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1 POVZETEK 
 
Stoletja so se o netopirjih, kot tudi o drugih skrivnostnih nočnih živalih, širile 
strašne zgodbe, tako da večina ljudi ob srečanju z njimi čuti nelagodje ali celo 
strah. V resnici pa to niso nobene pošasti, ki bi pile kri in se zapletale v lase, 
ampak le nežne živalice, katerim zaradi človekove dejavnosti zmanjkuje 
življenjskega prostora. Zato so netopirji po celi Evropi ogroženi in tudi zakonsko 
zavarovani. Vendar o njih vemo še zelo malo in še najmanj se verjetno ve o 
vejicatih netopirjih. 
 
Prav te netopirje sva raziskovala na gradu Rihemberk. Ugotoviti sva želela 
naslednje: 
- koliko netopirjev je v porodniški koloniji na gradu, 
- kdaj se kolonija naseli, 
- koliko časa po sončnem zahodu začnejo izletati, 
- skozi katere odprtine izletajo in 
- kdaj kolonija zapusti vhodni stolp gradu. 
 
Izletanje netopirjev sva spremljala enkrat tedensko od konca aprila do začetka 
julija, ko so zapustili grad.  
 
Ugotovila sva, da: 
• je v koloniji povprečno 267 vejicatih netopirjev, 
• se kolonija naseli v drugi polovici aprila, 
• začnejo izletati povprečno 25 minut po sončnem zahodu, srednji netopir pa 

izleti v povprečju 49 minut po zahodu sonca,  
• v oblačnem vremenu izletajo prej in v dežju ne izletajo, 
• bakle v prehodu motijo izletanje, 
• izletajo v skupinah od 3 do 9 netopirjev, 
• izletajo v glavnem le skozi vratno odprtino in ne skozi stranske line. 
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3 UVOD 
 
 
Stoletja so se o netopirjih, kot tudi o drugih skrivnostnih nočnih živalih, širile 
strašne zgodbe. V času Rimskega cesarstva so verjeli, da so netopirji v krvnem 
sorodstvu z vragom. Postali so simbol nečistega – vrag ima na slikah netopirje 
prhuti, medtem ko imajo angeli ptičja krila! Če temu dodamo še zgodbo o grofu 
Drakuli, ki se pojavlja v obliki netopirja in pije kri, nam postane jasno zakaj 
čutimo strah in nelagodje ob srečanju z netopirji. 
 
Netopirji (Chiroptera) so edini sesalci, ki jim je uspelo osvojiti zračni prostor. 
Sposobnost letenja so razvili s pomočjo letalne mrene, ki tvori prhuti. Vsi naši 
netopirji so nočni žužkojedi, ki se orientirajo in zaznavajo plen z eholokacijo. Na  
Zemlji živijo že več kot 50 milijonov let in prilagodili so se na različno okolje. 
Zadnjih 50 let pa je človek to okolje zelo spremenil. Nastala so velika mesta in 
ogromne površine se intenzivno kmetijsko obdeluje. Ta razvoj je privedel mnoge 
vrste netopirjev na rob obstanka, tako da so vse vrste netopirjev po celi Evropi 
zakonsko zavarovane. Danes postajajo vse bolj popularni in tudi midva sva se 
odločila, da bova posvetila najin prosti čas raziskovanju teh skrivnostnih živalic. 
 
Maja Zagmajster, predsednica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo 
netopirjev, nama je predlagala, da se posvetiva raziskovanju porodniške kolonije 
vejicatih netopirjev na gradu Rihemberk. Vejicati netopirji so zelo redki, v 
Sloveniji so bili odkriti šele leta 1979, raziskovati pa so jih začeli šele pred 12 
leti. In prav na gradu Rihemberk imajo veliko porodniško kolonijo – največjo 
znano v Sloveniji. Grad pa se obnavlja in netopirji se bodo verjetno morali izseliti 
še preden bomo o njih kaj več izvedeli.  
 
Z najino raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti naslednje: 
- koliko netopirjev je v porodniški koloniji, 
- kdaj se kolonija naseli v gradu, 
- koliko časa po sončnem zahodu začnejo izletati  
- skozi katere odprtine izletajo in 
- kdaj kolonija zapusti vhodni stolp gradu. 
 
Najine hipoteze so bile: 
- v porodniški koloniji je okrog 300 netopirjev, 
- kolonija se naseli v aprilu in zatočišče zapusti v septembru, 
- netopirji začnejo izletati kmalu po sončnem zahodu in 
- izletajo skozi vse odprtine stolpa. 
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4 TEORETIČNI DEL 
 

4.1 ZNAČILNOSTI VEJICATIH NETOPIRJEV 
4.1.1 UVRSTITEV V SISTEM  
(Kryštufek, 2003) 
 
Živeče netopirje (Chiroptera) delimo v dve skupini: 
- orjaški netopirji (Megachiroptera), ki jih v Evropi ni in poseljujejo le tropska 

in subtropska območja starega sveta; 
- mali netopirji (Microchiroptera), ki so kozmopoliti. V Evropi jih živi najmanj 

30 vrst, od katerih smo jih v Sloveniji ugotovili že 29. 
  
Vsi netopirji, ki živijo pri nas, pripadajo dvema družinama: 
- podkovnjaki (Rhinolophidae) so dobili ime po zapleteni kožnati tvorbi okoli 

nosnic, ki pri eholokaciji usmerja oddajajoče signale. Pri mirovanju se oviti v 
letalno mreno obesijo z nogami na strop, tako da visijo z glavo navzdol. 
Naseljujejo tropska in topla območja starega sveta. V Evropi jih živi 5 vrst; 

- gladkonosi netopirji (Vespertilionidae) imajo gobec brez kožnate tvorbe. Ob 
mirovanju zložijo letalno mreno ob straneh telesa. Pogosto počivajo s 
trebuhom na podlagi, mnoge vrste pa se zavlečejo v špranje.  Poseljujejo 
večino zemeljske oble in pripada jim tudi velika večina evropskih netopirjev. 
Znanih je 318 vrst, od katerih jih je bilo 24 zabeleženih v Sloveniji in ena 
izmed njih je tudi vejicati netopir (Myotis emarginatus).  

 

4.1.2 OPIS  
(Kryštufek, 2003) 
 
Vejicate netopirje uvrščamo med manjše predstavnike rodu navadnih netopirjev 
(Myotis). Tehtajo od 9 do 11 g, trup z glavo pa meri od 50 do 63 mm. Njihov  
volnati kožuh ima na hrbtu tribarvne dlake: v osnovi so sive, sredina je slamnato 
rumena, konica pa živo rdeče rjava. Rdeče rjav je tudi gobček vejicatih 
netopirjev,  po trebuhu pa so rumenkasto sivi. Njihovi mladiči so temnejši in sicer 
bolj dimasto sive barve. 
 
Prhuti so široke in v razponu merijo 220-245 mm. Letalna opna prhuti je temno 
sivo rjava.  
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Slika 1: kolonija vejicatih netopirjev.  

(vir: members.a1.net/naturschutz-oberwart/ fauna.htm) 
 
Vejicati netopirji imajo razmeroma kratke in široke temno sivo rjave uhlje. 
Prednji rob uhljev je izbočen, zadnji rob pa ima v višini 2/3 nad osnovo 
pravokotno zajedo. 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Zadnji rob uhlja vejicatih netopirjev ima v višini 2/3 
nad osnovo pravokotno zajedo, kar je njihova posebnost 
(angleško ime je notch-eared bat; notch = zajeda). 
(Spoelstra, K.) 
 

 

4.1.3 ŽIVLJENJSKI PROSTOR 
 
Vejicatim netopirjem najbolj ustreza topla gozdnata krajina ali grmišča na 
razkrojeni kamniti podlagi, najraje na apnencu, v bližini vode. Naselijo se tudi v 
parkih. Prezimujejo v jamah, zapuščenih rovih ipd. pri temperaturi 4,5-9°C. 
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Potrebujejo visoko zračno vlago (85-100 %). Navadno visijo posamič, redkeje v 
majhnih skupinah. Porodniške kolonije so proti severu območja razširjenosti 
vrste na toplih podstrešjih in v zvonikih, kjer je temperatura 20-25°C, celo do 
30-40°C, na jugu pa tudi v podzemskih jamah. Relativna vlažnost zraka je v 
porodniških kolonijah od 56 do 92%. (Gaisler, 1971 cit. po Kryštufek s sod., 2003; 
Pandurska-Whitcher, 2001; Petkovski in Nastov, 2003)  
 
Navadno ne potujejo dlje kot 40 km. Selitve med poletnimi in zimskimi zatočišči 
so navadno do 13,5 km, večina samic pa potuje 10-22 km daleč. Najdaljša selitev 
je 106 km (Topal, 2002 cit. po Kryštufek s sod., 2003). Radij aktivnosti je do 7,5 
km, večina pa jih lovi na površini 50-75 ha (P. Boye, cit. po Kryštufek s sod., 
2003). 
 

4.1.4 RAZMNOŽEVANJE 
 
Parjenje poteka jeseni. Porodniške kolonije nastanejo maja, samice pa v njih 
kotijo od polovice junija do začetka julija. Družijo se v velike grozde (od 80 do 
600 osebkov). Mladič je en sam. Raste hitro in po štirih tednih že lahko odleti iz 
zatočišča. Ko samice prenehajo z dojenjem, lahko zapustijo kolonijo, drugače pa 
se kolonija razide septembra. (Topal, 2002 cit. po Kryštufek s sod., 2003; 
Pandurska-Whitcher, 2001) 
 
Samice lahko  spolno dozorijo in se parijo ob koncu prvega leta, vendar ni 
dokazano, da tudi dejansko kotijo. Najdaljša življenjska doba je 16 let, 
povprečna doba pa 3,3 leta. (Topal, 2002 cit. po Kryštufek s sod., 2003) 
 

4.1.5 PREHRANA 
 
Prehranjujejo se v listopadnih in mešanih gozdovih v bližini vode. Lovijo 1-5 m nad 
tlemi ali nad vodo. Plen poberejo z listov, vejic in s tal, lovijo pa tudi leteče 
žuželke, ki jih prestrežejo z letalno mreno. Vejicati netopirji so prehranski 
specialisti. V glavnem se hranijo s pajkovci in ličinkami metuljev (gosenice), lovijo 
pa tudi mrežekrilce, kožokrilce, dvokrilce, hrošče in nočne metulje. Pogosto se 
hranijo z živalmi, ki ne letajo, pa tudi s tistimi, ki so dejavne podnevi. (Bauerova, 
1986 cit. po Kryštufek s sod., 2003; Andreas, 2002). 
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Slika 3: Vejicati netopirji imajo na jedilniku največkrat pajke.  

(vir: http://www.dasjahrbuch.de/data/online-zeitung/top_aktuell/ 
redaktionelles/Fledermaeuse/flederm.htm 

 
 

4.1.6 EHOLOKACIJA 
 
 
 
 
 
Slika 4: Delovanje eholokacije pri 
           netopirjih.  
(vir: www.batsnorthwest.org/         
batseducatortools.asp) 
 

Da se netopirji orientirajo v prostoru s pomočjo ultrazvoka je ugotovil šele 
Griffin leta 1930. Netopir med eholokacijo registrira oddani zvok in ga primerja 
z njegovim odmevom. Bližje kot je predmet, hitreje se k netopirju vrne odmev 
oddanega zvoka. Jakost zvoka je odvisna od življenjskega prostora netopirjev. 
Vrste, ki se hranijo na odprtem proizvajajo glasnejše zvoke kot vrste, ki se 
hranijo v gozdu. Kljub temu, da so lahko taki klici netopirjev glasni kot gasilska 
sirena, jih človek večinoma ne sliši, ker je njihova frekvenca za naša ušesa 
previsoka (človek zazna frekvence do 20 kHz, netopirji pa 10 – 200 kHz). Večina 
netopirjev začne klic z eno frekvenco, ki pa se potem zniža in klic se konča na 
nižji frekvenci zvoka (FM klici). Višja kot je frekvenca zvoka, več detajlov o 
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tarči izve netopir. Nižja kot je frekvenca zvoka, večji je »domet«. Ko se netopir 
bliža plenu, se gostota klicev močno poveča. (Fenton, 1991) 
 
 

 
Slika 5: Bližje kot je plen, pogostejši so eholokacijski klici. (Fenton, 1991) 
 
Eholokacijski klici vejicatega netopirja so kratki tihi signali FM tipa. Največ 
energije klica je zgoščeno okoli 55 kHz. (Ahlen, 1990; Limpens & Roschen, 1995; 
Barataud, 1996 vsi trije cit. po Kryštufek s sod., 2003). Vejicati netopirji lovijo 
hrano na različne načine, zato se razlikujejo tudi njihovi eholokacijski zvoki. Tik 
preden ulovi plen pa , tako kot večina netopirjev s FM signali, vedno proizvede 
serijo zelo hitrih in kratkih zvokov (200 zvokov na sekundo, dolžina posameznega 
zvoka 0,2 – 0,5 ms). (Schumm s sod., 1991) 
 

4.1.7 RAZŠIRJENOST 
 

 
 
 
Slika 6: Razširjenost vejicatih 
netopirjev po svetu.  
(podatki za sliko iz Chiroptera 
Specialist Group, 1996; Baker, 
1978; Kryštufek s sod., 2003; ) 
 
 

 

Vejicati netopirji so razširjeni po Srednji in južni Evropi (do približno 51.-52. 
vzporednika), Krimu, Transkavkaziji, južni Turkmeniji, Uzbekistanu, 
Tadžikistanu, Kirgiziji, Afganistanu, Iranu, Izraelu, Libanonu, Jordaniji in severni 
Afriki. Živijo tudi na nekaterih sredozemskih otokih. (Kryštufek s sod., 2003; 
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Chiroptera Specialist Group, 1996) Vrsta je razširjena na relativno velikem 
območju, vendar ne gre za sklenjeno poselitev. Vejicati netopirji so zelo redki v 
vseh državah, na severnem robu razširjenosti pa izginjajo. Nekaj primerov: 
- na Poljskem se je število vejicatih netopirjev od sredine do konca 20. stoletja 
zmanjšalo za 90%. (Kokurewicz, 1990 in Stebbings, 1986 oba cit. po Kryštufek s 
sod., 2000)  
- na Nizozemskem so našli le dve porodniški koloniji, kateri pa trenutno ne 
obstajata več. Ocenjujejo, da je na Nizozemskem 300 – 500 vejicatih netopirjev. 
(Sneep, 2003)  
- V Bolgariji so vejicati netopirji ena najredkejših vrst netopirjev saj so jih našli 
le na 30 mestih in od tega je bilo le 7 porodniških kolonij (Pandurska-Whitcher, 
2001).  
- V Armeniji jih je le 80-100, v Azerbaijanu je znana samo ena velika porodniška 
kolonija, ki šteje približno 500 samic.  (NACRES, 2004) 
 
V Sloveniji je o vejicatih netopirjih znanega le malo. Njihova prisotnost je bila 
prvič potrjena leta 1979, potem pa so podatki o njih šele po letu 1992. Do 
avgusta 2003 so vejicate netopirje našli v Sloveniji na 67 mestih, od tega so 3 
prezimovališča in 10 kotišč. Našli jih niso edino v subpanonskem območju in 
alpskem svetu. Višinski razpon najdišč je od 100 do 900 m, izjemoma pa seže do 
1600 m nm. v. Koliko je vejicatih netopirjev v Sloveniji ni znano, niti se ne ve, ali 
njihovo število z leti upada ali narašča. (Kryštufek s sod., 2003) 

 
 
Slika 7: Razširjenost vejicatega 
netopirja v Sloveniji po UTM 
kvadratih (Kryštufek s sod., 
2003) 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.8 OGROŽENOST 
 
O vejicatih netopirjih je še premalo znanega, da bi vedeli, ali so v Sloveniji 
ogroženi. Najbolj jih ogroža uničevanje zatočišč, na primer: 
preprečevanje dostopa v zatočišča (jame in drugi podzemni življenjski prostori, 

cerkvena podstrešja, zvoniki, podstrehe drugih stavb), 
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prenova stavb v neustreznem letnem času, 
uporaba za sesalce strupenih kemičnih sredstev za ohranjanje lesa na 

podstrešjih,  
vznemirjanje na kotiščih in prezimovališčih (na primer turistični obisk jam in 

gradov), 
odstranjevanje dreves z duplinami. 
Ogrožajo pa jih tudi zmanjševanje virov hrane zaradi zastrupljanja žuželk z 
insekticidi, spreminjanje načina gospodarjenja z gozdovi, saj se v njih vejicati 
netopirji prehranjujejo, ter svetlobno onesnaževanje. (Kryštufek s sod., 2003; 
Pandurska-Whitcher, 2001; Sneep, 2003) 
 
Zaradi tega sodijo vejicati netopirji med ogrožene živalske vrste (Pravilnik o 
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l. RS, št. 
82/02). Vejicati netopirji so tako kot vse vrste netopirjev zavarovani (Uredba o 
zavarovanju ogroženih živalskih vrst, Ur. l. RS, št. 56/93), varujejo pa jih tudi: 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l.  RS, št. 56/99), 
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 

njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Ur. l. RS, MP, št. 
17/99), 

- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali – Bonnska konvencija 
(Ur. l. RS, MP, št. 18/98), 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. l. RS, MP, št. 7/96), 
- DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna direktiva) 
in 

- Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (Ur. l. RS, MP, št. 22/03). 
 
Habitatna direktiva obvezuje Slovenijo, da določi posebna ohranitvena območja 
za številne ogrožene vrste, med njimi tudi vejicate netopirje (območja Natura 
2000). Ker netopirji za hrano letijo lahko precej daleč od zatočišča, bi se moralo 
varovati poleg samega zatočišča tudi njegovo okolico  (polmer vsaj 2 km) (Kervyn 
s sod., 2002). Grad Rihemberk z okolico bo verjetno eno izmed območij Natura 
2000 (Kryštufek s sod., 2003)  
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4.2 IZLETANJE NETOPIRJEV IZ ZATOČIŠČ 
 

4.2.1 ČAS IZLETANJA 
 
Čas izletanja netopirjev iz zatočišč je vezan na uro sončnega zahoda, vendar se 
od vrste do vrste zelo razlikuje. Jones in Rydel (1994) sta ugotovila, da je čas 
izletanja odvisen od: 
- oblike kril: netopirji, ki imajo ožja krila in so hitrejši letalci, lahko izletajo 

prej, saj lažje uidejo plenilcem kot netopirji, ki imajo širša krila in letajo 
počasneje; 

- vrste hrane:  netopirji, ki se hranijo z majhnimi letečimi žuželkami (v glavnem 
dvokrilci) izletajo prej, ker dobijo največ plena v mraku. Netopirji, ki se 
hranijo z veščami, neletečimi živalmi ali sadjem, dobijo hrano tudi ponoči in se 
zato s kasnejšim izletanjem izognejo plenilcem (sove, ujede). 

Vrste netopirjev, ki imajo ozka krila in zato hitro letajo, se običajno hranijo z 
majnimi žuželkami v letu. Vrste, ki pa imajo široka krila so počasnejši letalci, 
vendar je njihov let natančnejši in običajno pobirajo hrano z vejic in listov. 
 
Čas izletanja pa je odvisen tudi od: 
- stopnje brejosti samic: bolj kot je samica breja, manj je okretna in se težje 

izmakne plenilcem. Zato samice proti koncu brejosti izletajo kasneje; 
- dojenja: ko samica začne dojiti, potrebuje več energije in izleta prej, da dobi 

več hrane; 
- telesnih rezerv: netopirji, ki imajo manj telesnih rezerv izletajo prej čeprav 

s tem tvegajo, da jih ulovijo plenilci. K večji porabi telesnih rezerv lahko 
prispevajo tudi nizke temperature zraka. Bolj kot je netopir shujšan, prej bo 
zvečer izletel; 

- starosti mladičev: mladiči izletajo kasneje, dokler ne postanejo vešči letalci. 
Čez nekaj dni, ko se njihove letalne sposobnosti izboljšajo, začnejo izletati 
prej; 

- izpostavljenosti zatočišča: iz izpostavljenih zatočišč izletajo netopirji 
kasneje kot iz tistih, ki so v zavetju drevja. Med drevjem se lažje skrijejo 
pred plenilci, zato lahko izletajo prej. (Duverge s sod., 2000) 

 
Izletanje je v oblačnih nočeh prej, kadar pa dežuje ali pa je noč bolj svetla, je 
izletanje kasnejše (Shiel in Fairley, 1999). Če je kolonija večja, izvidnik prej 
izleti in samo izletanje poteka dalj časa. Dalj časa poteka izletanje tudi v slabem 
vremenu. 
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Na čas izletanja pa lahko vpliva tudi človek s svojimi aktivnostmi v bližini 
zatočišč netopirjev. Najbolj moteča so večerna osvetljevanja. Shirley je s 
sodelavci (2000) opazoval vpliv glasbenega festivala na čas izletanja netopirjev 
iz kolonije. Ugotovili so, da sam hrup ne moti toliko kot moti močno osvetljevanje. 
Dokler so bile luči prižgane, netopirji niso izletali. Tisti večer, ko so 
organizatorji upoštevali predlog o ugašanju luči, pri izletanju netopirjev ni bilo 
opaznega časovnega zamika.  
 

4.2.2 OBLIKA IZLETANJA 
 
Na začetku je izletanje netopirjev iz kolonije počasno, potem pa jih izleta vedno 
več, dokler se ne prevesi število izletelih netopirjev čez polovico. Proti koncu se 
izletanje zopet upočasni. Pravimo, da netopirji izletajo v obliki normalne 
distribucije ali porazdelitve. (Speakman s sod., 1992  cit. po Speakman s sod., 
1998). 
 
Vendar netopirji ne izletajo posamič, ampak težijo k grupiranju. Počakajo se v 
bližini izhoda iz zatočišča in izletajo v manjših skupinah. Speakman in sodelavci 
(1998) niso mogli ugotoviti, ali je to povezano z velikostjo kolonije ali ne. Za 
grupiranje so navedli dva možna razloga:  
- učinek »ozkega grla«: ker so kolonije velike zaradi velike gneče okrog izhoda 
netopirji izletajo v skupinah. Te hipoteze ne morejo potrditi, ker je bil učinek 
grupiranja pri nekaterih vrstah bolj očiten v majhnih kolonijah kot velikih; 
- zaščita pred plenilci: posamezen netopir je bolj varen v skupini, kot pa če 
izleta iz zatočišča sam, saj je manjša verjetnost, da bo plenilec dobil ravno 
njega. 
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5 RAZISKOVALNI DEL 
 

5.1 METODE 
5.1.1 OPIS OBMOČJA 
 
Branik leži v dolini vodotoka hudourniške narave z imenom Branica. Le-ta se v 
Steskah izliva v Vipavo, to pa širše gledano pomeni, da je Branik del Vipavske 
doline.  Območje Branika lahko razčlenimo na svet med severnim robom 
Komenskega Krasa, dolino Branice in gričevnatim svetom, ki ločuje dolino Branice 
od ožje Vipavske doline. (Hmeljak, 2004) 
 

 
 
Slika 8: Zemljevid Branika (MOPE – ARSO, 2004) 
 
Rihemberški grad leži na vzpetini južno od naselja Branik. Značilnost gradu je 
iztopajoč valjast stolp. Stavba je bila kot domovanje Rihemberških omenjena že 
v 12. stoletju.  Po letu 1528 (po nekaterih podatkih leta 1649) je prešel grad 
skupaj z zemljiško posestjo v dedno last rodbine Lanthieri. V njihovi lasti je grad 
ostal vse do druge svetovne vojne, ko so ga v noči z 22. na 23. 7. 1944 partizani 
minirali in požgali, da ne bi več služil sovražniku za postojanko. Vsa oprema je 
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bila uničena. Grad po vojni počasi obnavljajo, vendar še vedno niso pozidane vse 
porušene zgradbe. (Hmeljak, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Grad Rihemberk 
 
Grad Rihemberk je kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi 
gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 
81/1999, 22/2002) in hkrati eno pomembnejših zatočišč netopirjev v JZ 
Sloveniji. V gradu se pojavljajo štiri vrste (Zagmajser, ustno): mali podkovnjak 
(Rhinolophus hipposideros), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), 
vejicati netopir (Myotis emarginatus) in resasti netopir (Myotis nattereri).  Na 
gradu je več zatočišč, ki služijo netopirjem kot kotišča preko poletja,  prisotni 
pa so tudi spomladi. Kako je z netopirji jeseni še ni znano. (Zagmajster, ustno) 
Pozimi jih ni. (Vidič, ustno; Kodele Krašna, ustno) 
 
Med kotišči izstopa porodniška kolonija vejicatih netopirjev. Ocenjuje se, da 
šteje približno 300 osebkov in je največja znana porodniška kolonija v Sloveniji. 
(Kryštufek s sod., 2003) Kolonija uporablja kot kotišče vhodni stolp gradu zadnja 
3 leta (Vidič, ustno), ogrožena pa je zaradi načrtovane prenove grajskega 
kompleksa Rihemberk (Kryštufek s sod., 2003). Ker gre za izjemno pomembno 
razmnoževalno kolonijo, je grad Rihemberk z okolico uvrščen med potencialna 
območja ekološkega omrežja Natura 2000 (Kryštufek s sod., 2003).  
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Slika 10: Tloris grajskega kompleksa Rihemberk (Vidič, 2000), z označenimi 
zatočišči za netopirje.  
 

 
Slika 11: Mešana kolonija vejicatih netopirjev in mladičev velikih podkovnjakov v 
kleti severnega palacija 
 
Grad obdaja mešani gozd, skozi katerega je speljana cesta iz Branika na Kras. Na 
zahodni strani so med listavci v gozdu črni bori. Južno pod gradom je manjši 
travnik (grajski vrt). V okolici so manjši potočki, skozi Branik pa teče tudi 

   1 vhodno poslopje 
   2 stolp ob vhodu 
  3 portal v medzidju 
  4 kvadratni stolp 
  5 poslopje v medgradju 
  6 glavno stopnišče 
  7 hodnik s stopniščnim rokavom 
  8, 9 klet severnega palacija 
10 zahodni palacij 
11, 12  južni palacij 
13 stanovanjski stolp 
14 osrednji grajski stolp 
15 kapela 
16 obrambno obzidje s stolpičem 
17 drugi obrambni zid 
18, 19, 20 rondela 
21 tretji obrambni zid 
22, 23, 24 obrambni plato 
 
A cesta na grad 
B medgradje 
C grajsko dvorišče 

zatočišče velikih podkovnjakov 

zatočišče 
vejicatih 
netopirjev 

zatočišče malih 

podkovnjakov 



Persič, T. in Stanič, J. Izletanje vejicatih netopirjev … iz porodniške kolonije na gradu Rihemberk.                                           18 
       Raziskovalna naloga. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 2004. 

___________________________________________________________________________ 

 

Branica, ki je rečica hudourniškega značaja. V dolini so vinogradi in nasadi 
breskev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Ortofoto posnetek gradu Rihemberk z okolico. (MOPE – ARSO, 2004) 
 

5.1.2  TERENSKO DELO  
 
Opazovanje je potekalo enkrat tedensko od 25. 4. do 5. 7. 2003. Štela sva koliko 
netopirjev izleti skozi vrata stolpa in koliko skozi ostale odprtine. Za opazovanje 
izletanja skozi vrata stolpa sva se namestila takoj za hodnikom na desno, da sva 
imela lep razgled na odhod netopirjev in da jih pri tem nisva motila. Izletanje 
skozi stranske odprtine stolpa sva opazovala s ploščadi pred vhodom v grad. 
Stranske odprtine so bile opazovane cel večer le 25. 4., ko nama je pri štetju 
pomagal Aljaž Rijavec, ostale dneve pa le del večera (približno eno uro).   
 
Opazovati sva začela vsakič v času sončnega zahoda (v pomladnih mesecih okrog 
20.15, v poletnih pa malo kasneje) in 15 ali 20 minut po tem, ko je izletel še zadnji 
netopir, sva pregledala stolp (tabela 1). To je bilo med 21.30 in 22.30. Štetje 
netopirjev je potekalo v 5 minutnih intervalih. Štela sva tudi koliko netopirjev je 
letelo v stolp oziroma po hodniku proti stolpu.  Število netopirjev, ki so leteli v 
stolp, sva pri obdelavi podatkov odštela od skupnega števila izletelih netopirjev. 
Domnevava, da so to bili v glavnem veliki podkovnjaki, saj so bili večji od vejicatih 
netopirjev.  
 



Persič, T. in Stanič, J. Izletanje vejicatih netopirjev … iz porodniške kolonije na gradu Rihemberk.                                           19 
       Raziskovalna naloga. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 2004. 

___________________________________________________________________________ 

 

Tabela 1: Datumi opazovanj, ura sončnega zahoda ter ura začetka in konca 
opazovanja izletanja netopirjev. 
 

datum 
sončni 
zahod 

začetek 
opazovanja 

konec 
opazovanja 

 25.4. 20:03 19:20 21:10 
 4.5. 20:13 19:55 21:30 
 11.5. 20:22 20:25 21:50 
 17.5. 20:30 20:30 21:50 
 25.5. 20:38 20:45 22:00 
 31.5. 20:44 20:45 22:00 
 8.6. 20:51 20:55 22:05 
 15.6. 20:54 20:45 22:15 
 23.6. 20:57 20:45 22:10 
 5.7. 20:56 20:45 22:30 

 
 
Pri sledenju in štetju netopirjev sva si pomagala s šibko baterijsko svetilko in z 
ultrazvočnim detektorjem (bat detektor) Tranquility II, ki nama ga je posodilo 
Društvo študentov biologije. Vejicate netopirje sva sledila na frekvenci 45 kHz. 
 

 
Slika 13: Prehod skozi katerega so leteli vejicati netopirji na prosto. V ozadju so 
vhodna vrata v grad, zatočišče vejicatih netopirjev je ob vhodnih vratih desno, 
midva pa sva opazovala na mestu, ki je v spodnjem levem vogalu slike. 
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Poleg števila izletelih netopirjev sva si zabeležila tudi kdaj so pričeli netopirji 
letati v stolpu, kdaj v hodniku in kdaj je imel prvi netopir izvidniški let. 
 
Podatke o uri sončnega zahoda sva dobila v Prešernovem in Mohorjevem 
koledarju za leto 2003. 
 
V času opazovanja izletanja netopirjev sva merila tudi vlago in temperaturo 
zraka. Uporabila sva sobni vlagomer in termometer (neznana znamka). Postavila 
sva ga v režo obzidja nad katerim je večina netopirjev izletela. Temperaturo in 
vlago sva odčitala ob prihodu in nato vsake pol ure. Brez vlagomerja sva bila 24. 
4., brez termometra in vlagomerja pa 15. 6. in 23. 6., zato ti podatki v grafu 
manjkajo. Poleg temperature in vlage sva si beležila vreme (jasno, oblačno, dež,) 
in posebnosti v času opazovanja (predstave na gradu, polna luna). Deževalo je 15. 
6., polna luna je bila 11. 5., predstave na gradu pa so bile 23. 6. (sveče so bile v 
samem prehodu) in 5. 7. (prehod ni bil močno osvetljen). 
 
Podatke o vremenu sva dobila na spletni strani Urada za meteorologijo. V sredini 
maja (14. in 15. maj) je šla čez naše kraje hladna fronta. Deževalo je, pihala je 
burja in bilo je razmeroma hladno (najvišje dnevne temperature v Sloveniji od 19 
do 24°C). Proti koncu tedna (16. – 19. maj) je bilo pretežno jasno vreme in 
postopno topleje. (Markošek, 2003) Junij je presenetil z izjemno vročino, 
kakršne nismo vajeni niti sredi poletja. Povprečna temperatura zraka je bila višja 
za 4,5 do 5,5°C od povprečja 1971 – 2000. Vročina se je nadaljevala v juliju. V 
Vipavski dolini je bila povprečna najvišja dnevna temperatura 31,3°C, nad 30°C je 
bila povprečna najvišja dnevna temperatura tudi na Krasu. Velika večina julijskih 
dni je bila nadpovprečno topla in na Primorskem je odklon dosegel 6°C. (Cegnar, 
2003) 
 

5.1.3 ANALIZA PODATKOV 
 
V programu Microsoft Excel sva statistično obdelala podatke in narisala tabele 
ter grafe. Besedilo sva napisala v programu Microsoft Word.  
 
Za časovno opisovanje izletanja celotne kolonije je izlet prvega netopirja 
neprimeren, saj je čas njegovega izleta odvisen od velikosti kolonije (Avefy, 1986 
cit. po Jones in Rydell, 1994). Bolj primeren je čas izleta srednjega netopirja 
(Bullock s.sod. 1987, cit. po Petrinjak in Jokhadar, 2003;). Izračunan je bil na 
podlagi pet minutnih intervalov in števila netopirjev v intervalih. 
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Pet minutni interval, v katerem se je nahajal srednji netopir, sva delila s številom 
netopirjev v tem intervalu. Nato sva dobljeno številko množila z zaporedno 
številko srednjega netopirja v intervalu in to prištela vsoti minut predhodnih 
intervalov. Tako sva dobila čas v katerem je izletel srednji netopir (Reiter 2002, 
cit. po Petrinjak in Jokhadar, 2003 ). 
 
Za izračun povprečne temperature in vlage v času izletanja netopirjev sva 
uporabila rezultate meritev ob 20.30 in 21.00 (25. 4. in 4. 5. ) oziroma ob 21.00 in 
21.30 (od 11. 5. naprej). 
 

 
 
Slika 14: Netopirji so na tem mestu leteli preko obzidja.  
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5.2 REZULTATI 
 

5.2.1 IZLETALNE ODPRTINE 
Netopirji so izletali v glavnem skozi vratno odprtino vhodnega stolpa in 
povezovalni hodnik preko obzidja. Skozi južne strelne line sta izletela le eden do 
dva netopirja. 

 

 

 
 
 
 
 
Slika 15: Tloris grajskega 
kompleksa Rihemberk z označenimi 
zatočišči za netopirje, potjo 
izletanja vejicatih netopirjev in 
opazovalnim mestom (�).  
 

 

 

Slika 16: Vhod v grad (levo) in vratna odprtina vhodnega stolpa skozi katero so 
izletali vejicati netopirji (desno).   
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5.2.2 ŠTEVILO IZLETELIH NETOPIRJEV 
 

Prvič sva opazovala izletanje vejicatih netopirjev 25. 4. 2004. Ob prvem štetju 
jih je bilo v koloniji 45, potem pa se je njihovo število večalo do  31. 5., ko jih je 
izletelo kar 346 (graf 1). Če ne upoštevava prvega štetja, jih je bilo v koloniji v 
povprečju 267. Padec števila izletelih netopirjev 17. 5. sovpada z nižjo povprečno 
temperaturo zraka in nižjo povprečno relativno zračno vlago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: Število izletelih vejicatih netopirjev iz kolonije v vhodnem stolpu gradu 

Rihemberk (A), povprečna temperatura zraka v času izletanja (B) in 
povprečna relativna vlaga v času izletanja (C). 
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Običajno so v začetku večera izletali posamični netopirji in jih ni bilo veliko. 
Število se je povečevalo dokler ni izletela večina netopirjev, potem pa se je 
izletanje zopet umirilo (graf 2). 
 

Graf 2: Izletanje vejicatih netopirjev iz porodniške kolonije v vhodnem stolpu 
gradu Rihemberk 8. 6. 2003. 

 

Drugače pa je bilo 15. 6., ko je občasno deževalo. Kadar je deževalo, so netopirji 
prenehali z izletanjem, ko je dež prenehal pa so nadaljevali (graf 3).  

 Graf 3: Izletanje vejicatih netopirjev iz porodniške kolonije v vhodnem stolpu 
gradu Rihemberk 15. 6. 2003. 

 

Netopirji so v glavnem izletali v skupinah. V začetku in proti koncu izletanja so 
bile skupine majhne (po trije), na višku pa jih je izletelo v skupini tudi 7 – 9.   
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5.2.3 IZLETANJE NETOPIRJEV IN SONČNI ZAHOD 
 

Netopirji so se začeli spreletati v stolpu povprečno 10 minut po sončnem zahodu 
(graf 4). Izstopa 25. 4. , ko se je spreletanje začelo kar 19 minut pred zahodom 
sonca in 15. 6., ko je spreletanje začelo le dve minuti po sončnem zahodu. Tega 
dne je bilo vreme oblačno in je občasno tudi deževalo.   
 

Preverjanje svetlobe v hodniku je sledilo povprečno 14 minut za spreletanjem v 
stolpu, temu pa je kmalu sledil izvidniški let (od 1 do 4 minute zamika). Aprila je 
minilo kar 37 minut od začetka spreletanja v stolpu do izvidniškega leta, potem 
pa se je ta čas krajšal in je julija znašal le še 8 minut.  
 

 

 
Graf 4: Odnos med uro sončnega zahoda in začetkom spreletanja netopirjev v 

stolpu, izvidniškim letom in izletom srednjega netopirja.  
 
Izvidniški netopir je izletel od 10 (15. 6.) do 39 minut (17. 5.) po sončnem zahodu, 
v povprečju pa 25 minut. Srednji netopir je izletel od 36 (25. 4. ) do 66 minut (5. 
7. ) po zahodu sonca, v povprečju pa je minilo 49 minut. 
 

Čas izleta izvidnika, skupni čas izletanja in velikost kolonije (število izletelih 
netopirjev) niso očitno povezani (graf 5).  
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Graf 5: Dolžina izletanja in čas izleta izvidnika po sončnem zahodu glede na 
število izletelih netopirjev (velikost kolonije).  

 

 

 

 
 

Slika 17: Porodniška kolonija vejicatih netopirjev na stropu kleti vhodnega stolpa 
gradu Rihemberk.  
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6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 
Z raziskovanjem sva ugotovila, da se vejicati netopirji naselijo v vhodni stolp 
gradu v drugi polovici aprila. V porodniški koloniji je povprečno nekaj manj kot 
300 netopirjev, kar velja po mednarodnih merilih za srednje veliko kolonijo 
(Pandurska-Whitcher, 2001) in največjo poznano porodniško kolonijo vejicatih 
netopirjev v Sloveniji (Zagmajster, ustno).   
 
Iz stolpa izletajo v glavnem skozi odprtino v vhodnih vratih. Skozi stranske 
odprtine izletajo le posamezni netopirji. 
 
Izvidniški netopir izleta iz kolonije povprečno 25 minut po sončnem zahodu, kar 
je nekoliko pozno v primerjavi s podatki iz literature (17 minut) (Jones in Rydell, 
1994). Podatkov v literaturi je malo, zato ne moreva primerjati različnih 
avtorjev. Nikjer nisva zasledila podatka o času izleta srednjega netopirja. 
Ugotovila sva, da srednji netopir na gradu Rihemberk izleti povprečno 49 minut 
po sončnem zahodu. Podobno kot vejicati netopir se prehranjujeta tudi navadni 
netopir (Myotis myotis) in resasti netopir (Myotis nattereri). Izvidniški netopir 
navadnega netopirja izleta 34 minut po sončnem zahodu, srednji netopir pa 69. 
Resasti netopir je nekoliko hitrejši: izvidnik poleti 31 minut po zahodu sonca, 
srednji netopir pa 60 minut. (Jones in Rydell, 1994). Iz tega sklepava, da so 
rezultati, ki sva jih dobila midva, ustrezni. Na čas izletanja je vplivalo vreme. 
Kadar je deževalo, netopirji niso izletali. Take rezultate sta dobila tudi Petrinjak 
in Jokgadar (2003). V oblačnem vremenu pa je izvidnik izletel občutno prej, 
medtem ko je srednji netopir izletel ob običajnem času. Čas izletanja izvidnika 
je mogoče povezan z velikostjo kolonije (na grafu št. 5 izstopa le podatek za dan, 
ko je deževalo), ne moremo pa trditi, da zaradi večje kolonije poteka izletanje 
dalj časa.  Polna luna ni vplivala na čas izletanja netopirjev, kljub temu, da se je 
nama zdela noč zelo svetla. Presenečena sva bila tudi ob ugotovitvi, da netopirji 
izletajo v skupinah. To so ugotovili tudi Speakman in sodelavci (1998). Iz najinega 
raziskovanja ne moreva ugotoviti, kdaj so se skotili mladiči in kdaj so odleteli. 
Verjetno bi ta podatek lažje dobila, če bi izletanje opazovala vsak večer. Ko je 
zadnji netopir zapustil zatočišče, sva vsakič pregledala stolp. V njem ni bilo 
videti nobenega letečega netopirja in tudi ni bilo nič slišati (ne z najinimi ušesi ne 
z detektorjem). Mesto kolonije je bilo za tramovi, tako da nisva videla, ali so 
mladiči v stolpu (če so bili, so bili neslišni). Po končanem štetju sva v stolpu videla 
netopirje le 23. 6. Domnevava, da niso izleteli zato, ker so bile v prehodu ob 
21.55 prižgane bakle. Število izletelih netopirjev ni bilo vsak teden enako. 
Pričakovala sva, da se po prvih treh tednih ne bo več spreminjalo. Do nihanja v 
številu je lahko prišlo zato, ker so nekateri izleteli skozi odprtine, ki jih nisva 
opazovala ali pa so prenočevali kje drugje. Maja Zagmajster (ustno) jih je 
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prejšnja leta videla tudi v severnem palaciju poleg velikih podkovnjakov. Tudi v 
literaturi sva zasledila, da sta ti dve vrsti pogosto skupaj v zatočiščih (Ransome 
in Hutson, 2002) 
 
V drugi polovici julija so vejicati netopirji zapustili grad Rihemberk, zato se je 
najino raziskovanje predčasno končalo. Mogoče jim je bilo prevroče, saj so bile 
junijske in julijske temperature zraka nadpovprečno visoke (Cegnar, 2003; 
Markošek, 2003). Mogoče jih je pregnal gozdni požar, ki je 21. 7. zagorel v  
bližini gradu. Mogoče pa so julija mladiči že lahko odleteli in so zato kolonijo 
zapustile tudi samice. Če so se mladiči skotili v sredini junija, so v sredini julija 
že bili sposobni odleteti (Pandurska-Whitcher, 2001). Mogoče odletijo vsako leto 
v tem času, zato bi bilo dobro spremljati kolonijo tudi naslednja leta. 
 
Ko sva začela raziskovati, si nisva niti predstavljala, kakšne posledice bo imelo 
najino delo. Društvo za proučevanje netopirjev se je balo, da bo najemnik gradu 
nadaljeval z obnovitvenimi deli in s tem pregnal netopirje. Zato je zadevo 
prijavilo inšpekciji. Verjetno sta tudi zaradi te prijave najemnik gradu in 
odgovorni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine prisluhnila 
naravovarstvenikom. Vhodni stolp bo nekoč namenjen obiskovalcem gradu, lahko 
pa bo za netopirje namenjen kateri izmed drugih manjših stolpičev. Že letos bodo 
poskušali enega urediti tako, da bodo v njem primerne življenjske razmere za 
netopirje.  
 
Uporaben rezultat najinega raziskovanje je tudi podatek o času izletanja 
netopirjev, saj je v literaturi tej podatkov za vejicate netopirje zelo malo. Poleg 
tega sva ugotovila, da glede hrupa glasbene prireditve na gradu za netopirje niso 
zelo moteče, moti jih pa svetloba v okolici zatočišča. Najemnik gradu je to že 
naslednji teden upošteval in manj osvetlil prehod, skozi katerega so izletali 
netopirji. Podobne rezultate kot midva, je dobil tudi Shirley s sodelavci (2001).  
 
Midva sva raziskovalno nalogo končala, kar pa še ne pomeni, da se je s tem 
končalo tudi raziskovanje netopirjev na gradu Rihemberk. Raziskave letos 
nadaljuje Zavod za varstvo narave OE Nova Gorica. 
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