Rudolph in sod., 2009).
Prekrivanje izbranih prehranjevalnih krp je bilo pogosto, brez opažanj teritorialnosti
(Rudolph in sod., 2009).
Oddaljenost prehranjevališč od zatočišča je prav tako raznolika, tako v nekaterih
raziskavah ta ni presegla 2,5 km (Rudolph in sod., 2009), največji opaženi premiki do
prehranjevališč pa segajo tudi do 25 km od zatočišča (Arlettaz in sod., 1996).
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Preglednica 1: Pregled vzorcev rabe ter lastnosti prehranjevališč navadnih netopirjev v različnih
radiotelemetričnih raziskavah v Evropi.
Vir

Arlettaz,
1996

Arlettaz,
1999

Audet,
1990

Drescher,
2004

Simon
in sod.,
2004
Hesse
(Nemčija)

Rudolph
in sod.,
2009
Bavarska
(Nemčija)

Zahn
in sod.,
2004
Bavarska
(Nemčija)

Kraj raziskave

Švicarske
Alpe
(Švica)

JZ Švica

Bavarska
(Nemčija)

Južna
Tirolska
(Italija)

Gozdni
prehranjevalni
habitati (%)

1 izjema

28

98

36

95

98

74

Odprti
prehranjevalni
habitati (%)

100

72

1 izjema

64

5

2

26

Št.
prehranjevališč
na noč / skupno
št. vseh
prehranjevališč
posamezne
živali

velike
skupine na
posameznih
prehranjevališčih

- / 1-4

1/1-2

/

/

Povprečno
5,1
(1–10 km)

/

Oddaljenost
prehranjevališč
od zatočišča

8,5 ± 7 km

8,7 ± 6,1
km

/

Mesto 1:
3,2 ± 2,8
km;
Mesto 2:
4,54 ±
2,35 km

Mesto 1
(manjša):
max. 3
km;
Mesto 2
(večja):
max. 13,8
km

Mesto 1
(stavba):
10,8 km;
Mesto 2
(jama):
2,8 km

Povprečno
5 km
(2,5–8,9
km)

Površina
prehranjevališč

5,9 ± 4 ha
(eno)

36,2 ± 17
ha (vsota)

50 ±
24 ha
(eno)

/

/

13,1 ± 4,6
ha (eno)

/

2.1.4.5 Način lova
Navadni netopirji plen locirajo s pasivnim poslušanjem – letajo nizko in mesto
potencialnega plena oz. plen prepoznajo po zvoku (Arlettaz in sod., 2001). Eholokacija
je ključna za orientacijo, zato jo navadni netopirji uporabljajo tudi med samim
približevanjem plenu, vendar se med fazo iskanja in fazo približevanje zgodi preskok na
tako imenovano »šepetajočo eholokacijo«, ki se kaže po značilnem znižanju amplitude
in šibkejših klicih (Russo in sod., 2007). Arlettaz in sod. (2001) to opisujejo kot nizkointenzitetno fazo približevanja. Ta sprememba v eholokaciji naj bi preprečila
prekrivanje z zvoki plena, ki naj bi ga netopirji prepoznali s pasivnim poslušanjem, in
hkrati omogočala izogib morebitnim opozorilom plenu, ki lahko sliši ultrazvok (Russo

14

Zamolo A. Prehranjevalni vzorci, ... porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Sp. Polskavi.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

in sod., 2007). Predvideva se, da eholokacija, ki se tik pred pristankom spet ojača, služi
za boljšo manevriranje pristanka in za splošno orientacijo med približevanjem, medtem
ko sam plen navadni netopirji zaznajo izključno s pasivnim poslušanjem (Russo in sod.,
2007). V kompleksnih okoljih lahko pri frekvenčno-moduliranih eholokacijskih klicih
pride tudi do prekrivanja odmevov klicev (Arlettaz in sod., 2001). Netopirji s
frekvenčno-moduliranimi eholokacijskimi klici so tako akustično slepi, če je njihov plen
tih, nepremikajoč in na kompleksnem substratu (Arlettaz in sod., 2001).
Arlettaz (1996) opisuje lov med neprekinjenim letom, najpogosteje le 30-70 cm od tal.
Ob zaznavi plena so navadni netopirji zaprhutali nad njim in v poskusu ujetja niso
pristali za več kot 8 sekund, prav tako se nikoli niso plazili po površini v iskanju hrane.
Pobiranje s površine je bilo opazovano z metodami kot so reflekcijski trak na oddajniku
v kombinaciji z lučjo ali nočno kamero (night scope) ter oznako netopirjev s svetlečo
kapsulo, ki omogoča opazovanje na terenu še nekaj ur po izpustitvi živali (Arlettaz,
1996; Bontadina in sod., 1999). Plen praviloma pojedo v letu, le pri večjih členonožcih
na veji. Rudolph in sod. (2009) prav tako opisujejo pobiranje s tal kot glavni način lova,
kljub temu pa opisujejo tudi opažanja lova s preže oz. mest počitka v primeru, da v
bližini zaznajo plen.
Navadni netopir lovi in se prehranjuje v daljšem neprekinjenem letu (Audet, 1990) z
vmesnimi počitki. Rudolph in sod. (2009) navajajo v povprečju pet postankov na noč, ki
so bili bodisi na začasnih nočnih zatočiščih ali na drevesih.
2.1.4.6 Sestava plena
Arlettaz in Perrin (1995) navajata, da so navadni netopirji so selektivni plenilci. V eni
od raziskav so krešiči bili najpogostejši plen, kar kaže, da navadni netopirji niso plenili
taksonov glede na njihovo razpoložljivost oz. prisotnost, temveč so selektivno večkrat
izbrali prav ta takson (Siemers in Güttinger, 2006). V primeru raziskave v mediteranski
regiji so izbirali murne (Gryllidae) (Pereira in sod., 2002). V prehrani je bila očitna tudi
statistično značilna višja prisotnost večjih živali, ki povzročajo statistično značilno
glasnejše zvoke, kot jih povzročajo manjše živali iste vrste (Siemers in Güttinger,
2006). Prav tako je bil zvok, ki so ga povzročali pogosteje plenjeni taksoni, glasnejši od
tistih, ki jih navadni netopirji niso plenili (Siemers in Güttinger, 2006).
Ovire pri zaznavanju predstavljajo prvi korak pri izbiri plena, morebitna pomembna
dejavnika pa sta še obrambno vedenje plena in neužitnost (Siemers in Güttinger, 2006).
Evolucijsko pridobljena prilagoditev čutilnih sistemov je sicer vodila v specializacijo,
vendar je pri navadnih netopirjih še vedno prisotno priložnostno plenjenje znotraj
prehranjevalne niše (Siemers in Güttinger, 2006). Kot oportunistični plenilci izbirajo
prehranjevalne habitate na način, da je povprečen privzem hrane največji (Arlettaz,
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1996, 1999). Kjer je plena več, ulov naj ne bi bil večji, temveč je prisotnih več
netopirjev – gre torej za konstanten ulov na časovno enoto, kar je posledica enakomerne
porazdelitve po primernih habitatih (Arlettaz, 1996).
Plen, ki po deležu prisotnosti v prehrani navadnih netopirjev prevladuje, je odvisen
predvsem od rabe tal v okolici zatočišča (Zahn in sod., 2006), to pa je odvisno od načina
upravljanja s potencialnimi prehranjevalnimi krpami.
Navadni netopir se prehranjuje večinoma z neletečimi členonožci, na kar kaže že način
lova – pobiranje s površine s pasivnim lociranjem (Arlettaz in sod. 2001). Občasno sicer
lovi tudi leteče žuželke. Najpogostejši plen so hrošči, ki živijo na tleh, od njih po deležu
v prehrani izstopajo krešiči (Audet, 1990; Arlettaz, 1996; Arlettaz in sod., 1997; Graclik
in Wasielewski, 2012; Zahn in sod., 2006; Siemers in Güttinger, 2006; Pereira in sod.,
2002; Drescher, 2000; Jaskuła in Hejduk, 2005), vendar v mesecih višjih gostot drugih
členonožcev netopirji izbirajo tudi slednje (Arlettaz, 1996). Podatki o deležih taksonov,
ki sledijo krešičem kot prevladujočemu plenu navadnega netopirja, se tako med
lokacijami kot med različnimi časovnimi obdobji spremljanja močno razlikujejo
(Preglednica 2).
Krešiči so pomemben vir hrane tako zaradi številčnost kot zaradi biomase in veljajo za
najdostopnejši in stalen plen navadnih netopirjev (Arlettaz, 1996).
V mesecih porasta drugih členonožcev, katerih številčnost je sicer sezonsko mnogo bolj
variabilna, izbirajo slednje (Arlettaz, 1996). V maju in septembru je tako spremljana
kolonija v švicarskih Alpah prešla iz pretežnega plenjenja krešičev na druge vrste.
Vzrok ni bil padec gostote krešičev, temveč porast števila ostalih vrst (Arlettaz, 1996).
Zahn in sod. (2006) so ugotavljali geografski vzorec sestave prehrane. Za kolonije, v
okolici katerih je bilo dostopnih več odprtih habitatov, se je izkazalo, da je v prehrani
prisotnih več zanje značilnih taksonov, in sicer košeninarjev v primeru intenzivno
obdelovanih površine in kobilic ter ščebetulj (Acriridae) v primeru neintenzivno
obdelovanih površin (Zahn in sod., 2006). Na Južnem Tirolskem, kjer navadni netopirji
lovijo predvsem v sadovnjakih, delno pa tudi v listopadnih gozdovih, so tako glavni
plen bramorji, tudi kobilice (Drescher, 2000, 2004). V Sredozemlju pa so krešičem,
katerih delež je bil izrazito manjši v primerjavi z osrednjo Evropo, sledili murni (Pereira
in sod., 2002). Občasna prisotnost plena kot so strigalice (Dermaptera), kožekrilci
(Hymenoptera), polkrilci (Hemiptera), ki so značilni za odprte habitate, v različnih
raziskavah kaže na geografsko pogojenost ter vpliv klime na prehrano (Graclik in
Wasielewski, 2012). Pri kolonijah, ki so bile obkrožene z veliko mešanega gozda in z
manj dostopnimi odprtimi habitati kot so travniki, pa so večinski delež v prehrani
predstavljali krešiči in druge gozdne vrste (Zahn in sod., 2006).

16

Zamolo A. Prehranjevalni vzorci, ... porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Sp. Polskavi.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

Preglednica 2: Sestava prehrane navadnih netopirjev, kot je bila ugotovljena v različnih raziskavah v
Evropi.
Vir
Plen
Kraj
Pogostnost
raziskave
pojavljanja
krešičev (%)
Arlettaz,
1996

Švicarske
Alpe

46

Carabidae*, Lepidoptera*, Melolontha*, Gryllotalpa*

Arlettaz in
sod., 1997#

JZ Švica
(2x)

a: 58,5
b: 35,8

a: Carabidae*, Lepidoptera*, Gryllotalpa gryllotalpa*
b: Carabidae*, Lepidoptera*, Gryllus campestris*,
Melolontha melolontha*, Staphylinidae*

Drescher,
2000

Južna
Tirolska
(Italija) (2x)

a: 62,5

a: Carabidae*, Gryllotalpa gryllotalpa*, Coleoptera
larve*, Tipulidae*, Opilionida*, Chilopoda*,
Staphilinidae*
b: Carabidae*, Chilopoda*, Gryllotalpa gryllotalpa*,
Lepidoptera*

b: 85,7
Graclik in
Wasielewski,
2012

Z Poljska

88,1 +/- 8,2

Coleoptera (Carabidae)*, Araneae, Lithobiidae,
Lepidoptera*, Diptera*

Güttinger in
sod., 2006

Lihtenštajn

56-67

Carabidae*, Melolontha*, Acridoidea*, Tipulidea*,
Araneida*, Carabidea larve*, Gryllus campestris*,
Tettigonidoidea*, Staphylinidae*, Lithobiidae*

Jaskuła in
Hejduk, 2005

Osrednja
Poljska

87,6

Carabidae*, Araneae*, Scarabideae*, Lepidoptera*,
Siliphidae*

Pereira in
sod., 2002

S
Portugalska

52

Carabidae*, Gryllidae*, Arachnida*, Gryllotalpidae*,
Coleoptera*

Siemers in
Güttinger,
2006

Švica

77

Carabidae*, Araneidae*, Staphyliidae*, Coleoptera*

Bavarska
(Nemčija)

87,6

Carabidae*, Scarabaeidae*, Tipulidae*, Ananeae*,
Opiliones*, Chilopoda, Acrididae, Gryllotalpidae,
Ichneumonidae, Lepidoptera, redki: Tettigoniidae,
Sylphidae, Staphylinidae, Dermaptera

Zahn in sod.,
2006

Pogostnost pojavljanja (percent frequency) - delež iztrebkov, v katerem je bil takson prisoten; taksoni
plena so navedeni po padajočem deležu pogostnosti pojavljanja;
* - taksoni prisotni v gvanu vseh preučevanih kolonij;
a, b: - dve različni raziskavi omenjeni v navedenem viru;
#
- podatki za Portugalsko so iz raziskave, ki so jo izvedli Arlettaz in sod. (1997) izvzeti, saj predstavljajo
analizo le enega meseca, kar je pri sezonski variabilnosti neprimerljivo z ostalimi raziskavami.
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2.1.5 Zatočišča in selitve
2.1.5.1 Glavna zatočišča
Porodniške kolonije navadnih netopirjev v osrednji Evropi se večinoma nahajajo na
podstrešnih prostorih, izjemoma pa (večinoma v primerih izgube prvotnega zatočišča)
tudi v podzemnih prostorih (Dietz in sod., 2009; Presetnik in sod., 2015). Tudi v
Sloveniji poznamo štiri kotišča navadnih netopirjev v jamah, od katerih je bilo kotišče v
Lukenjski jami pri Prečni uporabljeno le občasno in najverjetneje zaradi obnove in s
tem motnje v najbližjem zatočišču v cerkvi v vasi Straža (Presetnik in sod., 2015). V
južnih delih Evrope so kotišča najpogosteje v jamah ali drugih podzemnih habitatih.
Meja uporabe jamskih zatočišč poteka tudi preko Slovenije, in sicer so potrjena kotišča
v Rivčji jami, v Spodnji Klevevški jami (Zagmajster, 2009) ter v Škocjanskih jamah
(Presetnik in sod., 2015).
V porodniških kolonijah se združuje od 50 do 5.000 živali, v Sredozemlju, kjer so
kolonije večje, lahko tudi do 8.000 (Dietz in sod., 2009). Kolonije v jamah so praviloma
večje, saj je prav številčnost tista, ki vpliva na ugodno visoko temperaturo in posledično
hitrejši razvoj in rast mladičev (Zahn, 1999). Velikost kolonije pa nasprotno ne vpliva
na preživetje oz. rast in razvoj mladičev v zatočiščih v stavbah. Lokalni klimatski pogoji
so tam glavni dejavnik, ki narekuje velika tako dnevna (v raziskavi na Bavarskem tudi
do 20C) kot sezonska nihanja v temperaturi (Zahn, 1999). Nihanja se statistično
značilno razlikujejo med samimi zatočišči zaradi lokalno specifičnih klimatskih
pogojev. Izjema so dobro izolirane stavbe, kjer lahko številčnejše skupine netopirjev
vplivajo na samo temperaturo.
Raziskave pa niso dokazale statistično značilne povezanosti temperature zatočišča s
stopnjo umrljivosti mladičev, številom mladičev na žival ali z velikostjo kolonije (Zahn,
1999). Ključni za rast mladičev naj bi bili prvi tedni po kotitvi, kjer dolžina podlakti
pozitivno korelira s temperaturo (Zahn, 1999). Kljub temu je vredno poudariti, da je v
nekaterih kolonijah umrljivost mladičev izrazito večja, česar pa ne gre pripisati zgolj
temperaturam, ampak tudi drugim dejavnikom, kot je izguba prehranjevališč ali
oddaljenost do le teh (Zahn, 1999).
Samci so v nasprotju s samicami samotarji in jih poleti najdemo posamično v
podstrešnih delih zgradb, špranjah mostov, v duplih in jamah (Dietz in sod., 2009).
Zimska zatočišča so lahko jame, kleti, bunkerji in podobni prostori z relativno stalno
temperaturo, posamezne živali pa so bile najdene tudi v skalnih razpokah. Umrljivost
preko zime niha bolj med leti kot med različnimi kolonijami (Zahn, 1999).
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2.1.5.2 Začasna zatočišča
Uporaba začasnih zatočišč zaradi nizkih temperatur, padavin ali motenj v koloniji
verjetno prispeva k zmanjšanju porabe energije za termoregulacijo in zmanjšanju
razdalje do posameznih prehranjevališč (Audet, 1990). Ob nizih temperaturah se skrajša
tudi čas, ki ga netopirji preživijo izven zatočišča ali pa zatočišča sploh ne zapustijo
(Audet, 1990).
Podatki radiotelemetričnega spremljanja navadnih netopirjev v Nemčiji kažejo na to, da
so začasna zatočišča v neposredni bližini (<25 m) prehranjevalnih habitatov netopirjev,
ki jih uporabljajo (Audet, 1990). Večina od teh je bila v hišah, eden v cerkvi in eden v
duplu (Audet, 1990).
Zahn in sod. (2004) so opazovali izbiro sedmih začasnih zatočišč, od katerih so bila tri v
stavbah, tri v duplih in eno v skalni razpoki. Vzrok so v večini primerov pripisali motnji
v koloniji in močnim padavinam. V vseh primerih, so se samice vrnile v osnovno
kotišče.
V Nemčiji je kar sedem od 14 radiotelemetrično spremljanih samic uporabljalo začasna
zatočišča v drevesnih duplih, v katerih se je zbralo tudi do sedem živali (Simon in sod.,
2004). Najpogosteje so začasna zatočišča uporabljali le posamezni netopirji – tako tista
v duplih kot v stavbah (Simon in sod., 2004).
2.1.5.3 Termoregulacija na zatočiščih
Temperatura okolice oz. zatočišča in raznolikost temperatur mikrolokacij znotraj
zatočišča vplivajo na izbor visišč navadnih netopirjev, hkrati pa je od teh odvisna
uspešnost razmnoževanja (Sandel in sod., 2004).
Termoregulacija je pojav, pri katerem živali izbirajo različna mesta znotraj zatočišča
glede na temperaturo same mikrolokacije (odvisna od strukture prostora in samih
materialov) (Sandel in sod., 2004). Lahko pa ob neugodnih pogojih zapustijo zatočišče
in začasno izberejo drugega ali pa izberejo socialno termoregulacijo z združevanjem v
gruče oz. padejo v torpor, ko so temperature prenizke (Sandel in sod., 2004). Socialna
termoregulacija je pomembna v primeru nizkih temperatur okolice, vendar pri skupinah
z več kot 50 živali (v zatočiščih v stavbah) naraščanje števila preneha vplivati na
zmanjšanje porabe energije (Audet, 1992, cit. po Zahn, 1999). Zmanjšanje izgube
energije z večanjem števila živali nad 50, ki se tridimenzionalno zbirajo v gruče
(netopirji so ne le drug od drugem, temveč se tudi prekrivajo) velja le za zatočišča v
jamah. Porodniške skupine v jamah so tako praviloma večje, število živali v koloniji pa
ni ključen dejavnik pri oblikovanju porodniških skupin v stavbah, temveč ima v teh
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večji vpliv na oblikovanje skupine kompeticija za hrano v okolici zatočišča (Zahn,
1999).
Bodisi nizke temperature v zatočišču (<10C), bodisi padavine ali motnje v koloniji
(večinoma gre za vznemirjanje zaradi človeške aktivnosti) lahko povzročijo, da se
samice preselijo na začasna zatočišča. Ista začasna zatočišča uporabljalo tudi večkrat
zapored v sezoni ali različnih letih, v kotišča pa se vrnejo, ko so pogoji spet primerni.
Uporaba nadomestnih zatočišč, ki so pogosto v stavbah, duplih ali skalnih razpokah
(Zahn in sod., 2004), in prav tako izbira različnih visišč znotraj zatočišča, verjetno
prispevata k zmanjšanju porabe energije za termoregulacijo (Audet, 1990).
Za kotišča na podstrešjih je pomembno, da njihova struktura omogoča izbiro različnih
visišč (Simon in sod., 2004) za potrebe termoregulacije. Merjenje temperaturnih razlik
na različnih mestih v zatočišču z neinvazivno metodo (s pomočjo infrardeče kamere) je
potrdilo vzorce izbire mest zadrževanja s temperaturami, ki so navadnim netopirjem
omogočale ohranjanje telesne temperature blizu najbolj ugodnih vrednosti (Sandel in
sod., 2004). Vzrok izbiri različnih mest zadrževanja znotraj kotišča pa so lahko tudi
paraziti (Dietz in sod., 2009). Pri primeru previsokih temperatur okolice je problem tudi
vodno ravnovesje, saj je ohranjanje nizke telesne temperature pogojeno z evaporacijo
vode (Sandel in sod., 2004).
2.1.5.4 Selitve
Trajne menjave kotišč znotraj sezone so redke, prav tako večinoma samice navadnih
netopirjev uporabljajo ista kotišča več let zapored (Simon in sod., 2004). Dietz in sod.
(2009) navajajo, da se 90 % samic vrača na kotišče, kjer so se skotile. Na razdalji, ki ne
presega 20 kilometrov, so bile opažene pogostejše selitve med različnimi porodniškimi
kolonijami znotraj sezone (Simon in sod., 2004). Ne govorimo torej o selitvah med
zatočišči iste kolonije, temveč o premiku iz ene kolonije v drugo. Zanimivo je tudi
opažanje, da je največ emigracij in imigracij v številčno manjših kolonijah, kar lahko
sicer kaže na kolonijo, ki se šele vzpostavlja (Simon in sod., 2004). Vračanje v ista
zimska zatočišča je prav tako bolj dosledno pri večjih prezimujočih skupinah kot pri
manjših (Roer, 1971, cit. po Simon in sod., 2004).
Selitve med zimskimi in poletnimi zatočišči so običajno med 50 in 100 km (Dietz in
sod., 2009), zabeleženi pa so bili premiki tudi do 436 km (Simon in sod., 2004).
Pogosto so vzorci selitev zvezdasti s stičišči v zimskih zatočiščih, kjer se združujejo v
večjih skupinah (Hutterer in sod., 2005).
Zabeležene so bile tudi daljše selitve med poletnimi zatočišči in parišči, in sicer tudi 60
km (Simon in sod., 2004).
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2.2

OGROŽENOST IN VARSTVO NAVADNEGA NETOPIRJA

2.2.1 Ogroženost
V Sloveniji populacijski trendi vrste sicer kažejo, da populacija v zadnjih letih verjetno
narašča, vendar je skupna ocena ohranitvenega stanja te vrste neugodna, predvsem
zaradi neugodne ohranjenosti habitatov (Presetnik in sod., 2009b, 2013, 2015). Vzroki
so predvsem v neprimernem upravljanju s stavbami, v katerih imajo navadni netopirji
kotišča.
Trenutno je v Sloveniji zabeleženih 61 lokacij kotišč navadnih netopirjev, od katerih je
25% uničenih, 3% pa okrnjenih (Presetnik, 2015a; Presetnik in sod., 2015). Pri uničenju
zatočišč, gre v večini primerov za neposredno uničenje kotišča; bodisi z zamreženji
preletnih odprtin ali pa obnovo strehe/infrastrukture v za netopirje neprimernem času.
Zaradi uničenih kotišč so v nekaterih delih Slovenije (npr. Bela Krajina, Prekmurje)
navadni netopirji izjemno redki oz. se tam na podlagi trenutnega poznavanja kotišč ne
razmnožujejo (Presetnik, 2015b; Presetnik in sod., 2015, Slika 3).
Pri navadnem netopirju, ki je regionalno selivska vrsta, je izrednega pomena čezmejno
varstvo, saj so raziskave pokazale na stalne sezonske selitve v dvanajstih državah
(Hutterer in sod., 2005) s premiki tudi preko 400 km med zimskimi in poletnimi
zatočišči (Simon in sod., 2004).
Zaradi prožnosti odziva navadnih netopirjev pri izbiri prehranjevalnih habitatov, je
potrebno preučiti vsako kolonijo oz. zatočišče posebej. Na Južnem Tirolskem tako na
primer zmanjšana populacijska gostota sovpada z intenzifikacijo kmetijstva na
določenem območju (Rey, 2004). Fragmentacija okolja lahko močno vpliva na
populacije navadnih netopirjev, saj lahko tako težja prehodnost kot večje razdalje do
prehranjevališč negativno vplivajo na energetsko bilanco netopirjev (Rey, 2004). Kljub
prožnem odzivu navadnih netopirjev in zmožnosti preživetja v intenzivno obdelanih
območjih, je izguba prehranjevališč v okolici zatočišč škodljiva (Rey, 2004).

2.2.2 Varstvo in zakonodaja
Vse vrste netopirjev v Sloveniji so ogrožene in uvrščene v rdeči seznam (Pravilnik o
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam). Na nivoju države sta za
naravovarstvo ključna Zakon o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju..., 2004) in
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uredba o zavarovanih..., 2004).
Poleg tega varstvo netopirjev v Sloveniji urejajo še Zakon o varstvu okolja (ZVO – 1) –
(Zakon o varstvu okolja..., 2004) in Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Zakon o zaščiti...,
2007). V skladu z omenjenimi zakonskimi predpisi netopirjev tako ne smemo zavestno
poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti, zadrževati v ujetništvu,
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vznemirjati ali z njimi trgovati. Prav tako se ne sme poškodovati in uničevati njihovih
življenjskih prostorov (zatočišč).
Varstvo zatočišč, torej kotišč in prezimovališč, je eden najpomembnejših ukrepov za
varstvo netopirjev na danem območju, saj se na enem mestu lahko zbere več deset do
več sto živali. Prav tako pa bi bilo vredno izpostaviti pomen varstva prehranjevalnih
habitatov, ki so prav ključni tako za preživetje kot za reprodukcijski uspeh in s tem za
ohranjanje vitalnih populacij netopirjev.
Navadni netopir je v Sloveniji uvrščen med prizadete vrste (E), kar pomeni da se je
številčnost vrste zmanjšala na kritično stopnjo oz. njena številčnost upada v večjem delu
areala (Pravilnik o uvrstitvi..., 2002), medtem ko je tako na evropskem rdečem seznamu
(Temple in Terry, 2007) kot na IUCN svetovnem seznamu (Hutson, 2008) vrsta
uvrščena med manj ogrožene vrste (LC - least concern).
Od leta 1998 je Slovenija tudi podpisnica Konvencije o varstvu selitvenih vrst
prostoživečih živali (Bonnska konvencija) (Konvencija o varstvu..., 1998), katere
Dodatek II vključuje tudi vse vrste netopirjev, ki živijo v Evropi, za katere se skuša
vzpostaviti mednarodno varstvo. Še en pomemben korak v sklopu vzpostavljanja
mehanizmov za varstvo netopirjev pri nas je pristop k Sporazumu o varstvu netopirjev v
Evropi (Eurobats sporazum, Sporazum o varstvu..., 2003), ki izhaja iz Bonnske
konvencije. Na mednarodni ravni je nujno omeniti še Konvencijo o ohranjanju
prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih
prostorov (Bernska konvencija) (Konvencija o ohranjanju..., 1999) ter Konvencijo o
biološki raznovrstnosti (Konvencija o biološki..., 1996).
Zaščito in varovanje habitata navadnih netopirjev narekuje na ravni Evrope Direktiva
Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst (Direktiva Sveta..., 1992). Območja, ki se jih po omenjeni direktivi
varuje so opredeljena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura
2000 (Uredba o posebnih..., 2014). Navadni netopir je eden izmed desetih vrst
netopirjev, za katere so bila določena ključna območja, ki jih je treba varovati. Kot
kvalifikacijska vrsta je tako vključen v 25 območjih Natura 2000 (Uredba o
posebnih..., 2014). Za vrsto je predviden reden in prioritetni monitoring, ki pripomore k
ohranjanju ugodnega stanja s sprotnim ukrepanjem ob potencialni izgubi ali uničenju
zatočišč (npr. Presetnik in sod., 2015).
Na področju varstva zatočišč in habitatov na državni ravni pomembna zakonodaja
obsega še Zakon o varstvu podzemnih jam (Zakon o varstvu podzemnih..., 2004),
Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uredba o ekološko..., 2004) in Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih..., 2007).
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
RAZISKOVANO OBMOČJE

3.1.1 Raziskovano območje radiotelemetričnega spremljanja
Raziskovano območje smo zamejili s polmerom okrog kotišča navadnih netopirjev v
cerkvi sv. Štefana na Spodnji Polskavi, ki smo ga izbrali na podlagi podatkov iz
literature (Preglednica 1) in zmogljivosti terenskih ekip (Slika 4). Ožji – vsak dan
telemetričnega spremljanja v celoti pregledan polmer – smo si zastavili pri 6 km, vendar
smo območje po zmožnostih pregledovali tudi onkraj tega – v polmeru 15 km. Ožje
raziskovalno območje smo določili na podlagi literature ter zmožnosti terenskega dela.
Raziskovano območje se razteza od jugovzhodnih obronkov Pohorja preko Z dela
Dravskega polja, v nižjih delih na 245 m n.v. (polmer 6 km) oz. 230 m n.v (polmer 15
km), pa vse tja do 805 m n.v. (polmer 6 km) oz. 1348 m n.v. (polmer 15 km) v višjih
predelih Pohorja. Zatočišče leži 1,27 km južno od avtoceste A1. Znotraj ožjega območja
ležijo večji kraji: Pragersko, Rače, Fram, Zgornja in Spodnja Polskava ter delno
Slovenska Bistrica. Znotraj ožjega polmera se nahaja tudi krajinski park Rački ribniki –
Požeg (Odlok o razglasitvi..., 1992), ki predstavlja v izredno razdrobljeni in intenzivno
obdelani pokrajini Dravskega polja pomembno zatočišče za mnoge vrste, poleg tega
zaobjema pomembne habitate mezo- do evtrofnih stoječih vod (Bedjanič in sod., 1999).
V izbrano območje sega tudi sedem območij Natura 2000, in sicer Črete, Rački ribniki –
Požeg, Velenik, Pragersko – marsilija, Medvedce, Devina in Pohorje (Uredba o
posebnih..., 2014). Ekološko pomembna območja, ki segajo v raziskovano območje, pa
so Dravsko polje, Rački ribniki – Požeg, Devina, Medvedce, Pragersko, Pohorje
(Uredba o ekološko..., 2004).
V raziskovanem območju je povprečna letna količina padavin med 1100 in 1200 mm, v
višjih legah do 1300 mm, bolj ko se približujemo osrednjemu delu Dravskega polja pa
lahko pade tudi pod 1100 mm (ARSO, 2015). Povprečna letna temperatura zraka je med
8 in 10C, v predelih z višjo nadmorsko višino med 6 in 8C (ARSO, 2015). Povprečna
januarska temperatura niha med -2 in 0C, medtem ko povprečna temperatura v mesecu
juliju niha med 18 in 20C, v višjih predelih med 16 in 18C (ARSO, 2015).
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Slika 4: Zemljevid raziskovanega območja z vrisanima polmeroma (6 in 15 km) in osrednjo točko
cerkvijo sv. Štefana na Spodnji Polskavi, v kateri je zatočišče spremljane porodniške skupine.

3.1.2 Cerkev sv. Štefana na Spodnji Polskavi
Cerkev sv. Štefana na Spodnji Polskavi (Slika 5) se nahaja na koordinatah GKX:
141090 in GKY: 549567, na nadmorski višini 266 m. V prvotni, danes nepoznani
obliki, je bila zgrajena leta 1249. Današnjo obliko je dobila v letu 1978, ko je bilo
zgrajeno ostrešje s stolpom. Danes je cerkev dolga 27 m, široka 7 m. Ladja je visoka
sedem metrov, medtem ko prezbiterij šest (Pajtler, 2009).
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Slika 5: Cerkev sv. Štefana na Spodnji Polskavi.

Med prvim pregledom zatočišča v juliju 2006 je Tomažič (2006) opisal cerkveno
ostrešje kot nedavno prenovljeno, mreže na polknih ob zvonovih naj bi bile nameščene
tekom prenove leto prej. Z namestitvijo mrež so bile domnevno zakrite preletne
odprtine, a so med okvirji oken in zidom ostale špranje, ki jih navadni netopirji še danes
uporabljajo kot preletne odprtine (Slika 6), kar smo potrdili tudi s spremljanjem
izletavanja in v zvoniku postavljenimi foto pastmi. Med polkna in mreže se občasno
ujame kakšna žival in pogine. Po letu 2012 ni bilo opravljenih večjih del na podstrehi
ali zvoniku (Drofenik, 2015). V juliju 2014 so prenovili razsvetljavo in na tri
reflektorje, ki osvetljujejo cerkev, dodali maske v izogib nepotrebnemu svetlobnemu
onesnaženju. Hkrati so odstranili reflektor, ki je pred tem osvetljeval SV stran zvonika
in s tem polkna in odprtine, ki so bile s strani netopirjev najbolj uporabljene v času
opazovanja izletavanja v maju in juniju 2014, ko omenjeni reflektor ni deloval.
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Slika 6: Zamrežena okna v zvoniku cerkve sv. Štefana na Spodnji Polskavi s kadavrom navadnega
netopirja (rdeča puščica) in preletno odprtino ob stiku okna z zidom na desni strani (bela puščica), z dne
8.11.2015.

3.1.3 Monitoring izbranega kotišča (med leti 2006 in 2016) ter podatki o bližnjih
zatočiščih navadnih netopirjev
Spremljanje kotišča navadnih netopirjev v cerkvi na Spodnji Polskavi se izvaja od leta
2006 v sklopu rednega Monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v izvedbi
Centra za kartografijo favne in flore (Presetnik in sod., 2015; Slika 7) in nekaterih
ostalih pregledov. Skupno število netopirjev je med leti 2006 do 2017 nihalo med 24 in
65 netopirji. Število je bilo odvisno tudi od časa pregleda kotišča. Pregled so potekali
med koncem maja, ko je kolonija predvidoma že povsem vzpostavljena nekateri mladiči
pa so bili že lahko prisotni, in začetkom septembra, ko obstaja možnost, da je del
netopirjev kolonijo že zapustilo.
Najbližjih pet poznanih kotišč navadnih netopirjev so od raziskovanega kotišča na
Spodnji Polskavi oddaljena od 15 do 33 km, in sicer so to (Slika 4; CKFF, 2017):
- Osnovna šola Majšperk - Podružnica Stoperce (c. 200 živali; opažanje 2017);
oddaljenost 15 km,
- Cerkev Device Marije v Puščavi (povpr. 235 (200-470) živali; ocena iz leta 2007);
oddaljenost: 23 km,
- Cerkev Mati dobrega sveta, prosi za nas v Završah (povpr. 987 (600-1720) živali;
ocena iz leta 2011); oddaljenost: 26 km,
- Cerkev svetega Lovrenca v Juršinci (povpr. 62 (40-80) živali; ocena iz leta 2009);
oddaljenost: 27 km,
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-

Cerkev svetega Mohorja in Fortunata na Turškem Vrhu (povpr. 76 (15-120)
živali; ocena iz leta 2009); oddaljenost: 27 km.
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Slika 7: Število navadnih netopirjev v porodniški skupini v cerkvi sv. Štefana na Spodnji Polskavi med
leti 2006 in 2017 (CKFF, 2017).

Posamezne prezimujoče živali so bile opazovane občasno na naslednjih mestih (CKFF,
2015):
- Brezno pod Domišaki, Hrastovec pod Bočem; oddaljenost: 13 km,
- jama Belojača, Jelovec pri Makolah; oddaljenost: 13 km,
- Podzemni kamnolom pri Spodnjem Oseku, Spodnji Osek; oddaljenost: 27 km.

3.2

DOLOČANJE PREHRANJEVALIŠČ

3.2.1 Metoda radiotelemetričnega spremljanja
Osnovna metoda določitve prehranjevalnih habitatov ali natančneje krp je bilo
radiotelemetrično spremljanje, ki se je sicer v Sloveniji uporabljalo že na različnih
živalih. Dana raziskava pa je z izjemo krajše predstavitve na rjavem uhatem netopirju
(Plecotus auritus) v letu 2007 (Jazbec, 2007; Rijavec 2007) prva celostna
radiotelemetrična študija na netopirjih v Sloveniji.
Živalim smo sledili v dveh sklopih - v prvi polovici maja (5. – 8. maj 2014), ko samice
še niso bile visoko breje, in v drugi polovici junija (30. junij – 11. julij 2014), ko so
mladiči že izvajali vadbene lete in so pričeli lovili samostojno. Z oddajniki smo med
vsakim obdobjem skušali slediti več živalim, a vedno največ štirim hkrati.
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Netopirje smo ulovili v kotišču pred večernim izletom, vsakič več kot dve uri pred
sončnim zahodom. Netopirje smo izmerili, jih obročkali ter nanje namestili oddajnik. Za
radiotelemetrično spremljanje smo izbrali živali v najboljšem fizičnem stanju (glede na
težo, velikost, prisotnost zajedalcev ipd.).
Vse z oddajnikom opremljene živali smo tudi obročkali, ker smo hoteli študijo ponoviti
na istih živalih v obeh sklopih raziskav, oz. spremljati te živali v prihodnjih letih.
Uporabili smo aluminijaste obročke z notranjim polmerom 4,2 mm (Porzana Limited,
UK) in oznakami SLO4794 - SLO4795 in SLO1A4813 - SLO1A4818, ki nam jih je
priskrbel Slovenski center za obročkanje netopirjev (Center za kartografijo favne in
flore). Samicam smo obroček namestili na levo, samcem pa na desno podlaket.
Dovoljenje za vznemirjanje, začasno ujetje, obročkanje netopirjev in namestitev
radiotelemetričnih oddajnikov je bilo s strani Agencije Republike Slovenije za okolje
izdano Centru za kartografijo favne in flore (št. 35601-35/2010-6).
Oddajnike smo namestili na hrbet med lopaticami, kjer smo najprej odstrigli vrhnjo
polovico dlake. Prilepili smo jih z lepilom za trepalnice tipa proizvajalcev cosnova
GmbH (essence cosmetics) in Kiss products INC.. Po meritvah in nameščanju
oddajnika smo netopirje zadržali v bombažni vrečki in po pol ure preverili ali se
oddajnik še drži ter jih nato izpustili.
Uporabili smo dva tipa oddajnikov, in sicer PIP 3 tag proizvajalca Biotrack (masa
0,36 g; baterije >10 dni), ter BD-2N proizvajalca Holohill (masa 0,55 g; baterija 15 dni).
Razlog za uporabo dveh različnih tipov oddajnikov je bila dostopnost oz. čas dobave,
hkrati pa priložnost za primerjavo oddajnikov dveh različnih proizvajalcev in presojo
glede možne uporabe v nadaljnjih radiotelemetričnih študijah. Pri izbiri smo pazili, da
so bili radiooddajniki primerljivo zmogljivi in so imele možnost magnetne vključitve ter
izključitve.
Povprečna teža samic je bila v maju 28,8 g in 27,8 g v juniju, teža spremljanega mladiča
v juniju pa 21,5 g. Nobeden od naštetih tipov oddajnikov ni presegal 2 % mase živali
(Biotrack: med 1,2 % in 1,6 % mase, Holohill: med 1,8 % in 2 % mase). Raziskavo smo
torej opravili v skladu z najpogostejšim priporočilom, da masa oddajnika naj ne bi
presegala 5% mase živali, kadar gre za netopirje lažje od 70 g (O`Mara in sod., 2014).
Hkrati smo se ravnali tudi po priporočilih individualne presoje vsakega telemetričnega
spremljanja posebej, ki jih navajajo Amelon in sod. (2009).
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Slika 8: Dva tipa v raziskavi uporabljenih oddajnikov.

Na voljo smo imeli smo dva sprejemnika tipa Australis 26k™ Scanning Receiver
(Titley Scientific, ZDA) in en sprejemnik tipa LA 12-Q (AVM Instrument Company,
Limited).
Pred terenskim delom smo območje pregledali in vnaprej izbrali predele, ki jih je bilo
glede na poznavanje ekologije vrste in literature smiselno pregledovati pogosteje. Še
pomembneje – preverili smo voznost gozdnih in poljskih kolovozov, ki omogočajo
dobro pokritost, preračunano glede na domet oddajnikov.
Na terenu so hkrati delovale po tri ekipe s po eno bičasto in eno do dvema usmerjenima
antenama (H-antenama). Spremljanje smo začeli pol ure pred sončnim zahodom in
praviloma je ena izmed ekip spremljala smer izleta na pregledni točki blizu zatočišča,
medtem ko sta preostali dve ekipi skušali slediti z oddajnikom opremljenim netopirjem.
Spremljali smo vse živali hkrati z avtomatskim (kar so omogočali sprejemniki Australis
26k™) ali ročnim menjavanjem frekvenc (sprejemnik tipa LA 12-Q). Po zaznavi enega
izmed signalov s pomočjo bičaste antene na avtomobilu, smo se posvetili sledenju le
tega s pomočjo usmerjenih anten. Odčitavanje lokacij netopirja smo skušali uskladiti iz
večih lokacij hkrati s pomočjo uporabe walkie-talkijev (Silvercrest PMR 446 2 Way
Radios twin set, proizvajalec: TopCom). Lokacije, od koder smo odčitavali azimute
smo zabeležili z GPS-jem. Vsakič smo odčitali skrajno levi in skrajno desni azimut, kjer
smo signal še zaznali, ter smer, za katero smo ocenili najmočnejši signal. Proti jutru
smo v nekaj dnevih skušali časovno zabeležiti tudi vračanje spremljanih netopirjev v
kotišče. Natančen čas sončnega vzhoda in zahoda smo odčitali iz podatkov z GPS-ja.
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V sklopu telemetričnega spremljanja smo uporabili tako metodo zasledovanja (homing
in) kot triangulacijo in biangulacijo, pri čemer je:
- triangulacija metoda določitve lokacije živali na točki presečišča treh ali več
azimutov in določitev površine, kjer se je žival zadrževala;
- biangulacija metoda določitve lokacije živali na točki presečišča dveh
azimutov. Ker je rezultat točkoven, ga pri analizi rabe tal nismo upoštevali.
Zasledovanje je metoda bolj uporabna za živali, ki se dlje časa zadržujejo na istem
mestu, ne naredijo večjih razdalj in ne letijo hitro, medtem ko je metoda daljinske
triangulacije uporabna prav v nasprotnih primerih (Bontadina in sod., 1999). Značilnosti
signala netopirjev na preletni poti, ki smo jih zaznali na terenu, so bile postopno in
konstantno izgubljanje signala, brez vmesnih ojačitev. Vendar je ob hitrem in
usmerjenem letu nemogoče uporabiti triangulacijo in zato letalne poti ostajajo
nenatančno določene. Seveda se lahko s telemetričnim spremljanjem skuša ugotoviti
okvirne točke letalnih poti, ki se jih na terenu nato preverili z mreženjem ali z uporabo
neposrednega opazovanja in uporabe ultrazvočnih detektorjev. Vendar se zaradi namena
naloge, ki se osredotoča predvsem na določitev prehranjevališč, z določanjem letalnih
poti nismo intenzivneje ukvarjali.
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. Z neposrednim opazovanjem lova, z izjemo enega primera, prehranjevališč
nismo potrdili, tako da gre za domnevo na podlagi vedenjskega vzorca.
Oddaljenost prehranjevališč od zatočišča je bila merjena z ocenjene središčne točke
posameznega prehranjevališča. Zaradi relativno dobrih cestnih povezav in hitre predaje
informacij, so bile ekipe na terenu dovolj mobilne, da smo uspeli v večini primerov
zbrati dovolj azimutov za določitev prehranjevališč. Metodo določitve prehranjevališča
iz podatkov ene same ekipe zgolj na podlagi moči signala (Drescher 2004) nismo
uporabili zaradi nezadostnega poznavanja tehničnih lastnosti uporabljene opreme in
možnih napak. Pri prehranjevališčih z več odčitki, smo skušali skladno s časovnim
okvirjem in kvaliteto zbranih podatkov, uporabiti čim več azimutov, da bi dobili čim
bolj popolno območje prehranjevanja spremljane živali. Hkrati smo na terenu
uporabljali detektor, predvsem v primerih, ko se je spremljana žival prehranjevala v
neposredni bližini in so telemetrični sprejemniki zaznavali signal v celotnem krogu
(360) okoli popisovalca. Podatke tako prehranjevališč pridobljenih z biangulacijo kot s
triangulacijo smo analizirali s pomočjo programa LOAS, ver. 4.0.3.8 (Ecological
Software Solutions LLC) in uporabili osnovne nastavitve tega programa.
V primerih, ko se kateri od z oddajnikom opremljenih netopirjev ni vrnil na kotišče,
smo podnevi iskali začasna zatočišča v okolici. Pregledali smo tako lokacije, za katere
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smo vedeli, da so bili v njih opazovani posamezni samci navadnega netopirja (CKFF,
2014), kot celotno območje v polmeru šestih kilometrov in širše.
Lokacije prehranjevališč za posamezno žival so bile določene s programom LOAS in
analizirane glede na rabo s programom ArcGIS – ArcMap, ver. 10.0 (ESRI). S
programom LOAS pridobljene elipse za posamezna prehranjevališča smo uvozili v
program ArcGIS, kjer smo izračunali deleže rabe tal. Razlika v površini prehranjevališč
med surovim podatkom pridobljenim s programom LOAS in odčitano površino glede
na uvožene vektorske oblike elips v ArcGIS, je bila manj kot 0,09%. Uporabili smo
podatke pridobljene v programu ArcGIS in z njimi izračunali deleže rabe tal tako za
posamezna prehranjevališča kot za posamezne živali. Najdaljšo razdaljo med
posameznimi prehranjevališči iste ali različnih živali smo merili s središčne točke
prehranjevališča.
Selektivno rabo prostora glede na podatke dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
iz leta 2014 smo skušali določiti glede na primerjavo deležev dostopnih habitatnih tipov
v polmeru 6 km od zatočišče z deleži uporabljenih habitatnih tipov v samih
prehranjevališčih v polmeru 6 km od zatočišča.
Poleg azimutov, ki smo jih uporabljali za določevanje prehranjevališč, smo pridobivali
tudi netelemetrične podatke, ki vključujejo preverjanje prisotnosti z oddajniki
opremljenih živali v zatočišču, odsotnost pričakovanega netopirja na že predhodno
uporabljenih prehranjevališčih ipd.
Podatki nam niso dopuščali, da bi časovno ali lokacijsko določili počitke med lovom,
zato se s tem delom dinamike lovne aktivnosti navadnih netopirjev nismo ukvarjali.
Prav tako nismo spremljali časovne komponente lova na posameznem prehranjevališču,
saj je bil glavni namen naloge analiza rabe tal prehranjevališč, zato smo se pri
spremljanju z oddajniki opremljenih netopirjev osredotočali na določitev čim več
prehranjevalnih krp različnih netopirjev.

3.2.2 Prostorski podatki o rabi tal v okolici izbranega kotišča
Analizirali smo rabo tal v okolici porodniške kolonije znotraj dveh različnih polmerov
(6 km in 15 km od zatočišča - 113 km2 in 706,5 km2). Analizo smo naredili na podlagi
podatkov dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč iz leta 2014 (Raba141020.shp;
MKGP) in uporabili vrste rabe prostora iz šifranta in opisa vrst dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč (Pravilnik o evidenci…, 2008) (Priloga D), ki smo jih za potrebe
analize združili po različnih kategorijah (Preglednica 3). Podatke smo obdelali z GIS
orodji (ArcGIS – ArcMap, ver. 10.0 (ESRI)).
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Za nadaljnjo obdelavo podatkov in izračune smo v naši raziskavi uporabili analizo rabe
tal znotraj 6 km polmera, tudi zaradi lege samih ugotovljenih prehranjevališč, ki so z
izjemo enega opredeljenega prehranjevališča, ležali znotraj tega polmera. Raba tal v
polmeru 15 km, ki je podana pa je zgolj informativne narave.
Kljub preučeni literaturi, ki kot kriterij razločevanja dveh tipov prehranjevališč (tako
glede na habitat kot glede na plen) postavlja ločnico med gozdom in odprtimi okolji,
smo se odločili vključiti vse prisotne kategorije rabe tal, kar nam daje boljši vpogled v
specifike izbire prehranjevališč, saj omogoča razlikovanje med posameznimi
habitatnimi tipi, ki bi bilo sicer z združevanjem nemogoče. Deleže kategorij rabe tal
smo zaokrožili na eno decimalko in tako izločili vrednosti, ki so manjše od 0,05 %.
Zaradi potrebe analize smo bili primorani združiti kategorije, ki so bile znotraj polmera
6 km prisotne v manjših deležih. Biološko smiselno in z obzirom na specifike
prehranjevalnih vzorcev ter izbire prehranjevališč navadnih netopirjev smo združili
kategoriji »voda« in »ostala zamočvirjena zemljišča« ter kategoriji »neobdelano
kmetijsko zemljišče« in »kmetijsko zemljišče v zaraščanju« (Preglednica 3).
Preglednica 3: Kategorije dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Pravilnik o evidenci…, 2008);
združene kategorije so označene s sivimi celicami.
Šifrant
Uporabljene združene kategorija rabe tal
1100
Njiva
1160
Hmeljišče
1300
Trajni travnik
1600; 1410
Neobdelano kmetijsko zemljišče in kmetijsko zemljišče v zaraščanju
4220; 7000
Ostala zamočvirjeno zemljišče in voda
1211
Vinograd
1221
Intenzivni sadovnjak
1222
Ekstenzivni sadovnjak oz. travniški sadovnjak
1410
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1500
Drevesa in grmičevje
2000
Gozd
3000
Pozidano in sorodno zemljišče

3.3

SPREMLJANJE MIKROKLIMATSKIH RAZMER KOTIŠČA

Z rednim spremljanjem s pomočjo beležnikov (datalogerjev) temperature in relativne
vlage (TransiTemp-RH, Madge Tech, Velika Britanija) in s primerjavo z javnimi
vremenskimi podatkovnimi nizi, smo dobili vpogled v mikroklimatske razmere kotišča,
ki smo jih spremljali med 20. marcem 2014 in 13. aprilom 2015. Čas prisotnosti
netopirjev je bilo obdobje med opažanjem prve prisotne živali v zatočišču in med
zadnjim jesenskim dnevnih pregledom, ko so netopirji še bili prisotni. V letu 2014 to
zaobjema čas med 20. marcem in 26. septembrom ter v letu 2015 med 23. marcem in
13. aprilom, ko smo zaključili s spremljanjem dinamike kolonije.
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Beležnik smo namestili v zvonik zatočišča, in sicer med dva tramova oddaljena od vseh
strešnih ploskev, kjer je zrak lahko nemoteno prehajal. Mesto beležnikov je bilo
približno 1,5 m pod najpogosteje opaženim mestom zadrževanja skupine navadnih
netopirjev, ki so se tudi sicer najpogosteje v preteklih pregledih zatočišča zadrževali na
najvišji točki prostora v zvoniku (CKFF, 2015).
Kasneje v sezoni, je skupina netopirjev pogosto uporabljala tudi zid na podstrehi tik nad
prehodom v zvonik, kjer so bile mikroklimatske razmere drugačne, a jih z beležniki
nismo spremljali. Na podlagi literature in lastnih opazovanj smo predvideli, da je izbira
mesta zadrževanja (zvonik ali podstreha) odvisna od temperature (Sandel in sod., 2004).

Slika 9: Nameščenost merilca (označen s puščico) v zvoniku cerkve sv. Štefana na Spodnji Polskavi.

Podatke so beležniki beležili vsakih 15 minut, temperaturo so merili na 0,1°C in
relativno vlago na 0,1 % relativne zračne vlage natančno. Menjali smo jih vsaka dva
meseca. Pri analizi smo izpustili podatke v času ene ure po menjavi, da bi se izognili
morebitnim napačnim meritvam. Podatke smo ob menjavi beležnikov prenesli s
programom za branje podatkov istega proizvajalca (TransiTemp-RH, Madge Tech,
Velika Britanija).
Namen spremljanja je bil opredeliti mikroklimatske lastnosti kotišča glede na okolico,
zato smo zbirali še podatke o povprečnih temperaturah od Agencije RS za okolje –
urada za meteorologijo, in sicer iz Dnevnika klimatoloških opazovanj na glavni
meteorološki postaji Letališče Edvarda Rusjana Maribor (264 m n.v.; 8 km oddaljena
SV od zatočišča). Podatke o padavinah pa smo pridobili z najbližje padavinske postaje v
Framu (333 m n.v.; 4,5 km S oddaljena od zatočišča).
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3.4

SPREMLJANJE LETNE DINAMIKE PORODNIŠKE KOLONIJE

V raziskavi smo spremljali letno dinamiko porodniške kolonije navadnega netopirja, kar
je širši izraz kot porodniška skupina. Slednji se nanaša le na živali, ki so bile tekom
pregleda prisotne na zatočišču. Pri navadnem netopirju je uporaba izraza kolonija
vezana na glavna zatočišča (okoli katerih obstajajo začasna zatočišča), saj kljub
pogostim selitvam med zatočišči govorimo o selitvah med kolonijami oz. znotraj
skupka kolonij (Simon in sod., 2004).
Dnevni pregledi zatočišča navadnih netopirjev v zatočišču so potekali med 13. marcem
2014 in 13. aprilom 2015. Zatočišče smo v času prisotnosti netopirjev pregledovali vsaj
dvakrat mesečno. V času kotenja, zapuščanja zatočišča oz. spomladanskega vračanja v
zatočišče so bili pregledi pogostejši, z namenom natančnejše časovne opredelitve
posameznih dogodkov. Prav tako so bili pregledi (tako dnevni kot nočni) pogostejši v
času radiotelemetričnega spremljanja. Zaradi potencialnega vznemirjanja kolonije
tekom prvega opremljanja z oddajniki, vse do naslednjega poskusa netopirjev nismo
lovili, jih vznemirjali ali skušali določiti stopnje brejosti. Skupaj smo opravili 37
pregledov, od tega 35 dnevnih. Nočni pregledi so bili izvedeni, ko smo hoteli potrditi,
da del živali iz porodniške skupine ni izletel.
Z namenom ugotavljanja najpogostejših preletnih odprtin in določitve natančnega
števila živali v porodniški skupini smo pet krat spremljali večerno izletavanje. Število
netopirjev v skupini je bilo sicer lahko določiti, ko se je le ta zadrževala na zvoniku,
medtem ko je bilo število manj zanesljivo v primerih, ko je bila porodniška skupina na
podstrehi, saj je obstajala možnost, da so se med našim prihodom nekatere živali že
skrile za leseno oblogo strehe. Za potrditev uporabe preletnih odprtin smo uporabili tudi
avtomatsko kamero (tip WK 3 HD, znamka Maginon, proizvajalec Foto-ElektronikVertriebs-GmbH), ki smo jo namestili na zvonišču zaporedoma usmerjeno v različne
odprtine.
Želeli smo izvedeti, če kolonija sestoji le iz navadnih netopirjev, ali pa gre za mešano
kolonijo z ostrouhim netopirjem, in ali sestoji zgolj iz samic. Zato smo nekaj netopirjev
ob devetih prilikah ujeli (vključno z dvema opremljanjema netopirjev z oddajniki), v
smiselnih časovnih razmikih, da nismo prepogosto vznemirjali kolonije. Netopirje smo
pobrali ročno ali jih ulovili z ročno mrežo. Na pregled smo ujeli eno do devet živali.
Ujetim živalim smo določili vrsto (po ključih Dietz in von Helversen, 2004; Dietz in
sod., 2009). Izmerili smo dolžino podlaktnice (AB), dolžino zgornjega zobnega niza
med podočnikom in zadnjim kočnikom (CM3) in dolžino med zunanjim robom levega
in desnega zgornjega zadnjega kočnika (M3-M3) z napako +/- 0,1 mm, živali stehtali
(+/- 0,25 g) in preverili starost (obrabljenost zob) ter spol. Pri samicah smo preverili ali
so nuliparne (odrasle, a še niso imele mladičev), oz. ali so že dojile v preteklem letu ter
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preverili ali so breje oz. ali so v času pregleda dojile. Razmnoževalni status smo
ugotavljali na podlagi vodiča za določanje reproduktivnega statusa, starosti in
zdravstvenega stanja (Haarsma, 2008). Poleg tega smo beležili še nekatere druge
morfološke znake, ki so lahko pomembni za določitev oz. so navedeni kot razlikovalne
lastnosti med navadnim in ostrouhim netopirjem: pika na poklopcu, svetla lisa na glavi
ter število gub na ušesih (Dietz in sod., 2009; Dietz in von Helversen, 2004). Prav tako
smo ocenili splošno stanje netopirja, morebitne poškodbe in popisali prisotnost
parazitov. Vse živali smo takoj po meritvah izpustili v najkrajšem možnem času. Za lov
smo imeli dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, št. 35601-35/2010-6 izdano
Slovenskemu društvu za proučevanje in varstvo netopirjev.
Med popisi smo si poleg števila in morebitne prisotnosti mladičev zapisovali njihovo
mesto zadrževanja. Za izbiro visišča smo kasneje poskušali poiskati povezavo s
časovnim obdobjem oz. temperaturo – torej s podatki pridobljenimi z beležniki
temperature in relativne vlage ter podatki iz bližnjih meteoroloških postaj. Povezavo
smo iskali na podlagi povprečja temperatur petih zaporednih dni pred pregledom
zatočišča in določili delež netopirjev na zvoniku (glede na vse netopirje prisotne v
zatočišču), ki smo ga vzeli za ključno spremenljivko. Skušali smo prikazati povezanost
izbranega daljšega časovnega obdobja pred pregledom, ki je vplival tako na povprečno
temperaturo v zatočišču kot mesto zadrževanja.
Povezavo smo iskali na podlagi povprečja povprečnih, minimalnih in maksimalnih
temperatur pet do treh dni pred pregledom tako v zvoniku kot v okolici (meteorološka
posaja Letališče – Maribor), ter skušali ugotoviti katere izmed teh spremenljivk so
najbolj povezane z izbiro mesta zadrževanja. Večjih razlik med njimi ni bilo, zato smo
se odločili izbrati petih dni, da bi zaobjeli daljše in postopne spremembe.
Redni poletni pregledi zatočišča v sklopu Monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst
netopirjev so bili izvedeni tudi v letih 2015, 2016 in 2017, v vseh letih v mesecu juniju.
V sklopu teh pregledov smo spremljali prisotnost tekom raziskave obročkanih živali ter
jih po zmožnosti ujeli ter preverili njihovo stanje, predvsem stopnjo brejosti ter preverili
za morebitne poškodbe zaradi obročka.

3.5

ANALIZA PODATKOV

Podatke smo urejali in analizirali s programom Microsoft Excel (Microsoft Office for
Mac, 2008). Podatke o mestih prehranjevališč zbrane po metodah triangulacije,
biangulacije in zasledovanja, smo nato obdelali s programom LOAS (ver. 4.0.3.8,
Ecological Software Solutions LLC), GIS orodji (ArcGIS – ArcMap, ver. 10.0 (ESRI) z
razširitvami: Animal Movement, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst) ter programom
Geospatial Modelling Environment – GME (ver. 0.7.2.0, Spatial Ecology LLC).
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Z metodo hi kvadrata smo določili statistično značilnost razlike v rabi tal med izbranimi
prehranjevališči in dostopnimi habitati v polmeru 6 km v okolici zatočišča.
Za namene primerjave dveh setov podatkov smo uporabili t-test, in sicer v primeru
primerjave temperatur izmerjenih v zatočišču in temperatur iz zatočišču najbližje
vremenske postaje.
Za ugotavljanje povezanosti med mestom zadrževanja in temperaturo smo izračunali
Pearsonov koeficient korelacije.
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4
4.1

REZULTATI
PREHRANJEVALNI HABITATI

4.1.1 Dejanska raba tal v okolici zatočišča
Prevladujoče kategorije rabe tal so bile v različnih razmerjih njive, gozd ter trajni
travniki. Največji delež rabe tal v 6 kilometrskem polmeru so obsegale njive (38,1 %),
sledil je gozd (21,7 %) in trajni travniki (17,6 %) (Preglednica 4). Pozidanih in
podobnih zemljišč je bilo 11,3 %, ostale kategorije rabe tal pa bile v manjših deležih in
niso presegale 2 % na kategorijo. Deleži v polmeru 15 km so obsegali več gozda, saj
širši polmer obsega večji del gozdov obronkov Pohorja, medtem ko je glavnina ožjega
polmera v nižinah Dravskega polja z večjim deležem obdelovalnih površin (Slika 4).
Preglednica 4: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč v polmeru 6 km in 15 km od kotišča
navadnih netopirjev v cerkvi na Spodnji Polskavi (Raba141020.shp; MKGP).
Delež površine (%) Delež površine (%)
Šifrant Kategorija rabe tal
(polmer 6 km)
(polmer 15 km)
1100
Njiva
24,5
38,1
1160
Hmeljišče
0,1
0,3
1211
Vinograd
0,8
1,4
1221
Intenzivni sadovnjak
0,4
0,8
1222
Ekstenzivni sadovnjak oz. travniški sadovnjak
1,6
1,7
1300
Trajni travnik
17,6
17,6
1410
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1,5
2,0
1500
Drevesa in grmičevje
1,4
1,8
1600
Neobdelano kmetijsko zemljišče
0,4
0,5
2000
Gozd
40,5
21,7
3000
Pozidano in sorodno zemljišče
9,8
11,3
Ostala zamočvirjeno zemljišče
0,1
4220
0,6
Voda
1,1
7000
2,1
Ostale kategorije
0,1
0,1

4.1.2 Sledene živali in čas radiotelemetričnega spremljanja
Z oddajniki smo opremili 8 navadnih netopirjev. Od tega sta bili dve samici mladi
(nuliparni), pet odraslih reproduktivno že aktivnih samic in en mladič - samec.
Od osmih netopirjev smo dve samici (mlado, ki še ni kotila z obročkom SLO1A4794, in
odraslo, ki je prejšnje leto že kotila, z obročkom SLO1A4795) opremili v začetku maja.
Poskus spremljanja je potekal med 5. in 8. majem 2014. Po opremljanju je bilo nočno
sledenje neuspešno – na terenu nismo zaznali signala. V dveh dneh, ki sta sledila, se je
kolonija zmanjšala s 24 živali na 11, tretji dan po opremljanju v zatočišču ni bilo več
netopirjev, kar je verjetno posledica nizkih zunanjih temperatur in močnega vetra.
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Sedmega maja 2014 smo opravili tudi nočni pregled zatočišča, saj netopirji niso izleteli
(opazovanje izletavanj skozi vse potencialne odprtine smo začeli pol ure pred sončnih
zahodom), kar smo tekom pregleda tudi potrdili (Preglednica 9). Osmega maja signala
enega izmed oddajnikov v cerkvi ni bilo več, drug oddajnik pa je bil verjetno izgubljen
na podstrehi, a ga nismo uspeli najti. Začasnega zatočišča, kamor se je lahko zatekla s
predvidoma še delujočim oddajnikom opremljena samica in mogoče tudi preostali del
kolonije, nismo našli. S tem je bil prvi poskus spremljanja zaključen.
Ob ponovno stalnem številu živali v zatočišču smo se odločili opremljanje z oddajniki
ponoviti, v okviru že vnaprej zadane časovnice – v času, ko mladiči že izvajajo vadbene
lete. Preostalih šest netopirjev - dve odrasli nuliparni samici (se pravi skoteni najmanj v
letu 2013), tri odrasle v tekoči sezoni doječe samice ter samca mladiča (skotenega 2014)
smo spremljali v začetku julija, in sicer štiri med 30. junijem in 11. julijem (12 dni) ter
dva med 4. in 11. julijem 2014 (8 dni) (Preglednica 5). Spremljanje je trajalo v razponu
4 - 10 dni (v povprečju 6,7 dni, n=6), če odštejemo noči, ko so z oddajniki opremljeni
netopirji uporabili začasna dnevna zatočišča, se to število zmanjša na razpon 4 - 10 dni
(v povprečju 6 dni, n=6) (Preglednica 5). Dva od oddajnikov sta z živali odpadla na
kotišču (po šestih in po osmih dneh), kjer smo jih tudi našli in deaktivirali, ostali so se
izgubili na terenu in jih nismo našli.
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Preglednica 5: Podatki o radiotelemetrično spremljanih netopirjih med 30. 6. 2014 in 11. 7. 2014,
vključujoč podatke o uspešnosti metode.
Oznaka
obročka

SLO1A4813

SLO1A4814

SLO1A4815

SLO1A4816

SLO1A4817

SLO1A4818

f

f

m

f

f

f

Starost

ad (doji)

ad (doji)

juv

ad (nul)

ad (doji)

ad (nul)

Frekvenca
oddajnika

150.281

150.116

150.177

148.147

148.306

148.248

30.6.2014

30.6.2014

30.6.2014

30.6.2014

4.7.2014

4.7.2014

Skupno št. dni
spremljanja

7

4

7

10

4

8

Št. dni v
zatočišču

7

4

7

8

4

6

Št. dni na
začasnem
zatočišču
(datum)

0

0

0

2 (7. 7. in
9. 7. 2014)

0

2 (8.9. 7. 2014)

Št. dni z
uspešnim
spremljanjem*

4

3

1

4

1

3

Št.
prehranjevališč
(triangulacija/
biangulacija)

3/1

5/0

2/0

4/0

1/0

4**/2

Št.
prehranjevališč
na slikovnih
prikazih

1-3

4-8

9-10

11-14

15

16-18

Spol

Datum
opremljanja

*Terenski dnevi, ko smo uspeli z oddajnikom opremljeno žival locirati na terenu po izletu iz zatočišča in
imeli dovolj podatkov za določitev prehranjevališča
** Le tri prehranjevališča vključena v nadaljnjo analizo rabe tal zaradi nenatančnosti določitve enega
izmed štirih prehranjevališč.
»f« - samica; »m« - samec
»ad« - odrasla žival, »juv« - mladič, »nul« - mlada (nuliparna) samica

4.1.3 Število in oddaljenost ugotovljenih prehranjevališč
V dvanajstih dneh med 30. junijem in 11. julijem 2014 smo s spremljanjem šestih z
oddajniki opremljenih živali določili 237 azimutov na terenu, ki so služili za določanje
prehranjevališč. Poleg tega smo pridobili tudi 60 netelemetričnih podatkov, ki
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vključujejo preverjanje prisotnosti v cerkvi, odsotnost oz. prisotnost pričakovanega
netopirja na že predhodno uporabljenih prehranjevališčih ipd.
Pri vseh šestih opremljenih živalih v drugem sklopu študije smo uspeli določiti najmanj
eno prehranjevališče, največ pa pet za posamezno žival. Skupno smo določili 22
prehranjevalnih krp, od tega 14 jasno ločenih, preostalih 8 se je vsaj deloma prekrivalo
z že prej opazovanimi prehranjevališči. Kljub temu smo jih obravnavali ločeno, saj je
šlo za ozko opredelitev predela, kjer se je nek netopir v enem obisku prehranjeval. Trije
od določenih prehranjevalnih habitatov so bili določeni le točkovno in zato pri analizi
rabe tal prehranjevališč niso upoštevani. Eno izmed prehranjevališč je bilo določeno s
preveliko mero napake in je imelo posledično veliko površino, zato smo uporabili le
središčno točko dobljene elipse, ki pa je sicer bila najbolj oddaljena od zatočišča in
hkrati edina, ki je presegala oddaljenost 6 km.
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Slika 10: Raziskovano območje in z radiotelemetrijo določena prehranjevališča znotraj polmera (6 km) in
osrednjo točko cerkvijo sv. Štefana na Spodnji Polskavi, v kateri je zatočišče spremljane porodniške
skupine navadnih netopirjev.

Posamezno prehranjevališče smo določili z metodo triangulacije in v pri tem v
povprečju uporabili 6,3 azimute. Povprečna površina s triangulacijo določenega
prehranjevališča je bila 20,15 ha, najmanjše prehranjevališče je obsegalo 0,27 ha
medtem ko največje 90,63 ha (Slika 10).
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Povprečna oddaljenost prehranjevališča od zatočišča (merjeno od središčne točke elipse
oz. koordinat pridobljenih z biangulacijo), je bila 3 km. Najbližje prehranjevališče je
bilo 1,12 km oddaljeno, medtem ko je bilo najbolj oddaljeno prehranjevališče znotraj
polmera 6 km oddaljeno 4,58 km. Edino prehranjevališče, ki je segalo onkraj polmera 6
km, je bilo oddaljeno 6,75 km.
Pri petih od šestih spremljanih netopirjev smo uspeli določiti več kot dve
prehranjevališči. Vsa določena prehranjevališča posamezne živali so bila v isti smeri od
kotišča in med seboj blizu ležeča.
Odrasla samica z obročkom SLO1A4813 se je prehranjevala S-SV od zatočišča. Uspeli
smo določiti tri prehranjevališča, ki so bila med sabo oddaljena največ 1,4 km (Slika
11). Tudi z biangulacijo določeno prehranjevališče leži v enem izmed s triangulacijo
določenih. Vsako prehranjevališče smo določili v drugi noči, nikoli nismo potrdili, da bi
se na katero izmed njih vračala.
Odrasla samica z obročkom SLO1A4814 se je prehranjevala JZ od zatočišča (Slika 11).
Uspeli smo določiti pet prehranjevališč, ki so se večinoma med seboj prekrivala, vendar
bila v različnih časovnih obdobjih jasno razmejena na posamezna ožja območja, ki smo
jih tudi ločeno obravnavali. Med sabo so bila oddaljena največ 0,8 km. V enem izmed
spremljanj prehranjevanja smo določili prehranjevališče, ki je segalo na obe strani ceste
Slovenska Bistrica – Pragersko na južni strani Velenika (Slika 11). Prehranjevališča
smo določali v treh nočeh, sicer pa se je samica redno vračala v ožje območje določenih
prehranjevališč.
Mladič z oznako obročka SLO1A4815 je uporabljal dve prehranjevališči, ki sta ležali na
severni strani avtoceste (Slika 11). Med seboj sta bili oddaljeni 0,7 km. Na
prehranjevališči se je redno vračal.
Nuliparna samica z obročkom SLO1A4816 je uporabljala štiri med seboj največ 1,1 km
oddaljena prehranjevališča, ki ležijo v smeri J-JZ od zatočišča (Slika 11). Vsa
prehranjevališča smo določili v različnih nočeh. V dveh dneh je izbrala tudi dve začasni
zatočišči, ki sta ležali v istem območju. Kotišču bliže ležeče začasno zatočišče je bilo v
neposredni bližini enega izmed določenih prehranjevališč, ki leži v zaplati gozda, ki je
po strukturi enoten. Drugo je bilo od najbližje določenega prehranjevališča oddaljeno
1,5 km.
Odrasla samica z obročkom SLO1A4817 je bila edina, pri kateri smo uspeli določiti le
eno prehranjevališče in sicer en kilometer oddaljeno od zatočišča v smeri V (Slika 11).
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Nuliparna samica z obročkom SLO1A4818 se je prehranjevala najbolj razpršeno, in
sicer na treh prehranjevališčih v smereh S, SV in V (Slika 11). Prehranjevališča so bila
med seboj oddaljena največ 1,7 km, če upoštevamo še z biangulacijo določena točkovna
prehranjevališča se ta razdalja poveča na 6,8 km, predvsem na račun edinega zunaj
6 km polmera ležečega prehranjevališča. Tri s triangulacijo in posledično s površino
prikazana prehranjevališča smo določili v isti noči. Dve z biangulacijo točkovno
določeni prehranjevališči v smeri V-SV prav tako, medtem ko je najbolj oddaljeno
prehranjevališče bilo določeno v ločeni noči. Gre za samico, pri kateri smo uspeli
potrditi največ menjav prehranjevališč v eni noči. Na enem izmed določenih
prehranjevališč, ki ga je sekala železniška proga, je samica lovila na obeh straneh le te.
V dveh dneh je uporabila začasno zatočišče, ki ga nismo uspeli določiti.
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Slika 11: Raziskovano območje in z radiotelemetrijo določena prehranjevališča posameznega
spremljanega netopirja znotraj polmera (6 km) (glej oznako obročka v zgornjem levem kotu) in osrednjo
točko cerkvijo sv. Štefana na Spodnji Polskavi, v kateri je zatočišče spremljane porodniške skupine
navadnih netopirjev. Označena so tudi točkovno določena prehranjevališča (z biangulacijio) ter dnevna
zatočišča.
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4.1.4 Dejanska raba tal na ugotovljenih prehranjevališčih
Spremljani netopirji so v večini izbirali prehranjevališča, na katerih je prevladoval gozd.
Ta je bil v 12 od 18 prehranjevališč (določenih s triangulacijo in posledično tudi
površinsko določenih) gozd prevladujoč habitatni tip (Slika 12), sledila je kategorija
njiva. Gozd je v devetih primerih predstavljal več kot 50 % površine prehranjevališča.
Po dnevnih pregledih ugotovljenih prehranjevališč smo ugotovili, da gre v večini
primerov za mešan gozd, ponekod tudi z večjimi sestoji smreke, ki je bila na območju
sajena v preteklosti (Bedjanič in sod., 1999) (Slika 14).
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Slika 12: Podatki o deležu posameznih kategorij rabe tal na posameznih prehranjevališčih v polmeru
6 km od zatočišča (%).
(1100 – Njiva; 1160 – Hmeljišče; 1211 – Vinograd; 1221– Intenzivni sadovnjak; 1222 – Ekstenzivni
sadovnjak oz. travniški sadovnjak; 1300 – Trajni travnik; 1410 –Kmetijsko zemljišče v zaraščanju; 1500
– Drevesa in grmičevje; 1600 – Neobdelano kmetijsko zemljišče; 2000 – Gozd; 3000 – Pozidano in
sorodno zemljišče; 4220 - Ostala zamočvirjeno zemljišče; 7000 – Voda (za podrobnejšo razlago kategorij
rabe tal glej: Priloga E)).

Odrasla samica z obročkom SLO1A4813 je lovila v mešanem gozdu, tudi z večjimi
sestoji smreke, prehranjevanje pa smo potrdili tudi na bližnjih travnikih in njivah, ki so
se stikale z gozdom. Pri omenjeni samici smo uspeli lov potrditi tudi z detektorjem, saj
smo lahko slišali prehranjevalni bz.

45

Zamolo A. Prehranjevalni vzorci, ... porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Sp. Polskavi.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

Odrasla samica z obročkom SLO1A4814 se je prehranjevala tako v odprtih habitatih kot
v gozdu in sicer na območju, kjer sta se ti dve rabi tal stikali. Z majhnim premikom je
tako v eni noči na majhnem območju lovila v obeh okoljih, brez da bi vmes morala
premagati večje razdalje.
Mladič z oznako obročka SLO1A4815 se je prehranjeval v mešanih gozdovih na
obronkih Pohorja in imel na prehranjevališčih največji delež gozda.
Nuliparna samica z obročkom SLO1A4816 je uporabljala prehranjevališča v fragmentih
gozda na Dravskem polju J od zatočišče. Nepričakovano, glede na rezultate preteklih
raziskav, pa smo spremljali lov samice v intenzivnem sadovnjaku z razpetimi mrežami
proti toči, ki so skupaj z zasaditvijo ustvarjale do 3 m visoke tunele.
Odrasla samica z obročkom SLO1A4817 ima na prehranjevališču največji delež
kategorije rabe tal njiva. Določeno je bilo le eno prehranjevališča, za katerega nismo
ugotovili, da bi se žival nanj vračala.
Nuliparna samica z obročkom SLO1A4818 je bila spremljana žival pri kateri smo
ugotovili največ prehranjevališč in ki jih je menjala tudi večkrat v noči. Največji delež
dejanske rabe tal na prehranjevališčih so obsegale njive, sledil je gozd in trajni travniki.
V mešanem gozdu v katerem je lovila so bili prav tako kot pri samici z obročkom
SLO1A4813 pogosti večji sestoji smreke, v katerih ni bilo podrasti.
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Slika 13: Podatki o deležu (%) posameznih kategorij rabe tal na vseh prehranjevališčih posameznega
spremljanega netopirja v polmeru 6 km od zatočišča (%).
(1100 – Njiva; 1160 – Hmeljišče; 1211 – Vinograd; 1221– Intenzivni sadovnjak; 1222 – Ekstenzivni
sadovnjak oz. travniški sadovnjak; 1300 – Trajni travnik; 1410 –Kmetijsko zemljišče v zaraščanju; 1500
– Drevesa in grmičevje; 1600 – Neobdelano kmetijsko zemljišče; 2000 – Gozd; 3000 – Pozidano in
sorodno zemljišče; 4220 - Ostala zamočvirjeno zemljišče; 7000 – Voda (za podrobnejšo razlago kategorij
rabe tal glej: Priloga E)).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Slika 14: Fotografije s posameznih prehranjevališč spremljanih živali: a) Prehranjevališče samice z
obročkom SLO1A4813 (prehranjevališče z oznako 1) v mešanem gozdu s sestoji smreke; b)
Prehranjevališče samice z obročkom SLO1A4814 v mešanem gozdu, v katerem prevladuje bukev
(prehranjevališče z oznako 6); c) Prehranjevališče mladiča z obročkom SLO1A4815 (prehranjevališče z
oznako 9); d) Prehranjevališče nuliparne samice z obročkom SLO1A4816 v intenzivnem sadovnjaku
(prehranjevališče z oznako 11); e) Prehranjevališče samice z obročkom SLO1A4817 v mozaični krajini
njiv in travnikov s posameznimi fragmenti gozda in mejicami (prehranjevališče z oznako 15); f)
Prehranjevališče samice z obročkom SLO1A4818 v mešanem gozdu s sestoji smreki (prehranjevališče z
oznako 18).
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4.1.5 Primerjava uporabljene in pričakovane dejanske rabe tal
Razlike med pričakovano in uporabljeno rabo tal vseh netopirjev skupaj so bile
statistično značilne (χ2= 130.8, df=11, p<0.001), kar kaže na selektivno izbiro rabe tal.
Razlike so predvsem na račun izbire gozda, medtem ko je bila izrazito negativna izbira
pozidanih in sorodnih zemljiščih (Slika 15). Spremljani netopirji so se prehranjevali tudi
v intenzivnih sadovnjakih in hmeljiščih, ki sicer v okolici zatočišča niso pogosti (Slika
13, Preglednica 6).
Preglednica 6: Delež posameznih kategorij rabe tal v dostopnih habitatih ter na uporabljenih
prehranjevališčih v polmeru 6 km od kotišča navadnih netopirjev v cerkvi na Spodnji Polskavi urejeni po
padajočih deležih uporabljenih habitatov.
Šifrant
2000
1100
1300
1410
3000
1160
1221
1500
7000
4220
1222
1211
1600

Kategorija rabe tal
Gozd
Njiva
Trajni travnik
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Pozidano in sorodno zemljišče
Hmeljišče
Intenzivni sadovnjak
Drevesa in grmičevje
Voda
Ostala zamočvirjeno zemljišče
Ekstenzivni sadovnjak oz. travniški
sadovnjak
Vinograd
Neobdelano kmetijsko zemljišče

Delež uporabljenih (%)
40,0
35,9
13,8
2,1
2,1
1,9
1,7
1,0
0,9
0,3
0,2
0,0
0,0
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Kategorije dejanske rabe tal
Slika 15: Razlika deležev kategorij rabe tal na prehranjevališčih navadnega netopirja od pričakovane rabe
tal glede na dostopnost v polmeru 6 km; razvrščeni od kategorije z največjo pozitivno izbiro do tiste z
visokimi vrednostmi negativnih odstopanj (izogibanje).
(1100 - Njiva; 1160 – Hmeljišče; 1211 – Vinograd; 1221- Intenzivni sadovnjak; 1222 - Ekstenzivni
sadovnjak oz. travniški sadovnjak; 1300 - Trajni travnik; 1410 - Kmetijsko zemljišče v zaraščanju; 1500 Drevesa in grmičevje; 1600 - Neobdelano kmetijsko zemljišče; 2000 – Gozd; 3000 - Pozidano in sorodno
zemljišče; 4220 - Ostala zamočvirjeno zemljišče; 7000 – Voda (za podrobnejšo razlago kategorij rabe tal
glej: Priloga E)).

4.2

MIKROKLIMATSKE RAZMERE IN OSTALE LASTNOSTI KOTIŠČA

4.2.1 Mesta zadrževanje navadnih netopirjev
V 29 pregledih s prisotnimi netopirji se je skupina zadrževala v 18 primerih samo v
zvoniku, samo na podstrehi v 6 primerih, medtem ko je bila razdeljena na oba prostora v
3 primerih (Preglednica 9). Med pregledom 17. maja 2014 smo prvič zabeležili mesto
zadrževanja porodniške skupine tudi na podstrehi (Slika 16, 17; Preglednica 7).
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Preglednica 7: Številčnosti skupine navadnih netopirjev na kotišču v cerkvi na Spodnji Polskavi in mesta
porodniške skupine znotraj zatočišča. Drugo se nanaša na najdbe v luknja v zidu pod zvonovi.
Mesto zadrževanje porodniške skupine
Skupno
Zvonik (od tega
število
netopirjev
med tramovi)
Podstreha
Drugo
13. 3. 2014
1
(1)
20. 3. 2014
6
(6)
29. 3. 2014
14
14
5. 4. 2014
35
35
17. 4. 2014
21
21(3)
23. 4. 2014
25
25
2. 5. 2014
42
42
3. 5. 2014
14
(14)
5. 5. 2014
24
24
6. 5. 2014 a
9
2(2)
7
6. 5. 2014 b
15
2(2)
13
7. 5. 2014 (dnevni)
8
8
7. 5. 2014 (nočni)
11
11
8. 5. 2014
0
9. 5. 2014
0
17. 5. 2014
4
4
19. 5. 2014
20
20
26. 5. 2014
25
1(1)
24
8. 6. 2014
33
33
20. 6. 2014
43
22
21
30. 6. 2014
37
14
23
4. 7. 2014
32
32
13. 7. 2014
8
2
6
27. 7. 2014
43
43
7. 8. 2014
35
35
25. 8. 2014
24
24
1. 9. 2014
0
16. 9. 2014
10
10
26. 9. 2014
8
8
10. 10. 2014
0
25. 10. 2014
0
23. 12. 2014
0
9. 3. 2015
0
23. 3. 2015
1
1(1)
13. 4. 2015
22
22
8. 6. 2015
35
35
»a,b« – oznaka pregledov v istem dnevu
Datum

Znotraj dveh različnih, a med seboj povezanih prostorov (zvonik, podstreha) so bila
opažena tri pogosta mesta zadrževanja porodniške skupine, in sicer na zvoniku na
stranskih lesenih oblogah strehe (Slika 18) in na leseni oblogi stropa zvonika (Slika 19)
ter na podstrehi na kamniti steni (Slika 17). V dveh dnevnih pregledih istega dne (6. maj
2014) so bili netopirji prisotni tudi v luknjah v zidu pod zvonovi, kjer sicer ni znakov
pogostejše prisotnosti (gvana).
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*
*

Slika 16: Skica cerkve sv. Štefana na Spodnji Polskavi (CKFF, 2015) z vrisanima najpogostejšima
mestoma zadrževanja porodniške skupine navadnih netopirjev ter najpogostejšima preletnima odprtinama
(označeni z *).

Slika 17: Del skupine navadnih netopirjev z mladiči v cerkvi na Spodnji Polskavi na zidu podstrehe dne
8. 6. 2014.
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Slika 18: Skupina navadnih netopirjev v cerkvi na Spodnji Polskavi na lesenih deskah zvonika dne
2. 5. 2014.

Slika 19: Del skupine navadnih netopirjev v cerkvi na Spodnji Polskavi dne 23. 4. 2014 (foto: Jan
Hansel).

4.2.2 Preletne odprtine
Preletne odprtine so bile določene in potrjene z opazovanjem izletavanja in
fotografijami in posnetki iz foto pasti oz. avtomatske kamere. Odprtine se nahajajo med
zidom in okni na zvonišču in dosegajo širino do 5 cm (Slika 6). V prostoru med polkni

53

Zamolo A. Prehranjevalni vzorci, ... porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Sp. Polskavi.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

in mrežami, s katerimi so prekrita, so bili v letu 2014 vsaj trije kadavri, ki pa niso bili
sveži.
S spremljanjem izletavanja in podatki iz avtomatskih kamer na zvonišču smo potrdili,
da so netopirji uporabljali odprtine, ki so usmerjene severozahodno in severovzhodno.
4.2.3 Mikroklimatske razmere na zvoniku
Skupno število dni spremljanja mikroklimatskih razmer v zatočišču (temperatura,
relativna vlaga) je bilo 390, in sicer med 20. aprilom 2014 in 13. aprilom 2015.
Mikroklimatske razmere smo tekom raziskave spremljali le na zvoniku, kjer se je sicer
porodniška kolonija zadrževala največkrat v času dnevnih pregledov.
Najvišja temperatura v času spremljanja je bila 36,9 C (11. junij 2014), najnižja pa -2,9
C (31. december 2014). Ko je bila temperatura na kotišču visoka, je bila relativna
vlaga nizka (Slika 23).
V času prisotnosti netopirjev (v obdobju med opažanjem prve prisotne živali v zatočišču
in med zadnjim jesenskim dnevnih pregledom, ko so netopirji še bili prisotni; tj. med
20.3. in 26.9. v letu 2014 ter med 23.3. in 13.4., ko smo zaključili s spremljanjem
dinamike kolonije v letu 2015) je bila najnižja povprečna temperatura v zatočišču
9,8 C (2.,3.,6. in 9. april 2015), najvišja pa 33,0 C. Skupna povprečna temperatura
celotne sezone prisotnosti netopirjev 2014 (dnevi spremljanja v 2015 so izvzeti) v
zatočišču je bila 22,1 C (v razponu med 9,8 C in 33,0 C). Ob prvem pregledu s
prisotnostjo netopirjev v zatočišče je bila povprečna dnevna temperatura 13,4 C (v letu
2015; za leto 2014 nimamo podatkov).
Najvišja povprečna dnevna relativna vlaga v času spremljanja razmer v zatočišču je bila
82,2 %, najnižja pa 45,2 %. V času prisotnosti netopirjev je bila najnižja povprečna
relativna vlaga v zatočišču 35,2 %, najvišja pa 84,1 %. Skupna povprečna relativna
vlaga celotne sezone prisotnosti netopirjev v letu 2014 (dnevi spremljanja v 2015 so
izvzeti, saj nimamo podatkov celotne sezone) v zatočišču je bila 60,1 %.
V času prisotnosti netopirjev so bile največje dnevne temperaturne razlike na zatočišču
11,7 C (11. april 2014) in najmanjše 1,3 C (25. junij 2014). V tem obdobju so bile
največje dnevne razlike v relativni vlagi na zatočišču 24,3 % (1. april 2015) ter
najmanjše 1,4 % (11. september 2014) (Priloga G).
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Preglednica 8: Povprečje, mediana, standardni odklon, minimalna in maksimalna temperatura (C) in
relativna vlaga (%) v zatočišču v celotnem obdobju spremljanja (20. 3. 2014 – 13. 4. 2015) ter v času
prisotnosti netopirjev (20. 3. – 26. 9. 2014 in 23. 3.-13. 4. 2015).
Celotno obdobje spremljanja
Čas prisotnosti netopirjev
T (°C)
H (%)
T (°C)
H (%)
Povprečje
16,09
64,42
21,22
60,15
Mediana
16,50
64,30
21,40
58,90
Standardni odklon
8,15
8,81
5,79
7,95
Min
-2,9
35,2
6,2
35,2
Max
36,9
84,1
36,9
84,1

Temperatura (°C)

Razlike med povprečno dnevno temperaturo kot tudi dnevno maksimalno ter minimalno
temperaturo na zvoniku in glavni meteorološki postaji Letališče Edvarda Rusjana
Maribor (okolica zatočišča) so bile statistično značilne (T-test: p<0,001). V povprečju je
bila dnevna povprečna temperatura v okolici zatočišča za 4,8 C nižja kot v zatočišču v
celotnem času spremljanja ter 5,4 C nižja v času prisotnosti netopirjev (Slika 21). Prav
tako so bile izrazito nižje tudi maksimalne in minimalne dnevne temperatura, sicer pa so
temperaturne razmere kotišča sledile zunanjim spremembam.

40
35
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15
10
5
0
-5
-10
-15
Zvonik

Okolica

Netopirji prisotni

Zvonik

Okolica

Celotno obdobje

Slika 20: Razpon povprečnih dnevnih temperatur (C) v zvoniku cerkve sv. Štefana na Spodnji Polskavi
(Zvonik) in na meteorološki postaji Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Okolica) v času spremljanja
razmer na kotišču med 20. 3. 2014 in 13. 4.2015 (»Celotno obdobje«) in v času prisotnosti netopirjev med
20. 3. in 26. 9. 2014 ter med 23. 3. in 13. 4. 2015 (»Netopirji prisotni«).
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4.2.4 Vpliv temperature oz. časa na mesto zadrževanje navadnih netopirjev

Delež netopirjev na zvoniku (%)

Povezanost med mestom zadrževanja in povprečno temperaturo na zvoniku merjeno v
petih dneh pred dnevnim pregledom je bila zmerna in šibko statistično značilna (r=0.40;
n=24; p=0.0536). Temperatura tako ni edini dejavnik, ki korelira z mestom zadrževanja.
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Slika 21: Mesto zadrževanja izraženo v deležu netopirjev na zvoniku (%); v primerjavi z vsemi prisotnimi
netopirji v zatočišču) glede na povprečne temperature (C) v zvoniku merjene v petih zaporednih dneh
pred pregledom, ko je bila porodniška skupina opazovana.

Mesto zadrževanja porodniške skupine v zatočišču v letu 2014 smo razdelili na tri
sklope (Slika 22). Na začetku obdobja prisotnosti netopirjev v letu 2014 so netopirji kot
mesto zadrževanja dosledno izbirali zvonik. Prvič smo porodniško skupino opazili na
podstrehi 17. maja. Za podatek s 6. maja, ko smo netopirje opazili po luknjah v zidu
zvonika, bi lahko razložili z nenavadnim vedenjem skupine, ki je zapuščala zatočišče in
netopirjev po dveh dneh ni bilo več v zatočišču, prav tako v zidu zvonika ni gvana, ki bi
kazal na pogostejšo prisotnost netopirjev.
Od 17. maja do 13. julija se je porodniška skupina z izjemo enega pregleda, med
katerim so bili vsi netopirji na zvoniku, zadrževala tudi na podstrehi. To obdobje obsega
čas kotitve in razvoja mladičev tudi do sposobnosti preleta iz podstrehe v zvonik.
Po 27. juliju se je porodniška skupina dosledno zadrževala v zvoniku, z izjemo zadnjega
pregleda preden je popolnoma zapustila zatočišče, pri katerem bi lahko znova sklepali
na nenavaden vzorec vedenja ob večjih spremembah v koloniji, v tem primeru gre za
jesensko zapuščanje poletnega zatočišča.
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Slika 22: Zadrževanje porodniške skupine na zvoniku oz. podstrehi (izraženo s deležem netopirjev na
zvoniku) med marcem 2014 in majem 2015.
Rdeča črta prikazuje čas prisotnosti netopirjev v zatočišču tekom ene sezone. Obkroženi so trije jasno
ločeni časovni sklopi v letu 2014, pri katerih se izbira mesta zadrževanja razlikuje.
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Slika 23: Število navadnih netopirjev v zatočišču v cerkvi na Spodnji Polskavi (z »0« so označeni
pregledi, ko netopirjev v zatočišču ni bilo) skupaj s spremljano povprečno dnevno relativno vlago (%) in
temperaturo (C) v zvoniku, kjer je najpogostejše mesto zadrževanje porodniške skupine.

V času prisotnosti netopirjev je bila najnižja povprečna temperatura v zatočišču 9,8 C
(2., 3., 6. in 9. april 2015), najvišja pa 33,0 C. Skupna povprečna temperatura celotne
sezone prisotnosti netopirjev 2014 (dnevi spremljanja v 2015 so izvzeti) v zatočišču je
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bila 22,1 C (v razponu med 9,8 C in 33,0 C). Ob prvem pregledu s prisotnostjo
netopirjev v zatočišče je bila povprečna dnevna temperatura 13,4 C (v letu 2015; za
leto 2014 nimamo podatkov).
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4.3

SEZONSKA DINAMIKA PORODNIŠKE SKUPINE IN STAROSTNA TER
SPOLNA STRUKTURA

4.3.1 Številčna dinamika
Skupaj smo opravili 37 pregledov zatočišča, od tega 35 dnevnih. Prvi netopir je bil v
zatočišču opažen 13. marca 2014, v letu 2015 pa 23. marca. Zadnjič smo jeseni 2014
opazili netopirje 26. septembra.
Med sezono 2014 živali nismo opazili 8. in 9. maja 2014 ter 1. septembra. Razlog za
odsotnost porodniške kolonije oz. izbira začasnega zatočišča pripisujemo nizkim
temperaturam. V primeru odsotnosti netopirjev v maju pa ne izključujemo možnost
motnje v koloniji zaradi nameščanja oddajnikov.
Največje število odraslih živali v zatočišču smo opazili med pregledom 2. maja, ko je
bilo v skupini 42 netopirjev in mladičev še ni bilo. Največje absolutno število netopirjev
v zatočišču (43) je bilo 20. junija (obstaja možnost več netopirjev, ki so se skrili pod
lesenimi oblogami) in 27. julij (bilo je možno prešteti vse živali z visoko zagotovostjo,
saj so se zadrževale na zvoniku). 20. junija je bilo vidnih 14 mladičev, medtem ko se
27. junija mladiči niso več jasno ločili od odraslih. V zatočišču smo v enem pregledu
videli največ 15 mladičev hkrati. Zaradi nezadostnega števila ujetih mladičev, ne
moramo sklepati na njihovo spolno razmerje.
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Slika 24: Število navadnih netopirjev v cerkvi sv. Štefana na Spodnji Polskavi, število ujetih živali in
pregledi brez opažanj netopirjev (označeni z »0«) v obdobju spremljanja.
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Povprečno število živali v porodniški koloniji pred kotitvijo je v letu 2014 znašalo 23
(4-42) (od 5. aprila, ko se je skupina že oblikovala in se je število ustalilo). Po kotitvi se
je povprečno število zvišalo na 32 (8-43) (do 7. avgusta, ko je začelo število v skupini
upadati). Navedena so absolutna števila, saj je bilo v pozno poletnih pregledih
nemogoče ločiti mladiče od odraslih živali.

4.3.2 Čas kotenja in število mladičev
Prvi mladiči so bili v zatočišču opaženi 26. maja 2014. Opazili smo tudi nenavadno
pozno kotitev 30. junija. Večina mladičev je bila skotenih 20. junija, ko smo opazili
prvega mladiča tudi na zvoniku, ki pa ga je glede na starost tja prenesla samica. Ostali
mladiči, ki so bili takrat vsi na podstrehi, so večinoma viseli že sami. 30. junija, ko smo
večino mladičev opazili na zvoniku, so vsi mladiči samostojno viseli tako da sklepamo,
da so iz podstrehe na zvonik preleteli sami. Od ujetih mladičev je bil eden samec (ki
smo ga tudi telemetrično spremljali) ena pa samica (Preglednica 9). Najvišje število
mladičev v letu 2014 je bilo 15. To kaže, da je na tem kotišču kotilo manj kot polovica
največjega števila videnih odraslih navadnih netopirjev oz. približno ena polovica stalno
prisotnih odraslih živali.

4.3.3 Podatki o izmerjenih živalih
Skupno smo ujeli 39 živali v devetih dnevnih pregledih (Preglednica 9). Vse ujete živali
so bile vrste navadni netopir in so bile z izjemo mladičev samice. Od 37 odraslih
izmerjenih samic v letu 2014 je 31 samic že dojilo preteklo sezono oz. so bile breje ali
so laktirale v času pregleda , 6 pa je bilo mladih samic, ki še niso dojile (nuliparnih).
Povprečna dolžina podlaktnice je bila 62,25 mm (n=39), povprečna masa 27,2 g (n=37),
povprečna CM3 meritev 10,1 mm (n=41) in M3-M3 10,0 (n=31) (Priloga E). Vse
ulovljene in izmerjene živali so imele črne pike na tragusih ter odsotnost bele lise na
temenu. Število gub je nihalo med 6 in 9 na uhelj, najpogostejša število gub je bilo 7 ali
8 (Priloga E).
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Preglednica 9: Datumi in število ujetih odraslih in mladičev navadnih netopirjev v cerkvi sv. Štefana na
Spodnji Polskavi.
Datum
Št. vseh živali v Št. ujetih živali
Št. ujetih
Št. ujetih mladičev
skupini
odraslih samic
samic/samcev
1
1
0
20. 3. 2014
6
6
6
0
29. 3. 2014
14
9
9
0
5. 4. 2014
35
8
8
0
17. 4. 2014
21
5
5
0
5. 5. 2014
24
6
5
0/1
30. 6. 2014
37
3
2
1/0
4. 7. 2014
32
1
1
0
23. 3. 2015
1

4.3.4 Ugotovljeni začasni zatočišči in zabeležena migracija na sosednje kotišče
S pomočjo radiotelemetrije smo določili tudi dve začasni dnevni zatočišči nuliparne
samice z obročkom SLO1A4816, ki sta bili oddaljeni 5,89 km in 3,74 km od zatočišča.
V obeh primerih je šlo za zatočišče v gozdu, in sicer najverjetneje v duplu ali špranji v
deblu ali veji (Slika 10). Natančnega mesta nismo uspeli ugotoviti.
Začasno zatočišče je sicer v dveh dneh uporabila tudi nuliparna samica z obročkom
SLO1A4816, vendar ga nismo našli.
Nuliparna samica iz leta 2014 (SLO1A4816) je bila 30. maja 2015 v letu 2015 opažena
v cerkvi "Mati dobrega sveta, prosi za nas" v Završah (Presetnik, 2015b), ki je 26 km
oddaljeno od raziskovanega zatočišča na Spodnji Polskavi.

4.3.5 Nadaljnja opažanja obročkanih živali
Med pregledi zatočišča v letu 2015, 2016 in 2017, ki so potekali v sklopu Monitoringa
populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev je bilo v skupini ena do pet obročkanih samic
(CKFF, 2017). Bodisi z ulovom bodisi s pregledom fotografij smo potrdili prisotnost
treh samic (SLO1A4794, SLO1A4816, SLO1A4818). Vsako od teh živali smo našli na
dveh pregledih (Preglednica 10). Možno je da je bila prisotna še katera od drugih samic,
vendar nismo mogli ujeti vseh živali z obročkom oz. iz fotografij razbrati oznak. Jasno
pa je bilo, da so bile vse opažene živali samice, saj so bile le te za razliko od samcev
obročkane na levi prhuti.
Obročkane živali, ki smo jih uspeli uloviti, niso imele poškodb zaradi obročka ali zaradi
nameščenega oddajnika. Bile so tudi v dobrem fizičnem stanju. V letu 2014 obročkana
nuliparna samica z oznako obročka SLO1A4818 je imela mladiče v letu 2016. Druga v
letu 2014 obročkana nuliparna samica z oznako obročka SLO1A4816 se je v letu 2015
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preselila v cerkev v Završah in je v času pregleda (30. maj 2015) bila v laktaciji
(Presetnik, 2015b). Med pregledom v letu 2016 smo jo ujeli znova v zatočišču na
Spodnji Polskavi, kjer je ponovno bila v laktaciji.
V letu 2017 smo na zatočišču opazili štiri obročkane samice, kar pomeni, da so štiri od
osmih v letu 2014 obročkanih živali na zatočišču prisotne še po treh sezonah.
Preglednica 10: Ponovna opažanja obročkanih navadnih netopirjev na kotišču v cerkvi sv. Štefana na
Spodnji Polskavi.
Datum
SLO1A4794
SLO1A4816
SLO1A4818
Št. vseh obročkanih
samic na kotišču na
Spodnji Polskavi
4
4. 7. 2014
4
27. 7. 2014
5
7. 8. 2014
2
25. 8. 2014
1
26. 9. 2014
1
23. 3. 2015
ujeta
fotografirana
fotografirana
3
13. 4. 2015
fotografirana
ujeta (dojila)*
30. 5. 2015*
2
8. 6. 2015
ujeta (dojila)
ujeta (dojila)
2
15. 6. 2016
4
10. 6. 2017
* najdba na kotišču v cerkvi Mati dobrega sveta, prosi za nas v Završah
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5
5.1

RAZPRAVA
IZBIRA PREHRANJEVALIŠČ SPREMLJANE KOLONIJE NAVADNIH
NETOPIRJEV

Namen našega raziskovalnega dela je bil preučiti različne ekološke vidike, ki segajo
tudi onkraj poznavanja lastnosti zatočišča navadnih netopirjev na Spodnji Polskavi in
številčne ter sezonske dinamike porodniške skupine v njem. Tu se namreč pogosto
končajo mnoge raziskave, na katerih temeljijo smernice varstva netopirjev v zatočiščih.
Bolj kot je popolno poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na populacijske trende, boljše so
možnosti za natančnejšo določitev vzrokov, ki vplivajo na populacijske trende, kar je še
posebej pomembno, v primeru ko populacija nazaduje. Spremljanje spremembe rabe tal
na prehranjevališčih in poznavanje tako prostorske razporejenosti zatočišč, selitvenih
poti kot samih lastnosti prezimovališč, kotišč, poletnih zatočišč samcev, kot tudi parišč,
nam omogoča zanesljivejše in hitrejše zaznavanje vzrokov sprememb v populacijskih
trendih. In v primeru upada populacije tudi izvedbo varstvenih ukrepov temelječih na
preverjenih dejstvih (t.i. »evidence based conservation«). Da bi za izbrano kolonijo
lahko podali tudi smernice za upravljanje oz. ohranjanje habitatov v okolici zatočišča,
smo se odločili za metodo radiotelemetričnega spremljanja in s tem pridobili podatke o
prehranjevališčih navadnih netopirjev.
Z raziskavo prehranjevališč navadnih netopirjev na izbranem zatočišču smo želeli dobiti
vpogled v razpoložljivost in izbiro primernih prehranjevališč ter velikost
prehranjevalnega okoliša. Šest do osem živali iste starosti ali spola Bontadina in sod.
(1999) navajajo kot zadostno število za posploševanje na populacijo.
Večina določenih prehranjevališč tekom radiotelemetričnega spremljanja je bilo (z eno
izjemo) manj kot 6 km oddaljenih od zatočišča. Z izjemo enega opažanja daljšega
zadrževanja (kar enačimo s prehranjevališčem) smo dlje kot 6 km od zatočišča netopirje
zaznali le v preletu. To nakazuje, da so prehranjevališča najverjetneje tudi na večjih
razdaljah od zatočišča, vendar smo zaradi omejene zmogljivost terenskih ekip širše
območje slabše pokrivali, kar je najverjetneje tudi vzrok, da prehranjevališč v radiju 15
km ni določenih.
Glede na podatke preteklih raziskav in poznavanje izbranega območja smo pričakovali,
da bo prednostno prehranjevalno območje navadnih netopirjev iz zatočišča v cerkvi na
Spodnji Polskavi v listopadnih gozdovih z malo podrasti, sledila pa jim bodo dostopna
odprta območja, in sicer manj intenzivno obdelani travniki in sadovnjaki pred
intenzivno obdelanimi njivami. Izkazalo se je, da so bile razlike med pričakovano in
dejansko rabo tal na prehranjevališčih statistično značilne, kar potrjuje selektivno izbiro
rabe tal tudi v naši raziskavi. Razlike so bile prisotne predvsem zaradi pozitivne izbire
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gozda, medtem ko je bilo izrazito izogibanje prisotno pri pozidanih in sorodnih
zemljiščih. To je pričakovano, saj tudi študije prehranjevalnih habitatov navadnih
netopirjev z izjemo enega opažanja (Zahn in sod., 2004) dosledno navajajo, da se vrsta
izogiba urbanim okoljem.
Kategoriji, ki po odstopanju sledita gozdu in pri katerih je prav tako prisotna pozitivna
izbira, sta hmeljišče in intenzivni sadovnjak. Razlog za pozitivno odstopanje gre iskati
tudi v majhnem deležu obeh kategorij v izbranem polmeru 6 km od zatočišča (hmeljišče
– 0.3 %; intenzivni sadovnjak – 0.8 %), zato lahko že prisotnost na enem samem
prehranjevališču daje vtis pozitivne izbire, ampak je vzorec za tako sklepanje
premajhen. Hmeljišče je sicer predstavljalo le manjši del (9,6 %) prehranjevališča
samice z obročkom SLO1A4817. Ker velika večina prehranjevališč leži v izrazito
fragmentirani krajini, ne moremo z zagotovostjo trditi, da so netopirji uporabljali prav
vsak del z različno rabo tal določene površine. Pri prehranjevališču v intenzivnem
sadovnjaku pa je delež te rabe tal na določeni površini izjemno visok (97 %). Signal
samice z obročkom SLO1A4816 smo zaznali v različnih delih sklopa intenzivnih
sadovnjakov večkrat, vendar brez direktnega opazovanja lova. Opažanje hranjenja
navadnega netopirja v intenzivnem sadovnjaku z razpetimi mrežami proti toči je
zanimivo, saj glede na že izvedene raziskave naj ne bi šlo za habitat, ki bi ga netopirji
prednostno izbirali, sploh pri veliki dostopnosti gozdov in travnikov. Izjema so le
navajanja Drescher (2004), ki prepoznava te habitate kot možna in uporabljena
prehranjevališča.
Kot smo predvidevali v hipotezah, so navadni netopirji v večini izbirali
prehranjevališča, na katerih je prevladoval gozd. Ta kategorija je bila v 12 od 18
prehranjevališč prevladujoč habitatni tip, od teh je v devetih primerih predstavljala več
kot 50 % površine prehranjevališča. Sledile so njive, ki so tudi sicer bile v okolici
najpogostejša raba tal.
Nuliparna samica z obročkom SLO1A4818 je lovila na prehranjevalnih krpah, na
katerih je delež njiv presegal gozd. Šlo je za žival, pri kateri smo opazili največ menjav
prehranjevališč v noči in skozi celoten čas spremljanja. Dejansko rabo tal na
prehranjevališčih bi lahko povezali z vzorcem bolj pogoste menjave, saj naj bi bila
odprta okolja prehranjevališča (v našem primeru občasna prehranjevališča)
kratkotrajnejša (Arlettaz, 1996). Trend uporabe več prehranjevališč se kaže prav v
raziskavah, kjer so se navadni netopirji prehranjevali v odprtih okoljih (Arlettaz, 1996).
Prehranjevalnega okoliša spremljane kolonije nismo določili, saj polmera 15 km od
zatočišča zaradi omejenih zmogljivosti prostovoljne ekipe nismo pregledovali tako
pogosto kot območja znotraj 6 km od zatočišča in z vidika metode določitev ne bi bila
natančna. Iz podobnih študij iz Nemčije se je prehranjevalni okoliš razlikoval glede na
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število živali v zatočišču in bil pri večjih porodniških skupinah večji (Simon in sod.,
2004). Za primerjavo – prehranjevalni okoliš porodniške skupine s 30 netopirji v
Seelbachu (JZ Nemčije) meri 10 km2 (Simon in sod., 2004), kar je vsaj po številu živali
v zatočišču primerljivo s spremljanim kotiščem na Spodnji Polskavi. Podoben vzorec se
pojavlja pri oddaljenosti prehranjevališč od zatočišča, in sicer je ta manjša pri manjših
porodniških skupinah – v Seelbachu največ 3 km stran (Simon in sod., 2004). Na našem
primeru je povprečna oddaljenost prehranjevališč od zatočišča bila 3 km, netopirje pa
smo v preletu zaznavali tudi onkraj polmera 6 km od zatočišča, kar kaže na več kot 6
km oddaljena prehranjevališča. Vzrok za večjo oddaljenost od številčno primerljive
kolonije je lahko seveda v nezadostnem številu spremljanih živali in zato nepopolni
sliki, lahko pa bi ga iskali tudi v manku primernih prehranjevališč v bližini okolici
zatočišča. Sicer pa je oddaljenost prehranjevališč od zatočišč raznolika, tako v nekaterih
raziskavah le ta ni presegla 2,5 km (Rudolph in sod., 2009), največje opaženi premiki
do prehranjevališč pa tudi do 25 km (Arlettaz in sod., 1996). Samico z obročkom
SLO1A4818 smo spremljali med domnevnim lovom, ko se je na območju izven
polmera 6 km zadrževala več kot 5 minut, vendar zaradi nezadostnega števila primernih
azimutov površine prehranjevališča nismo mogli določiti.
Vzorec, ki se je pojavil pri prostorski umeščenosti prehranjevališč je ta, da so
prehranjevališča posamezne spremljane živali praviloma ležala v isti smeri od zatočišča
in v ožjem območju, nedaleč drug od drugega.
Povprečna površina določenega prehranjevališča je bila 20,15 ha, najmanjše
prehranjevališče je obsegalo 0,27 ha medtem ko največje 90,63 ha, kar je primerljivo z
ostalimi radiotelemetričnimi raziskavami na navadnih netopirjih (Arlettaz, 1999; Audet,
1990).
Nekatera v naši raziskavi določena prehranjevališča obsegajo tudi pozidana zemljišča,
ki se jih navadni netopirji izogibajo, saj v večini primerov tam ni primernega plena
(Zahn in sod., 2004). Ta podatek kaže na nenatančnost metode predvsem zaradi velikih
površin prehranjevališč v sicer fragmentirani krajini. Večje površine prehranjevališč
smo dopuščali na mestih, kjer smo spremljano žival opažali več časa in na večjem
območju, ki ga seveda nismo mogli jasno zamejiti na posamezne predele z različno rabo
tal znotraj določene elipse.
Naša raziskava je pilotna študija, s katero smo pridobili prve podatke o rabi prostora
navadnega netopirja v Sloveniji. Obstaja pa možnost uporabe tehnično natančnejših (in
posledično finančno zahtevnejših) metod za ekološke raziskave prehranjevališč kot tudi
začasnih in prehodnih zatočišč ali dinamike premikov med zatočišči. Za ta namen bi
bila ustreznejša tehnologija spremljanja z GPS oddajniki. Z njimi bi lahko dobili
bistveno več natančnejših podatkov o lokacijah (Castle in sod., 2015).
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Uporaba radiotelemetričnega spremljanja kot metode za določitev prehranjevalnih krp
je pomenila tudi pomemben prispevek k spoznavanju s samo metodo. Ta je bila
mnogim sodelujočim še nepoznana, zato smo vprašanju vpliva metode na živali
posvetili večjo pozornost. Ugotovljeno je namreč bilo, da lahko tik po nameščanju
oddajnikov pride do kratkotrajnih motenj v prehranjevalnem vedenju netopirjev
(O`Mara in sod., 2014). Po primerjavi podatkov iz prve noči po namestitvi oddajnikov s
podatki, pridobljenimi v naslednjih dneh, smo ugotovili, da so se prehranjevalni habitati
ponovili tudi v naslednjih dneh. Kratkoročnih sprememb v vedenju spremljanih živali
ali celotne porodniške skupine ni bilo zaznati, zato smo sklepali, da nameščanje
oddajnikov ni zelo vplivalo na vedenjske vzorce tik po njihovi namestitvi.
Po prvem nameščanju oddajnikov v maju 2017 se je porodniška skupina premaknila v
drugo začasno zatočišče. Mogoče je, da je bila to posledica naše prisotnosti na zatočišču
ob namestitvi oddajnikov, čeprav so mogoče tudi druge razlage. Ob pregledu
temperaturnih trendov v dneh namestitve in po njej smo zaznali opazno znižanje
temperature (Priloga G), kar bi lahko bil ključen dejavnik za premik porodniške skupine
v tem času (Simon in sod., 2014).
Metoda, ki nam daje vpogled v prehranjevalne vzorce netopirjev je tudi analiza gvana,
preko katere določamo sestavo prehrane. Tekom raziskave smo hkrati z rednimi
dnevnimi pregledi zatočišča zbirali tudi gvano porodniške skupine, z analizo katerega bi
lahko rezultate še podkrepili. Pod pogosto uporabljena mesta zadrževanja porodniške
skupine smo položili časopisni papir za lažje zbiranje svežega gvana. Zbirali smo po 30
iztrebkov na vsak dnevni pregled, vendar se za končno analizo nismo odločili zaradi
pomanjkanja časa. Materiali so primerno shranjeni z željo, da bi bili uporabljeni, saj bi s
tem dobili nov vpogled v prehranske vzorce in posledično habitatne tipe znotraj
uporabljenih prehranjevališč navadnih netopirjev iz izbranega zatočišča.

5.2

MIKROKLIMATSKE RAZMERE IN LASTNOSTI KOTIŠČA

5.2.1 Mikroklimatske razmere v zatočišču
Spremljanje mikroklimatskih značilnosti kotišča so omogočili podatki iz avtomatskih
beležnikov relativne vlage in temperature ter primerjava s podatki iz bližnjih
meteoroloških postaj.
Potrdili smo hipotezo, da bodo temperaturne razmere kotišča sicer sledile zunanjim
spremembam, pri čemer pa bo kotišče značilno toplejše. Razlike med povprečno dnevno
temperaturo kot tudi maksimalno ter minimalno dnevno temperaturo v zatočišču in na
glavni meteorološki postaji Letališče Edvarda Rusjana Maribor so bile statistično
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značilne. V povprečju je bila dnevna povprečna temperatura na meteorološki postaji za
5,4 C nižja kot v zatočišču v času prisotnosti netopirjev v letu 2014, prav tako so bile
izrazito nižje tudi maksimalne in minimalne dnevne temperatura. Da so temperaturne
razmere kotišča sledile zunanjim spremembam na tak način, je bilo v Sloveniji
ugotovljeno tudi za primeru brkatih netopirjev (Myotis mystacinus) (Likozar, 2013) in
malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros) (Kotnik, 2016). Taka opažanja za
kotišče navadnih netopirjev pa navaja za Nemčijo npr. Zahn (1999).
V naši raziskavi smo spremljali mikroklimatske pogoje preko celotne sezone (med 20.
aprilom 2014 in 13. aprilom 2015), a vendar lahko podatke primerjamo vsaj v nekaterih
točkah s spremljanjem temperaturnih razmer v Nemčiji, ki so trajale tri tedne v ključnih
periodah kotitve oz. razvoja mladičev (Zahn, 1999) ali z detajlnim trodnevnim
spremljanjem temperature vseh mest zadrževanja na izbranem zatočišču (Sandel in sod.
2004). Tako Zahn (1999) kot Sandel in sod. (2004) navajajo najvišjo izmerjeno
temperaturo v zatočišču tudi do 40,0 C, ki je v nekaterih primerih to mejo tudi
presegala, medtem ko je pri nas dosegla 36,9 C (11. junij 2014). Oba visoke
temperature povezujeta tudi s spremembo mesta zadrževanja. Primerjamo lahko tudi
največji dnevni razpon temperatur, ki je v našem primeru dosegel 11,7 C, v Nemčiji
prav tako v zatočiščih na podstrehah pa tudi do 20 C, in sicer v toplejših mesecih juniju
in juliju (Zahn, 1999), ko so bile dnevne razlike v temperaturi na spremljanem zatočišču
na Spodnji Polskavi praviloma manjše in so 25. junija 2014 dosegle najmanjšo dnevno
razliko, ki je bila le 1,3 C.

5.2.2 Izbira mesta zadrževanja porodniške skupine v zatočišču
Navadni netopirji izbirajo zatočišča, v katerih se živali prosto zadržujejo na izbrani
podlagi, na temperaturo svoje neposredne okolice pa se lahko odzovejo s samo izbiro
mesta zadrževanja znotraj zatočišča (Zahn, 1999; Simon in sod., 2004). V opazovanem
kotišču so navadni netopirji izbirali različna mesta zadrževanja – tako v zvoniku kot na
podstrehi, predvidoma odvisno od temperature mikrolokacije znotraj zatočišča ter časa,
vezanega na kotitev in kasnejše faze razvoja mladičev. Podatki Centra za kartografijo
favne in flore (CKFF, 2014) navajajo stalno prisotnost netopirjev v zvoniku, medtem ko
smo v letu 2014 prvič doslej zabeležili mesto zadrževanja porodniške skupine tudi na
podstrehi . Na podstrehi pod visiščem, ki je bilo uporabljeno v letu 2014 je sicer bilo že
prej prisotno gvano, vendar ne v količinah, ki bi nakazovale redno prisotnost oz. mesto
zadrževanja večje skupine netopirjev. Netopirji so izbirali podstreho kot mesto
zadrževanja tudi med poletnimi pregledi v letih 2015 - 2017 (CKFF, 2017). Izbira dveh
različnih mest je odprla novo raziskovalno vprašanje. Skušali smo ga poglobiti z analizo
podatkov, s katerimi smo razpolagali, predvsem pa smo oblikovali predlog nadaljnjih
raziskovalnih korakov na tem področju.
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Mesto zadrževanja je odvisno od temperature znotraj zatočišča, kot so dokazali že
Sandel in sod. (2004). Iz te teze smo izhajali tudi ob spremljanju izbire dveh različnih
mest zadrževanja znotraj raziskovanega zatočišča. Opazili smo trend izbiranja
kamnitega zidu na podstrehi pri višjih maksimalnih dnevnih temperaturah, kar so v
prostoru z isto temperaturo, kjer so bile na razpolago tako kamnite kot lesene površine
opažali že Sandel in sodelavci (2004). Tramovi in lesena obloga v zvoniku, kjer je tudi
volumen prostora manjši in pod pločevinasto streho, so bili verjetno bolj izpostavljen
segrevanju. Vpliv materialov (tako konstrukcije strehe kot kritine) na temperaturne
pogoje je pokazala tudi Kotnik (2016). Izpostaviti je treba, da temperatur na podstrehi
nismo merili, saj mesto zadrževanja tam ni bilo poznano iz opazovanj preteklih let in
smo na podlagi tega predvidevali, da se bo porodniška skupina vrnila na zvonik.
Ugotavljali smo povezanost mesta zadrževanja porodniške skupine in povprečne
temperature na zvoniku merjene v petih dneh pred dnevnim pregledom. Skušali smo
prikazati povezanost izbranega daljšega časovnega obdobja pred pregledom, ki je
vplival tako na temperaturo kot mesto zadrževanja. V primeru odhajanja porodniške
skupine po prvem poskusu opremljanja z oddajniki, smo namreč opazili, da le ta ni
zapustila kotišča nenadoma, ampak se je odzivala postopoma. Navadni netopirji sicer
menjajo mesta zadrževanja tudi večkrat v sezoni znotraj enega zatočišča, hkrati pa
mesta, kjer se zadržuje večji del porodniške skupine, običajno ne menjajo v enem dnevu
(Simon in sod. 2004). Ker je pri povezanosti temperature in mesta zadrževanja šlo za
vprašanje, ki se je odprlo šele tekom raziskave, ga nismo podrobneje naslovili.
Smiselno bi sicer bilo raziskati še povezanost mesta zadrževanja s povprečnimi
temperaturami na dan pregleda zatočišča, ali pa iz podatkov izključiti nočne
temperature, ko netopirjev ni na zatočišču.
Povezanost med temperaturo in mestom zadrževanja je bila zmerna in šibko statistično
značilna, kar kaže da izbira mesta zadrževanja sicer povezana s temperaturo, vendar
nanjo vplivajo še drugi parametri.
Opazili smo dva izstopajoča podatka (Slika 21), in sicer gre za dnevna pregleda ob
koncu poletja (27. 7. in 7. 8. 2014), ko so bile povprečne temperature visoke, vendar so
bili vsi netopirji na zvoniku. To izstopanje lahko skušamo razložiti z opažanjem, da je
porodniška skupina prav v času po temperaturi izstopajočih datumih za mesto
zadrževanja dosledno izbirala zvonik (Slika 22). Za ugotavljanje vzroka tej izbiri, ki v
tem primeru glede na podatke ni odvisna od temperature, bi bilo smiselno podrobneje
pogledati faze v razvoju mladičev, ki lahko vplivajo na mesto zadrževanja v času ko
mladiči še ne letajo.
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Sandel in sodelavci (2004) opažajo, da so mladiči navadnih netopirjev v obdobju tik po
kotitvi v zatočišču v zahodni Nemčiji lahko menjali pozicijo med tramovi in deskami, a
ob močnem zvišanju temperature okolice niso mogli preleteti na zid, katerega
temperatura je bila nižja in posledično primernejša. Podobno bi lahko sklepali, da je bila
otežena menjava mesta zadrževanja v času po kotitvi, ko so bile temperature visoke,
tudi v zatočišču, kjer so materiali na katerih so se živali zadrževale na zvoniku prav tako
tramovi in lesene deske, medtem ko se je porodniška kolonija na podstrehi zadrževala
na kamnitem zidu. 26. maja 2014, ko smo opazili prve mladiče (dva videna na
fotografijah), se je porodniška skupina nahajala na podstrehi, mesto zadrževanja je
ohranila tudi v naslednjem pregledu 6. junija. Pozna kotitev, ki smo jo v zatočišču
opazovali 30. junija, sicer pri posameznih živalih vrste navadni netopir ni redka (Dietz
in sod., 2009).
Mesto zadrževanja je lahko povezano tudi s tem, ali je čas kotenja in doba, ko mladiči
še ne letijo. V tem obdobju je toliko bolj pomembno izbrati mesto, ki bo temperaturno
primerno dlje časa, saj so premiki oteženi ali celo nemogoči, če so mladiči večji, a še ne
letajo sami. Dietz in sod. (2009) navajajo, da mladiči začnejo z vadbenimi leti v
zatočišču po treh do štirih tednih. Porodniška skupina na Spodnji Polskavi se je vse do
13. julija dosledno zadrževala na podstrehi ter občasno del skupine na zvoniku, kar
sovpada s časom razvoja mladičev do te mere, da lahko preletijo med obema
prostoroma.
Tekom sezone smo lahko razločili tri obdobja v izbiri mesta zadrževanja skupine:
začetno na zvoniku, vmesno na podstrehi, ter ob koncu sezone znova na zvoniku. Prvi
mladiči so bili opaženi na podstrehi in v zgodnjem obdobju razvoja mladičev je bila
podstreha dosledno izbrana kot mesto zadrževanja. Na začetku in koncu sezone, ko so
temperature nižje in se skupina šele vzpostavlja oz. nekatere živali kotišče zapuščanju,
pa so netopirji dosledno izbirali zvonik. V dveh dnevnih pregledih istega dne (6. maj
2014) so bili netopirji prisotni v luknjah v zidu pod zvonovi, kjer sicer ni znakov
pogostejše prisotnosti (gvana). To bi lahko kazalo na to, da je šlo za redko vedenje v
času neugodnih razmer, saj opažanja sovpadajo s kasnejšim izborom začasnega
zatočišča celotne skupine .
Podatek, ki po časovnem trendu izbire mesta zatočišča izstopa, je podatek z dne 26.
september 2014, ko smo ob dnevnem pregledu našteli osem netopirjev, ki so bili na
podstrehi, medtem ko so bili v predhodnih pregledih na zvoniku. Šlo je za zadnji dnevni
pregled s še prisotnimi netopirji ) in če vzamemo v obzir še dejstvo, da je bilo število
netopirjev majhno, lahko sklepamo, da je bila porodniška skupina v fazi zapuščanja
zatočišča oz. odhajanju na parišča. To bi lahko bil vzrok za netipično vedenje skupine,
ki ne sovpada s siceršnjo izbiro visišča na zvoniku v tem času. Vzrok izbiri bi lahko bila
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tudi nizka temperatura okolice, pri kateri lahko ima vlogo večja toplota kapaciteta zidu
(Simon in sod., 2004), ki omogoča, da se temperatura obdrži več časa.
Da bi statistično potrdili trende izbire mesta zadrževanja in dejavnike, ki vplivajo na
njih bi bilo potrebno spremljanje temperature zatočišča na obeh mikrolokacijah
(zvoniku in podstrehi) ter faze v razvoju mladičev, vendar s temi podatki žal ne
razpolagamo. Se pa tukaj odpirajo nove možnosti za raziskovanje.

5.3

SEZONSKA DINAMIKA PORODNIŠKE KOLONIJE TER STAROSTNA IN
SPOLNA STRUKTURA

5.3.1 Sezonska dinamika porodniške kolonije
Pri vseh 39 ujetih živalih smo določili vrsto navadni netopir, medtem ko prisotnost
ostrouhega netopirja na cerkvi na Spodnji Polskavi ni bila ugotovljena. Mešane kolonije
obeh vrst so pogoste (Arlettaz, 1999), najdene tudi v Sloveniji (Presetnik in sod.,
2009a), tako da občasne prisotnosti ostrouhega netopirja ne moremo povsem izključiti.
Je pa res, da je verjetnost za to manjša, saj se iz podatkov o razširjenosti ostrouhih
netopirjev v Sloveniji (CKFF, 2017) da videti, da se ta vrsta pri nas pojavlja v zahodnih
delih države.
Iz največjega števila mladičev, ki smo jih našteli med opravljenimi pregledi (15 živali)
lahko sklepamo, da je na tem kotišču kotila manj kot polovica največjega števila
videnih odraslih navadnih netopirjev oz. približno ena polovica stalno prisotnih odraslih
živali. Glede na podatek, da se v Nemčiji 40 % samic uspešno pari že v prvem letu in
koti v naslednji sezoni, ter da je 95 % samic med četrtim in štirinajstim letom
reproduktivno aktivnih (Haensel, 2003 cit. po Dietz in sod., 2009), se zdi razmerje na
raziskovanem kotišču nizko. Na spolno strukturo populacije mladičev zaradi
nezadostnega števila podatkov ne moremo sklepati.

5.3.2 Menjava zatočišč
Menjava zatočišč pri navadnih netopirjih je pogosta na razdaljah tudi do 16 km in
poteka med samimi kolonijami oz. v tako imenovanem skupku kolonij in ne znotraj
kolonije (Simon in sod., 2004). Sicer pa so trajne menjave kotišč znotraj sezone redke,
samice navadnih netopirjev pa večinoma uporabljajo ista kotišča več let zapored (Simon
in sod., 2004). Zaporedno uporabo zatočišč potrjujejo tudi podatki z opazovanega
zatočišča, saj smo v letu 2014 obročkane samice našli tudi na pregledih v naslednjih
treh letih. Prisotnost štirih obročkanih živali smo potrdili tudi v naslednjih letih, kar je
bilo tudi največje skupno število obročkanih samic v času enega pregleda (CKFF,
2017).
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Spremljanje obročkanih netopirjev po letu z radiotelemetričnem spremljanjem nam je
omogočilo spremljanje menjave zatočišč. V času raziskave obročkana nuliparna samica
(SLO1A4816) je bila v letu 2015 opažena v cerkvi »Mati dobrega sveta, prosi za nas« v
Završah (Presetnik, 2015b), ki je 26 km oddaljeno od raziskovanega zatočišča na
Spodnji Polskavi in je v času pregleda dojila (Presetnik, 2015b). Ta podatek nam je dal
vpogled tudi v širši obseg območja, ki ga dosega raziskovana porodniška kolonija, na
kar smo sklepali tudi že iz podatkov iz literature (Hutterer in sod., 2005; Simon in sod.,
2004). V letu 2016 smo isto samico znova opazili na zatočišču na Spodnji Polskavi.
Selitve so pogostejše v številčno manjših kolonijah, kar lahko sicer kaže na šele
vzpostavljajočo se kolonijo (Simon in sod., 2004). V primeru spremljanega zatočišča na
Spodnji Polskavi ne verjamemo, da gre za kolonijo, ki se vzpostavlja, saj je le ta
spremljana že od leta 2006 in ni moč opaziti trenda povečevanja števila netopirjev v
zatočišču, vendar tudi ne upada. Vendar je stabilen trend te kolonije drugačen od trenda
števila navadnih netopirjev v vsej Sloveniji, ki se zmerno povečuje (Presetnik in sod.
2015). Vzrok številčne stabilnosti (v primerjavi z ostalimi kolonijami v bližini in širši
regiji (CKFF, 2014)) bi lahko bila tudi manjša dostopnost oz. številčnost plena v
okolici, torej gostota in oddaljenost primernih prehranjevališč.
Med samim telemetričnim spremljanjem sta dve izmed od šestih uspešno spremljanih
živali uporabili začasno zatočišče, ki sta ga vsaka uporabljali po dve noči zapovrstjo
(Preglednica 5). Obe samici sta bili nuliparni, medtem ko so preostale tri spremljane
samice že imele mladiče. Telemetrično spremljanje je potekalo po kotitvi, zato je bil tak
vzorec pričakovan, četudi so nekateri mladiči že lovili samostojno. Doječe samice
namreč ostajajo v zatočišču, kjer so njihovi mladiči, medtem ko so nuliparne samice
glede menjave zatočišč bolj prilagodljive.
Oba začasna zatočišča iste samice, ki smo ju določili v raziskavi, sta ležala v ozkem
območju, kjer so se nahajala tudi štiri določena prehranjevališča. Eno izmed začasnih
zatočišč je ležalo v neposredni bližini prehranjevališča, drugo je bilo od najbližjega
določenega prehranjevališča oddaljeno 1,5 km. Ker v dneh uporabe začasnih zatočišč
nismo zaznali nenadnega padca temperature, padavin in v cerkev nismo vstopali, da bi s
tem povzročili motnjo, sklepamo, da je izbira začasnega zatočišča prispevala k
zmanjšanju razdalje do posameznih prehranjevališč. Na ta vzrok izbire začasnih
zatočišč je sklepal že Audet (1990). Poleg premikov v začasna zatočišča zaradi
temperaturno bolj optimalnih pogojev je bilo le še krajšanje razdalje do prehranjevališč
prepoznano kot vzorec izbire (Audet, 1990).
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5.4

VARSTVO NAVADNEGA NETOPIRJA NA RAZISKOVANEM OBMOČJU
IN ŠIRŠE

5.4.1 Smernice za upravljanje z okolico zatočišča
Območja z visoko gostoto krešičev so za navadne netopirje pomembna, saj so ti hrošči
prevladujoč plen navadnih netopirjev (Arlettaz in Perrin, 1995; Siemers in Güttinger,
2006). Kljub temu opažanje iz celotne Evrope kažejo, da lahko velik delež prehrane
navadnih netopirjev predstavljajo tudi bramorji, murni, pajkovci ter ostali členonožci iz
odprtih okolij (npr. Pereira in sod., 2002). Ključno za ohranjanje ustreznih habitatov je
torej poznavanje lokalnih prehranskih vzorcev navadnih netopirjev na preučevanem
območju in primerno upravljanje s tako odprtimi kot gozdnimi habitati. Oboje so v
primeru kolonije na Spodnji Polskavi spremljani netopirji v času raziskave uporabljali.
Je pa res, da v našem primeru nimamo vpogleda v deleže uporabe različnih habitatov v
različnih časovnih obdobjih znotraj sezone, saj je bilo radiotelemetrično spremljanje
izvedeno le znotraj dvanajstih dni.
Podatke o izbiri prehranjevališč neke kolonije netopirjev je težko posplošiti na vse
kolonije, saj je vsaka obkrožena z lokalno specifičnim okoljem. Predvsem je to
pomembno pri vrstah, pri katerih izbira prehranjevališč ni enotna, kar navadni netopir
zagotovo je. V razmislek pa je potrebno vključiti tudi dejstvo, da med bližnjimi
zatočišči prihaja do selitev tako med sezonami kot tudi znotraj sezone prisotnosti
netopirjev. Kolonija netopirjev, ki jo preučujemo torej sestoji iz raznolikih živali, kar
lahko potrdimo s stalnim spreminjanjem števila živali v zatočišču .
Smernice za upravljanje z okolico zatočišč so mnogo bolj nejasne in vsebujejo več
spremenljivk kot tiste za varstvo zatočišč, tako zaradi kompleksnosti samega okolja kot
zaradi raznolikosti upravljavskih pristopov in večjega števila upravljavcev. Ključno je
vložiti več energije v raziskave primernih ukrepov, ki se lahko, če se izkažejo za
uspešne, predlagajo v nadaljnjih primerih, tudi v kmetijsko-okoljske programe.
V prihodnjih podpoglavjih pa vseeno podajamo, kaj se je doslej predlagalo za
upravljanje okolij navadnega netopirja in jih ocenjujemo v luči naših rezultatov oz.
razmer v Sloveniji.
5.4.1.1 Smernice za upravljanje z gozdnimi habitati v okolici zatočišča
Predlogi upravljavskih pristopov za ohranitev populacijske gostote navadnih netopirjev,
so oblikovani na podlagi predvidenega upada kvalitete prehranjevalnih habitatov
primernih za navadne netopirje. V upravljanju z gozdovi se namreč kaže trend, ki zaradi
pojava nesklenjenih krošenj omogoča močan razrast podrasti, ki je prežvekovalci ne
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omejujejo dovolj hitro (Zahn in sod., 2004). Navadni netopirji se namreč izogibajo
predelom, kjer krošnje niso sklenjene in kjer se posledično začne intenzivneje razraščati
podrast (Zahn in sod., 2004). Prvi korak upravljanja z namenom ohranjanja primernih
prehranjevalnih habitatov za navadne netopirje je tako ohranjanje gozdnih površin in
oblikovanje gozdnogospodarskih načrtov, ki bi omogočali primerno razmerje med
fazami gozda z več in manj podrasti.
Ker je izbira prehranjevališč bolj odvisna od prostorske strukture kot od vrstne sestave
gozda, se je potrebno pri upravljanju približevati takim značilnostim prehranjevališč
navadnih netopirjev: večji razmik med drevesi (>1,5-2 m), višina najnižjih vej (>10 m)
ter malo podrasti (Audet, 1990; Arlettaz 1999; Zahn in sod., 2004). Stari gozdni sestoji
so z izjemo čistin, kjer krošnje niso sklenjene in se posledično razraste podrast,
pomembni tudi zaradi dostopnosti dupel kot vira začasnih zatočišč, kot jih omenjajo
Simon in sod. (2004). Da so to zatočišča za navadne netopirje tudi pri nas, smo pokazali
tudi v naši raziskavi. S pomočjo radiotelemetrije smo določili dve začasni dnevni
zatočišči nuliparne samice. Obe začasni zatočišči sta bili najdeni v gozdu, zato gre
najverjetneje za zatočišče v duplu ali špranji v deblu ali veji.
Sestoji smreke, ki so pogosto navedeni kot okolja, ki se jim navadni netopirji izogibajo
(Arlettaz, 1999), so v našem primeru imeli drugačen pomen. Na več ugotovljenih
prehranjevališčih so se namreč v mešanem gozdu pojavljali sestoji smreke, ki so
ostanek nekdanjega pogozdovanja na Dravskem polju (Bedjanič in sod., 1999). Gozdna
tla so v njih bila brez podrasti in tako z vidika strukture primerna kot prehranjevališča
navadnih netopirjev. Res pa je, da so iglavci predstavljali zgolj manjše zaplate v sicer
mešanem gozdu in ne moremo trditi, da so se netopirji na teh zaplatah tudi
prehranjevali. To izhaja iz nenatančnosti uporabljene metode.
Vzporednice z našo raziskavo gre povleči tudi s smernicami za ohranjanje navadnih
netopirjev na Južnem Tirolskem, kjer so glavni prehranjevalni habitati navadnih
netopirjev prav intenzivno obdelani sadovnjaki in kjer se kaže trend intenzifikacije
kmetijstva v obliki sečnje visokih dreves in pokrivanja nasadov z mrežami, ki varujejo
proti toči (Drescher, 2000, 2004). Tudi v naši raziskavi je ena izmed opremljenih živali
uporabljala prehranjevalno krpo, na kateri je bila raba tal podobna – intenzivni
sadovnjaki z mrežami proti toči. Drescher (2004) si zastavlja tudi vprašanje, če netopirji
kljub preferenci visokoraslih dreves (vsaj nad 5 m) letajo in lovijo pod mrežami, ki
ščitijo nasade pred točo, saj so le ti ob straneh odprti. Eden izmed spremljanih
netopirjev v naši raziskavi se je v intenzivnem sadovnjaku prehranjeval kljub razpetim
mrežam proti toči, ki skupaj z gosto razrastjo sadnega drevja ustvarjajo dolge do 3 m
visoke tunele. Živali nismo neposredno opazovali pri lovu pod mrežami, tako da obstaja
možnost, da je šlo za lov na zaplatah trave ob sadovnjaku. S podatkom, ali je bil

73

Zamolo A. Prehranjevalni vzorci, ... porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Sp. Polskavi.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

sadovnjak sveže pokošen, ne razpolagamo, ampak to bi lahko bil razlog za izbiro
prehranjevališča, kot ga navaja tudi Arlettaz (1996).
Zaraščanje čistin v gozdu, ki ima negativen vpliv na navadne netopirje, pa lahko
pogledamo še z enega vidika. Zaraščanje pospešujejo invazivnih rastline, njihova gosta
razrast vodi v povečanje zeliščne plasti ter zmanjšuje hitrost sukcesije (Zelnik, 2012).
Pri obravnavi primernih habitatov v okolici zatočišča je ključno izpostaviti še
potencialni negativni dejavnik cestne infrastrukture, ki lahko preči tako letalne poti kot
sama prehranjevališča. V našem primeru Dravskega polja dva še ohranjena fragmenta
strnjenega gozda ležita severno in zahodno od zatočišča (oba v polmeru 6 km), a ju seka
avtocesta. Ta predstavlja oviro, ki jo morajo živali prečiti v primeru letalnih poti
usmerjenih proti severu oz. zahodu. Hkrati gre poudariti, da je prav na severni strani od
zatočišča delež gozda večji in se z oddaljevanjem še veča, saj krajina prehaja na
obronke Pohorja, ki so izrazito bolj gozdnati od južnih in vzhodnih delov, kjer
prevladujejo obdelovalne površine. Gozd, ki je vključen tudi v krajinski park Rački
ribniki – Požeg in leži na severovzhodu, pa seka železnica. Navadni netopirji so bili
opaženi kot žrtve tako železniškega kot cestnega prometa, in sicer v Nemčiji, Franciji,
na Poljskem in Slovaškem (Presetnik in sod., 2014). Pri nas sicer takšnih opažanj še ni
bilo. Sklepamo lahko, da imajo letalne poti predvsem v okoljih, kjer so živali zaradi
manjše dostopnosti primernih prehranjevališč primorane prečiti tudi prometne
infrastrukture ovire, negativen vpliv na število v koloniji. Tudi v našem primeru je
prehranjevališča treh od šestih spremljanih živali sekala večja prometna infrastruktura
(Slika 10).
5.4.1.2 Smernice za upravljanje z odprtimi habitati v okolici zatočišča
Za upravljanje odprtih okolij v bližini zatočišč navadnih netopirjev je pomembna
mozaičnost in časovni zamiki košnje (Buri in sod., 2013).
S primerjavo različnih upravljanj s travišči in analizo prisotnosti ravnokrilcev, ki so
ključni člen prehranskih verig na traviščih, sta bila ugotovljena dva osnovna predloga za
upravljanje s travišči, ki povečata tako skupno število kot diverziteto živali na traviščih
(Buri in sod., 2013). To sta zamik prve košnje po 15. juliju in puščanje nepokošenih krp
(10-20 % površine), ki so pomembne tako kot zatočišče za favno travišč pred
neposrednim uničenjem, tako kot izhodiščna točka, ki omogoča hitrejšo rekolonizacijo
živali na traviščih na celotno pokošeno površino (Buri in sod., 2013). Raziskave, ki bi
pokazala pozitivne vplive omenjenih praks na organizme v višjih trofičnih nivojih, še
niso bile izpeljane.
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Na območju naše raziskave so zemljišča razdrobljena in že z ohranjanjem trenutnega
stanja oz. preprečevanjem poenostavljanj okolja, je mozaičnost upravljanja in s tem
košnje v neki meri zagotovljena. Vsekakor so spremljani netopirji lovili tudi v odprtih
habitatih, kot tudi intenzivnih sadovnjakih, kjer je košnja prisotna. Negativen dejavnik
pa je gotovo tudi intenzifikacija kmetijstva, vključno z uporabo pesticidov.

5.4.2 Smernice za upravljanje z zatočiščem
Število navadnih netopirjev v koloniji v zatočišču v cerkvi na Spodnji Polskavi je od
začetka spremljanja 2006 stabilno, vendar ne narašča (CKFF, 2017). Obstaja možnost,
da je v preteklosti zaradi motnje ali delnega uničenja zatočišča, kolonija iz njega bila
izključena in se je ob ponovni vzpostavitvi primernih pogojev vrnil le del živali, kar je
trend, ki je bil opažen na večih uničenih ali okrnjenih kotiščih po Sloveniji (CKFF,
2017).
Varstvena usmeritev za izboljšanje zatočišča bi bila odstranitev mrež na polknih na
oknih na zvonišču. Drofenik (2015) navaja, da na podstrehi oz. zvoniku niso imeli
problemov z golobi, odstranitev mrež pa tui ne bi omogočila dostopa golobov, v
primeru njihove prisotnosti v prihodnje. Z odstranitvijo bi se izognili nepotrebni
smrtnosti netopirjev, ki skušajo vstopiti skozi reže in poginejo v medprostoru med
polkni in mrežami. Primere smrtnosti zaradi neprimerne zamreženosti potrjujejo
kadavri, ki smo jih našli tudi v naši raziskavi.
Osvetljenost cerkve je po preureditvi leta 2014 in odstranitvi reflektorja, ki je
osvetljeval severovzhodno stran, kjer so najpogosteje uporabljene preletne odprtine,
primernejša. Osvetljenost preletnih odprtin lahko vpliva na vedenje porodniške kolonije,
tako na izletavanje kot samo izbiro preletnih odprtin, kot je to bilo dokazano na primeru
malih podkovnjakov (Zagmajster, 2014).
Ker od leta 2014 redno spremljamo novo visišče porodniške skupine na podstrehi je
nujno ohraniti prehod med zvonikom in podstreho odprt. Zaradi dveh različnih visišč, je
onesnaženje z gvanom prisotno na dveh mestih. Na podstrehi bi bilo potrebno zgolj
zavarovati leseno konstrukcijo, sicer pa čiščenje gvana ni oteženo. Na zvoniku, zaradi
same arhitekture, gvano pada na zvonišče in mehanizacijo zvonov, kar bi lahko
preprečili s ponjavami ali lesenim podestom, ter s tem omogočili lažje čiščenje.
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6

SKLEPI

Z našo raziskavo smo prvič doslej našli prehranjevališča in izboljšali poznavanje
značilnosti kotišča in porodniške kolonije navadnih netopirjev (Myotis myotis) v cerkvi
sv. Štefana na Spodnji Polskavi.
Prvič smo v Sloveniji z metodo radiotelemetričnega spremljanja dobili vpogled v izbiro
prehranjevališč navadnih netopirjev, ki se je skladala s hipotezo, da bodo prevladujoči
habitatni tipi prehranjevališč gozdovi. Kar v 67 % prehranjevališč je bil gozd
prevladujoča kategorija rabe ral, od teh je v devetih primerih predstavljal več kot 50 %
površine. Razlike med pričakovano in uporabljeno dejanska rabo tal na
prehranjevališčih so bile statistično značilne, kar kaže na selektivno izbiro
prehranjevalnih habitatov, predvsem na račun pozitivne izbire gozda, medtem ko je bilo
izogibanje najbolj očitno pri urbanih okoljih. Na določenih prehranjevališčih šestih
spremljanih netopirjev vrste navadni netopir so gozdu (40 %) sledile njive (35,9 %) in
trajni travniki (13,8 %). Zanimivo je bilo opažanje prehranjevanja v intenzivnem
sadovnjaku, ki sicer v okolici ni pogosta raba tal.
Znova nam rezultati kažejo tudi na potrebo po varstvenih napotkih za vsako kolonijo
posebej – podajanje smernic bodisi k ohranjanju primernih odprtih ali pa ohranjanju
gozdnih prehranjevalnih habitatov. Vpogleda v to, kako poteka preskok v izbiri
habitatov v primeru izgube prevladujočih prehranjevalnih habitatov nimamo, pretekle
raziskave nam kažejo le, da so navadni netopirji glede izbire prehranjevalnih habitatov
lahko tudi fleksibilni (Drescher, 2004).
Z rezultati celosezonskega spremljanja mikroklimatskih razmer na zvoniku kotišča v
cerkvi na Spodnji Polskavi smo z beležniki temperature in relativne vlage potrdili
hipotezo, da temperaturne razmere kotišča sicer sledijo zunanjim spremembam vendar
je kotišče značilno toplejše. S spremljanjem dveh različnih mest zadrževanja porodniške
skupine in primerjavo s časovno in temperaturno komponento, smo temperaturo in čas
prepoznali kot dejavnik sta vsaj zmerno povezana z izbiro visišča. S tem se je tekom
raziskave odprlo nepredvideno raziskovalno vprašanje, ki smo ga skušali poglobiti ali
vsaj na podlagi opazovanega zamisliti smernice za možne nadaljnje raziskave.
Hkrati z rezultati raziskave, je bil sam poudarek tudi na izbiri metode radiotelemetrije,
saj gre za prvo tovrstno raziskavo prehranjevališč netopirjev v Sloveniji. Izpostaviti smo
skušali potrebo in pomen tovrstnih študij prehranjevalnih habitatov netopirjev, ki
stremijo k oblikovanju smernic za ohranjanje in upravljanje ne le z zatočišči, temveč
tudi s habitati v okolici, saj dostopnost prehranjevališč predstavlja enega izmed
dejavnikov, ki tvorijo mozaik, ki vpliva na populacijske trende.
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POVZETEK

Navadnega netopirja (Myotis myotis) v Sloveniji najbolj ogroža visok delež uničenih
kotišč (CKFF, 2015; Presetnik, 2015), medtem ko vpogled v ostale dejavnike, ki
vplivajo na populacijske trende te vrste, z izjemo spremljanja prezimovališč, nimamo.
Za analizo stanja izbrane vrste na nekem območju je ključno poznavanje populacijskih
trendov. Eden izmed pomembnih, a pogosto spregledanih dejavnikov, ki vpliva na
populacijsko dinamiko, je razpoložljivost prehranjevalnih habitatov.
Z radiotelemetričnim spremljanjem navadnih netopirjev iz zatočišča v cerkvi sv. Štefana
na Spodnji Polskavi smo skušali določiti vzorce v izbiri prehranjevališč navadnih
netopirjev glede na rabo tal v okolici zatočišča. Razlike med pričakovano in uporabljeno
rabo tal so bile statistično značilne, kar kaže na selektivno izbiro prehranjevalnih
habitatov, predvsem na račun gozda, kot smo predvidevali v hipotezah. Spremljani
navadni netopirji so v večini izbirali prehranjevališča, na katerih je prevladoval gozd,
saj je bil v 12 od 18 prehranjevališč gozd prevladujoč habitatni tip, od teh je v devetih
primerih predstavljal več kot 50 % površine prehranjevališča, sledila je kategorija njiva.
Gre pa prvo tovrstno raziskavo prehranjevališč netopirjev z metodo radiotelemetrije v
Sloveniji, s katero skušamo vzpodbuditi nadaljnje raziskave in izpostaviti pomen
tovrstnih študij za poznavanje biologije izbrane vrste netopirjev, kot osnovo za
učinkovito varstveno upravljanje. Pri vrsti navadni netopir je pomemben poudarek tako
na upravljanju z gozdnimi kot odprtimi habitati, saj vrsta v različnih okoljih kot
prehranjevališča uporablja oba habitatna tipa. Za slednjega je pomemben predvsem
mozaičen čas košnje, medtem ko za gozd ne toliko sama vrstna sestava kot struktura
gozda samega.
Hkrati z določevanjem prehranjevališč, smo spremljali lastnosti kotišča skupine
navadnih netopirjev – tako mikroklimatske razmere kot njihovo povezanost z izbiro
mesta zadrževanja porodniške skupine. Temperaturne razmere kotišča, ki smo jih
spremljali z beležniki temperature in vlage, so sicer sledile zunanjim spremembam
vendar je bilo kotišče značilno toplejše. Vzroke za izbiro različnih mest zadrževanja
znotraj kotišče smo z razpoložljivimi podatki naslovili in odkrili zmerno povezanost s
temperaturo, tudi časom.
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