
NETOPIRJI RADENSKEGA POLJA
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje

Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00, 
Telefon: 040 655 793 (Marko Gabrovšek), 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš)

Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-pošta: info@radenskopolje.si, info@grajski-vrt.si, prenocisca.bostanj@radenskopolje.si

spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

V novembru smo v Galeriji grad Boštanj poslušali zanimovo predavanje o netopirjih. Primož 
Presetnik iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev nam je predstavil 
utrinke in zanimivosti iz življenja teh nočnih letalcev. Ker se pri svojem delu na Centru 
za kartografiranje favne in flore profesionalno ukvarja z netopirji, nam je predstavil tudi  
razširjenost in problematiko ogroženosti netopirjev na Radenskem polju.

Netopirji so med sesalci edini, ki so 
sposobni aktivnega leta. Letijo s pomočjo 
preobraženih prednjih okončin, ki se 
imenujejo prhuti. Na zadnjih nogah imajo 
ostre krempeljce s katerimi se lahko 
oprimejo tudi najmanjše gube na, na videz, 
gladki površini. Netopirji se pri visenju nič 
ne utrudijo, saj jim zgradba noge omogoča, 
da teža telesa sama stisne kremplje.

Samice malih podkovnjakov z mladiči
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Dolgokrili netopir
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Netopirji med prezimovanjem

foto: Primož PresetnikNetopirji v Sloveniji se prehranjujejo 
večinoma z žuželkami in drugimi 
členonožci. Zanimivo za Radensko polje 
pa je to, da komarji predstavljajo lep delež 
v prehrani netopirjev. Netopirji imajo razvite 
oči in z njimi dobro vidijo, vendar te niso 
glavno čutilo za vid. Razvit imajo poseben 
sistem, ki deluje kot sonar. Oddajajo 
nam neslišne klice katerih odboje zopet 
prestrežejo in tako zelo natančno določijo 
položaja svojega plena – to imenujemo 
eholokacija.

Na širšem območju Radenskega polja 
živi 17 različnih vrst netopirjev. Najbolj 
razširjena in tudi najbolj pomembna vrsta 
na tem območju je mali podkovnjak. 
Mali podkovnjaki se tukaj združujejo v 
prezimovalnih kolonijah, kakor tudi v 
porodniških gručah. Porodniške gruče 
se zadržujejo predvsem v cerkvenih 
ostrešjih na območju Radenskega polja.        

Podatkov o netopirjih, ki se zadržujejo na 
podstrešjih zasebnih hiš in gospodarskih 
poslopij nimamo. Če se netopirji zadržujejo 
pri vas doma, vas prosimo, da nam to 
sporočite na naslov objavljen na dnu te 
strani.

Za konec pa še nasvet, sprejmite netopirje 
za svoje sosede, pojedli bodo mnogo 
žuželk, ki objedajo vašo zelenjavo na vrtu 
ali pa ponoči brenčijo okrog vaše glave.

Leon Kebe




