
MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV 2022
od 22. 8. 2022 do 30. 9. 2022

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)
vas vabi k udeležbi mreženja, pregleda netopirnic, predavanj,
spremljanja izletavanj in drugih aktivnosti v sklopu dogodka

Rjavi uhati netopir Plecotus auritus - NETOPIR LETA 2022 – 2023. Partnerji BatLife Europe so za
»Netopirja leta 2022-2023« izbrali rjavega uhatega netopirja. Organizacije iz preko 35 evropskih držav
se bodo tako v letih 2022 in 2023 osredotočale na promocijo varstvenih rešitev ter na dvig javne
ozaveščenosti o tej ogroženi vrsti netopirja (avtor fotografije: Simon Zidar).

Netopirji so edini sesalci, ki so sposobni aktivnega leta. Ta unikatna sposobnost jim v kombinaciji z
eholokacijo daje izreden ekološki pomen, saj med drugim močno prispevajo k uravnavanju populacij
žuželk in drugih členonožcev v okolju. Žal pa ljudje netopirje zaradi skrivnostnega nočnega življenja
in neresničnih vraž, ki krožijo o njih, pogosto smatrajo kot neprijetne živali, ki se zapletajo v lase ali pa
nadlogo, ki se jim je zaredila na podstrešju. Zato pogosto pride do preganjanja netopirjev iz zatočišč,
uničevanja zatočišč ali celo pobijanja. Zaradi tega so danes netopirji med najbolj ogroženimi vrstami
sesalcev v Sloveniji in svetu.

Ljubljana, Maribor, Podsreda, Rihemberk, Škocjanski zatok, Vučja Gomila,
Županova jama



Mednarodno noč netopirjev koordinira organizacija Eurobats, dogodek pa po svetu poteka že vse od
leta 1997 v več kot 30 državah. Slovenija se praznovanju pridružuje že 24. leto zapored. Pri
organizaciji dogodkov MNN 2022 v Sloveniji sodelujejo številne organizacije/inštitucije/zavodi
(navedene po abecednem redu): Iniciativa Mestni Zbor, Javni zavod Krajinski park Goričko, KUD
Avgust Gašparič Vučja Gomila, KS Vučja Gomila, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor,
Mestna občina Nova Gorica, Mladinski svet Ljutomer, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo
netopirjev, Zavod Svitar, Županova jama - turistično in okoljsko društvo Grosuplje.

Porodniška skupina usnjebradega uhatega netopirja Plecotus macrobullaris v zvoniku cerkve. V
Sloveniji je prisotnih 32 vrst netopirjev, medtem ko je na svetu popisanih že 1400 vrst (avtorica
fotografije: Jasmina Kotnik).

Za ohranjanje netopirjev lahko naredimo veliko, če se o njih bolje podučimo. Z dogodki, ki jih
pripravljamo v okviru Mednarodne noči netopirjev 2022 (MNN 2022), želimo predstaviti te
zanimive sesalce, njihov način življenja ter poudariti, zakaj so ogroženi in kaj lahko sami storimo, da
jih pomagamo ohraniti. 



NOČNI LETALCI V PARKU TIVOLI
22. 8. 2022, ribnik v parku Tivoli (Ljubljana), s pričetkom ob 20:00
Lov netopirjev v mreže

Vabljeni, da se nam pridružite na javnem mreženju netopirjev, ki bo potekalo v ponedeljek, 22. 8. 2022, v
parku Tivoli v Ljubljani. Dogodek se bo pričel ob 20:00 na severozahodni strani ribnika Tivoli (blizu
Čolnarne Park Tivoli). Prepoznali nas boste po čelnih svetilkah, mrežah in netopirjih. Na dogodku se boste
lahko spoznali z metodo lovljenja netopirjev v mrežo in pobližje ogledali netopirje, če bomo kakšnega ujeli.
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen. 

Aktivnost poteka v sklopu projekta "Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 7", ki ga sofinancira Mestna občina
Ljubljana.
Kontaktna oseba: Samo Grgurevič (grgurevic.samo@gmail.com)

Program MNN 2022 
(možne so spremembe in dopolnitve programa)

DROBCI ŽIVLJENJA NETOPIRJEV Z RIHEMBERGA
27. 8. 2022, Grad Rihemberk, s pričetkom ob 19. uri
Predavanje in spremljanje izletavanj

V soboto, 27. 8. 2022, lepo vabljeni na grad Rihemberk, kjer bo ob letošnji mednarodni noči netopirjev
potekalo predavanje in opazovanje večernega izletavanja netopirjev na gradu. Več informacij glede
programa še sledi.

Za več informacij spremljajte povezavo https://www.svitar.si/ ter spletno stran in Facebook stran
Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.
Potrebne bodo prijave na: https://www.svitar.si/ (spremljajte spletno stran)

od 22. 8. 2022 do 30. 9. 2022

MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV IN AKCIJA VGASNIMO POSVEJTE
2. 9. 2022, gasilski dom v Vučji Gomili (Vučja Gomila 91), s pričetkom ob 18:30
Predavanja in opazovanje netopirjev

Vabljeni, da se nam pridružite ob mednarodni noči netopirjev in akciji Vgasnimo posvejte ter
prisluhnete predavanjem o netopirjih in svetlobnem onesnaževanju ter kako le-to vpliva na ljudi in
živali. Po predavanjih se bomo odpravili do kapele ob pokopališču, kjer bomo opazovali in poslušali
netopirje. Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani Krajinskega parka Goričko.

Organizatorji prireditve: JZ Krajinski park Goričko, KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila in KS Vučja
Gomila.
Več informacij na: gregor.domanjko@goricko.info; (02) 55 18 868



NOČ NETOPIRJEV NA KOZJANSKEM
3. 9. 2022, Grad Podsreda, s pričetkom ob 18. uri
Predavanje, demonstracija večernega mreženja, poslušanje z detektorji

Vabljeni na Mednarodno noč netopirjev v Kozjanski park, kjer se bomo pobližje spoznali s temi
enigmatičnimi sesalci in dobro prakso njihovega varovanja na gradu Podsreda. Dogodek se bo odvijal
v soboto, 3. 9. 2022, na gradu bo potekalo predavanje, demonstracija večernega mreženja in poslušanje
z detektorji.

Organizatorji dogodka: SDPVN v sodelovanju z JZ Kozjanski park.
Kontaktna oseba: Anja Bolčina (anja.bolcina@kp.gov.si)

MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV OB MIYAWAKI GOZDIČKU
10. 9. 2022, Miyawaki gozdiček (Maribor), s pričetkom ob 19:00
Predavanje, sprehod, prestrezanje eholokacijskih klicev, demonstracija mreženja

Vabljeni na večerno druženje ob Miyawaki gozdičku v Maribor. Ob 19. uri se bomo zbrali v Mariboru
pred Miyawaki gozdičkom na Ljubljanski ulici, kjer bomo spoznali koncept Miyawaki gozdička in
netopirje in od koder se bomo sprehodili do Magdalenskega parka, kjer bomo prestrezali eholokacijske
klice netopirjev.
V primeru dežja se dogodek prestavi na nadomestni termin: sobota, 17. 9. 2022

Dogodek skupaj izvajata: SDPVN in INICIATIVA MESTNI ZBOR. Dogodek je del projekta "Netopirji
v mestu!", ki ga izvaja društvo SDPVN s sofinanciranjem Mestne občine Maribor. 
Kontaktna oseba: Jasmina Kotnik (031 796 587)

KAJ BIVA V LJUBLJANSKIH NETOPIRNICAH?
12. 9. 2022, park Tivoli in okolica Koseškega bajerja (Ljubljana), pričetek ob 15:30 uri
Pregled netopirnic

Pridružite se nam in spoznajte prebivalce ljubljanskih netopirnic. Netopirnice so nadomestna zatočišča
netopirjev, ki smo jih ponudili netopirjem in jih vse od namestitve leta 2015 redno spremljamo. Skupaj
bomo ugotavljali, ali so tudi letos v njih bivali netopirji. Dobimo se ob 15:30 na parkirišču Tivoli (pri
bazenu). Prepoznali nas boste po visoki lestvi. 

Dogodek poteka v okviru projekta "Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 7", ki ga sofinancira Mestna
občina Ljubljana.
Kontaktna oseba: Pia Golob (pia.golob1@gmail.com)



Z NETOPIRJI PO ZATOKU
16. 9. 2022, Naravni rezervat Škocjanski zatok, s pričetkom ob 18. uri
Predavanje, demonstracija lova v mreže, sprehod z detektorji

Lepo vabljeni na Mednarodno noč netopirjev v Naravni rezervat Škocjanski zatok, kjer se bomo 16. 9.
ob 18:00 spoznali s temi skrivnostnimi letalci. Na kratkem predavanju se bomo spoznali z bolj
skrivnostnimi prebivalci Škocjanskega zatoka, ki letijo pod nočnim nebom, po predavanju pa si bomo
netopirje pobližje ogledali z demonstracijo lova v mreže in sprehodom z ultrazvočnimi detektorji. 

Organizatorji: SDPVN v sodelovanju z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok.
Kontaktna oseba: Jan Gojznikar (jan.gojznikar.pb@gmail.com)

NOČ NETOPIRJEV PRI ŽUPANOVI JAMI
24. 9. 2022, Županova jama, ob 15:00 dalje
Predavanje, delavnica, ogled jame, poslušanje netopirjev, spremljanje izletavanj

V soboto, 24. septembra, lepo vabljeni, da se nam pridružite na dogodku ob letošnji Mednarodni noči
netopirjev. Tekom dneva bodo potekale različne aktivnosti:
- ob 15:00 ustvarjalne delavnice z netopirčkom Brankom, pravljica in netopirske igre,
- ob 17:00 tematski ogled jame s strokovnjakom za netopirje,
- ob 18.30 predavanje o netopirjih. 
V mraku sledi poslušanje netopirjev, ki izletavajo iz jame.

Organizatorji: Županova jama - turistično in okoljsko društvo Grosuplje.

Prijave niso potrebne, dejavnosti so brezplačne, ogled jame se plača po ceniku.
Več informacij na: info@zupanovajama.si; 041 407 705



Dovoljujemo si pravico do spremembe programa. V primeru slabega vremena
bodo dogodki prestavljeni ali program spremenjen. Sprotna obvestila oziroma
spremembe bodo objavljene na spletni strani društva in na Facebook strani
društva.

Vse udeležence dogodkov naprošamo, da spoštujejo navodila in pravila
organizatorjev ter vsa priporočila NIJZ za omejevanje širjenja novega
koronavirusa.

Udeležba na dogodkih/aktivnostih na lastno odgovornost.

 

Liza Trebše, koordinatorka MNN 2022
041 594 060
netopirji@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.sdpvn-drustvo.si
Facebook stran: www.facebook.com/sdpvn 

mailto:netopirji@guest.arnes.si
http://www.facebook.com/sdpvn

