
Črtasti medvedek 
Callimorpha quadripunctaria  (Poda 1761) 
 
Velikost:   50 – 70 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Gozdni rob 
Koda  Nature 2000 1076 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Zgornja stran sprednjih kril je zeleno črne barve s kovinskim sijajem. Na notranjem robu kril je ozek belorumen pas. Dve 
belorumeni progi segata od zgornjega proti zunanjemu robu kril. Tretja belorumena proga je v marginalnem polju in poteka od 
apeksa do analnega kota kril in z drugo progo oblikuje črko V. Med korenom krila in drugo progo so lahko še tri temnejše in 
krajše belorumene proge. V marginalni belorumeni progi v analnem delu kril je več okroglih črnih pik, ki so lahko različno 
velike. Zgornja stran zadnjih kril je opečno rdeče barve. V submarginalnem polju so tri različno velike črne lise, v diskalnem 
polju pa je več črnih pik. Glava je svetlo rumena. Na oprsju sta dve rumeni in tri črne vzdolžne proge. Zadek je oranžno rdeč z 
majhno črno piko na vsakem segmentu. Tipalke so tenke, nitaste rahlo nazobčane in temnorjave barve. Samica je večja od 
samca in ima debelejši zadek. Barvni vzorec kril je enak pri obeh spolih. ( T. Čelik; Natura 2000 v Sloveniji – Metulji, 2005)  
Prvo navedbo o pojavljanju črtastega medvedka na ozemlju Slovenije je objavil Scopoli leta 1763. 

Razširjenost vrste 
Črtasti medvedek je srednje-južnoevropsaka vrsta. Razširjena je v južni Angliji, na Iberskem, Apeninskem in Balkanskem 
polotoku, v srednji in vzhodni Evropi, Turčiji, Egejskem otočju, Bližnjem vzhodu, Kavkazu in v južnem Turkmenistanu. Na 
severu sega areal vrste vse do Baltika. 
Po do sedaj zbranih podatkih na terenu je črtasti medvedek splošno razširjena vrsta na slovenskem prostoru. 

Teritorij vrste 
Črtasti medvedek poseljuje vlažne travnike, toploljubne in ne preveč senčne gozdne robove, pogosto pa ga opazimo tudi ob 
gozdnih poteh v listnatih in mešanih gozdovih. Poseljuje tudi območja  z robno zeliščno gozdno vegetacijo, ter zaraščajoča 
površine v bližini gozdov 
Habitat vrste:  
-   31.8      grmišča pred zaraščanjem v gozd 
- 31.871  gozdne čistine z vegetacijo visokih steblik 
- 31.872  gozdne čistine z grmovno vegetacijo 
- 37.7      Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 
- 86.41    opuščeni kamnolomi, peskokopi in gramoznice 
-    xxxx     robovi gozdnih cest 
Ekološke potrebe vrste 
Črtasti medvedek je enogeneracijska vrsta. Metulji se pojavljajo od julija do začetka septembra. Aktivni so podnevi in ponoči. 
V dopoldanskem in popoldanskem času se hranijo na rastlinah gozdnega roba. V opoldanski pripeki so manj aktivni. Čas 
parjenja je noč.  
Njihove najpomembnejše hranilne rastline so: konjska griva (Eupatorium cannabinum), navadna dobra misel (Origanum 
vulgare), smrdljivi bezek (Sanbucus enbulus), ter vrste iz rodov mete (Mentha spp.), gadovca (Echium spp.), grabljišča 
(Knautia spp.), čišljaka (Stachys spp)  in osata (Cirsium spp.). 
Grožnje: 
-    vsakoletna prezgodnja intenzivna košnja gozdnega roba v času cvetenja hranilnih rastlin,  
-    uporaba agrokemijskih sredstev pri gospodarjenju s travniki ob gozdnem robu, 
-    intenzivno zaraščanje gozdnega roba z grmovnimi in drevesnimi vrstani, 
-    pogozdovanje gozdnih jas z monokulturo smreke,  
-    urejanje gozdnih cest v času od začetka junija do konca avgusta. 
Smernice in ukrepi: 
-    Sonaravna raba gozdov in gozdnega roba s katero se ohranja naraven prehod gozda v tarvnike, 
-   pozna košnja gozdnega roba in gozdnih jas, 
-    košnja gozdnih jas in gozdnega roba na območjih z veliko populacijo le vsako drugo leto, 
-    vzdrževanje vrstno pestre vegetacije gozdnega roba. 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija črtastega medvedka najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 



Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Kožleški graben 
-  Ob regionalni cesti Selšček – Gorenje Otave 
-  Menišija 
-  Dobec in Dobška gmajna 
-  Rakov Škocjan Veliki Naravni most 
-  Kožleški graben 
-  Južno pobočje Slivnice med Cerknico in Grahovim 
-  Gorenje jezero  
- 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Bukov kozliček  
Morimus funereus 
 
Velikost:   28-38 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Bukovi in jelovo - bukovi gozdovi 
Koda Nature 2000 1089 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Telo bukovega kozlička je bolj robustno, čokat hrošč, ki je  sive ali  sivomodre barve. Tipalke so dolge in sivočrne. Na vsaki 
pokrovki ima po dve črni pegi. Za razliko od večine ostalih vrst kozličkov bukov kozliček ne leti, saj ima zakrneli drugi par 
kril pod pokrovkami.  
Tudi razvoj hrošča poteka več let. Ličinke in odrasli hrošči se prehranjujejo z lesom različnih dreves, privablja pa jih še 
posebej vonj sveže posekanih dreves bukve in jelke, v katerega samice z močnimi čeljustmi izdolbejo jamico in vanjo odlagajo 
jajčeca. Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki se prehranjujejo pod lubjem in se nato po nekaj letih zabubijo globlje v lesu. Iz bube se 
izleže odrasla žival, ki lahko živi tudi dve leti. Aktivni so od maja do julija. Je tipična gozdna žival in zato so strjeni gozdni 
kompleksi za preživetje te vrste zelo pomembni.  

Razširjenost vrste 
V srednji Evropi je vrsta znana le iz južnega dela Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske. Stari in nepotrjeni podatki obstajajo 
iz Poljske, Nemčije, Francije in Švice. Pogostejša je vrsta v jugovzhodni Evropi: od severovzhodne Italije, preko Balkanskega 
polotoka do Grčije, na vzhodu pa v Bolgariji, Moldaviji in Ukrajini. 
Število podatkov o najdbah je večje v južni in zahodni Sloveniji, kjer je vrsta tudi številčnejša. Gostota pojavljanja pada v 
smeri severovzhod. Severno od Save je vrsto težje zaslediti. 
V Sloveniji je vrsta prav zaradi razmeroma dobre ohranjenosti gozdov  pogosta, posebej na Krasu, Kočevskem in Beli Krajini. 
Na severu in severovzhodu naše države je manj pogosta, z izjemo Boča, Donačke gore, Bohorja in ohranjenih bukovih gozdov 
Kozjanskega. 
Teritorij vrste 
Ličinke in odrasli hrošči so polifagni in se prehranjujejo z lesom različnih drevesnih vrst. Odrasle privablja vonj ranjenih ali 
posekanih dreves, predvsem bukve in jelke, v katerih samice tudi odlagajo jajčeca. Ličinke se prehranjujejo pod lubjem in se 
zabubijo globlje v lesu. 
Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena in trenutno ne velja za ogroženo vrsto. 
Habitat vrste:  

- bukovi gozdovi 
- jelovo bukovi gozdovi 

Ekološke potrebe vrste 
Bukov kozliček je eden večjih in slikovitejših predstavnikov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae). Je krovna vrsta za 
številne nevretenčarje, ki za razvoj potrebujejo odmrla in podrta drevesa in trhel les. Odrasle hrošče privablja vonj ranjenih in 
posekanih dreves, pretežno bukev (Fagus silvatica), jelka (Abies alba), pa tudi hrast (Quercus sp.). Bukov kozliček je nekrilata 
žival, zaradi česar je omejena njegova mobilnost. Značilnost vrste je relativno dolga življenjska doba odraslih osebkov, ki traja 
dve leti z vmesno diapavzo. Odrasli osebki so v Sloveniji aktivni od maja do julija in jih najdemo večinoma na cestah ter na 
skladovnicah posekanih debel. Populacije v Sloveniji so na severni meji sklenjenega areala vrste. 
Grožnje: 
Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena in trenutno ne velja za ogroženo vrsto. 
- dolgo skladiščenje lesa v gozdu 
- manjšo nevarnost predstavlja tudi povpraševanje po bukovem kozličku na evropskih borzah žuželk za potrebe zbirateljstva. 

Smernice in ukrepi: 
Splošno velja, da sonaravno gospodarjenje z gozdom, bukovemu kozličku zadovoljivo ustreza, zato nujno posebni varstveni 
ukrepi niso potrebni.  
Priporočljive so naslednje dolgoročne splošne usmeritve: 
- sonaravno gospodarjenje z bukovo jelovimi gozdovi tako, da se vsaj ohranja oz. pospešuje potencialna gozdna vegetacija, 
- ohranjati je potrebno starejše bukove sestoje s 6. čl. Pravilnika o varstvu gozdov puščati zadostno količino mrtvih dreves in 
sušic bukve (delež po pravilniku naj se poveča vsaj na 5%). V ta namen se lahko tudi nastavljajo lesni ostanki večjega premera 
bukve (d > 20 cm). Sonaravno gospodarjenje s hrastovimi gozdovi tako, da se ohranja sklenjenost sestojev in dovolj starih 
dreves 



- pri morebitnih točkovnih katastrofah (vetrolomi, ledolomi …), naj se pri sanaciji pusti 15 padlih listavcev/ha, del dreves pa 
posekati na višini 50-75 cm. 
- opredelijo naj se posamezne točkovno razpršene cone brez gospodarjenja z gozdom, predvsem tam, kjer je prepoznati 
potencialni habitat vrste. Takšno drevje naj se v skladu 7 čl. Pravilnika o varstvu gozdov označi, 
- sveže posekan les v drugi polovici meseca maja, v juniju in prvi polovici meseca julija naj se čim prej pospravi iz gozda, 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-   Drvošec 
-   nad vasjo Podslivnica 
-   Javorniki  
-   Polane pri koči 
-   Rakov Škocjan 
- 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 
 



 

Človeška ribica 
Proteus anguinus 
 
Velikost:   20-30 cm, izjemoma do 40 cm 
Teritorij:  Izviri in podzemske jame 
Habitat:   Podzemske jame z vodotokom 
Koda Natura 2000 1186 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Močeril ali človeška ribica je edini predstavnik vretenčarjev v Evropi, ki stalno živi v jamah. Telo je dolgo 20-30 cm, močno 
podaljšano in okroglo, rep pa stransko sploščen. Zaradi življenja v stalni temi telo ni pigmentirano, zato je rožnatobele barve. 
Ima zelo majhne oči, ki so prekrite s kožo in z njimi zaznava le svetlobo. Okončine so kratke, na sprednjih so tri, na zadnjih pa 
dva prsta. na zatilju ima velike rožnate peresaste škrge, ki jih ohrani celo življenje. Razvoj močerilov v odrasle živali je 
svojevrstna posebnost v živalskem svetu. Samica leže jajca, ki se razvijajo več mesecev. V nadaljnjem razvoju pa se telesni 
organi razvijajo počasi, spolni pa z normalno hitrostjo. Tako razvojno posebnost, ko imajo spolno zrele živali še značilnosti 
ličink, imenujemo neotenija. 

Razširjenost vrste 
Podzemne vode dinarskega krasa od Slovenije do Hercegovine. 

Teritorij vrste 
Močerili stalno živijo v jamskih vodah s temperaturo od 8-12 ºC. Le občasno pridejo na površje v kraških izvirih ali pa jih tja 
ob močnem deževju prinese vodni tok. 
Močerili naseljujejo nekatere jame v parku, občasno pa pridejo na površje v izvirih na območju Cerkniškega jezera. 
Habitat vrste:  

- Podzemske kraške jame z vodotokom 
Ekološke potrebe vrste 
Človeška ribica je v slovenskem prostoru dobro poznana jamska žival. Je prva odkrita in opisana, obenem pa tudi največja 
jamska žival na svetu. Človeška ribica je endemit Dinarskega krasa. Živi v večjih podzemeljskih rekah in vodotokih v 
Dinarskem delu Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, skoraj do Črnogorske meje. Opisanih je več podvrst in novejše 
molekularne študije kažejo, da so to genetsko že zelo dolgo izolirane populacije. Čeprav je dvoživka, ohranja obliko ličinke 
celo življenje (neotenija). Razmnoževati se začne šele pri starosti 15 let, dočaka pa lahko preko 70 let. Hrani se z jamskimi 
vodnimi nevretenčarji. Sicer dokazano lahko zdrži brez hrane v otrplem stanju tudi po več let. 
Grožnje: 
Človeška ribica je v podzemeljskih vodah, kjer živi, na vrhu prehranjevalne verige. Naravne sovražnike ima le na izvirih, kjer 
jo lahko plenijo velike ribe. Osebki, ki jih na površje občasno izbruhajo bruhalniki ob močnih nalivih navadno propadejo. V 
podzemlju jo ogroža predvsem onesnaževanje rek ponikalnic, posredno prek zmanjševanja prehranskih virov kot tudi 
neposredno zaradi zastrupljanja. Znani so primeri, ko je zaradi onesnaženja kraških vodotokov izginila cela lokalna populacija 
človeških ribic.  
Vpliv lova, predvsem za zalaganje črnega trga s terarijskimi živalmi, ni poznan. Vendar se domneva, da je lov v te namene na 
nekaterih lokalitetah občutno zmanjšal populacije. 

Smernice in ukrepi: 
- ugotoviti in sanirati vire onesnaževanja podzemeljskih vodnih tokov v območju, 
- z dolgoročnim urbanističnim načrtovanjem doseči, da bodo izpusti, odtoki in kanalizacija v naseljih v območju primerno 
zbrani in pred izpusti ustrezno prečiščeni, 
- popularizirati ozaveščanje lokalne javnosti o problematiki odmetavanja smeti v kraška brezna in o nevarnosti izpuščanja 
odplak v podzemlje, 
- s strategijo razvoja naj se načrtuje take dejavnosti v območju, ki nimajo pomembnih vplivov na podzemlje, še zlasti na 
podzemeljske vode. 

Posebni ukrepi 
- spremljanje onesnaženosti podzemskih voda, 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - izviri Gorenje jezero 
-  Velika Ponikva 



-  Rakov Škocjan 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 

 



 
Dolgokrili netopir  
Miniopterus schreibersii 
 
Velikost:   52-68 mm. Razpon prhuti 305-342 
Teritorij:  Lokalno razširjen - redek 
Habitat:   Podzemske jame 
Koda Nature 2000  
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Srednje velik gladkonosi netopir. Glavo ima razmeroma majhno, gobček izrazito kratek, čelo pa strmo. Kratek, trikoten uhelj 
ne preseže glave. Kratek poklopec z zaobljenim vrhom je upognjen navznoter. Glavo porašča kratka, gosta in pokončna dlaka. 
Kožuh je gost in kratek, na hrbtu sivo rjav do pepelnato siv, ne trebuhu nekoliko svetlejši in pretežno siv. Mladiči so povsem 
sivi. Letalna opna kril je sivo rjava. Krilo (Prhut*) je dolga in ob telesu široka, proti koncu pa zožena in podaljšana na račun 
dolgih pstnic. Zadnje okončine in rep so razmeroma dolgi, ostroga pa podpira 1/3 prostega roba uropatagija*; zastavice ni. 
* prhut-krila 
* uropatagija -membrana, ki se razteza, med stegnenicama 
 
Razmnoževanje.  
Paritev poteka pozno poleti in jeseni. V Avstraliji traja spermatogeneza dva do tri mesece v jeseni. Po zaključku  
spermatogeneze se sperma sprosti v obmodek (velikost testisov uplahne), čemur po približno enem mesecu sledi paritev 
(Richardson 1997). Za razliko od ostalih evropskih vrst netopirjev, pri dolgokrilem netopirju paritvi sledi takojšnja ovulacija in 
oploditev ter razvoj embrija do stopnje proste blastociste. V času prezimovanja je razvoj zadržan (zadržana implantacija) in se 
nadaljuje spomladi (Štĕrba 1990). Konec junija in v začetku julija samice skotijo navadno enega mladiča, ki je ob skotitvi gol. 
Mladiči začnejo letati pri sedmih tednih, odraslo velikost pa dosežejo pri desetih tednih (Serra-Cobo 1989). Samice spolno 
dozorijo v drugem letu življenja (Dwyer 1963) in svoje mladiče pogosto povržejo v prostoru, kjer so bile skotene (Rodrigues, 
1999). Najvišja znana starost dolgokrilega netopirja je 16 let (Schober & Grimberger 1993). 
 

Razširjenost vrste 
Južna Evropa, Kavkaz, Iran, Japonska, jugovzhodna Azija, Nova Gvineja, Avstralija in Afrika. 
Najdišča so dokaj razpršena po Sloveniji, vendar so mnoga od njih zgodovinska. Pomembna zatočišča so Škocjanske jame, 
Predjame, Planinska jama, Huda luknja pri Gornjem Doliču, Belojača in grad na Goričkem. V alpski geografski regiji sta edini 
dve najdišči s samega južnega obrobja. Višinski razpon najdišč je od 100 do 700 m. 

Teritorij vrste 
Izrazito jamska vrsta, ki se prek celega leta zadržuje v podzemskih prostorih, le izjemoma se pojavlja na podstrešjih. Živi od 
nižin do 1000 m nadmorske višine. Vrsta se seli med poletnimi prebivališči, ki se nahajajo v prehransko bogatih okoljih in 
zimskimi prebivališči z relativno visoko vlago in s stalnimi ter nizkimi temperaturami. 
 
Zatočišča.  
Dolgokrili netopir je izrazito troglofilna vrsta, ki se prek celega leta zadržuje v podzemskih prostorih, le izjemoma se pojavlja 
na podstrešjih (Rodrigues 1999, Spitzenberger 2001). Vrsta se seli med poletnimi prebivališči, ki se nahajajo v prehransko 
bogatih okoljih in zimskimi prebivališči z relativno visoko vlago in s stalnimi ter nizkimi temperaturami. Na poti med temi 
prebivališči pa se osebki ustavljajo v pomladanskih in jesenskih zatočiščih (Rodrigues 1989, Serra-Cobo et al. 1998). 
Breje in doječe samice poleti oblikujejo porodniške kolonije in pri tem izbirajo prebivališča z visoko temperaturo (nad 20°C; 
Dwyer 1963). Vendar Rodrigues (1989) predvideva, da so lahko porodniška prebivališča tudi v prostorih s temperaturo 
približno 16,5°C. Temperature v prezimovališčih se v Evropi gibljejo od 4 do 15°C (Rodrigues 1989). 
 
Selitve 
Za dolgokrilega netopirja so značilne razmeroma dolge sezonske selitve, ki pogosto presegajo 100 km (Serra-Cobo et al. 1998, 
Spitzenberger 1981, 2001, Dwyer 1966, 1969, Paunović & Karapandža, v pripravi) in včasih tudi več kot 500 km (Rodrigues 
1999). Mirić (1960) poroča o obročkanem osebku dolgokrilega netopirja, ki je v štirih nočeh preletel zračno razdaljo 225 km. 
V Sloveniji predvideva Frank (1983) izmenjavo osebkov med kolonijami v Predjami in Škocjanskih jamah, Kepka (1981) pa je 
z obročkanjem dokazal selitve dolgokrilih netopirjev med avstijskimi jami nad Gradcem in slovenskimi jamami v okolici 
Gornjega Doliča (verjetno jama Huda luknja). Obročkane dolgokrile netopirje iz istih avstrijskih jam pa so našli tudi v Gradu 
in Murski soboti. 
 



 
Habitat vrste:  

- Kraške jame  
Ekološke potrebe vrste 
Je srednje velik gladkonosi netopir, ki je izrazito vezan na jame. Je migratorna vrsta, ki se seli na dolge razdalje med zimskimi 
in poletnimi zatočišči, vmes pa uporablja t.i. prehodna zatoščiča. Dolgokrili netopirji za orientacijske točke rabijo vodotoke, 
domneva se, da so reke tudi vodila med njihovimi selitvami. Čez celo leto se zadržuje v podzemskih prostorih, le izjemoma se 
pojavlja na podstrešjih. Vrsta se seli med poletnimi prebivališči, ki se nahajajo v prehransko bogatih okoljih in zimskimi 
prebivališči z relativno visoko vlago in s stalnimi ter nizkimi temperaturami. Gozd, gozdni robovi in jase so najpomembnejši 
prehranjevalni habitat dolgokrilega netopirja. V prehrani prevladujejo predvsem nočni metulji. 
Grožnje: 
Kljub razmeroma velikemu številu dolgokrilih netopirjev v Sloveniji, je vrsta zelo ogrožena zaradi: 
- vznemirjenja na kotiščih in prezimovališčih), 
- izolacije in fragmentacije habitata, 
- zmanjševanja prehranjskih virov in direktno zastrupljanje s pesticidi (insekticidi), 
- spreminjanja kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje, drugo), 
- sprememb v gospodarjenju z gozdovi, 
- urejanja vodotokov (melioracije, ravnanje strug, urejanje brežin), 
- svetlobnega onesnaževanja, 
- nenadzorovani obisk jam. 
- splošnega trenda zmanjševanja populacije v Evropi, katerega razlogi pogosto niso znani. 

Smernice in ukrepi: 
- varovanje jamskih in prehranjevalnih habitatov, 
- nadzorovan vstop v jame, 
- ohranjanje kotišč netopirjev 

Posebni ukrepi 
- omejevanje obiska v  tiste dele jame kjer vrsta prezimuje, 
- raziskovanje njegove razširjenosti in prebivališč 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 
Dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
Myotis capaccinii 
 
Velikost:   42-61 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   kraške jame 
Koda Natura 2000 1314 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Srednje velik netopir (trup z glavo meri 42-61 mm). Ovalni uhlji so zmerno dolgi, na vrhu zaobljeni, sivo rjave barve, gobček 
je rdečkasto rjav. Gost, volnat kožuh je na hrbtu rdeče rjav, na trebuhu pa belo siv, osnova dlak je temno siva. Prhut je 
razmeroma kratka in široka s sivo rjavo letalno opno, ki je ob telesu na hrbtni in trebušni strani gosto porasla s kratko rjavo 
dlako. Živi v toplih gozdnatih območjih, na apnenčasti podlagi v bližini vode. Poleti in preko zime se zateka v jame; prezimuje 
v manjših skupinah in posamezno. Hrani se nad vodo z letečimi žuželkami ali pa jih grabi z vodne gladine. Plen lovi z nogami 
in v letalno opno med zadnjima nogama. Občutljiv je na vznemirjanje v jamah in uničevanje jamskih zatočišč. 
 
Razmnoževanje 
Samci imajo povečane testise v avgustu. Porodniške kolonije lahko štejejo nekaj sto osebkov. Živali se na jamskem stropu 
zgnetejo v veliko gručo. Kotijo junija, mladič pa je en sam. Življenjska doba ni znana. 

Razširjenost vrste 
Razširjen je ob sredozemski obali Evrope in severne Afrike, Male Azije, Bližnjega in Srednjega Vzhoda ter Uzbekistana. 
Živi na Balkanskem polotoku in obali Črnega morja, južno od izliva Donave v Črno morje. Populacija dolgonogega netopirja 
živi tudi na sredozemskih otokih., 
Razširjenost  in velikost slovenske populacije ni znana, domnevno pa naj bi štela nekaj 1000 osebkov. Vrsta je redka, njihovo 
število pa je v upadanju in je občutljiva na vznemirjanje v podzemskih jamah. 
V Sloveniji spada med zelo ogroženo vrsto, kljub slabemu poznavanju in življenju vrste. 

Teritorij vrste 
Je izredno troglofilna vrsta, Pojavlja se na gozdnatih območjih s talno apnenčasto podlago v bližini voda. Vrsta je izrazito 
jamska. Prezimuje v jamah z povprečno zimsko temperaturo 6-8 stopinj  C. poletje pa preživi v jamah s povprečno temperaturo 
tudi do 26 stopinj C. 
 
Zatočišča.  
Prezimuje v jamah pri temperaturi 6-9°C (Spitzenberger & Helversen 2001). V Predjami sta ga Đulić (1959) in Frank (1970) 
našla v najhladnejših delih jame s temperaturo 3-7,4°C in relativno vlago 73-79 %. Poleti miruje v toplih jamah s temperaturo 
do 26°C. Na prezimovališčih najdemo posamezne primerke ali manjše skupine (5-7 živali). V jamah se pogosto zavleče v 
razpoke (Kryštufek 1991). Porodniške kolonije so v toplih jamah v bližini vode. Doječe samice se zgnetejo v velike skupine. 
Poletne kolonije se na zimo razkropijo (Mitchell-Jones et al. 1999). 
 
Selitve.  
Niso znane, verjetno pa se selijo med prezimovališči in poletnimi zatočišči. Paunović (1998) navaja dve najdbi obročkanih 
dolgonogih netopirjev, ki sta preletela 2 in 45 km. 
Habitat vrste:  

- kraške jame 
Ekološke potrebe vrste 
Je manjši gladkonosi netopir. Dolgonogi netopir je izrazito jamska vrsta. Ustrezajo mu topla gozdnata območja na apnencu, 
navadno v bližini vode. Je razmeroma specializirana vrsta, ki potrebuje vodo in razkrojeno podlago z votlinami in razpokami. 
Hrani se z nad vodo letečimi žuželkami ali pa jih grabi z vodne gladine. V Sloveniji je znanih le nekaj prezimovališč - Zelške 
jame, Planinska jama, Predjama, Škocjanske jame in Dimnice ter le dve znani kotišči - Škocjanske jame in Zelške jame v 
Rakovem Škocjanu. 
Grožnje: 
Vrsta je domnevno zelo ogrožena.  
- vznemirjanje v jamah, 
- izguba jamskega habitata, 
- fragmentacija habitata, 
- zmanjševanje prehranskih virov zaradi sprememb v kmetijski in gozdarski praksi, 



- svetlobno onesnaževanje. 

Smernice in ukrepi: 
- ker je edino znano poletno zatočišče te vrste novejšega datuma v Zelških jamah v Rakovem Škocjanu, naj velja ta jama s 
pripadajočo okolico za jamo z nadzorovanim vhodom.  

Posebni ukrepi 
- nadzorovan obisk jam 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Rakov Škocjan – Zelške jame 150 mladih osebkov leta 2002 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Drobni svitek  
Anisus vorticulus 
 
Velikost:   5 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Močvirni travniki in obrežja vodotokov 
Koda Natura 2000 4056 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Drobni svitek je vodni polžek. Hišica je močno sploščena, do 5 mm široka in 0,7 –0,8 mm visoka, roženorjave barve, s 5 do 
5,5 zavojev, zgornja stran je precej vdrta, spodnja stran skoraj ravna. Ustje je ovalno eliptično in večinoma poševno. 
Svitki prihajajo na površje po zrak, vendar manj pogosto kot mlakarji. Imajo plašč podaljšan v gubo, v kateri je gost splet 
krvnih žilic. Guba deluje kot škrge. 
Pozimi, ko led prekrije bivališča svitkov sprejmejo dovolj kisika preko posebne plaščeve gube, ki deluje kot škrge. Jajčeca 
odlagajo v sluzastih skupkih, iz katerih izlezejo drobni polžki.  

Razširjenost vrste 
R Slapnik navaja 8 najdišč, ki se nahajajo na Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in severovzhodni Sloveniji.  

Teritorij vrste 
Živi v čistih stoječih in počasi tekočih vodah (rokavi večjih rek) z veliko vodnega rastlinstva, redko tudi v ribnikih. Zadržuje se 
na vodnih rastlinah, na površje prihaja po zrak. Ogroženost narašča z onesnaženostjo vodotokov. 
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki 
- 53.11 Navadna trstičja 
-           Obrežja vodotokov 

Ekološke potrebe vrste 
Hišica drobnega svitka je visoka od 0,7 do 0,8 mm in do 5 mm široka. Tanko ploščata rožnato rjava hišica ima 5 do 5,5 
zavojev, ki so na zgornji in spodnji strani konveksni, z razločnim šivom. Drobni svitek živi v stoječih in počasi tekočih vodah, 
kot so mrtvice in mrtvi rokavi večjih rek, presihajoča jezera, redko tudi v ribnikih. Te vode so čiste in imajo veliko vodnega 
rastlinstva. Najraje se namreč zadržuje prav na vodnih rastlinah. Svitki prihajajo na površje po zrak, vendar manj pogosto kot 
mlakarji. Pozimi, ko led prekrije njegovo bivališče, z gubo sprejema dovolj kisika. Posebnost je tudi kri, ker je v njej rdeče 
krvno barvilo hemoglobin. Svitki odlagajo jajčeca v sluzastih skupkih in iz njih se izležjo drobni polžki. Vrsta se v Sloveniji 
pojavlja na Cerkniškem jezeru (Velika Karlovica), Ljubljanskem barju, starih rokavih Mure ter v akumulaciji Komarnik pri 
Lenartu. 
Grožnje: 
- onesnaženje vodnih rokov 
- meliorizacije in izravnave vodotokov 
- zasipavanje vodnih depresij in intenzifikacija kmetijstva vlažnih travnikov 

Smernice in ukrepi: 
- varovanje in ohranjanje mrtvic in mrtve rokave naših vodotokov 
- ohranjanje mokrotnih travnikov in obrežij 
- renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija drobnega svitka najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Razširjenost vrste v Sloveniji 



 
Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Cerkniško jezero  
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 

 



 
Drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) 
Leptodirus hochenwartii 
 
Velikost:   8-11 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Kraške jame 
Koda Natura 2000 4019 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Drobnovratnik je 8-11 mm velik hrošč. Telo zgleda sferične oblike zaradi velikega okroglega in obokano napihnjenega zadka. 
Glava in oprsje sta majhna in paličaste oblike. Celotna žival je kot vse jamske vrste nepigmentirana. Razlike v obarvanosti so 
opazne, le zaradi razlik v barvnih odtenkih hitina. Noge in tipalnice so zelo dolge, kar mu omogoča kar hitro premikanje po 
stenah in razpokah jam. Trenutno ločimo šest podvrst, v Sloveniji žive tri. Slednje lahko najlažje ločimo po velikosti. Vse tri 
vrste se ločijo tudi po genitalijah samcev. 

Razširjenost vrste 
Je prva jamska opisana vrsta hrošča na svetu. Živi le v jamah na Krasu in Dinarskem krasu Slovenije. Manjši del njegovega 
areala sega še v Italijo, v jame Tržaškega Krasa, ter na Hrvaško, v Gorski Kotar, Istro in na Velebit. 
Drobnovratnik je v jamah v Sloveniji razmeroma pogosta vrsta. Najdemo ga v jamah od Trnovskega gozda do Nanosa, 
Javornikov, Hrušice in Snežniškega pogorja, na Krasu in Podgrajskem podolju, pa tudi v jamah Tržaškega Krasa v Italiji. 
Razširjen je na krasu v okolici Grosuplja in na Kočevskem. V nekaterih jamah je redno zastopan z razmeroma velikimi 
populacijami, drugod pa številčnost populacije izjemno niha. Ker je veliko število jam biološko še neraziskanih, se bo pri 
nadaljnjih raziskavah število najdišč verjetno še povečalo. 
Razširjenost hrošča drobnovratnika je v Sloveniji relativno dobro poznana. Poznamo prek 90 nahajališč  

Teritorij vrste 
Je troglobiontska vrsta hrošča. Je vrsta razpok v jamah s temperaturo nižjo od 10°C in jo najdemo tudi v ledenicah in snežnih 
jamah. Je mrhovinar in se prehranjuje z organskimi ostanki, ki jih najde v jami. 
Habitat vrste:  

- kraške jame 
Ekološke potrebe vrste 
Drobnovratnik je prva prepoznana prava jamska žival na svetu, zato ima velik kulturno znanstven pomen. O ekologiji jamskih 
hroščev ni veliko znanega. Za jamske živali je v splošnem značilno, da so pretežno »K- strategi«, kar se nanaša predvsem na 
razmnoževalno strategijo. Take živali imajo navadno manj potomcev, oz. jajc, a so ta večja in s tem se poveča možnost 
njihovega preživetja, poleg tega take živali praviloma živijo dalj časa (več let). Drobnovratniki v Sloveniji žive v večjih in 
globljih jamah s temperaturo od 5 do 12 oC. Hrani se z organskimi ostanki, ki jih najde v jami. Navadno jih najdemo na vlažnih 
sigastih stenah zato menimo, da se pretežno prehranjujejo s filtracijo organskega drobirja, ki ga prinaša pronicajoča deževnica. 
Včasih najdemo drobnovratnike na truplih raznih poginulih živali v jamah. Zaznana je sezonskost v pogostosti pojavljanja, 
vendar ta ni zadovoljivo pojasnjena. 
Grožnje: 
Drobnovratnik je uvrščen na Rdeči seznam kot redka vrsta. 
- neposredno in posredno onesnaževanje jam z vnosom strupenih snovi, 
- onesnaževanje površinskih voda (pretiran vnos organskih in anorganskih snovi), 
- zbiralci hroščev. 

Smernice in ukrepi: 
Vrsta posebnih varstvenih ukrepov ne potrebuje. Med splošne varstvene ukrepe sodijo: 
- prepoved odlaganja smeti v kraška brezna, 
- presojanje morebitnih vplivov dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, gradnja infrastrukture, na površju nad jamskimi 
objekti z znanimi populacijami drobnovratnika. 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 
 
 
 
 
 



 

Razširjenost vrste v Sloveniji 
 

 
 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Strmška jama 
- Zelške jame 
- Gabrovška jama 
- Ulenca  
- Starkin kevderc 
- Jama pod cesto  št .1008 
- Jama v Grdem dolu – Nova Križna jama 
- Farška jama pri Bloški Polici 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Gozdni postavnež 
Hypodryas maturna  (Linnaeus 1758) 
 
Velikost:   40 - 45 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Gozdni rob suhih travnikov 
Koda Natura 2000 1052 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Zgornja stran kril je rdečkasto rjave barve. Ob zunanjem robu diskalnega polja in včasih tudi v mediani celici sprednjih kril ter 
okrog mediane celice zadnjih kril so kremasto bele lise. V postdiskalnem polju sprednjih in zadnjih kril so velike in izrazite 
rdeče lise. Na spodnji strani sprednjih in zadnjih kril je zunanji rob opečnato rdeče barve; na sprednjih krilih so kremasto bele 
submarginalne lunice različno velike, največja je nad žilo V3. Samice so večinoma večje od samcev. 

Razširjenost vrste 
Gozdni postavnež ima ponto-kaspijsko-južnosibirsko-mandžurijski tip razširjenosti. Vrsta je nesklenjeno razširjena od zahodne 
Evrope do Transbajkala in Mongolije. V Evropi se pojavlja lokalno v srednji Franciji; večji sklenjeni areal obsega južno 
Nemčijo in Poljsko, proti jugu sega do severovzhodne Bolgarije in severozahodne Makedonije ter na vzhodu do Urala. Vrsta je 
razširjena tudi v Baltskih državah, južni Finski ter južni in osrednji Švedski. 
V Sloveniji je vrsta razširjena predvsem v gozdnatih območjih kolinskega in submontanskega pasu, od Kozjaka in Pohorja na 
vzhodu do Škofjeloškega hribovja in Trnovskega gozda na zahodu. Izolirane populacije živijo v Prekmurju (okolica 
Bukovniškega jezera), Slovenskih goricah (osrednji in zahodni del), Posavskem hribovju, Suhi krajini in na Kočevskem. 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje gozdne jase in poti z vrstno pestro zeliščno in grmovno vegetacijo, predvsem v vlažnih in toplih dolinah ter 
grapah, kjer prevladujejo mladi sestoji velikega jesena (Fraxinus excelsior) in trepetlike (Populus termula). Vrsta živi tudi v 
poplavnih gozdovih. 
Habitat vrste:  
- 31.8  Grmišča pred zaraščanjem v gozd 
- 34.4  Termofilni in mezofilni gozdni robovi 
- 37.7  Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrežno visoko steblikovje 
- 43     Mešani gozdovi zmernega pasu 
- 44.3  Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah 
Ekološke potrebe vrste 
Gozdni postavnež je enogeneracijska vrsta. Odrasli osebki se pojavljajo večinoma od konca maja do začetka julija. 
Prehranjujejo se predvsem na belo cvetočih rastlinah, kot so kobulnice (Apiaceae), navadna kalina (Ligustrum vulgare) in 
dobrovita (Viburnum lantana). So dobri letalci in se pogosto spreletavajo na daljše razdalje, večinoma vzdolž gozdnih robov in 
cest. Hranilni rastlini gosenic pred hibernacijo sta veliki jesen (Fraxinus excelsior) in trepetlika (Populus termula). Samica 
odlaga jajčeca v skupinah na spodnjo stran listov nižjih, do šest metrov visokih dreves, na katerih se gosenice do zime 
skupinsko hranijo. Prezimijo v skupnih gnezdih, narejenih iz listov hranilne rastline, ki jih povežejo s svilnatimi nitmi. 
Spomladi se gosenice hranijo posamič z listi velikega jesena, trepetlike, ozkolistnega trpotca (Plantago lanceolata), 
vrednikovega jetičnika (Veronica chamaedrys), kosteničevja (Lonicera spp.) ali travniške izjevke (Succia pratensis). Manjši 
delež larv prezimuje dvakrat. 
Grožnje: 
- ntenzivno gospodarjenje z gozdom (odstranjevanje vegetacije na gozdnih robovih in pogozdovanje z iglavci) 
- intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin v bližini larvalnih habitatov. 
regulacije potokov in z njimi povezano odstranjevanje in spreminjanje strukture obrežne vegetacije 
Smernice in ukrepi: 
- košnja zeliščne vegetacije ob gozdnih robovih v vlažnih dolinah ter ob cestah v soteskah in grapah enkrat na leto, in sicer ne 
pred septembrom 
- ohranjanje naravnih vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija gozdnega postavneža najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 



 - Rakov Škocjan 
- severno nad Grahovim 
- Hruškarjev graben 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 
 



 

Hromi volnoritec 
Eriogaster catax  (Linnaeus 1758) 
 
Velikost:   50 – 60 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Suhi travniki in grmišča – črni trn (Prumus spinosa) 
Koda Natura 2000 1074 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Glava, oprsje in zadek hromega volnoritca so rumenorjavi. Zgornja stran spodnjih kril je zlatorumenorjave barve. Širok rumen 
postdiskalni pas je na obeh straneh rjavo obarvan. Marginalni pas je rdečerjavo obarvan. Bela do rumeno bela diskalna pega je 
temnorjavo obrobljena. Zgornja stran zadnjih kril je svetlo do sivorjava s temnejšimi žilami in svetlejšim marginalnim pasom. 
Spodnja stran kril je rumenorjava. Samec ima dolge glavničaste antene, ki so rdečerjave barve s svetlorumenimi zobci. Samica 
ima kratke rumenorjave glavničaste antene z zelo kratkimi svetlorumenimi zobci. Glava je temnorjava, oprsje in prvi segmenti 
zadka so rdečerjavi. Konica zadka je gosto sivodlakava. Zgornja stran spodnjih kril je rdečerjava do temnorjava Ozki 
postdiskalni pas je okrasto rumen. Marginalni pas je je širok in svetlordečerjav. Diskalna pega na krilu je enaka pri samcu in 
samici.  Zadnaj stran zadnjih kril je svetlorjave barve. Spodnja stran zadnjih kril je rdečerjava. (T.Čelik; Natura 2000 v 
Sloveniji – Metulji, 2005) 

Razširjenost vrste 
Hromi volnoritec je srednje evropska, južno evropska in vzhodno evropsaka vrsta. Razširjena je od severnega dela Iberskega 
polotoka na zahodu do Rusije na vzhodu. Na severu sega areal do severne Nemčije na jugu pa do balkanskega polotoka  in 
zahodne Azije. Na mnogih območjih ppredvsem v srednji Evropi, so populacije izumrle zato arealn njegove razširjenosti ni 
sklenjen. 

Teritorij vrste 
Hromi volnoritec poseljuje toploljubna listopadna grmišča ter gozdne jase ter robove toploljubnih listnatih gozdov v katerih 
prevladuje hrast (Quercus spp.), glog (Crataegus spp.) in črni trn (Prumus spinosa). 
Habitat vrste:  
-   31.8121    srednjeevrpopska toploljubna bazifilna grmišča s kalino in črnim trnom 
- 31.8122   submediteranska listopadna grmišča 
- 31.872     Kserotermofilni gozdni rob 
- 34.41       termofilni hrastovi gozdovi 
- 84.2         mejice in manjše skupine dreves in grmov 
Ekološke potrebe vrste 
Hromi volnoritec je enogeneracijska vrsta. Metulji se pojavljajo v septembru, oktobru in začetku novembra. Aktivni postanejo 
v poznih popoldanskih urah oziroma zgodnjih večernih urah.  Samica odlega jajčeca v ozki spirali na vejice granilnih rastlin 
gosenic. Te vrste so: hrast (Quercus spp.), glog (Crataegus spp.), črni trn (Prumus spinosa), hruška (Pyrus spp.), breza (Betula 
spp.),  topol (Populus spp.), brest (Ulmus spp.), in  navadni češmin (Berberis vulgaris). Jajčeca obda s sivorjavimi dlačicami s 
svojega zadka Vrsta prezimuje v stadiju jajčeca, Gosenice se izležejo aprila ali maja v času cvetenja črnega trna. Med vejicami 
hranilnih rastlin si spredejo svilnato skupinsko gnezdo. Ugoden habitat za gosenice so osončene in zavetrne jas, kjer je zračna 
vlagavisok. Zabubijo se v kokone na tleh oziroma v zemlji. 
Grožnje: 
-    vsakoletna prezgodnja intenzivna košnja gozdnega roba, 
-    uporaba agrokemijskih sredstev pri gospodarjenju s travniki in sadovnjaki ob gozdnem robu, 
-    pogozdovanje gozdnih jas z monokulturo smreke,  
-    sečnja mejic. 

Smernice in ukrepi: 
  -    Sonaravna raba gozdov in gozdnega roba s katero se ohranja naraven prehod gozda v travnike, 
-    pozna košnja gozdnega roba in gozdnih jas, 
-    košnja gozdnih jas in gozdnega roba na območjih z veliko populacijo le vsako drugo leto, 
-    vzdrževanje vrstno pestre vegetacije gozdnega roba. 
-    ohranjanje mejic  in drugih za varstvo potrebnih grmišč v kulturni krajini 
- 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija hromega volnoritca najbolj pogosta. 



-  

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Kamna gorica pri Cerknici - jajca 
-  območje pri kapelici med Cerknico in Rakekom - jajca 
-  Dobec pri cerkvi Sv. Lenarta - jajca 
-  Grahovske blate, mejica nad mostom Žerovniščice – nočni lov čisto frišen 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 

 



 

Navadni kapelj 
Cottus gobio 
 
Velikost:   8.18 cm 
Teritorij:  Lokalno razširjen  
Habitat:   Vodotoki in izviri 
Koda Nature 2000 1163 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Kapelj je 8-18 cm dolga riba s ploščatim, gladkim in sluzastim telesom. Glava je široka in ploščata, gobec je velik. Na robu 
škržnega poklopca je trn. Prsne plavuti so velike in pahljačaste. 
Lusk ni nima , koža po vsem telesu je gladka, brez bradavic. Usta so srednje velika in končna. Telo je svetlorjave barve z 
raznolikim vzorcem temnejših lis. Ima dve hrbtni plavuti, baza prve krajša od druge. Repna plavut je zaokrožena. Trebušni 
plavuti sta nameščeni pod prsnim in ločeni. Prsne plavuti so zelo velike in imajo nerazvejane plavutnice. V času drstitve so 
samci obarvani črno. 
Kaplji so samotarske, nočno aktivne ribe, podnevi pa se skrivajo med kamni. V času drstitve samec pod kamnom izkoplje 
jamico, samica pa ikre prilepi na spodnjo stran kamna. Samec ostane v jamici in varuje ikre vse do izvalitve 
 
Barjanski kapelj (Cottus metae) 
Zelo podoben navadnemu kaplju  je barjanski kapelj, ki ima na koži za prsnimi plavutmi številne majhne bradavice. Podobni 
so tudi predstavniki družine glavočev, ki pa imajo trebušne plavuti zrasle v eno čašasto plavut. 
Glava je široka in hrbtno-trebušno sploščena, telo pa valjasto. Lusk ni, na koži za prsnimi plavutmi so številne majhne 
bradavice. Te najlažje vidimo, če ribo za kratek čas dvignemo nad vodo. Nekateri večji osebki teh bradavic nimajo in jih le 
težko ločimo od navadnega kaplja. Usta so srednje velika in končna. Telo je svetlorjave barve z raznolikim vzorcem temnejših 
lis. Ima dve hrbtni plavuti, vendar je baza prve mnogo krajša od druge. Repna plavut je rahlo zaokrožena. Trebušni plavuti sta 
nameščeni pod prsnimi in ločeni. Prsne plavuti so zelo velike in imajo nerazvejane plavutnice. V času drstitve so samci 
obarvani črno. 
 
Zaradi novih taksonomskih spoznanj in opredelitve barjanske vrste kaplja trenutno razširjenosti navadnega kaplja ne poznamo 
dobro. Barjanski kapelj naseljuje potoke na Ljubljanskem barju, Bohinjsko Bistrico in Cerkniščico, pričakujemo pa ga lahko v 
večini pritokov Save. 
 

Razširjenost vrste 
Donavsko in Jadransko porečje – navadni kapelj 
Donavsko porečje – barjanski kapelj 

Teritorij vrste 
Kaplji so splošno razširjeni v gorskih in srednjegorskih potokih ter hitrih rekah. Zaradi novih taksonomskih spoznanj in 
opredelitve nove vrste kaplja trenutno razširjenosti navadnega kaplja ne poznamo dobro. Zagotovo naseljuje jadranske reke 
(Sočo in Rižano) ter nekatere donavske reke (Soro, morda tudi Kolpo). Kaplji so samotarske, nočno aktivne ribe, podnevi pa se 
skrivajo med kamni. V času drstitve samec pod kamnom izkoplje jamico, samica pa ikre prilepi na spodnjo stran kamna. 
Samec ostane v jamici in varuje ikre vse do izvalitve 
 
Habitat vrste:  

- Vodotoki s kamnitim dnom 
- izviri 

Ekološke potrebe vrste 
Živi v čistih, hitro tekočih vodah in v hladnih jezerih s kamnitim dnom. Drsti se februarja do maja, samica prilepi ikre na 
kamen, samec pa jih čuva do izvalitve. Hrani se z ličinkami žuželk, polži, rakci in drugimi talnimi živalmi. V Sloveniji ga 
najdemo v manjših, hitro tekočih in čistih potokih in rekah obeh porečij. 
Grožnje: 
Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena in trenutno ne velja za ogroženo vrsto. 
- onesnaženje vodotokov 
- hidromelioracije 

Smernice in ukrepi: 



- ohranjanje vodotokov v naravnem stanju 

Posebni ukrepi 
- spremljanje populacije in razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-   Cerkniščica  
-   Žerovniščica 
-   Lipsenjščica 
-   Otoški Obrh – samo pri izviru 
-   Tresenec – samo pri izviru 
-   Rak 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 

 



 

Mali podkovnjak  
Rhynolophus hipposideros 
 
Velikost:   39-50 mm, širina prhuti 290-240 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Kraške jame in stavbe 
Koda Nature 2000 1303 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Mali podkovnjak je majhen netopir in najmanjši evropski podkovnjak. Trikotni uhlji so pri vrhu zašiljeni; poklopca ni, pač pa 
je na osnovi prednjega roba širok antitragus*. Okrog nosnic je kompleksna kožna tvorba; zgornji izrastek sedla je top in komaj 
izrazit. Oči so majhne, vidno polje pa zmanjšuje kožnata podkev. Dlaka je tanka, svilnata in frfotajoča. Osnova dlake je svetlo 
rumenorjava, s temnejšimi konicami. S starostjo pa vse bolj prevladujejo rumeno rjavi toni. Trebuh je nekoliko svetlejši od 
hrbta. Mladostno dlako zamenja z odraslo avgusta. V prvem letu življenja so sivi. Samice imajo v dimljah par nepravih seskov. 
Prhut je razmeroma kratka in široka, z zaobljenimi konicami. Ob mirovanju se vedno ovijejo v letalno opno, ki je skoraj 
povsem črna. Ostroga je brez zastavice. 
* prhut-krila 
* antitragus-izrastek, na nasprotni strani od tragusa v uhlju (majhna zašiljena izboklina)    
 
Razmnoževanje 
 
Spolno zorenje samic je zelo razpotegnjeno in je odvisno od razmer v okolju. V srednji Evropi del samic spolno dozori že v 
prvem letu in se v januarju že pari, na severu pa šele v starosti 15 mesecev (Ransome 1991b). Nekatere samice dozorijo šele v 
starosti treh let. Parjenje poteka od septembra do novembra. Jajčni folikel se začne razvijati 
septembra, nakar čez zimo miruje. Oogeneza je končana v začetku aprila, nekaj tednov kasneje pa sledi ovulacija. Embrio je en 
sam, poročila o dvojčkih so izjemno redka. Brejost traja dva meseca, nanjo pa vpliva letargija. Samica doji 4-5 tednov.  
Mladiči izletavajo v začetku avgusta, ko tehtajo 3,8-4,2 g. Življenjska doba je 13-14 let, izjemoma do 18 let. Glavni vzrok 
smrti je pomanjkanje hrane. Ob poznih zimskih ohladitvah osebki poginjajo zaradi majhne telesne mase (Ransome 1991b). 

Razširjenost vrste 
Britansko otočje, srednja in južna Evropa (južno od 52. vzporednika), Ukrajina, južna Rusija, Turkestan, Mala Azija, Iran, 
Kašmir, Arabski polotok, Sudan in Eritreja. Možno je, da so srednjeazijske populacije samostojna vrsta. V Evropi je prisoten 
tudi na nekaterih sredozemskih otokih. Vzdolž severnega roba evropskega areala vrsta postopno izumira. Najdišča so iz vseh 
geografskih območij Slovenije, gostota najdb pa je majhna v subpanonskem območju in v visokogorju alpske regije. Areal se v 
glavnem prekriva z razširjenostjo jam. Višinski razpon najdišč je ca. 0-900 m, izjemoma do 1400 m. Za nekatera največja 
prezimovališča nimamo podatkov o bližini kotišč in obratno. 

Teritorij vrste 
Najpogostejši je v toplih zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem. Najbolj mu ustrezajo kraška 
območja. Zatočišča so zvoniki, podstrešja, zapuščeni rudniški rovi in podzemske jame. Če v poletnem habitatu ni primernih 
prezimovališč, se na jesen odselijo. 
Lovi predvsem nočne metulje, mladoletnice, mrežekrilce in nematocerne dvokrilce, v manjšem obsegu pa mahne hrošče. Lovi 
nizko, v počasnem letu in pogosto kroži. Plen išče v gozdu, nad vodo in nad pašniki.  
 
Zatočišča 
 
Poletna zatočišča. V srednji Evropi se breje samice vrnejo v poletna zatočišča skupaj z mladiči in nekaj odraslimi samci. 
Večina populacije je v poletnih zatočiščih od aprila do septembra. Uporabljajo podstrešja in zvonike, kjer samice tudi kotijo. 
Živali pogosto menjajo zatočišče. Na toplih mestih, kjer je tudi obilo hrane, visijo posamič, če nastopi mraz pa se bolj zgnetejo. 
Tudi doječe samice so dokaj zgnetene. V Sloveniji so kotišča na podstrešjih.  
 
Zimska zatočišča. Na severu areala (Anglija) lahko traja hibernacija od 21. avgusta do 22. junija (Ransome 1991b), nasploh 
pa začne zimsko spanje kasneje kot veliki podkovnjak in se tudi prej zbudi. Na prezimovališču zahteva visoko zračno vlago. V 
majhnih prezimovališčih  so lahko posamične živali, v večjih pa prezimujejo v skupinah. Živali so vedno razpršene in se med 
seboj ne dotikajo. Prezimujejo pri temperaturi 5-11°C; navadno 6-9°C. Koselj (2002) je v Kostanjeviški jami pozimi 
1997/1998 ugotovil negativno korelacijo med številom malih podkovnjakov in povprečno dnevno temperaturo (r = -0,74, 
p<0,001) ter povprečno temperaturo v preteklem tednu (r = -0,78, p<0,001). Mali podkovnjak izbira toplejša prezimovališča 



kot veliki, zato se pogosto zateka v večje globine jam. Na začetku in koncu hibernacije so lahko čez dan aktivni, če se jim 
obeta dober lov. V toplih nočeh izletavajo še v decembru, kasneje pa bistveno manj. 
Habitat vrste:  

- Kraške jame 
Ekološke potrebe vrste 
Mali podkovnjak je najmanjši evropski podkovnjak. Najpogostejši je v toplih zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem 
ali večjim grmičevjem. Najbolj mu ustrezajo kraška območja. Zatočišča so podzemske jame, zvoniki, podstrešja ali zapuščeni 
rovi in kleti. Vrsta se jeseni odseli le, če primernih prezimovališč ni na voljo. Mali podkovnjak izbira toplejša prezimovališča, 
zato se pogosto zateka v večje globine jam. Večina populacije je v poletnih zatočiščih od aprila do septembra. Uporabljajo 
predvsem podstrešja in zvonike, kjer samice kotijo. Hrani se predvsem z nočnimi metulji, mladoletnicami, mrežekrilci in 
majhnimi hrošči. Lovi nizko, v počasnem letu in pogosto kroži. Plen išče v gozdu, nad vodo in nad pašniki. V Sloveniji je 
najpogostejša in najbolj razširjena vrsta iz rodu podkovnjakov. Poseljuje celotno Slovenijo, razen alpskega visokogorja. Areal 
malega podkovnjaka v Sloveniji se v glavnem prekriva z razširjenostjo jam. Območje, ki je bistveno za prezimovanje te vrste 
so Zelške jame v Rakovem Škocjanu. 
Grožnje: 
- intenzivno kmetijstvo (izguba habitata), 
- neustrezna obnova zgradb (izguba zatočišč in prezimovališč), 
- nenadzorovan obisk jam,  

Smernice in ukrepi: 
- varovanje jamskih in prehranjevalnih habitatov, 
- nadzorovan vstop jam, 

Posebni ukrepi 
- omejevanje obiska v  tiste dele jame kjer vrsta prezimuje, 
- raziskovanje njegove razširjenosti in prebivališč 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Zelške jame 
-  Jama pod cesto – jamski zaliv 
- Gabrovška jama - Dobec 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Rjavi medved  
Ursus arctos 
 
Velikost:   150-250 cm, teža 100- 250 kg , samci tudi do 300 kg 
Teritorij:  Območje Notranjske in Kočevske 
Habitat:   Gozdovi, travniki 
Koda Natura 2000 1354 
Rdeči seznam SLO V  ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Poleg severnega medveda je rjavi medved največja danes živeča zver. Njegovo močno telo meri v dolžino 150-250 cm, rep 
ima kratek. Največji samci tehtajo pri nas več kot 250 kg, samice pa so občutno manjše. Je samotarska žival, ki lahko živi tudi 
do 35 let. Pri nas živi v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega visokega krasa.  
Prehrana: pretežno (90%) rastlinojed (plodovi bukve, hrasa, kostanja, leske, oreha, drena, jerebike, maline, jagode, borovnice, 
robide, hruške, jabolka, slive,…, trava, gobe,…), mravlje, mrhovina, mladiči rastlinojedov ipd. Zaradi velikosti telesa in 
pretežno rastlinske prehrane, ki ni energetsko bogata, mora medved pojesti veliko količino hrane, kar pomeni, da potrebuje 
veliko časa, da jo najde. Pri tem prehodi velike razdalje ter se seli. Zimo prespi, vendar to ni pravo zimsko spanje. Brlog, ki ne 
sme biti izpostavljen motnjam, je ključnega pomena za izbiro življenjskega prostora. To še posebej velja za samice, ki pozimi 
v njih kotijo mladiče. Na izbiro življenjski prostora močno vpliva človek. 
Rjavi medved je vrsta s pozno spolno zrelostjo in daljšim aktivnim obdobjem kot nekatere druge živali.  
Parjenje medveda poteka od sredine maja do zgodnjega julija. 
Samice so breje 6 - 7 mesecev. Kotijo na zavarovanih mestih (brlog, skalne razpoke, manjše kraške votline itd.). Skotijo 2- 3 
slepe in gluhe mladiče, ki slišijo po 2 tednih in spregledajo po 4- 5 tednih. Pri materi sesajo mleko 4 mesece, mama medvedka 
pa jih ima pod svojim okriljem 2 leti 

Razširjenost vrste 
Rjavi medved živi na velikih samotnih področjih z bogato podrastjo, v goratih predelih zmerno toplega pasu severne poloble. 
Njegov življenjski prostor so gosti gozdovi, subalpinska in alpinska območja, 
Slovenski medvedi so del alpsko - dinarsko - pindske populacije, ki zajema območje od vzhodnih Alp v Avstriji in 
severovzhodni Italiji vse do gorovja Pindos v Grčiji (Swenson in sod., 2000). Areal se tako razteza na območju naslednjih 
držav: Avstrija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Srbija, Kosovo, Albanija in Grčija 
(Swenson in sod., 2000). Slovenija se nahaja na severozahodnem robu strnjenega območja dinarske populacije medveda in je s 
tem najbolj zahodni del areala populacije rjavega medveda v Srednji Evropi. 
Osrednje območje razširjenosti medveda v Sloveniji zajema visoki kras. To je območje strnjenih mešanih gozdov z razgibanim 
in nepreglednim terenom. Najpogostejša združbaobmočja pojavljanja medveda je Abieto-Fagetum-Dinaricum v kateri 
prevladujejo bukev (Fagus silvatica) in jelka (Abies alba), v sestojih pa se mešajo tudi smreka (Picea abies), javor (Acer 
pseudoplatanus) in brest (Ulmus sp.). 
 
Teritorialno pojavljanje medveda v Sloveniji: 
-  ZAHODNI VISOKI KRAS (937 km2), ki se razteza severno od avtoceste Ljubljana - Postojna - Razdrto. Kljub temu, da je 
gozdni habitat zelo kvaliteten, še posebej na planotah Hrušica in Nanos, je gostota medvedov majhna.  
-  NOTRANJSKA (1306 km2) zajema zahodno pobočje Javornikov, Snežnik in Iško. Za ohranjanje velikih zveri je ta regija še 
posebej pomembna, saj se na svoji celotni južni meji nadaljuje v hrvaški Gorski Kotar.  
-  KOČEVSKO - BELOKRANJSKA REGIJA (2400km2) je največji del osrednjega območja medveda. Razteza se od Iške do 
Bele krajine. Z vidika ekologije ima največjo nosilno kapaciteto, a je tu medved vseeno bolj ogrožen kot na drugih dveh delih. 
Tu se namreč povečuje kmetijskih aktivnosti v gozdnatih predelih. 

Teritorij vrste 
Medvedi so samotarske živali. Odnosi med posameznimi osebki zlasti odraslimi, temeljijo na medsebojnem izogibanju, razen 
v času parjenja. Kot večina drugih velikih zveri imajo tudi medvedi velike domače okoliše in se pojavljajo v nizkih 
populacijskih gostotah. Samice svoj domači okoliš vzpostavijo ob materinem, samci pa dispergirajo. Medvedi so lahko aktivni 
podnevi in ponoči 
Rjavi medved v zimskem spanju preživi 3 ali več mesecev med katerimi zgubi 30-50 % skupne mase. Poleti in jeseni, ko so 
bogati z energijo, medvedi napolnijo rezerve masnega tkiva. V oktobru in novembru večina medvedov išče ugoden kraj za 
zimsko spanje. V večini primerov zimo prespi v brlogu ali manjši podzemski jami ali spodmolu. 
Habitat vrste:  

- gozdovi 
- gozdni rob 



- travniki 
Ekološke potrebe vrste 
Medved je naša največja zver. Rjavi medved je vsejed, vendar je večji del njegove hrane rastlinskega izvora. Potrebuje pa tudi 
beljakovinsko hrano, predvsem mrhovino, žuželke, ličinke in bube, glodavce in druge nevretenčarje. Priložnostno pleni tudi 
večje divje živali ali domače živali, zlasti drobnico. Rjavi medved potrebuje dovolj velik življenjski prostor, kot so strnjene 
gozdne površine z večjim deležem listavcev, gozdne jase, porasle zlasti z malinami, brusnicami, jagodami ter dovolj naravnih, 
od človekovih dejavnosti odmaknjenih, votlin primernih za brloge. Medvedi so aktivni preko celega dneva, sicer pa je njihova 
aktivnost odvisna od razmer v okolju in človekove aktivnosti. Dnevno, zlasti ponoči medved lahko prehodi velike razdalje, 
tudi nekaj deset kilometrov. 
Grožnje: 
- spremembe v njegovem habitatu zaradi intenzivnejših dejavnosti človeka v prostoru (širjenje naselij, turistične in rekreacijske 
dejavnosti, gradnja prometne infrastrukture, zlasti avtocest – nesreče na cestah in železnicah) 
- bojazen lokalnega prebivalstva pred povratkom medveda v historične habitate v predalpskem in alpskem območju,  
- poseganje v populacijo, ki je spremenilo starostno in spolno strukturo.  

Smernice in ukrepi: 
- vzpostaviti sistematičen monitoring rjavega medveda za celotno populacijo na ozemlju Slovenije, nadaljevanje raziskovanja 
njegove biologije in ekologije, 
- odvzem medvedov iz narave je izjemen poseg v populacijo in je tolikšen in takšen, da ne ogroža vrste ter sožitja človeka z 
medvedom. Odvzem in načrtovanje ukrepa se izvaja v skladu s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom, 
- znotraj osrednjega območja vrste se prouči vpliv krmljenja na populacijo ter se na osnovi strokovnih ugotovitev vzpostavi 
enakomerno razporejena, od naselij čim bolj oddaljena krmišča  za medvede, 
- vzpostavi se sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, zagotovi se izobraževanje, ozaveščanje. Poleg tega je potrebno odpraviti 
vse možne dejavnike, ki medvede privabljajo k naseljem, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja. V primeru ogroženosti se zagotovi 
prisotnost pooblaščene ekipe za takojšnje ukrepanje, če je to potrebno, 
- ohranitev medveda v osrednjem območju se usklajuje z načrtovanjem in usmerjanjem razvoja kmetijstva. Pri uvajanju paše se 
v osrednjem območju daje prednost govedoreji. Za pašo že prisotne živine, predvsem drobnice, morajo biti pašniki zaščiteni z 
elektro-ograjami, pastirji ali za to usposobljenimi psi. Kmetijskih zemljišč v strnjenih gozdovih se ne namenja paši živine.   
- čebelnjake se zavaruje z električnimi ograjami. Uredi se neurejena odlagališča organskih odpadkov, vključno z odpadki od 
domačih klavnih živali, 
- gozdno gospodarsko dejavnost in gradnjo gozdne infrastrukture se uskladi z ukrepi varovanja medveda. V bližini brlogov se 
gozdarska dela opravlja v času, ko je dejavnost za medvede najmanj moteča (izven obdobja med decembrom in majem). 
Ohranja se pestra zgradba gozdov z dovolj plodonosnega in odmrlega drevja, 
- dejavnosti, kot so turizem, rekreacija in nabiranje gozdnih sadežev se usmerja na določena območja, kjer so za medveda 
najmanj moteče. Ta območja naj bodo primerno oddaljena od pomembnih delov življenjskega prostora (brlogi, krmišča…),  
- pri načrtovanju gradnje infrastrukture se upošteva zahteve varovanja medveda. Lokacije načrtovanih novih infrastrukturnih 
objektov se preverja glede vpliva na pomembne dele življenjskega prostora medveda in migracijske poti vrste. Prek že 
obstoječih in načrtovanih cest, avtocest in železnic se zagotovi povezanost med populacijskimi enotami (zeleni mostovi, 
nadhodi in podhodi; vsi ti morajo biti dovolj široki), 
 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti in drugi monitoringi vrste 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Celotno območje Notranjskega regijskega parka 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 
 

 



 

Močvirski cekinček 
Lycaena dispar  (Haworth, 1803) 
 
Velikost:   31 - 40 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Močvirni travniki  
Koda Natura 2000 1060 
Rdeči seznam SLO R – redka vrsta 
 
Opis vrste 
Vrsta je največji evropski cekinček. Zgornja staran kril pri samcu je ognjeno rdeče barve, ozek marginalni pas je črn, v mediani 
celici je črna lisa. Pri samici je zgornja stran sprednjih kril manj izrazite ognjeno rdeče barve, v diskalnem pasu so črne lise, 
črn marginalni pas je širši kot pri samcih; zgornja stran zadnjih kril je črna, le širok submarginalni pas je oranžen. Spodnja 
stran sprednjih kril je pri samcu in samici oranžne barve, v postdiskalnem polju in mediani celici so belo obrobljene črne pege, 
ob notranjem robu sivega marginalnega pasu so pege črne. Spodnja stran zadnjih kril je pri obeh spolih modrosive barve, 
oranžnordeč submarginalni pas poteka od prve do šeste žile, belo obrobljene črne pege so razporejene v značilnem vzorcu. 
Samice so večinoma večje od samcev. 

Razširjenost vrste 
Močvirski cekinček ima ponto-kaspijsko – južnosibirsko - mandžurijski tip razširjenosti. Nesklenjen areal sega od Velike 
Britanije (vzhodne Anglije) in Francije, srednje in južne Evrope ter Azije do Amurja. V Evropi je vrsta na severu razširjena do 
Baltika (južna Finska), na jugu do Turčije 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje nižinske močvirne in vlažne travnike, močvirja s trstom (Phragmites australis), ločki (Juncus spp.) in šaši 
(Carex spp.), obrežja rek in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasle vodne jarke, prodišča in glinokope,opuščene in 
zarasle gramoznice ter obrobja lok. 
Habitat vrste:  

- 37.1 Nižinska visoka steblikovja 
- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.25 Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami 
- 37.715 Obrečni visoko steblikovje 
- 53.11 Navadna trstičja 
- 53.13 Rogozovja 
- 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
- 53.15 Obvodni obovi srednjevisokih trav 
- 53.16 Trstično pisanjkovje 
- 86.411 Opuščeni peskokopi, glinokopi 
- 86.412  Opuščene gramoznice 

Ekološke potrebe vrste 
Močvirski cekinček je dvogeneracijska vrsta. Metulji prve generacije se pojavljajo od druge polovic emaja do konca junija, 
druge od konca julija do septembra. V Sloveniji je možen obstoj tretje generacije, saj se še v drugi polovici septembra in 
začetku oktobra pojavljajo sveži osebki obeh spolov. Nektar srkajo predvsem na vijolični in rumenih cvetovih različnih vrst: 
špajka (Valeriana spp.), navadna krvenka (Lythrum salicaria), dolgolistna meta (Mentha longifolia), srčastolistna bolhača 
(Pulicaria dysenterica), navadni vratič (Tanacetum vulgare), grint (Senecio spp.) 
Samica odlaga jajčeca v majhnih skupinah na spodnjo stran listov hranilnih rastlin gosenic. Te so: konjska kislica (Rumex 
Hydrolapathum), vodna kislica (Rumex aquaticus), topolistna kislica (Rumex obtusifolius), kodrastolistna kislica (Rumex 
crispus) in navadna kislica (Rumex acetosa). Gosenice prezimijo in postanejo aktivne v sredini meseca maja. Zabubijo se na 
stebli ali ob osrednji listni žili na hranilni rastlini 
Grožnje: 
- hidromelioracije (izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlažnih travnikov, obsežne potopitve obrečnih delov) 
- agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij) 
- intenzifikacija kmetijske rabe travišč (gnojenje, strojna košnja, prepogosta košnja, intenzivna paša) 
urbanizacija 
Smernice in ukrepi: 
- vzdrževanje strukturno in vrstno pestre obrežne vegetacije 
- mozaična košnja in preprečevanje zaraščanja z ekstenzivno pašo in občasno košnjo (vsake 2-3 leta) v jeseni ali zgodaj 



spomladi 
- ohranjanje močvirnih travišč in vlagoljubnih grmišč 
- preprečevanje uporabe agrokemijskih sredstev v habitatih in v njihovi neposredni bližini 
- renaturacija habitatov na območjih izoliranih populacij 
- pozna košnja 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija močvirskega cekinčka najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Dolenjske blate 
-  območje Karlovice 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 
 



 

Ozki vrtenec  
Vertigo angustior 
 
Velikost:   1,8 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Nepoplavni močvirski travniki 
Koda Natura 2000 1014 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Ozki vrtenec je droben, majhen polž z levosučna hišica s 5 zavoji, 1,8 mm visoka in 0,9 mm široka. V ustju so 4-5 lamel in 
zob. Površina hišice je drobno rebrasta, rdeče rjava, svetleča. 

Razširjenost vrste 
Je evropska vrsta. Živi v Angliji, Walesu, Škotskem, Irskem, Finski, Norveški, Švedski, Belgiji, Švici, Danski, Nizozemski, 
Estoniji, Litvi, Latviji, Franciji, Liechtensteinu, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Madžarskem, Češki, Slovaški, Romuniji, Poljski, 
Belorusiji. 
Pogosta in splošna razširjena vrsta v Sloveniji. Živi v mahu in travi na vlažnih travnikih v nižinah in montanskem pasu.  

Teritorij vrste 
Ozki vretenec je prebivalec močvirnih travnikov in dolinskih logov, živi tudi v stelji obvodnih grmišč. Zadržuje se v visokih 
steblikah na zamočvirjenih vlažnih tleh, tudi na mokrotnih travnikih. Najdemo jo tudi na slanih mokriščih, pogosto v prehodni 
coni med travišči in slanim močvirjem, kjer je velika sedimentacija. Živi v šašju, med mahovi na barjih. Hišice najdemo tudi 
med rečnimi naplavinami. Pogosto živi na meji med trstičjem in močvirjem, lahko pa živi tudi v popolnoma suhih habitatih, 
kot so suhi gozdovi. 
Pomembno je, da se na poplavnih območjih ohranjajo višji predeli barij in trstišč, ki predstavljajo zavetišča ob poplavah. 
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Ozki vretenec ali ozki vijačnik je droben kopenski polž iz družine Vertiginidae. Hišica polža je levosučna, visoka 1,8 mm in 
široka 0,9mm. Ozki vretenec je prebivalec predvsem vlažnih, močvirnih travnikov in dolinskih logov, živi pa tudi v stelji 
obvodnih grmišč. Zadržuje se v visokem steblikovju na zamočvirjenih vlažnih tleh ter na mokrotnih travnikih. Najdemo ga tudi 
v šašjih in med mahovi na barjih, izjemoma v bolj suhih gozdnih habitatih. Večinoma najdemo mrtve hišice med rečnimi in 
jezerskimi naplavinami, kjer pa so odložene in to verjetno niso originalni habitati. Na območju Notranjskega regijskega parka 
se nahaja v Cerkniščici in na Dujicah. Ostala bližnja znana nahajališča so Rakov Škocjan, pred Planinsko jamo, Črna jama pri 
Postojni in Snežnik. Vrsta je evropsko razširjena, vendar je redka in ogrožena zaradi izginjanja primernih habitatov.  
Grožnje: 
V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena vrsta, zato zaenkrat ni potrebno posebno varstvo vrste. Potrebno pa je zagotoviti 
habitatno varstvo. Habitat tega polža je zelo ranljiv in dovzeten za hitre spremembe v hidroloških pogojih, spremembe pašnih 
pogojev (tolerira pašo le do neke mere) in na fizične motnje. 

Smernice in ukrepi: 
ohranjanje ključnih habitatov (travnikov s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae), rek z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenopodion rubri p.p. in Bidention p.p.), presihajočih jezer 
in obrežnega vrbovja, jelševja in jesenovja, 
- ohranjanje nizke travnate vegetacije mahov in nizkih zelišč, 
- preprečevanje izsuševanja ali poplavljanja območja, 
- na poplavnih območjih ohranjanje višjih predelov barij in trstišč, ki predstavljajo refugije ob poplavah. 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 
- ohranjanje habitata v katerem je prisoten 
 
Razširjenost vrste v Sloveniji 



 
 

 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  nepoplavno območje Cerkniškega jezera 
-  Naplavine ob Veliki Karlovici 
-  Naplavine pri Svinjski jami  
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Navadni ris  
Lynx lynx 
 
Velikost:   70-80 cm, teža do 40 kg 
Teritorij:  Notranjska, Kočevska 
Habitat:   gozd 
Koda Natura 2000 1361 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Navadni ris zraste do 130 cm v dolžino in 75 cm v višino Tehta 16-34 kg, samci pa so večji in težji od samic Ima zelo ostre 
kremplje in zobe. Njegova življenjska doba traja 12 let. Je največji izmed vseh ostalih risov. Ima svetlo rjavkasto obarvan 
kožuh, posut s temnejšimi pikami, kar mu pomaga, da se lažje zlije v drevesnih krošnjah in v listju. Po trebuhu je belkast. 
Najlažje ga prepoznamo po dolgih črnih čopkih na ušesih in zelo kratkem repu (največ do 35 cm). Lovi predvsem parkljarje, ki 
so do 4-krat večji od njega (jelene, koze, ovce), zadovolji pa se tudi z zajci in žvižgači. Risa ogrožajo živinorejci in promet 
Za to vrsto mačke so značilni čopi dolgih dlak na koncu uhljev. Kožuh imajo značilno obarvan. Prevladuje osnovna barva, ki 
variira med območji razširjenosti, posut pa je s črnimi pikami.   Črni so tudi gornji deli ušes ter konec kratkega repa.  
Razen v času parjenja je samotar. Je specializiran plenilec, ki lovi iz zasede. Najpogostejši plen so manjši parkljarji (srnjad, 
gamsi), lahko pa pleni tudi jelenjad, divje prašiče, jazbece, zajce, divje mačke ter gozdne jerebe. Gozd, v katerem živi je lahko 
prekinjen s kmetijskimi površinami. Za preživetje so ključni zadostna količina plena ter strpnost s strani ljudi. Ris je plašna 
žival in človeku ni nevaren. Na območjih, kjer je delež manjših parkljarjev majhen, je njegov glavni tekmec volk. Za njegovo 
ohranitev je nujna vzpostavitev povezave med izoliranimi populacijami v Evropi. 
Ris živi značilno samotarsko, teritorialno življenje. Velikost teritorijev je odvisna od količine razpoložljivega plena ter starosti 
in spola živali. Paritev poteka od februarja do sredine aprila. Samica skoti 1-5 mladičev, običajno pa 2-3 mladiče 

Razširjenost vrste 
Najraje ima gorsko gozdnat svet, ki se pa zaradi vpliva človeka vse bolj krči in s tem ogroža živali, ki v njem živijo. Ampak to 
ni edini razlog njegove ogroženosti. Že v starih časih so ga poznali po izrednih roparskih sposobnostih, zato so se ga bali in ga 
začeli množično iztrebljati. Kasneje so ga lovili zaradi kožuha, tako da so nastavljali razne pasti, strupe. 

Teritorij vrste 
Navadni ris (Lynx lynx) je vrsta s široko razprostranjenostjo.  
Je izrazit mesojedec, prehranjuje se predvsem s parkljasto divjadjo, povsod, kjer je ta dostopna. Sicer pa se hrani z različnimi 
vrstami zajcev, ptičev in glodavcev. Napada tudi domače živali, posebno drobnico, v Skandinaviji pa tudi udomačene severne 
jelene. 
Habitat vrste:  

- gozdovi  
Ekološke potrebe vrste 
Navadni ris je največja evropska mačka. Vrsta je nekoč poseljevala celo Evropo, danes pa se je ohranil le v majhnih izoliranih 
populacijah. Ris je bil v Sloveniji v 19. stoletju popolnoma iztrebljen. Leta 1973 je bil ris v Slovenijo ponovno naseljen s 
primerki iz Karpatov. Naselitev je bila ena najbolj uspešnih v Evropi, saj se je ris razširil po celi južni Sloveniji ter na Hrvaško. 
V zadnjih letih pa se beleži ponoven hiter upad populacije risa v Sloveniji. Ris živi v vseh prehodnih oblikah gozdov, terenih in 
podnebju. Najraje živi v visokem gozdu z veliko podrasti, kjer tvorita znaten delež dreves jelka in smreka. Ris je izključno 
mesojed. Temeljna prehrana so rastlinojedi parkljarji, zlasti srnjad, gamsi in mufloni. Dopolnilni delež v njegovi prehrani so 
glodavci, zajci in ptice. Redkeje se loti tudi večjih živali, kot so jelenjad in divji prašiči. Ris plen lovi iz zasede ali z 
zalezovanjem po tleh. Ris je samotarska in izrazito teritorialna vrsta. Teritoriji samcev in samic se običajno prekrivajo.  
Grožnje: 
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Priloga 3) opredeljuje navadnega risa kot 
izumrlega, novo naseljena populacija te vrste, pa je označena kot prizadeta vrsta. Po »Habitatni direktivi« je uvrščen v dodatka 
II in IV, ki pomenita živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna varstvena 
območja (dodatek II) ter živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati. Številčnost risa je 
odvisna predvsem od plena. Ogroža ga predvsem intenzivno preganjanje in nelegalni lov.  

Smernice in ukrepi: 
- izvajati strategijo upravljanja s populacijo risa v Sloveniji, 
- ohraniti zavarovanje vrste (z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst), »izjemna« poseganja v populacijo pa izvajati 
na podlagi znanih kriterijev, ki izhajajo iz strokovnega spremljanja populacije, 
- v primeru ilegalnega odstrela uveljaviti sankcijske ukrepe  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEuh&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Parkljarji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jelen
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koze&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovce&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zajci
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvi%C5%BEga%C4%8Di


- v notranji coni navadnega risa se lov načrtuje tako, da se vzdržuje primerna gostota populacij velike rastlinojede divjadi, 
vendar tako, da še dopušča naravno pomlajevanje gozdnih habitatnih tipov 
-  z ustreznim lovskogojitvenim načrtovanjem zagotoviti osnovno in dovolj bogato prehransko bazo za risa, 
- ohranjati ugoden habitat za vrsto s sonaravnim načinom gospodarjenja z gozdovi, ohranjanjem strnjenih kompleksov gozdov 
in preprečevanjem večjih posegov vanje, ustvarjanjem prehodnosti migracijskih poti, 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Območje celotnega Notranjskega regijskega parka 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Strašničin mravljiščar 
Maculinea teleius (Bergsträsser 1779) 
 
Velikost:   28-36 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Močvirni travniki z zdravilni strašnico (Sanguisorba officinalis) 
 Vrsta Nature 2000  
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Zgornja stran kril pri samcu je »hladne« kovinsko do sinjemodre barve z izrazitimi temnorjavimi žilami. Na zunanjem robu 
sprednjih in zadnjih kril je približno 2 mm širok rjavkast pas, v medžilnih prostorih postdiskalnega polja so črne lise okrogle 
do elipsoidne oblike. Ob zunanjem robu kril je izrazit pas približno 1 mm dolgih belih resic. Spodnja stran kril je sivorjave 
barve. Belo obrobljene črne pike so v medžilnih prostorih postdiskalnega polja večje in bolj izrazite kot pike v 
submarginalnem polju. Zgornja stran kril pri samici je temnejše modre barve, rjav pas na zunanjem robu kril je širši, 
temnorjave žile so še bolj povdarjene. 

Razširjenost vrste 
Strašničin mravljiščar ima ponto-kaspijsko-južnosibirsko-mandžurijski tip razširjenosti. Vrsta je v Evropi lokalno razširjena v 
zahodni in vzhodni  Franciji, južni in srednji Nemčiji, severni Švici, severovzhodni Italiji, Avstriji in Lichtensteinu, na južnem 
Poljskem, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem, v Romuniji, Litvi, Latviji, kjer so najsevernejša nahajališča vrste 
ter v Belorusiji, Ukrajini in Rusiji. V Sloveniji je južna meja areala vrste. Vrsta je izumrla v Belgiji in na Nizozemskem, kjer 
so jo ponovno naselili. Izven Evrope sega areal vrste od Sibirije, Altaja, Amurja, vzhodnega Kazahstana, Mongolije, 
severovzhodne in severozahodne Kitajske do Japonske. Klasično nahajališče vrste je v zahodni Nemčiji. 
V Sloveniji je vrsta razširjena na Goričkem in v Pomurju, Slovenskih goricah, Halozah, Dravinjski dolini, Celjski kotlini, 
Savinjski dolini, na Ljubljanskem barji, Blokah, v porečju Nanoščice in Pivke ter Reke pri Ilirski Bistrici, kjer živijo 
najjužnejše populacije, v Vipavski dolini in v Posočju (dolina Bače). Na Koroškem je vrsta domnevno izumrla. Večina 
populacij naseljuje območja na 200 do 400 metrov nadmorske višine; najvišje ležeče nahajališče vrste je na Nanosu 
(jugozahodno vznožje Laniškega vrha), 1040 metrov nad morjem. 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje ekstenzivno gospodarjene in opuščene močvirne in vlažne travnike v zgodnjih stadijih zaraščanja, na katerih 
uspeva hranilna rastlina gosenic, zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis). Vrsta živi tudi v močvirnih združbah z 
navadnim trstom (Phragmites australis), ki tvorijo redke sestoje ob vodnih jarkih, vlažnih depresijah in na obrežjih. 
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki 
- 53.11 Navadna trstičja 
- 53.16 Trstično pisankovje 

Ekološke potrebe vrste 
Strašničin mravljiščar je enogeneracijska vrsta. Metulji se pojavljajo od začetka julija do sredine avgusta. Samica odloži po eno 
jajčece v cvetno glavico zdravilne strašnice, ki je edina hranilna rastlina gosenic. Jajčeca odlaga na še ne povsem razvite cvetne 
glavice, ki so zelenkaste do nežno karmiaste barve. Po približno sedmih do desetih dneh se iz jajčeca izleže gosenica, ki se 
zavrta v cvet in se tam prehranjuje z razvijajočimi se semeni. Razvoj gosenice v cvetni glavici poteka približno tri do štiri 
tedne, nato po tretji levitvi (na stopnji L4) gosenica pade na tla. Tam čaka a mravlje delavke glavne gostiteljske vrste rdečk 
Myrmica scabrinodis (izjemoma so lahko gostiteljske vrste tudi Myrmica ruginodis, Myrmica rubra, Myrmica vandeli in 
Myrmica sabuleti). Na tleh je gosenica mnogokrat plen predatorjev. Ko mravlja delavka gostiteljske vrste najde gosenico, se 
prične ritual »posvojitve«, ki traja od 30 do 90 minut. Med ritualom mravlja otipava gosenico, ki izloča specifični sekret iz 
dorzalne žleze. Po končanem ritualu mravlja z mandibulami prime gosenico in jo odnese v mravljišče. Gosenica postane 
parazit mravljišča oziroma plenilec mravelj. Prehranjuje se z zarodom mravelj gostiteljskega mravljišča in pomembno vpliva 
na vitalnost mravlje družine. Hladni obdobje (od sredine jeseni do pomladi) gosenica v mravljišču hibernira. V njem preživi 
približno 10 mesecev. Junija se gosenica v mravljiščih zabubijo in julija prelevijo v metulje. Metulji  med lazenjem iz 
mravljišča postanejo lahek plen mravelj. 
Grožnje: 
- intenziviranje kmetijstva  
- opuščanje košnje in posledično zaraščanje travnikov 



- vodnogospodarski ukrepi 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje zaraščanja habitatov z lesnimi vrstami 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- košnja vsake dve leta ali popolna opustitev košnje 
- mozaična in vrsti prilagojena košnja (na travnikih, ki jih kosijo dvakrat letno naj prvič pokosijo najkasneje do tretje  dekade 
maja, drugič pa ne prej kot v drugi polovici septembra) 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija strašničnega mravljiščarja najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Dujce na Cerkniškem jezeru 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 

 



 
Širokouhi/mulasti netopir  
Barbastella barbastellus 
 
Velikost:   6-13 mm, razpon prhuti 245-290 cm 
Teritorij:  Lokalno razširjen - redek 
Habitat:   Jame  
Koda Nature 2000 1308 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Razmeroma majhen gladkonosi netopir. Gola koža na kratkem gobčku je črna, nosnice pa so usmerjene navzgor. Črni uhlji so 
široki, na čelu pri osnovi zrasli. Poklopec je trikotne oblike, z zaobljeno konico; je višji od polovice uhlja. Majhne oči ležijo ob 
sami osnovi uhljev. Doga in svilnata dlaka je pri osnovi črna, kasneje rjavo črna, konice pa so belkaste ali rumenkaste. Trebuh 
je sivo rjav. Mladiči so navadno temnejši od odraslih, bele konice dlak pa se jim pojavijo v prvem letu življenja. Delni albini so 
dokaj pogosti; znani so tudi iz Slovenije. Prhut je široka, izrašča pa tik nad osnovo prstov; konice prhuti so koničaste. Ostroga 
podpira polovico prostega roba obsežnega uropatagija; zastavica je majhna. Letalna opna je črna. 
* prhut-krila 
* uropatagija -membrana, ki se razteza, med stegnenicama 
 
Razmnoževanje 
 
Parjenje poteka jeseni, včasih pa na prezimovališču. Samice se družijo v manjše porodniške kolonije (10-15, redko do 30 
živali), samci pa živijo samotarsko. Mladiče imajo na podstrešjih, v razpokah, gnezdilnicah, drevesnih duplinah, redkeje pa v 
vhodnih delih jam (Stebbings 1991b). Mladiči (1-2 na leglo) se skotijo sredi junija; spolno dozorijo v 2. letu. Življenjska doba 
je 23 let 
 

Razširjenost vrste 
Od Pirenejskega polotoka prek srednje Evrope do Volge in Kavkaza. Na severu do južne Skandinavije in Anglije, na jugu do 
Maroka ter Apeninskega polotoka. Živi tudi na Kanarskih otokih. Najdišča so iz vseh geografskih območij, gostota pa je 
največja v alpskem, dinarskem, predalpskem in preddinarskem območju. Večina najdišč je iz gorskih območij, višinski razpon 
pa je od ca. 200-1000 m. iz subpanonske regije sta znani samo dve najdišči. 
V zahodni Evropi je eden najredkejših netopirjev, v večjem delu evropskega araeala pa je zabeležen upad števila; na 
Nizozemskem je verjetno izumrl (Mitchell-Jones et al. 1999). Razlogi za zmanjševanje števila niso znani, možno da gre za 
posledico zmanjševanja hrane zaradi rabe pesticidov (Schober & Grimmberger 1989). Stebbings (1988) navaja kot glavni vir 
ogrožanja izgubo zatočišč - duplin 
 

Teritorij vrste 
Gozdnate rečne doline in pobočja. Na Kočevskem Rogu je bil leta 1993 eden najpogostejših netopirjev, registriranih z lovom v 
mreže. Podatki so vseeno tako omejeni, da ne dopuščajo posplošitev. Večinoma se zateka v drevesne dupline in v stavbe, v 
zelo mrzlem vremenu pa hibernira v jamah. Zavleče se v razpoke ali pa preprosto visi; znano je tudi druženje v grozde. 
V zahodni Evropi je eden najredkejših netopirjev, v večjem delu evropskega areala pa je zabeležen upad števila; na 
Nizozemskem je verjetno izumrl. Razlogi za zmanjševanje števila niso znani, možno da gre za posledico zmanjševanja hrane 
zaradi rabe pesticidov. Raziskovalci  navajajo kot glavni vir ogrožanja izgubo zatočišč (duplin) Ogroženost v Sloveniji ni 
znana. 
Habitat vrste:  

- kraške jame 
Ekološke potrebe vrste 
Širokouhi netopir je razmeroma majhen gladkonosi netopir. Vrsta je dokaj sedentarna, razdalje, ki jih preleti med zimskim in 
poletnim zatočiščem pa merijo le do 20 km. Hibernira posamično, večinoma pa v drevesnih duplinah in v stavbah, v zelo 
mrzlem vremenu pa se zateka v jame. Zavleče se v razpoke ali prosto visi. Hrani se z majhnimi žuželkami. Lovi v počasnem, 
okretnem letu nizko nad vodo, nad drevesnimi krošnjami in ob gozdnem robu. Pri izbiri lovišč kaže preferenco proti površinam 
z velikim deležem listopadnih dreves. V Sloveniji je splošno razširjen, največja gostota pa je v alpskem, dinarskem in 
predalpskem in preddinarskem območju. 
Grožnje: 
Ogroženost vrste v Sloveniji ni znana. Predvideva se naslednje dejavnike ogrožanja:  



- nenadzorovan obisk jam, 
- prenova objektov ali druge infrastrukture v neustrezni sezoni leta, 
- uporaba kemičnih agensov za ohranjanje lesa, ki so škodljivi sesalcem, 
- odstranjevanje dreves z duplinami, 
- vznemirjanje na kotiščih in prezimovališčih, 
- izolacija in fragmentacija habitata, 
- zmanjševanje prehranskih virov in neposredno zastrupljanje s pesticidi (insekticidi), 
- spreminjanje kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje), 
- spremembe v gospodarjenju z gozdovi, 
- svetlobno onesnaževanje, 

Smernice in ukrepi: 
- nadzorovan vstop v  jame z prezimovališči ali kotišči netopirjev. 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Jame na območju Rakovega Škocjana 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Travniški postavnež 
Euphydryas aurinia (Rottemburg 1775) 
 
Velikost:   36 - 46 mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Suhi travniki 
Koda Natura 2000 1065 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Osnovna barva kril pri samcu je rumenorjava. Lise v mediani celici in postdiskalnem polju so oražnordeče. Na zgornji in 
spodnji strani zadnjih kril so v postdiskalnem polju črne pike, ki so na spodnji strani kril lahko rumenkasto obrobljene. Spodnja 
stran kril je svetlejša in z manj izrazitim vzorcem. Samica je ponavadi večja, bolj pisana in ima širša krila kot samec.  
V Alpah živi gorski takson Euphydryas aurinia f. glaciegenita. Od nižinskega taksona se loči po temnejši obarvanosti, manj 
izrazitem vzorcu (delno reducirane ali manjše lise) in manjši velikosti. Morfološko se razlikujejo tudi metulji nižinskih 
populacij, ki živijo na močvirnih in suhih traviščih. Osebki iz populacij na močvirnih rastiščih so običajno temneje obarvani, 
kontrastna risba v različnih niansah oranžnordeče barve je zelo izrazita; osebki iz populacij, ki živijo na suhih traviščih so 
svetlejše in bolj enakomerno rdečkasto obarvani. V Sredozemlju so lokalno prisotni še nadpovprečno veliki osebki, ki imajo 
zelo izrazito pisan krilni vzorec in pripadajo podvrsti Euphydryas aurinia provincialis. 

Razširjenost vrste 
Vrsta ima policentrični holopalearktični tip razširjenosti. Areal obsega severozahodno Afriko, Evropo, severno Turčijo, 
severovzhodni Kazahstan, Azerbajdžan, južno Sibirijo in Mongolijo. V Evropi je vrsta splošno razširjena,  ni je le na 
sredozemskih otokih, polotoškem delu Italije in južnem delu Grčije. Gorski takson Euphydryas aurinia f. glaciegenita živi v 
Pirenejih in Alpah. 
Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena. Redka je v Beli krajini (znano je le nahajališče severovzhodno od Metlike), v 
severovzhodnem ravninskem delu Štajerske in v Prekmurju, kjer živi le v širši okolici vasi Bukovnica. Največje populacije, ki 
živijo na močvirnih traviščih, so v osrednji Sloveniji (dolina reke Mirne), na Radenskem Polju, v porečjih Rašice in Nanoščice 
ter na Blokah. Največje območje sklenjene poselitve z vrsto je na kraških košenicah in pašnikih od Pivške kotline na vzhodu 
do Goriških Brd na severozahodu in do Kraškega roba na jugu. Vrsta je številna tudi na suhih traviščih v Suhi krajini. Gorski 
takson Euphydryas aurinia f. glaciegenita živi v zahodnem (Veliki Mangrt – Planja) in osrednjem (Spodnja in Lepa Komna) 
delu Julijskih Alp. 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje različne tipe ekstenzivno gospodarjenih in naravnih travišč: nizka in prehodna barja, močvirne in vlažne 
nižinske travnike, suha in polsuha travišča od nižin do montanskega pasu ter alpinska in subalpinska travišča (Euphydryas 
aurinia f. glaciegenita). 
Habitat vrste:  
- 31.4  Arktično alpinske in borealne resave 
- 34.3  Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, pretežno na karbonatih 
- 34.7  Submediteranska in mediteransko-montanska suha in polsuha travišča 
- 36.4  Alpinska in subalpinska travišča na karbonatni podlagi 
- 37.2  Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 
- 37.3  Oligotrofni mokrotni travniki 
- 54.2  Bazična nizka barja 
- 54.3  Prehodna barja 
Ekološke potrebe vrste 
Travniški postavnež je enogeneracijska vrsta. Na suhih traviščih v nižinskem pasu se najzgodnejši osebki pojavijo že konec 
aprila, večinoma pa v sredini maja in živijo do sredine junija. V višjih legah in na močvirnih se metulji pojavijo v začetku 
junija in živijo do začetka avgusta. Odrasli osebki so malo mobilni in se spreletavajo le na kratke razdalje. Prehranjujejo se na 
različnih, predvsem rumeno cvetočih rastlinah; to so grint (Senecio spp.), škržolica (Hieracium spp.), zlatica (Ranunculus 
spp.), nokota (Lotus spp.), repuš (Phyteuma spp.). Hranilna rastlina gosenic v močvirnih habitatih je večinoma travniška 
izjevka (Succia pratensis), na suhih traviščih pa navadni grintavec (Scabiosa columbaria), redkeje še kake druge vrste: 
grabljišče (Knautia spp.), rumeni svišč (Gentiana lutea), kosteničevje (Lonicera spp.) in naprstec (Digitalis spp.). Samica 
odlaga jajčeca v manjših skupinah na spodnjo stran listov hranilne rastline gosenic. Gosenice se prehranjujejo in prezimujejo 
skupinsko v svileni mreži, s katero obdajo spodnji del hranilne rastline. Gosenice gorskega taksona Euphydryas aurinia f. 
glaciegenita sprva živijo v gnezdih in v njih tudi prezimijo, kasneje živijo posamič. Hranijo se na cvetovih različnih vrst 



sviščev (Gentiana spp.). 
Grožnje: 
- na naravno zaraščanje suhih traviščih in pogozdovanje 
- prezgodnja košnja 

Smernice in ukrepi: 
- zagotavljanje mozaične košnje in preprečevanje zaraščanja z občasno košnjo v jeseni ali zgodaj spomladi 
- ekstenzivna paša 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 
- varovanje suhih travišč, kjer je poselitev z vrsto sklenjena 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave, kjer je lokalna populacija travniškega postavneža najbolj pogosta 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - južno pobočje Slivnice 
-  Begunje lovska koča 
-  Dobška gmajna 
-  severno od Grahovega 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 

 



 
Vejicati netopir  
Myotis emarginatus 
 
Velikost:   50-63 mm, razpon prhuti 220-245mm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Kraške jame, starejše stavbe 
Koda Natura 2000 1321 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Vejicati netopir je majhen gledkonosi netopir. Temno sivo rjavi uhlji so razmeroma kratki in široki; prednji rob je izbočen, 
zadnji rob pa ima v višini 2/3 nad osnovo pravokotno zajedo. Dolg, tanek in koničast poklopec je nekoliko daljši od polovice 
uhlja in ne doseže pravokotne zajede. Gobček je rdeče rjav. Dlake volnatega kožuha so na hrbtu tribarvne: osnova je siva, 
sredina je slamnato rumena, konica pa živo rdeče rjava. Trebuh je rumenkasto siv. Mladič je temnejši, dimasto siv. Široka 
prhut s temno sivo rjavo letalno opno, izrašča ob osnovi prstov. Ravna ostroga seže do polovice prostega roba uropatagija. Iz 
repne membrane gleda samo polovica zadnjega repnega vretenca. Zastavice ni. 
* prhut-krila 
* uropatagija -membrana, ki se razteza, med stegnenicama 
 
Razmnoževanje 
Parjenje poteka jeseni. Porodniške kolonije nastanejo maja, samice pa v njih kotijo od polovice junija do začetka julija. 
Razidejo se septembra. Samice lahko spolno dozorijo in se parijo ob koncu prvega leta, vendar ni dokazano, da tudi dejansko 
kotijo. Mladič je en sam. Najdaljša življenjska doba je 16 let, povprečna doba pa 3,3 leta (Topal 2002). 

Razširjenost vrste 
Britansko otočje, srednja in južna Evropa (južno od 52. vzporednika), Ukrajina, južna Rusija, Turkestan, Mala Azija, Iran, 
Kašmir, Arabski polotok, Sudan in Eritreja. Možno je, da so srednjeazijske populacije samostojna vrsta. V Evropi je prisoten 
tudi na nekaterih sredozemskih otokih. Vzdolž severnega roba evropskega areala vrsta postopno izumira. 
Najdišča so iz vseh geografskih območij Slovenije, gostota najdb pa je majhna v subpanonskem območju in v visokogorju 
alpske regije. Areal se v glavnem prekriva z razširjenostjo jam. Višinski razpon najdišč je ca. 0-900 m, izjemoma do 1400 m. 
Za nekatera največja prezimovališča nimamo podatkov o bližini kotišč in obratno.  

Teritorij vrste 
Najpogostejši je v toplih zavetrnih dolinah poraslih z listopadnim drevjem ali večjim grmičevjem. Najbolj mu ustrezajo kraška 
območja. Zatočišča so zvoniki, podstrešja, zapuščeni rudniški rovi in podzemske jame. Če v poletnem habitatu ni primernih 
prezimovališč, se na jesen odselijo. 
Lovi predvsem nočne metulje, mladoletnice, mrežekrilce in nematocerne dvokrilce, v manjšem obsegu pa mahne hrošče. Lovi 
nizko, v počasnem letu in pogosto kroži. Plen išče v gozdu, nad vodo in nad pašniki.  
Habitat vrste:  

- kraške jame 
- starejši objekti 

Ekološke potrebe vrste 
Je majhen gladkonosi netopir. Vejcati netopir ima najraje toplo gozdnato krajino ali grmišča na apnencu. Potrebuje vodo. 
Naseli se tudi v parkih. Prezimuje v jamah in zapuščenih rovih. Potrebuje visoko zračno vlago (85-100 %). Navadno visijo 
posamič, redkeje v majhnih skupinah. Porodniške kolonije so na severu areala na toplih podstrešjih in v zvonikih, na jugu pa 
tudi v podzemskih jamah. Glavnino prehrane predstavljajo pajkovci in ličinke metuljev (gosenice), lovi pa tudi mrežekrilce, 
kožekrilce, dvokrilce, hrošče in nočne metulje. Pogoste so skupine, ki ne letajo, pa tudi vrste, ki so dejavne podnevi. V 
Sloveniji je o vrsti le malo znanega.  
Grožnje: 
  Ogroženost vrste v Sloveniji ni znana. Tudi o vzrokih ogroženosti ni veliko znanega, predvideva pa se, da so glavne grožnje: 
- preprečevanje dostopa v zatočišča (jame, zvoniki in cerkvena podstrešja ter podstrešja drugih objektov), 
- prenova objektov v neustrezni sezoni leta, 
- uporaba kemičnih sredstev za ohranjanje lesa, ki so škodljivi sesalcem, 
- odstranjevanje dreves z duplinami, 
- vznemirjanje na kotiščih in prezimovališčih (turistična izraba jam in drugih objektov, speleološko raziskovanje), 
- izolacija in fragmentacija habitata, 
- zmanjševanje prehranskih virov in neposredno zastrupljanje s pesticidi, 
- spremembe v gospodarjenju z gozdovi, 



- svetlobno onesnaževanje. 
 
Smernice in ukrepi: 
- največjo pozornost je treba nameniti znanim kotiščem v stavbah, ki so najbolj izpostavljena uničenju. 
 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  
- 
 

Varstveni status 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Veliki pupek 
Triturus carnifex 
 
Velikost:   10 – 18 cm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Stoječe vode in kali brez prisotnosti rib 
Koda Natura 2000 1167 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Kot že ime pove, je veliki pupek večji od drugih dveh vrst pupkov. Odrasli osebki merijo 10-18 cm, izjemoma do 24 cm. 
Trebuh velikega pupka je živo oranžen ali rumenkast, prekrit s številnimi velikimi temnimi lisami. Med pupki ima le veliki 
pupek temno obarvano grlo z majhnimi belimi pikami. Samec ima po sredini repa svetlomodro progo. Mladostni osebki in 
samice imajo po sredini hrbta tanko rumenkasto progo. Mladostni osebki imajo pogosto na trebuhu manj lis, na hrbtu pa imajo 
rumeno progo. Ličinke so velikosti do 90 mm. Jajca so do velikosti 4-5 mm in so ovalne oblike. Obdobje parjenja je od aprila 
do junija. 

Razširjenost vrste 
Apeninski polotok in jadranska stran Balkanskega polotoka. Vrsta je razširjena po vsej Sloveniji, vendar razmeroma redka. 

Teritorij vrste 
V času paritve naseljujejo manjše stoječe vode v bližini gozda. Po končani paritvi se vrnejo v gozd, kjer se skrivajo pod kamni 
in debli. Večinoma se izogibajo voda, v katerih so ribe. 
Ker je v parku le malo stoječih voda brez rib, velikega pupka najdemo le na nekaj nepovezanih lokalitetah. Vendar pa je tu 
številčen, zato je zahodni rob Cerkniškega jezera tudi predlagan za vključitev med evropsko pomembna območja ohranjanja 
narave Natura 2000. 
Glavni vzroki za ogroženost velikega pupka so predvsem izguba mrestišč (primernih mlak in kalov) ter kopenskih habitatov. 
Naseljevanje rib, onesnaženje, izsuševanje ter urbanizacija krajine in intezifikacija kmetijstva imajo ravno tako velik negativen 
vpliv na populacije. 
Habitat vrste:  

- kali 
- kali 

Ekološke potrebe vrste 
Kot že ime pove, je veliki pupek naš največji pupek. Večji je od ostalih dveh vrst pupkov, ki tudi živita v Sloveniji, navadnega 
(T. vulgaris) in planinskega pupka (T. alpestis). Med pupki ima le veliki pupek temno obarvano grlo z majhnimi belimi pikami. 
Veliki pupek je dvoživka. Primerni prehranjevalni habitati za velikega pupka so predvsem ekstenzivni vlažni travniki, 
prezimovališča pa najde v gozdu ali grmiščih v zavetju na vlažnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali v 
razpadajočem lesu in podobno. Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena, najpogostejša pa je v predelih z nadmorsko višino med 
100 in 900 m. 
V paritvenem obdobju jih najdemo v stoječih ali počasi tekočih vodah, kjer samice odlagajo jajca. Po paritvi se preselijo na 
kopno, kjer se skrivajo pod kamni in debli. Najbolj aktivni so ponoči in v dežju. Večinoma se izogibajo vodam, v katerih so 
ribe. 
V Notranjskem regijskem parku je le malo stoječih voda brez rib, zato ga najdemo le na nekaj nepovezanih lokalitetah. 
Številčen je na zahodnem robu Cerkniškega jezera. Pomembno mrestišče ima v mlaki na Godeševem lazu in Pocinovem lazu 
ob Cerkniškem jezeru. 
Grožnje: 
- spremembe v kmetijstvu (uvajanje novih tehnologij, intenzifikacija proizvodnje, vnos pesticidov in gnojil v tla in podtalnico, 
melioracije, komasacije in podobni posegi), 
- širjenje območja intenzivnih kmetijskih zemljišč na račun ekstenzivnih travnikov ter gozda, 
- razvoj in gradnja infrastrukture (ceste, železnice) ter promet, 
- regulacije vodotokov in protipoplavne ureditve njihovih poplavnih območij, čiščenje in izsekavanje vegetacije na bregovih in 
obrežnem  pasu vodotokov, 
- odstranjevanje mejic in drugih podobnih struktur v krajini, ki delujejo kot migratorni koridorji, 
- zasipavanje in izsuševanje mokrišč, 
- nevzdrževanje, zaraščanje in uničevanje mlak in kalov, predvsem na kraških območjih, zaradi prenehanja njihove 
tradicionalne rabe, 
- naseljevanje tujerodnih in invazivnih živalskih in rastlinskih vrst, 



- naseljevanje rib v stoječe vode (predvsem kale in mlake, gramoznice), 
- onesnaževanje voda, 

Smernice in ukrepi: 
- omejiti dejavnosti, ki bi lahko negativno vplivali na razmnoževalni ciklus te vrste, 
- restavrirati nekdanja znana mrestišča, 
- ponovno vzpostaviti primerne razmnoževalne pogoje, 
- pri načrtovanju varstvenih območij so izrednega pomena tudi t.i. ekološki koridorji, ki tako razmnoževalne kot tudi 
prehranjevalne in prezimovalne habitate povezujejo v celoto.  
- renaturacija v preteklosti zasutih kotanj in depresij 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave 
- raziskovanje njegove razširjenosti in habitata 
- renaturacija območij, jer je bila populacija velikega pupka v preteklosti. 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Godešov laz 
-  Pocinov laz 
-  kal na Slivnici 
-  kal pri Kožljeku 
 

Varstveni status 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 

 



 

Vidra  
Lutra lutra 
 
Velikost:   90 -100 cm 
Teritorij:  Lokalno razširjen 
Habitat:   Potoki in jezera 
Koda Natura 2000 1355 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Vidra večino časa preživijo v vodi, vendar se prav tako znajdejo na kopnem. Podolgovato, do 95 cm dolgo telo se nadaljuje v 
močan, do 55 cm dolg rep; klinasta glava je za razliko od ostalih kun nekoliko sploščena, gobec je opremljen z dolgimi 
tipalnimi brki, uhlji pa so majhni. Odrasla žival tehta povprečno okoli 10 kg. Na kopnem se premika z značilnim 
poskakovanjem, v vodi pa je izredno spretna - poganja se s trebušno hrbtnim zvijanjem in nogami, ki imajo med prst razpeto 
plavalno kožico. Hrani se z raki, ribami, dvoživkami, polži, žuželkami, obvodnimi ptiči in majhnimi sesalci.  
Po naravi so vidre samotarske živali, ki se srečujejo le ob parjenju. Parjenje poteka v plitvi vodi, brejost samice pa traja okoli 
dva meseca. Samica povrže med dva in pet mladičev, ki jih v t.i. vidrini vzgaja sama, brlog pa zapustijo po 8 do 10 tednih. 
Vidre so pretežno nočne živali, zato jih v naravi le redko opazimo tudi tam, kjer sicer ta ogrožena živalska vrsta živi. 

Razširjenost vrste 
Vidro najdemo v čistih vodotokih in jezerih, ki imajo razčlenjeno obalo, ki nudi dovolj kritja ter poraščenih bregovih. V Evropi 
jo je najti skoraj povsod, izumrla naj bi le v  Švici in Lihtenštajnu in Nizozemskem. V Sloveniji naj bi živelo okoli 120 vider, 
najdemo pa jih predvsem na Goričkem in Štajerskem ter ponekod na Dolenjskem in Notranjskem. 
V Sloveniji je bila vidra videna na Goričkem, kjer živi od 40 do 60 odstotkov slovenske populacije, ob reki Muri in Dravi ter v 
okolici Pesniških jezer. Najdemo jo tudi na Kozjanskem ob Sotli, Bistrici in Dramlji, ob Krki in njenih pritokih in ob Kolpi. V 
osrednji Sloveniji živi na Ljubljanskem barju in ob Ljubljanici s pritoki ter na Cerkniškem jezeru in okolici. Občasno jo 
opazijo ob Ščavnici in v Posočju.  

Teritorij vrste 
Vidra za svoje življenje potrebuje vodotoke  s številnimi mrtvimi rokavi, zalivi, polotoki, tolmuni, sipinami. Del obrežja mora 
imeti sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje. Kmetijska raba zemlje ob reki ne 
sme biti intenzivna. 
Vidra se najbolje počuti v čistem vodnem toku, širokem več kot 5 m in dolgem najmanj 15 do 20 km, ki ima močno 
razčlenjeno obrežje in je po možnosti povezan z drugimi vodnimi tokovi in izviri. Pomembno je, da so bregovi gosto porasli z 
drevesi z bogato razvejanim koreninskim sistemom, kjer najde dovolj skrita in varna počivališča in brloge. K dobrim 
življenjskim razmeram spada tudi izobilje lahko dosegljivega plena.  
Habitat vrste:  

- potoki 
- jezera 

Ekološke potrebe vrste 
Vidra je zver iz družine kun, ki je povsem prilagojena življenju v vodi. Poleg rib so njena hrana tudi manjši sesalci in 
dvoživke, pa tudi hrana rastlinskega izvora. Vidre so pretežno nočne živali, zato jih v naravi le redko opazimo tudi tam, kjer 
sicer ta ogrožena živalska vrsta živi. Vidro najdemo v čistih vodotokih in jezerih z razčlenjeno obalo in poraščenimi bregovi, ki 
nudijo dovolj kritja. Pri nas jo najdemo predvsem na Goričkem in Štajerskem ter ponekod na Dolenjskem in Notranjskem. 
Opazovana je bila ob Cerkniškem jezeru, ob reki Unici in v Rakovem Škocjanu. Po naravi so vidre samotarske živali, ki se 
srečujejo le ob parjenju, točno obdobje v katerem parjenje poteka, pa do danes še ni ugotovljeno. Tako strokovnjaki 
predvidevajo, da je obdobje parjenja odvisno od starosti živali.  
Grožnje: 
- človekovo poseganje v njeno naravno okolje, 
- pretiran lov vidre zaradi njenega gostega krzna, 
- onesnaževanje vodotokov in neustrezna regulacija, 
- hidromelioracije, 
- odstranjevanje obrežnega rastlinstva, 
- intenzivno kmetijstvo, industrijske odplake onesnažujejo vodo in zastrupljajo njeno hrano. 
- cestni promet 
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Smernice in ukrepi: 
- sodelovanje z javnostjo in izobraževanje, 
- izboljšanje kakovosti voda, 
- varovanje obrežnih vegetacijskih pasov, 
- opuščanje vseh melioracij mokrišč, 
- zmanjševanje žrtev v prometu. 
- renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Cerkniško jezero in njegovi pritoki 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 

 



 

Volk   
Canis lupus 
 
Velikost:   140 cm,  teža do 70 kg 
Teritorij:  Notranjska, Kočevska, severna Primorska 
Habitat:   gozdovi 
Koda Natura 2000 1352 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Je največji predstavnik družine psov, ki zraste do 140 cm in tehta do 70 kg.  
Njegov gobec je koničast, oči poševne, uhlji pa razmeroma veliki in pokončni. Vrat in prsni koš ima zelo močen. Rep je krajši 
od polovice trupa z glavo, nosi pa povešenega. Kožuh je rumeno rjav s sivim nadihom. V zimski dlaki so sivi toni bolj 
izraženi. Za razliko od psa ima na podlakti 10 cm dolgo in 2 cm široko črno progo. Zraste do 140 centimetrov. Odrasel volk 
ima 42 zob 
Podnevi se zadržujejo v skrivališčih v gosti podrasti ali na nepristopnih krajih. Je izreden, pretežno nočno dejaven plenilec, ki 
se združuje v krdela in se zaradi skupinskega lova loteva tudi večjih živali. V lovskih pohodih, ki so včasih dolgi tudi več sto 
kilometrov, plen navadno izčrpajo v utrujajočem pregonu. Prehranjuje se zlasti s srnjadjo, jelenjadjo in divjimi svinjami. 
Ujame predvsem živali, ki so v slabi telesni kondiciji, zato je pomemben selektor. Je zelo prilagodljiv, omejuje ga le človekova 
dejavnost (velika gostota naselij in prometnic). Že od nekdaj ga je človek preganjal zaradi napadov na drobnico, ki so bolj 
verjetni ob pomanjkanju parkljaste divjadi. Kljub slabemu slovesu človeku ni nevaren. Za preživetje vrste je pomembna 
povezanost populacij s koridorji. 
Parjenje poteka od decembra do marca. Volkulja je breja 62-64 dni, mladiče pa skoti v brlogu. V Sloveniji je največ skotov 
aprila. V leglu je najpogosteje 5-8 mladih, ki so ob rojstvu slepi in porasli s kratko, temno dlako. Mladiči začno zapuščati brlog 
po osmih tednih. 40 - 50 % volkov pogine v prvem letu življenja. Njihova življenjska doba je od 12-16 let. 
Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo 40-70 km. Poznani so tudi primeri, ko so krdela prepotovala tudi 160 km. V 
Sloveniji pleni v glavnem jelenjad in srnjad, hrani pa se tudi z mrhovino in priložnostno napada vse vrste domačih živali (pse, 
konje, govedo, drobnico). Naenkrat lahko zaužije celo do 10 kg hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. 

Razširjenost vrste 
Prvotno je poseljeval večino Evrazije do Indije in Kitajske na jugu. V Evropi je dandanes bolj ali manj iztrebljen, najdemo pa 
ga še v Skandinaviji in državah nekdanje Sovjetske zveze, na Poljskem, Češkem, Slovaškem ter na Balkanskem, Apeninskem 
in Pirenejskem polotoku. Živi tudi v Severni Ameriki in na Grenlandiji. 

Teritorij vrste 
V Evropi volkovi živijo predvsem na gozdnatem območju, sicer pa lahko preživijo tudi v arktični tundri, v močvirjih, stepi in 
polpuščavi. V Sloveniji so najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja dinarskega krasa 
Na območju Notranjskega regijskega parka je vol pogost  
Habitat vrste:  

- Gozdovi 
- Gozdne jase in travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Volk sodi v družino psov (Canidae). V glavnem živi v gozdnatem območju na Kočevskem in Snežniškem. V gorskem 
območju in na Krasu se občasno pojavljajo klateži. Kljub intenzivnemu zatiranju v preteklosti, v Sloveniji ni bil nikoli povsem 
iztrebljen. Glede življenjskega prostora ni izbirčen in je zelo prilagodljiv, vendar je zaradi človekovega preganjanja v 
preteklosti, danes pretežno izrinjen v gozdnata in nenaseljena območja. Volk je klasični mesojed in prehrambeni generalist, 
vendar pa selektivno pleni znotraj populacij različnih vrst. Pretežno pleni jelenjad in srnjad. Kadar je volku dostopna drobnica 
ali druge domače živali jih občasno pleni, saj jih v primerjavi s prostoživečimi živalmi lažje ujame. Volkovi živijo v socialnih 
skupnostih – krdelih, ki so hierarhično urejena. Krdelo običajno šteje okoli sedem volkov (2 – 5), njihovo število in velikost 
teritorija pa je odvisno od ponudbe plena. V Evropi je velikost krdela navadno rezultat človekovega nadzora - lova. 
Grožnje: 
Volk je po Rdečem seznamu RS uvrščen v kategorijo prizadetih vrst, po mednarodnem IUCN Rdečem seznamu ima status 
ranljive vrste (V), uvrščen je na dodatek II Washingtonske konvencije (CITES) in na dodatek II Bernske konvencije. Po 
habitatni direktivi EU je naveden v dodatku II in IV in ima status prednostne vrste, za katerih ohranitev je Skupnost še posebej 
odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti. V naravi volkovi nimajo naravnih sovražnikov, razen 
parazitov in bolezni. Njihovo število je skoraj izključno odvisno od plena in predvsem od človekove kontrole številčnosti – 
odstrela.  



Vrsta je bila v večini manj gozdnatih dežel Evrope iztrebljena. 

Smernice in ukrepi: 
Za trajnostno upravljanje s populacijo volka v Sloveniji je opredeljeno območje »Velikih zveri«. V teh predelih se ukrepi temu 
prilagodijo oz. kriteriji varstva vrste in njenega življenjskega okolja ustrezno znižajo. Namen opredelitve območja in ukrepov v 
njem je ohraniti populacijo volka kot prioritetne vrste in njegovega življenjskega območja v ugodnem stanju, populacijo volka 
pa v čim bolj naravni spolni in starostni strukturi in v takšnem številu, ki človeku omogoča sožitje z njim. Splošne in posebne 
varstvene zahteve za ohranitev te vrste so: 
- ohraniti popolno zavarovanje vrste (že sedaj z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst), »izjemna« poseganja v 
populacijo pa izvajati na podlagi strokovnih kriterijev, ki izhajajo iz strokovnega spremljanja populacije, 
- pripraviti strategijo upravljanja s populacijo volka v Sloveniji, 
- ustvariti podlage za coniranje prostora in ob tem sistemsko dodelati kriterije za zaščito pred napadi te vrste na domačo živino 
ter izdelati kriterije za oceno in povračilo nastale škode, 
- z ustreznim lovskogojitvenim načrtovanjem zagotoviti osnovno in dovolj bogato prehransko bazo za volka, 
- ohranjati ugoden habitat za vrsto z sonaravnim načinom gospodarjenja z gozdovi, ohranjanjem strnjenih kompleksov gozdov, 
preprečevanjem večjega poseganja v strnjene komplekse ter ustvarjanje prehodnosti migracijskih poti, 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-   Menišija  
-  Rakov Škocjan 
-  Ravnik 
-  Javorniki 
 

Varstveni status 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 
vrst: Dodatek II (živalske in rastlinske vrste, pomembne za EU, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja), Dodatek IV  
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (strogo zavarovane živalske vrste) 
 
 
 
 


