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PREDGOVOR UREDNIKA
Pred tabo spoštovani bralec je knjižica poročil z Raziskovalnega 

tabora študentov biologije Šempas ’98. Krivda, za dolgo zamudo 
pri izdaji knjižice je podobno kot pri knjižici z RTŠB Šalovci ’99 v 
večini urednikova, saj so mentorji svoja poročila oddali pravočasno.

Najlepše se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli h končni 
podobi knjižice. Mentorjem velja zahvala, da so oddali poročila v 
dogovorjenem času. Udeležencem RTŠB Šempas ’98 se zahvaljujem, 
da so se potrudili pri izdelavi posterjev, da jih nekatere lahko 
vključim v knjižico ter hvala Maji Šebart, ki je fotografirala posterje. 
Vsaka čast fotografom, da so nekatere udeležence in mentorje ujeli v 
objektiv. Jasni Šen seveda zahvala za risbe, ki jih je bilo treba narisati 
v zadnjem času. Andreji hvala za lekturo. Na koncu zahvala vsem 
na ZOTKS, še posebej pa Marjani Plukavec in Branetu Sotošku, da 
imata tako dobre živce, saj jih spravljam(o) v obup, ko že dve leti 
pravim(o), da bo knjižica naslednji mesec.

Marijan Govedič



O raziskOvalnih tabOrih študentOv biOlOgije

Študenti Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
organiziramo v sodelovanju z ZOTKS - Gibanje znanost mladini že vrsto let 
biološke znanstveno raziskovalne tabore (BOBRI 1988, STARI TRG 1990, 
GRAD 1991, RAKA 1992, SMAST 1993, ČRNEČE 1994, KOZJE 1995, 
PODGRAD 1996, SREDIŠČE OB DRAVI 1997), kjer teoretično znanje, 
pridobljeno na fakulteti, dopolnjujemo na terenu. Za udeležence tabora, 
kolege naše stroke in vse, ki jih področje biologije zanima, pomeni tabor 
priložnost za desetdnevno izmenjavo znanja in izkušenj, hkrati pa nam 
ostane dovolj časa za družabno življenje, ki nam ga med letom primanjkuje. 
Rezultati taborov so redno objavljeni v strokovni in poljudni literaturi 
(revije Acrocephalus, Exuviae, Hladnikia, Notulae odonatologicae, Natura 
Sloveniae, Opuscula zoologica fluminensia, Proteus, ...), prav tako jih 
predstavimo na strokovnih srečanjih in predavanjih in so tako dostopni 
tudi širši strokovni javnosti, doma in v tujini. Rezultati RTŠB so direktno 
uporabni in uporabljeni kot gradivo pri inventarizaciji favne in flore 
Slovenije. Tabor v majhnem kraju dviguje naravovarstveno zavest ter 
pripomore k vpeljevanju biologije med mladino in nestrokovno javnost.

abOut biOlOgy students research camps

Students of the Biological Department of the Biotehnical Faculty 
in Ljubljana have, in co-operation with ZOTKS - Science for the Youth 
Movement, for some years been organizing scientifical research camps 
(BOBRI 1988, STARI TRG 1990, GRAD 1991, RAKA 1992, SMAST 1993, 
ČRNEČE 1994, KOZJE 1995, PODGRAD 1996, SREDIŠČE OB DRAVI 
1997), where theoretical knowledge, gained at the university, is completed 
on the field. To the participants, colleagues and all others interested in 
this biological sphere, these camps give a ten-day opportunity for the 
exchange of knowledge and experience, leaving some time also for social 
life for which during the school year there is little time left. The results of 
these camps have been regularly published in the professional and popular 
literature (in the magazines Acrocephalus, Exuviae, Hladnikia, Notulae 
odonatologicae, Natura Sloveniae, Opuscula zoologica fluminensia, 
Proteus ...). They have also been presented at professional meetings and 
lectures and thus become accessible to wider professional public at home 
and abroad. The camp results may be used directly and have also been 
applied at the inventoring of fauna and flora of Slovenia. Such a camp in 
a small place lifts the environmental consciousness and greatly assists in 
introducing biology to the young and unprofessional public.
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Središče raziskovanega območja (Atlas Slovenije, Založba MK, d.d., Ljubljana, 2005).
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RAZISKOVALNI TABOR 
ŠTUDENTOV BIOLOGIJE ŠEMPAS ’98

Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98 je potekal v 
kraju Šempas v Vipavski dolini. Leži ob glavni cesti Ajdovščina-
Nova Gorica in slovi po tem, da le do njega piha vipavska burja. 
Prebivali smo v osnovni šoli, kjer se nas je med 22. julijem in 1. 
avgustom zbralo 78 študentov po večini biologije, naših metorjev in 
gostov iz tujine. Nekateri so bili na taboru ves čas, drugi pa le nekaj 
dni.

Udeleženci RTŠB so imeli možnost izbirati med 8 skupinami. 
Ob tradicionalnih skupinah RTŠB (skupina za ektoparazite ptic in 
sesalcev, ptice, pajke, dvoživke, metulje in botanična skupina) je na 
letošnjem RTŠB pričela delovati skupina za proučevanje netopirjev. 
Uspešno jo je vodil Klemen Koselj. Za dodatno izobraževanje članov 
skupine sta poskrbela gosta iz Češke dr. Jan Zukal in Zdeněk Rehák, 

Pregled krajev in let na RTŠB-jih v letih 1988-1998.

STARI TRG OB KOLPI ’90

RAKA ’92

KOZJE ’95

SREDIŠČE 
OB DRAVI ’97

BOBRI ’88

GRAD ’91

ČRNEČE ’94

SMAST ’93

ŠEMPAS ’98

PODGRAD ’96
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za kar se jima v svojem in v imenu članov skupine za proučevanje 
netopirjev zahvaljujem. Novopečeni mentor je vsekakor pokazal, da 
si zasluži naziv mentor na RTŠB. Člane svoje skupine je preganjal po 
dnevi in ponoči, nad in pod zemljo. Člani skupine so zdržali tempo, 
kar pa na žalost ni mogoče reči za Klemnovega rdečkota.

Čast skupine za kačje pastirje je v zadnjem trenutku rešil starosta 
kačjepastircev Mladen Kotarac, četudi le za tri dni, saj bi se v 
nasprotnem primeru lahko zgodilo, kar se v zgodovini RTŠB še ni. 
Skupina za kačje pastirje je poleg botanične skupine prisotna na 
RTŠB od začetka taborov. Zato pa so toliko bolj nergali tisti, ki so šli 
z Mladenom na teren, saj je poskušal delo desetih dni stlačiti v tri. 

Al Vrezec je članom ornitološke skupine na celonočnem izletu 
v Trnovski gozd pokazal tudi nekoliko drugačne metode nočnega 
“opazovanja” ptic, natančneje sov.

Kljub temu, da smo imeli na voljo deset večerov smo zaradi 
veliko dela uspeli spraviti pod streho le eno predavanje o podvodnem 
življenju Borisa Kolarja. Paulovo predavanje sem moral na žalost 
prestaviti na enega izmed naslednjih RTŠB. Zahvala Borisu in 
opravičilo Paulu! 

Večina skupin se je podala tudi na Mlake nad Vipavo in Ajševico 
pred Novo Gorico. Zaradi bodočih posegov v omenjena območja 
je to območje prav tako zanimalo tudi televizijski ekipi RTVS in 
TV Primorka. RTVS je podobno kot na RTŠB v Središču ob Dravi 
posnela oddajo v sklopu oddaj Okolje in mi Dolina na prepihu, TV 
Primorka pa je posnela prispevek o Ajševici. 

Tako kot se RTŠB ponašajo z zanimivimi odkritji in napornim, 
če že ne garaškim delom, pa udeležencem ostane v spominu tudi 
nočno življenje. Nekaterim članom skupin so ga mentorji z napornim 
dnevnim in nočnim delom prikrajšali, za kar jim gre seveda največja 
pohvala. Zato pa so na žalost drugi udeleženci mislili, da morajo 
žurati še za dva druga, ki sta na terenu ali pa sta omagala od dela 
ali od žura. Namesto standardnega piknika smo si letos privoščili 
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pečenega prašička, s katerim se je nevegetarijanski večinski del 
udeležencv mastil v pravem pomenu besede. 

V petek so predstavniki skupin (beri bruci) na predstavitvi 
rezultatov predstavili delo v svojih skupinah drugim udeležencem in 
drugim poslušalcem. Kljub negativni praksi in navadi, da neglede na 
sankcije nekateri udeleženci “spičijo” domov že v petek, jih je večina 
ostala do sobote, ko se je RTŠB tudi uradno zaključil.

Pri izbiri šole smo imeli tudi letos srečno roko. Zahvala, da smo 
lahko bivali v osnovni šoli gre vsekakor ravnatelju g. Iztoku Honnu, 
ki je bil že ob prvem informativnem pogoru o uporabi šole navdušen. 
Prav tako gre zahvala kuharici Dragici, ki je skrbela, da so bili naši 
želodci polni in si vsak dan belila glavo z jedilnikom za naslednji 
dan, saj smo si ga zmišljevali sproti. 

Na koncu pa še zahvala vsem, ki so nam na različne načine 
omogočili izpeljavo RTŠB Šempas ’98. Droga Portorož, Pecivo 
Nova Gorica, Togres, Pekarna Brumat, Fructal, Vipavske mlekarne 
in Sadje Vogrsko so nam pomagali s prehrambenimi izdelki. 
ŠOU v Ljubljani nam je pomagal finančno, Prirodoslovni muzej 
Slovenije pa z materialno tehničnimi sredstvi. V svojem imenu in 
v imenu metorjev skupin pa se zahvaljujem Oddelku za biologijo 
Biotehniške fakultete, na katerem so nekateri mentorji dobili na 
posojo laboratorijsko opremo. Jasni Šen pa velja zahvala za risbe, ki 
so spremenile dosedanjo podobo majic RTŠB. Andreji pa za moralno 
podporo in za lektoriranje gore prošenj in dopisov, ki so se znašli na 
njeni mizi seveda v zadnji sekundi. Naša glavna zahvala gre Zvezi 
za tehničo kulturo Slovenije - Gibanje znanost mladini in g. Branetu 
Sotošku, ki nam s izdatno finančno in organizacijsko podporo že 
vrsto let pomaga pri izvedbi RTŠB.
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POROČILO O DELU BOTANIČNE SKUPINE

Nejc JOGAN

Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, 
e-mail: nejc.jogan@bf.uni-lj.si

Vipavska dolina ima s svojo lego v bližini morja in z zadostno 
količino padavin za rast številnih rastlin zelo ugodne pogoje. V njej 
zato uspevajo ali so uspevale številne vrste toplejšega podnebja, ki 
so pri nas sicer redke, zaradi istih razlogov pa so iz Vipavske doline 
v nedavni preteklosti z obsežnimi melioracijskimi posegi skušali 
narediti kmetijsko visoko donosno območje. S tem je bil dobršen 
del doline močno prizadet, uničena so bila predvsem številna 
mokrišča, od močvirij in vlažnih travnikov, do logov in poplavnih 
gozdov. Nekaterim zadnjim ostankom takih, za človeka razmeroma 
nekoristnih, za naravno ravnotežje pa izredno pomembnih, habitatov 
pa danes grozi uničenje zaradi načrtovanih gradbenih posegov. 

Na območju Vipavske doline je že v predlinejevskem času deloval 
zdravnik in pomemben poznavalec rastlin Matthioli, v nadaljnjih 
obdobjih pa je pomembno predvsem delovanje Krašana, domačina 
rojenega prav v Šempasu, ki je raziskoval goriško floro sredi 19. 
stoletja. Konec stoletja je bilo znanje o tukajšnji flori povzeto in 
objavljeno v Pospichalovi flori Avstrijskega Primorja, v 20. stoletju pa 
je tod delovalo kar nekaj pomembnih botanikov. V začetku stoletja, v 
obdobju med vojnama in po drugi svetovni vojni C. Zirnich, katerega 
herbarij je uredil in izdal Mezzena (1986), ter duhovnik Filipič, ki 
je herbarij zapustil vipavskemu semenišču. V zadnjih petdesetih 
letih je bilo delovanje vezano bolj na fitocenologijo (npr. Seljak, 
Dakskobler).

Vipavska dolina je v slovenskem merilu pomembno mesto 
vstopa in/ali začetka širjenja številnih neofitov. Tako so že konec 
prejšnjega stoletja poročali o divjem pojavljanju robinije, med obema 



12 Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98

vojnama sta bili tod najdeni vrsti Artemisia verlotiorum in Aristida 
longespica, od katerih se je vsaj prva že močno razširila, v zadnjih 
letih pa so iz Vipavske doline poročali o najdbah Eleusine indica, 
Abutilon theophrastii, Euphorbia prostrata, Muhlenbergia schreberi, 
Sporobolus neglectus in S. vaginiflorus, Lonicera japonica in Spiraea 
japonica, ob tem pa lahko omenimo še najdbe z RTŠB, od katerih so 
nekatere na kratko predstavljene v nadaljevanju.

Delo floristične skupine na RTŠB Šempas ’98 je tako osvetlilo 
trenutno stanje flore v Vipavski dolini.

Floristična skupina je delovala v dveh podskupinah, od katerih je 
vsaka kartirala floro na drugem območju. Kartirali smo v “kvadrantih” 
srednjeevropske mreže florističnega kartiranja (polja s stranicami 5’ 
zemljepisne dolžine in 3’ zemljepisne širine, v Sloveniji je to okoli 6 
oz. 5 km) in skupno obdelovali floro 7 kvadrantov, ki smo jim posvetili 
enega, dva ali tri dni terenskega dela. V posameznem kvadrantu smo 
popisali od 200 do 500 vrst, kar je bilo odvisno predvsem od števila 
dni terenskega dela, število vrst pa je bilo zaradi neugodnega letnega 
časa razmeroma nizko.

Večino laže prepoznavnih vrst smo popisali na podlagi opažanja 
na terenu, nekaj teže določljivih smo določili v improviziranem 
laboratoriju v šoli in nekatare pomembnejše najdbe tudi herbarizirali, 
tako da se je nabralo okoli 200 herbarijskih pol, ki so shranjene v 
herbariju Oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani.

Med terenskim delom smo v spodnji Vipavski dolini odkrili nekaj 
avtohtonih vrst, ki se v Sloveniji precej redko pojavljajo (Fumana 
ericoides, Oplismenus undulatifolius) ali pa so bile doslej na območju 
Slovenije neznane (Dianthus seguierii, Calystegia sylvatica). Kljub 
omenjenim radikalnim posegom v floro Vipavske doline pa smo še 
vedno lahko naleteli tudi na nekaj ranljivih vlagoljubnih vrst, ki bi si 
zaslužile mesto v Rdečem seznamu (Allium angulosum, Eleocharis 
carniolica, Juncus tenuiflorus, Peucedanum coriaceum subsp. 
pospichalii, Potamogeton berchtoldii, Typha shuttleworthii).
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Nagubanolistna ščetinka 
(Oplismenus undulatifolius), za 
katero do RTŠB skoraj 100 let 

nismo vedeli ali še uspeva 
v Sloveniji. (R.: J. Šen)
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Še več je bilo zanimivih najdb adventivnih vrst. Tako smo potrdili 
najdbe nekaterih razmeroma redkih adventivk, ki se pri nas pojavljajo 
večinoma le na Primorskem (Acalypha virginica, Amaranthus 
hybridus, Broussonetia papyrifera, Eragrostis frankii, Euphorbia 
prostrata, Hyosciamus niger, Impatiens balfourii, Muhlenbergia 
schreberi, Oxalis dillenii, Rudbeckia hirta, Setaria faberi, Sporobolus 
neglectus, Sporobolus vaginiflorus), odkrili smo nova nahajališča 
nekaterih raztreseno podivjanih vrst (Abutilon theophrastii, Buddleja 
davidii, Duchesnea indica, Commelina communis, Cotoneaster 
horizontalis, Eleusine indica, Euphorbia marginata, Galeobdolon 
argentatum, Hemerocallis fulva, Oenothera erythrosepala, 
Parthenocissus quinquefolia, Phytollaca americana, Quercus rubra, 
Sedum sarmentosum, Sedum spurium, Typha laxmannii), podrobno 
smo se seznanili s pojavljanjem nekaterih invazivnih tujih vrst, ki 
so predvsem na območju Panovca že zelo razširjene (Ailanthus 
altissima, Lonicera japonica, Spiraea japonica), zabeležili pa smo 
tudi nekaj novih adventivk za slovensko floro (Deutzia gracilis, 
Elaeagnus pungens, Eragrostis pectinacea, Panicum tennesseense, 
Phyllostachys spp. div., Solanum chenopodioides).

Rečemo lahko, da je bilo delo botanične skupine na RTŠB Šempas 
1998 uspešno.

Vir
Nomenklaturni vir: Martinčič, A. et al., 1999: Mala flora Slovenije. TZS, Ljubljana



Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98	 15

POROČILO O DELU SKUPINE ZA 
EKTOPARAZITE PTIC IN SESALCEV

Tomi TRILAR

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1001 Ljubljana, 
e-mail: ttrilar@pms-lj.si

Uvod
Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98 je trajal od 22. 

julija do 1. avgusta 1998. Sodelujoči v skupini za ektoparazite ptic 
in sesalcev smo spoznali načine vzorčenja malih sesalcev in lova ter 
obročkanja ptic. Z ujetih živali smo pobrali tudi zunanje zajedalce ter 
vzorce za virološka in bakteriološka testiranja. Pri zunanjih zajedalcih 
smo zbirali pršice (Acarina), klope (Acarina: Ixodidea), muhe 
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kožuharice (Diptera: Hippoboscidae), netopirske muhe (Diptera: 
Nycteribiidae), bolhe (Siphonaptera), perojede (Mallophaga) in uši 
(Anoplura). Virologi in bakteriologi bodo vzorce krvi in tkiv testirali 
na mišjo mrzlico (Hantavirus), boreliozo (Borrelia burgdorferi), 
klopni meningitis in rikecije (Rickettsiales).

Sesalčji in parazitski material se nahaja v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije, vzorci krvi in tkiv pa na Inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Namen RTŠB je spoznavanje naravne in kulturne dediščine, 
druženje udeležencev ter spoznavanje praktičnega biološkega 
terenskega dela, za katerega v okviru študijskih programov ni časa. 
Nikakor pa ne izdelava naravovarstvenih ekspertiz ali reševanje 
ekoloških problemov krajev, v katerih gostujemo. Zato obsega 
poročilo le pregled zbranega materiala, brez obdelave rezultatov in 
izvedenih zaključkov.

Pregled zbranega materiala

1. ObrOčkane ptice

Ptice smo lovili v najlonske mreže velikosti 3,3 x 12 metrov s 
pomočjo napeva, reproduciranega s kasetofonom. Ujeti ptici smo 
pričvrstili obroček, ji obrali ektoparazite, določili vrsto, spol in 
starost, izmerili težo in perut ter ostale biometrične podatke potrebne 
za nedvoumno determinacijo. Golečim se pticam smo popisali način 
golitve. Po tehtanju smo ptico izpustili.

Ptice smo lovili in obročkali na lokalitetah:

• SLO: BUDANJE, ob r. VIPAVI (AS:161-B1; UTM:VL18; 90 m) (30.7.1998),
• SLO: Dobravlje, POTOČE (AS:141-C3; UTM:VL08; 100 m) (25.7.1998),
• SLO: GRADIŠČE, Mlake (AS: 161-A2; UTM:VL17; 100 m) (24.7.1998, 

25.7.1998, 29.7.1998, 30.7.1998),
• SLO: Ozeljan, OKROGLICA (AS: 140-B2; UTM:UL98; 70 m) (26.7.1998, 

28.7.1998, 29.7.1998) in
• SLO: Vogrsko, REPLJE (AS: 140-C3; UTM:UL98; 90 m) (25.7.1998).
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Velika ptičja muha kožuharica (Ornithomya aricularia) (R.: J. Šen) 
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Obročkali smo 185 ptic, ki pripadajo 16 vrstam:

2. SeSalci

Zaradi metode vzorčenja, ki nam je bila dostopna, smo člani 
skupine raziskovali sesalce, ki jih na osnovi majhnosti štejemo med 
male sesalce (Micromammalia). Med male sesalce štejemo žužkojede 
(Insectivora) in glodalce (Rodentia).

Delali smo po metodi minimalne linije. Pri tej metodi čez noč 
v liniji postavimo 30 pasti, ki so med seboj oddaljene 5 metrov. 
Uporabljali smo živolovke tipa “Eliot special” z ovsenimi kosmiči 
in konzerviranimi sardinami za vabo. Z ujetih živali smo pobrali 
ektoparazite ter določili vrsto in spol. Izmerili smo dolžino 
telesa, repa, stopala zadnje noge in ušesa ter maso. Vzeli smo 
vzorce krvi in organov za virološka in bakteriološka testiranja. 
Izpreparirali smo lobanje in jih etiketirane shranili v alkoholu. 
V laboratoriju smo lobanje osušili in jih očistili v dermestidariju 
(kolonija hroščev slaninarjev (Dermestes)) ter nato ponovno 
determinirali živali.
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VRSTA ŠTEVILO OBRO KANIH
podhujka (Caprimulgus europaeus) 1
kme ka lastovka (Hirundo rustica) 1
mali slavec (Luscinia megarhynchos) 2
kos (Turdus merula) 3
kobili ar (Locustella naevia) 5
brškinka (Cisticola juncidis) 1
rakar (Acrocephalus schoenobaenus) 11
mo virska trstnica (Acrocephalus palustris) 1
srpi na trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 5 
rnoglavka (Sylvia atricapilla) 1

vrbja listnica (Phylloscopus collybita) 2
mo virska sinica (Parus palustris) 46
velika sinica (Parus major) 1
kratkoprsti plezal ek (Certhia brachydactyla) 3
doma i vrabec (Passer montanus) 11

VRSTA ŠTEVILO
vrtna rovka (Crocidura suaveolens) 1 
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1 
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4 
dimasta miš (Apodemus agrarius) 59 
siva podgana (Rattus norvegicus) 1 

VRSTA ŠTEVILO VZORCEV
kos (Turdus merula) 5
kme ka lastovka (Hirundo rustica) 2 
mo virska trstnica (Acrocephalus palustris) 1
ostrouhi netopir (Myothis blythii) 2
južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 1
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1
dimasta miš (Apodemus agrarius) 47
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4
siva podgana (Rattus norvegicus) 1
udeleženci tabora (Homo sapiens) 2 



Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98	 19

Sistematska uvrstitev zbranih sesalcev:

Red: ŽUŽKOJEDI (Insectivora)
 Družina: rovke (Soricidae)
  Rod: belozobe poljske rovke (Crocidura)
   vrtna rovka (Crocidura suaveolens)

Red: GLODALCI (Rodentia)
 Družina: voluharice (Arvicolidae)
  Rod: voluharji (Arvicola)
     veliki voluhar (Arvicola terrestris)
 Družina: Miši (Muridae)
  Rod: belonoge miši (Apodemus)
   rumenogrla miš (Apodemus flavicollis)
   dimasta miš (Apodemus agrarius)
  Rod: podgane (Rattus)
   siva podgana (Rattus norvegicus)

Vzorčili smo na lokalitetah:

• SLO: Budanje, DOLGA POLJANA (AS:161-B1; UTM:VL18; 100 m) (26.7.1998),
• SLO: GRADIŠČE, Mlake (AS:161-A2; UTM:VL17; 100 m) (24.7.1998, 

25.7.1998, 30.7.1998) in
• SLO: Ozeljan, OKROGLICA (AS:140-B2; UTM:UL98; 70 m) (27.7.1998, 

29.7.1998).

Ujeli in obdelali smo 66 glodalcev in rovk, ki pripadajo 5 vrstam:
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VRSTA ŠTEVILO OBRO KANIH
podhujka (Caprimulgus europaeus) 1
kme ka lastovka (Hirundo rustica) 1
mali slavec (Luscinia megarhynchos) 2
kos (Turdus merula) 3
kobili ar (Locustella naevia) 5
brškinka (Cisticola juncidis) 1
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mo virska trstnica (Acrocephalus palustris) 1
srpi na trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 5 
rnoglavka (Sylvia atricapilla) 1

vrbja listnica (Phylloscopus collybita) 2
mo virska sinica (Parus palustris) 46
velika sinica (Parus major) 1
kratkoprsti plezal ek (Certhia brachydactyla) 3
doma i vrabec (Passer montanus) 11

VRSTA ŠTEVILO
vrtna rovka (Crocidura suaveolens) 1 
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1 
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4 
dimasta miš (Apodemus agrarius) 59 
siva podgana (Rattus norvegicus) 1 

VRSTA ŠTEVILO VZORCEV
kos (Turdus merula) 5
kme ka lastovka (Hirundo rustica) 2 
mo virska trstnica (Acrocephalus palustris) 1
ostrouhi netopir (Myothis blythii) 2
južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 1
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1
dimasta miš (Apodemus agrarius) 47
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4
siva podgana (Rattus norvegicus) 1
udeleženci tabora (Homo sapiens) 2 

3. VzOrci ektOparazitOV

Ektoparazite smo zbirali s prečesavanjem ujetih malih sesalcev, 
obiranjem ujetih ptičev in prostovoljnimi prispevki udeležencev 
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tabora, ki so z veseljem odstopili odvečne klope. Tri vzorce 
ektoparazitov z netopirjev pa so nam darovali člani skupine za 
netopirje.

Zbrali smo pršice (Acarina), klope (Acarina: Ixodidea), muhe 
kožuharice (Diptera: Hippoboscidae), netopirske muhe (Diptera: 
Nycteribiidae), bolhe (Siphonaptera), perojede (Mallophaga) in uši 
(Anoplura).

Zbrali smo ektoparazite z lokalitet:

• SLO: AJDOVŠČINA (AS:142-A3; UTM:VL18; 120 m) (25.7.1998),
• SLO: Ajdovščina, JAMA HUBELJ (AS:142-A3; UTM:VL18; 350 m) 

(25.7.1998),
• SLO: Budanje, DOLGA POLJANA (AS:161-B1; UTM:VL18; 100 m) 

(26.7.1998),
• SLO: Dornberk, Saksid, STESKE (AS:141-A3; UTM:VL08; 85 m) (24.7.1998),
• SLO: GRADIŠČE, Mlake (AS:161-A2; UTM:VL17; 100 m) (23.7.1998, 

24.7.1998, 25.7.1998, 30.7.1998)
• SLO: Ozeljan, OKROGLICA (AS:140-B2; UTM:UL98; 70 m) (27.7.1998, 

28.7.1998, 29.7.1998) in
• SLO: Vogrsko, REPLJE (AS:140-C3; UTM:UL98; 90 m) (25.7.1998).

Zbrali smo 66 vzorcev zunanjih zajedalcev s 3 ptičjih in 7 
sesalčjih vrst:
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VRSTA ŠTEVILO OBRO KANIH
podhujka (Caprimulgus europaeus) 1
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mali slavec (Luscinia megarhynchos) 2
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rakar (Acrocephalus schoenobaenus) 11
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kratkoprsti plezal ek (Certhia brachydactyla) 3
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dimasta miš (Apodemus agrarius) 59 
siva podgana (Rattus norvegicus) 1 

VRSTA ŠTEVILO VZORCEV
kos (Turdus merula) 5
kme ka lastovka (Hirundo rustica) 2 
mo virska trstnica (Acrocephalus palustris) 1
ostrouhi netopir (Myothis blythii) 2
južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 1
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1
dimasta miš (Apodemus agrarius) 47
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4. VzOrci za VirOlOška in bakteriOlOška teStiranja

Ujetim malim sesalcem smo vzeli vzorce krvi, možganov, srca, 
pljuč, jeter, vranice, ledvic, sečnega mehurja in ušes. Vzorce krvi smo 
shranili na 4ºC, tkiva zamrznili, ušesa pa shranili v 70 % alkoholu. 
Virologi in bakteriologi Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete bodo zbrane vzorce krvi in tkiv testirali na 
mišjo mrzlico (Hantavirus), boreliozo (Borrelia burgdorferi), klopni 
meningitis in rikecije (Rickettsiales).

Zbrali smo vzorce za virološka in bakteriološka testitranja z 
lokalitet:

• SLO: Budanje, DOLGA POLJANA (AS:161-B1; UTM:VL18; 100 m) 
(26.7.1998),

• SLO: GRADIŠČE, Mlake (AS:161-A2; UTM:VL17; 100 m) (24.7.1998, 
25.7.1998, 30.7.1998) in

• SLO: Ozeljan, OKROGLICA (AS:140-B2; UTM:UL98; 70 m) (27.7.1998, 
29.7.1998).

V virološko in bakteriološko testiranje smo poslali 66 vzorcev 
sesalčje krvi in tkiv:
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VRSTA ŠTEVILO
vrtna rovka (Crocidura suaveolens) 1 
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1 
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4 
dimasta miš (Apodemus agrarius) 59 
siva podgana (Rattus norvegicus) 1 

Salamandra salamandra - navadni mo erad 
Salamandra atra - planinski mo erad 
Triturus carnifex - veliki pupek 
Triturus alpestris - planinski pupek 
Triturus vulgaris meridionalis - robati pupek 
Bombina variegata - hribski urh 
Bufo bufo - navadna krasta a
Hyla arborea - zelena rega 
Rana ridibunda - debeloglavka 
Rana x esculenta - zelena žaba 
Rana temporaria - sekulja 
Rana dalmatina - rosnica 
Rana latastei - laška žaba 
Rana esculenta complex - skupina zelenih žab

Prirodoslovni muzej Slovenije
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POROČILO O DELU 
ARANEOLOŠKE SKUPINE

Rok KOSTANJŠEK (1), Matjaž KUNTNER (2)

(1) Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI -1000 Ljubljana, 
e-mail: rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si

(2) Pod jelšami 32, SI-1000 Ljubljana 
e-mail: matjaz.kuntner@guest.arnes.si

Namen dela araneološke skupine je bil seznanjanje članov skupine 
s sistematiko pajkov, vzorčenje pajkov na nekaterih zanimivejših 
lokalitetah in ugotavljanje lokalne vrstne pestrosti te skupine.

Oceno vrstne pestrosti smo izvajali na 1ha gozda nad vasjo 
Črniče v Vipavski dolini. Metoda temelji na intenzivnem vzorčenju 
in statistični obdelavi podatkov (t.i. Coddingtonov protokol). Oceno 
vrstne pestrosti pajkov smo z omenjenim protokolom že uporabili 
v prejšnjih študijah (Kozje ’95, Podgrad ’96, Središče ob Dravi 
’97), zato so podatki pridobljeni na različnih lokalitetah primerljivi. 
Poleg omenjene lokalitete, na kateri smo izvajali protokol, smo 
pajke vzorčili še na dvanajstih lokalitetah v Vipavski dolini in njeni 
okolici.

Pri vzorčenju smo uporabljali različne metode lova: talne pasti 
z etilenglikolom, vzorčenje z rjuho v kombinaciji z udarjanjem po 
vegetaciji (tepežkanje), vzorčenje z lovilno mrežo (kečer), vzorčenje 
s pinceto oz. aspiratorjem (ekshaustorjem). Vzorčili smo podnevi in 
ponoči. Živali smo konzevirali v 70 % etanolu.

Popisali smo 100 vrst (približno št.). Ker je del materiala še v 
obdelavi, bomo seznam nabranih vrst pajkov skupaj z ocenami 
lokalne biodiverzitete podali v kasnejših prispevkih. Za območje 
Vipavske doline doslej še ni bilo podatkov o razširjenosti pajkov, 
zato je nastajajoči seznam vrst dobrodošla osnova za poznavanje 
flore pajkov tega področja. 
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V Vipavski dolini smo našli nekatere zanimivejše in redko najdene 
vrste pajkov v Sloveniji. Mednje sodita:

Eresus niger (Eresidae)
Atypus piceus (Atypidae)

Obe vrsti sta v Sloveniji zelo lokalno razširjeni in zaradi kriptičnega 
načina življenja pogosto prezrti. Rod Atypus je edini rod primitivne 
skupine ortognatnih pajkov v Evropi. Širši javnosti so bolj poznani 
veliko večji predstavniki družine Atypidae (ptičji pajki), ki pa jih 
najdemo le v tropih.

Zaradi lege Vipavske doline najdemo na tem delu Slovenije tudi 
veliko sredozemskih vrst pajkov. Tipične sredozemske toploljubne 
vrste, v Sloveniji najdene prvič ali le na nekaj lokacijah so:

Zoropsis spinimana (Zoropsidae)
Holocnemus pluchei (Pholcidae)
Oxyopes lineatus (Oxyopidae)
Segestria florentina (Segestriidae)
Neoscona subfusca (Araneidae)

Pogosta sredozemska vrsta je Hogna radiata (Lycosidae), bolj 
znana pod imenom tarantela. Vrsto v Sloveniji najdemo celo v 
subpanonski zoogeografski regiji. Tarantele se zadržujejo na odprtih 
površinah kot so travniki in obdelovalne površine. Najlaže jih 
najdemo ponoči s svetilko, ko jih izda bleščeče zelena barva njihovih 
oči.

Zanimiva je tudi najdba jamske vrste Stalita taenaria (Dysderidae), 
ki je razširjena v kraških jamah od Italije preko Slovenije do 
Hrvaške.

Kljub temu, da je del nabranega materiala še v obdelavi, lahko z 
gotovostjo trdimo, da je Vipavska dolina še eden od mnogih krajev v 
Sloveniji z zelo pestro favno pajkov, ki pa je žal še premalo raziskana. 
Preliminarni rezultati protokola za oceno biološke pestrosti kažejo na 
veliko pestrost te skupine členonožcev v tem delu Slovenije.
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Omenjenih 100 vrst pajkov je le del pestre favne pajkov tega 
področja. Ob tem je potrebno imeti pred očmi, da je vzorčenje 
potekalo relativno kratek čas (8 dni) v zelo suhem obdobju, ko je 
aktivnih relativno malo pajkov, ter da so v protokolu upoštevani le 
spolno zreli osebki, saj nezrelih osebkov navadno ne moremo določiti 
do nivoja vrste.

Zanimive najdbe in preliminarni rezultati ocene vrstne pestrosti 
pajkov so dodatno podprli smotrnost nadaljnih raziskav flore pajkov 
tega območja, predvsem v različnih obdobjih sezone aktivnosti 
pajkov. Neobdelane pa so ostale tudi nekatere zanimive lokalitete, ki 
jih v času RTŠB Šempas ’98 nismo utegnili obdelati.

Atypus piceus, ki smo ga 
našli v Vipavski dolini, 
sodi med redko najdene 
vrste pajkov v Sloveniji. 
(R.: J. Šen)
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Gorski apolon 
(Parnassius apollo), 
ki je bil najden na več 
lokalitetah na robu 
Trnovske planote, 
je zaradi svoje 
lepote priljubljena 
tarča zbiralcev in je 
marsikje v Sloveniji 
že izginil. 
(R.: J. Šen)

Lastovičar (Papilio machaon) 
v Vipavski dolini zelo pogost 

metulj. (R.: J. Šen)
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POROČILO LEPIDOPTEROLOŠKE SKUPINE

Rudi VEROVNIK

Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI -1000 Ljubljana 
e-mail: rudi.verovnik@bf.uni-lj.si

Sodelujoči v lepidopterološki skupini smo proučevali dnevne 
metulje v Vipavski dolini in njeni širši okolici. Posebno pozornost 
smo namenili ugotavljanju njihovih ekoloških zahtev in hkrati 
spoznavali s taksonomsko problematiko metuljev, metodami 
lova in determinacijo. Vipavska dolina z okolico je že od nekdaj 
privabljala tuje in domače lepidopterologe, ki so v prejšnjem in 
začetku tega stoletja tudi pisali o metuljih iz teh krajev, vendar 
pa v novejšem času ni preglednega članka o metuljih tega dela 
Slovenije. Zato je bila naša naloga pregledati čim več ekološko 
različnih habitatov in primerjati razširjenost vrst z navedbami 
starejših avtorjev. Posebno pozornost smo namenili izginjajočim 
močvirnim travnikom v Vipavski dolini, ki nujno potrebujejo 
zaščito.

V osmih terenskih dneh smo pregledali 34 lokalitet in popisali 92 
vrst metuljev dnevnikov (Rhopalocera), kar je več kot polovica vseh 
v Sloveniji opaženih vrst. Vrste so naštete v tabeli.
fam. PAPILIONIDAE
1. Papilio machaon
2. Iphiclides podalirius
3. Parnassius apollo

fam. PIERIDAE
4. Pieris brassicae
5. Artogea rapae
6. Artogea mannii
7. Artogea ergane
8. Artogea napi
9. Pontia daplidice
10. Gonepteryx rhamni
11. Colias hyale
12. Colias alfacariensis

13. Colias crocea
14. Leptidea sinapis

fam. SATYRIDAE
15. Erebia ligea
16. Erebia aethiops
17. Erebia stirius
18. Melanargia galathea
19. Hipparchia fagi
20. Hipparchia semele
21. Arethusana arethusa
22. Kanetisa circe
23. Satyrus ferula
24. Minois dryas
25. Aphantopus hyperantus
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26. Pararge aegeria
27. Lasiommata maera
28. Lasiommata megera
29. Maniola jurtina
30. Pyronia tithonus
31. Coenonympha glycerion
32. Coenonympha arcania
33. Coenonympha pamphilus

fam. NYMPHALIDAE
34. Apatura iris
35. Apatura ilia
36. Limenitis reducta
37. Neptis rivularis
38. Neptis sappho
39. Vanessa atalanta
40. Vanessa cardui
41. Aglais urticae
42. Inachis io
43. Nymphalis polychloros
44. Polygonia c-album
45. Mellicta athalia
46. Mellicta aurelia
47. Melitaea phoebe
48. Melitaea trivia
49. Melitaea didyma
50. Argynnis aglaja
51. Argynnis niobe
52. Argynnis adippe
53. Argynnis paphia
54. Brenthis hecate
55. Clossiana dia
56. Issoria lathonia

fam. NEMOBIIDAE
57. Haemaris lucina

fam. LYCAENIDAE
58. Quercusia quercus
59. Thecla betulae
60. Satyrium spini
61. Lycaena vigaureae
62. Lycaena tityrus
63. Lycaena alciphron
64. Lycaena phleas
65. Lycaena dispar
66. Everes argiades
67. Everes alcetas
71. Pseudophilotes vicrama
72. Maculinea rebeli
73. Maculinea telejus
74. Plebejus idas
75. Plebejus argyrognomon
76. Plebejus argus
77. Aricia agestis
78. Cyaniris semiargus
79. Polyommatus icarus
80. Plebicula dorylas
81. Lysandra bellargus
82. Lysandra coridon
83. Meleageria daphnis

fam. HESPERIIDAE
84. Erynnis tages
85. Carcharodus flocciferus
86. Pyrgus carthami
87. Pyrgus armoricanus
88. Spialia sertorius
89. Thymelicus lineola
90. Thymelicus sylvestris
91. Ochlodes venatus
92. Hesperia comma

 Med naštetimi vrstami je potrebno izpostaviti gorskega apolona 
Parnassius apollo, ki je bil najden na več lokalitetah na robu 
Trnovske planote. Zaradi svoje lepote je gorski apolon priljubljena 
tarča zbiralcev in je marsikje v Sloveniji že izginil. Kljub dolgoletni 
zakonski zaščiti se lov nadaljuje in ob zaraščanju habitatov s 
hranilno rastlino ga brez poostrenega nadzora in ohranjanja ustreznih 
habitatov tudi nad Vipavsko dolino čaka podobna usoda. Še redkeje 
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najdemo na robu Trnovske planote ogroženega modrina Maculinea 
rebeli, ki v svojem razmnoževalnem ciklusu potrebuje tudi mravljo 
kot gostitelja gosenic.

V Vipavski dolini na močvirnih travnikih leta sorodni strašični 
modrin Maculina teleius, ki se bolj številčno pojavlja le na območju 
severnega dela Mlak in ob potoku Lijak pri Ajševici. Med redkejšimi 
in ogroženimi vrstami iz Vipavske doline velja omeniti še barjanskega 
cekinčka Lycaena dispar in debeloglavčka Carcharodus flocciferus, 
ki sta v tem delu Slovenije že skoraj v celoti izginila.

Med toploljubnimi vrstami s severnih pobočij Vipavske doline in 
Krasa je dokaj razširjen ogroženi lučnikov pisanček Melitaea trivia 
in še nekatere južno evropske vrste, ki jih v osrednji Sloveniji bolj 
redko srečujemo. Zaskrbljujoče pa je izginotje nekaterih vrst velikih 
okarjev, ki so bili nekdaj med pogostejšimi vrstami v Vipavski dolini z 
okolico. Glavni razlog je najverjetneje zaraščanje ustreznih habitatov. 
Upajmo, da ne bodo podobno izginile še močvirske vrste, ki prispevajo 
pomemben delež k pestrosti favne dnevnih metuljev tega območja.
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Laška  žaba (Rana latastei) 
dosega v Vipavski 
dolini vzhodni rob 
razširjenosti. 
(R.: G. Planinc)
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POROČILO SKUPINE ZA DVOŽIVKE

Janja FRANCÉ

Sončno nabrežje 10, SI-6310 Izola 
e-mail: france@mbss.org

Uvod
Večina dvoživk (Amphibia) je vezanih na dvoje različnih tipov 

habitatov: vodnega in kopenskega. Ker sta oba tipa habitatov 
ponavadi pod močnim človekovim vplivom, so dvoživke postale 
najbolj ogrožena skupina vretenčarjev.

V času Raziskovalnega tabora študentov biologije Šempas ’98 smo 
člani skupine za dvoživke skušali raziskati čim širše območje, tako da 
se nismo omejili le na Vipavsko dolino, temveč smo delno raziskali 
tudi območji, ki nanjo mejita: Kras in Trnovski gozd. Obiskali smo 
celo nekaj napajališč za živino v tolminskem hribovju.

Naše delo je torej zajelo več različnih tipov voda: v Vipavski 
dolini tekoče vode (predvsem pritoke reke Vipave) in tudi močvirnata 
območja, na Krasu kale (tam bolj ali manj edina vodna telesa), 
napajališča oz. mlake na visoko ležečih planinah, obdelali pa smo 
tudi nekatere gozdove-letne habitate dvoživk.

Metode dela
Edino učinkovito orodje pri našem delu je bila mreža, z njo smo 

lovili tako ličinke kot odrasle živali. Uporabljali smo jo v vodah za 
lovljenje paglavcev in pupkov ter ob vodah in na gozdnih tleh za 
lovljenje odraslih žab. Le pri iskanju planinskega močerada smo 
uporabili gole roke in z njimi dvigovali kamenje in listje, pod katerim 
naj bi se le-ta skrival.

Ulovljenim osebkom smo določili vrsto in za vsako lokaliteto 
izpolnili popisni list. Živali smo izpustili tja, kjer smo jih našli.
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Rezultati
V tabeli so prikazane lokalitete, ki smo jih obdelali v času tabora 

in vrste dvoživk, ki so bile tam najdene.
Tabela: Seznam najdenih vrst na RTŠB Šempas’98

Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas '98 

3

VRSTA ŠTEVILO
vrtna rovka (Crocidura suaveolens) 1 
veliki voluhar (Arvicola terrestris) 1 
rumenogrla miš (Apodemus flavicollis) 4 
dimasta miš (Apodemus agrarius) 59 
siva podgana (Rattus norvegicus) 1 

Salamandra salamandra - navadni mo erad 
Salamandra atra - planinski mo erad 
Triturus carnifex - veliki pupek 
Triturus alpestris - planinski pupek 
Triturus vulgaris meridionalis - robati pupek 
Bombina variegata - hribski urh 
Bufo bufo - navadna krasta a
Hyla arborea - zelena rega 
Rana ridibunda - debeloglavka 
Rana x esculenta - zelena žaba 
Rana temporaria - sekulja 
Rana dalmatina - rosnica 
Rana latastei - laška žaba 
Rana esculenta complex - skupina zelenih žab

Seznam lokalitet, ki smo jih obiskali na RTŠB in na njih tudi 
zabeležili dvoživke: 

kali: na Planini Razor, v Vrhu nad Sopotom, na Planini Kuk (3 
kali), v Tomaju, v Lokvici, v Škrbini, pri Gorjanskem, v Kobjeglavi, 
v Krajni vasi (2 kala), pri Lukovcu (2 kala), v Ponikvah, v Goškem 
prevalu

potoki: Lijak, Vrtojbica, Lemovšček, potok pri Kopajnem, potok 
pri Podragi, potok pri Polju, potok pri Mandriji, gozdni potok pri 
Polinišču, gozdni potok pri Bukovniku

ostali: Kanal Koren, gozd Parkovšče, gozd Panovec, kanal 
Bazara, kanal pri Frnaži, močvirje ob Lijaku, mlaka pri Petrovem 
hribu, Ledenica, rokav Vipave (M. Žablje), Mlake (poplavni gozd, 
močvirje), izvir Močilnika
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Diskusija
Na raziskovanem območju Vipavske doline in okolice smo na 38 

lokalitetah popisali 13 vrst dvoživk, kar je izpolnilo naša pričakovanja. 
Večina osebkov, ki smo jih ujeli oz. opazili, je bilo v larvalnem in v 
mladostnem stadiju, saj je v tem času paritveno obdobje že mimo in 
se odrasle živali večinoma ne zadržujejo več v in ob vodi. Izjema so 
zelene žabe (Rana esculenta complex) in planinski pupek (Triturus 
alpestris), ki se tudi čez poletje zadržujejo ob in v vodi, tako da smo 
našli ogromno odraslih osebkov teh vrst. Tudi iz vrste laška žaba 
(Rana latastei) smo našli ogromno odraslih osebkov, saj smo jih 
načrtno iskali na gozdnih tleh.

Repatih dvoživk (Urodela) iz družine Salamandridae smo našli 
5 vrst. Te so v Sloveniji splošno razširjene, izjema je le planinski 
močerad (Salamandra atra), ki je omejen na alpski in delno dinarski 
svet (Trnovski gozd in Snežnik). Prisotnost le-tega v Trnovskem gozdu 
nam je potrdil en mladosten osebek, ki smo ga po dolgem iskanju 
odkrili v gozdu nad Ledenico. Navadnega močerada (Salamandra 
salamandra) pa smo opazili v skoraj vseh gozdnih delih potokov v 
Vipavski dolini.

V stoječih vodah smo našli vse tri vrste iz rodu pupkov. 
Najpogostejši je bil robati pupek (Triturus vulgaris meridionalis), 
skoraj zmeraj pa se je skupaj z njim pojavljal veliki pupek (Triturus 
carnifex). Planinskega pupka smo našli le v mlakah in napajalnikih 
na velikih nadmorskih višinah (od 800 do 1300 m n.m.) 

Iz skupine brezrepih dvoživk (Anura) smo popisali 8 vrst. 
Najpogostejši je bil predstavnik družine Discoglossidae hribski urh 
(Bombina variegata), saj smo ga našli v kar 17 lokalitetah: tako v 
lužah in počasi tekočih potokih v gozdovih, kot v kraških kalih.

Iz družine Bufonidae smo popisali navadno krastačo (Bufo 
bufo), ki se pojavlja tako v kalih, kot na velikih nadmorskih višinah. 
Na gozdnih tleh smo našli že mlade preobražene osebke. Druge 
predstavnice te družine, zelene krastače (Bufo viridis), nismo 
zasledili.
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Zelena rega (Hyla arborea), edina predstavnica družine Hylidae 
pri nas, naj bi bila v Sloveniji splošno razširjena. Kljub temu smo jo 
v času RTŠB opazili le na dveh lokalitetah, obakrat na močvirnatem 
območju. V kraških kalih zelene rege ni bilo. Morda je to posledica 
vnašanja rib v kale, saj so rege na to zelo občutljive.
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Družino pravih žab (Ranidae) delimo na skupino zelenih in 
skupino rjavih žab. Iz skupine rjavih žab smo na taboru popisali 3 
vrste: sekuljo (Rana temporaria), rosnico (Rana dalmatina) in laško 
žabo (Rana latastei). Prvi dve sta v Sloveniji splošno razširjeni, laška 
žaba pa je razširjena le v okolici Nove Gorice in v Vipavski dolini 
(tu dosega vzhodni rob razširjenosti). Naseljuje nižinske poplavne 
gozdove in se mresti v potokih. Zasledili smo jo na 7 lokalitetah, 
večinoma na gozdnih tleh.

Skupina zelenih žab je taksonomsko zelo problematična, 
sestavljajo jo tri morfološko zelo podobne vrste. Mi smo večino 
osebkov uvrstili v vrsto zelena žaba (Rana x esculenta), le nekaj 
smo jih določili za debeloglavko (Rana ridibunda). Osebke, ki niso 
bili lahko prepoznavni, smo uvrstili v kompleks zelenih žab (Rana 
esculenta complex).

V Sloveniji so z UREDBO O ZAVAROVANJU OGROŽENIH 
ŽIVALSKIH VRST (1993) kot naravne znamenitosti zavarovane 
vse vrste dvoživk razen navadnega močerada. Zato je poznavanje 
razširjenosti in spremljanje stanja te skupine zelo pomembno, 
če hočemo dvoživke varovati pred drastičnimi posegi v njihove 
habitate. 

Obstoj dvoživk ogroža predvsem izginjanje njihovih življenjskih 
prostorov: izsuševanje močvirnatih območij, regulacija vodotokov, 
zasipavanje in izsuševanje ter zaraščanje mlak in kalov (te so na krasu 
najpomembnejši habitati za dvoživke in druge vodne živali) … Ogroža 
jih tudi poseganje v letne habitate: intenzivno kmetijstvo, obilica 
pesticidov, izsekavanje gozdov… Prav tako ogromno dvoživk konča 
pod avtomobilskimi gumami, saj morajo na svoji poti večkrat prečkati 
zelo prometne ceste. Iz mlak in kalov jih preženejo vrste, ki prvotno v 
njih ne živijo in jih vanje vnese človek (največkrat so to ribe).

Za izginjanje dvoživk je torej kriva celotna družba, vendar 
lahko vsak posameznik z malo dobre volje prispeva k ohranitvi 
in ponovnemu povečanju števila populacij dvoživk in njihovih 
habitatov.
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Ogroženega črnočelega srakoperja 
(Lanius minor), v prejšnjih letih še 

gnezdilca Vipavske doline, v letu 1998 
nismo več našli. (R.: J.Šen)

Puščavec (Monticola 
solitarius), ki smo ga 
opazovali v stenah 
Lijaka, je zelo redka 
gnezdilka skalnih 
sten južne Slovenije. 
(R.: J. Šen)

Pojoče samce brškinke (Cisticola juncidis), 
ki je na Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk 
Slovenije uvrščena kot močno ogrožena vrsta, 
smo poslušali na travnikih pri Ajševici in 
Potočah. (R.: J. Šen)
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POROČILO ORNITOLOŠKE SKUPINE

Andrej BIBIČ (1), Peter TRONTELJ (2)

(1) Osojnikova 7, SI-2000 Maribor 
e-mail: andrej.bibic@gov.si

(2) Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI -1000 Ljubljana 
e-mail: peter.trontelj@bf.uni-lj.si

Vipavska dolina je v slovenskem merilu zanimiva zaradi gnezdenja 
nekaterih (sub-) mediteranskih vrst ptic. Mnoge med njimi so vezane 
na ekstenzivno kulturno krajino in mokrišča. Takšni življenjski 
prostori so v Vipavski dolini ohranjeni le še na majhnih površinah 
na nekaj koncih (Ajševica, Mlake). Skalnati rob Trnovskega gozda, 
ki se strmo dviga nad Vipavsko dolino, slovi po ugodnih vzgonskih 
vetrovih, ki jih poleg zmajarjev in jadralnih padalcev izkoriščajo 
predvsem ujede. Ujede v času gnezdenja izkoriščajo močan termični 
veter za dviganje do višin, s katerih je laže najti in uloviti plen. 
Vzdolž roba Trnovskega gozda poteka tudi selitvena pot mnogih vrst 
ujed. Redko poseljeni gozdni in skalnati predeli Trnovskega gozda 
pa nudijo grezdišče bolj plašnim vrstam, ki so vezane na ta dva 
življenska prostora. 

Ornitološka skupina se je med svojim terenskim delom seznanjala 
z biologijo ptic in popisovala ptice v širši okolici Šempasa. Večino 
terenskega dela smo opravili v zgodnjih jutranjih in dopoldanskih 
urah, ko so bile ptice najbolj aktivne. Termične jadralce, predvsem 
ujede, smo opazovali tudi sredi dneva ob največji vročini, ko so 
najugodnejše razmere za jadranje. Pri določanju ujed v zraku smo 
si pomagali s teleskopi. V okolici Šempasa smo opravili tudi nekaj 
nočnih popisov. Eno noč smo prebili na planoti Trnovskega gozda, 
kjer smo sove skušali izzvati s predvajanjem zvočnega posnetka 
njihovega petja. Ptice smo tudi lovili in jih zaznamovali z obročki. S 
tem smo se pobliže seznanili z različnimi vrstami ptic, naučili smo se 
razločevati spol in starost, prispevali pa smo tudi svoj delež k rednim 
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študijam selitve ptic. Pri delu smo uporabljali teleskope, daljnoglede 
in vsa čutila, še posebej sluh. Ptice smo lovili v najlonske mreže 3.3 
x 12 metrov in 4 x 12 metrov, večinoma s pomočjo predvajanega 
napeva. Ujeti ptici smo pričvrstili obroček, ji določili vrsto, spol in 
starost, jo stehtali ter ji izmerili perut in druge biometrične parametre. 
Pri golečih se pticah smo popisali potek golitve. Nato smo ptico 
izpustili.

V času RTŠB Šempas ’98 med 23.7. in 31.7.1998 smo evidentirali 
88 vrst ptic v UTM kvadratih UL98, VL08, VL18 in VL17. 
1. mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) / akumulacijsko jezero Vogršček
2. siva čaplja (Ardea cinerea) / Ajševica, ob Vipavi
3. mlakarica (Anas platyrhynchos) / zadržujejo se na vseh večjih tekočih vodah in na 

Vogrščku
4. beloglavi jastreb (Gyps fulvus) / redno do največ 4 osebki opazovani pri kroženju 
na robu Trnovskega gozda
5. skobec (Accipiter nisus) / opažen v vseh kvadratih
6. kragulj (Accipiter gentilis) / Trnovski gozd pri Predmeji in Budanje ob reki 

Vipavi
7. sršenar (Pernis apivorus) / opažen po celi Vipavski dolini
8. kanja (Buteo buteo) / opažena v vseh kvadratih
9. planinski orel (Aquila chysaetos) / rob Trnovskega gozda
10. kačar (Circaetus gallicus) / rob Trnovskega gozda in okolica Šempasa
11. postovka (Falco tinnunculus) / opažena v vseh kvadratih
12.  sokol selec (Falco peregrinus) / rob Trnovskega gozda
13. fazan (Phasanius colchicus) / opažen v vseh kvadratih
14. zelenonoga tukalica (Galinula chloropus) / Vogršček
15. mali martinec (Actitis hypoleucos) / ob Vipavi
16. rumenonogi galeb (Larus cachinans) / opažen ob Vipavi pri Preserju
17. rečni galeb (Larus ridibundus) / jate so se spreletavale po Vipavski dolini
18. turška grlica (Streptopelia decaocto) / opažen v vseh kvadrantih
19. divja grlica (Streptopelia turtur) / Ajševica
20. kukavica (Cuculus canorus) / Ajševica
21. velika uharica (Bubo bubo) / Trnovski gozd
22. kozača (Strix uralensis) / Trnovski gozd
23. podhujka (Caprimulgus europaeus) / Ajševica, Mlake
24. črni hudournik (Apus apus) / opažen v vseh kvadratih
25. vodomec (Alcedo atthis) / akumulacijsko jezero Vogršček, Ajševica, ob Hublju 

in Vipavi
26. smrdokavra (Upupa epops) / Ajševica
27. pivka (Picus canus) / pojavlja se po celotni dolini
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28. zelena žolna (Picus viridis) / en primerek se je oglašal pri Selu
29. veliki detel (Dendrocopus major) / opažena v vseh kvadratih
30. čopasti škrjanec (Galerida cristata) / opažen na njivah pri Ajševici
31. poljski škrjanec (Alauda arvensis) / maloštevilen povsod po Vipavski dolini
32. hribski škrjanec (Lulula arborea) / Mlake
33. kmečka lastovka (Hirundo rustica) / opažena v vseh kvadratih
34. mestna lastovka (Delichon urbica) / opažena v vseh kvadratih
35. breguljka (Riparia riparia) / nekaj primerkov je prenočevalo ob Vogrščku
36. drevesna cipa (Anthus trivialis) / Trnovski gozd
37. bela pastirica (Motacilla alba) / opažena v vseh kvadratih
38. siva pastirica (Motacilla cinerea) / ob izvirih potokov Hublja, Lijaka in reke 

Vipave
39. stržek (Troglodytes troglodytes) / opažen v vseh kvadratih
40. siva pevka (Prunella modularis) / Trnovski gozd
41. sivi muhar (Muscicapa striata) / opažen po naseljih v vseh kvadratih
42. taščica (Erithacus rubecula) / opažena v vseh kvadratih
43. slavec (Luscinia megarchynchos) / Ajševica
44. pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) / v vasi Šempas
45. šmarnica (Phoenicurus ochrurus) / opažena v vseh kvadratih
46. prosnik (Saxicola torquata) / opažen po celi Vipavski dolini
47. puščavec (Monticola solitarius) / skalni rob Trnovskega gozda
48. kos (Turdus merula) / opažen v vseh kvadratih
49. cikovt (Turdus philomelos) / opažen v vseh kvadratih
50. rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) / Trnovski gozd
51. brškinka (Cisticola juncidis) / Ajševica in Potoki
52. kobiličar (Locustella naevia) / Ajševica
53. močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) / ob obrežjih potokov in Vipave, 

Ajševica, Mlake
54. bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) / Ajševica, Mlake
55. povodna trstnica (Acrocephalus paludicola) / Ajševica
56. kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) / Ajševica, Mlake
57. črnoglavka (Sylvia atricapilla) / opažen v vseh kvadrantih
58. pisana penica (Sylvia nisoria) / Mlake
59. vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) / opažen v vseh kvadrantih
60. gorska sinica (Parus montanus) / Trnovski gozd
61. močvirska sinica (Parus palustris) / Vogršček, gozdovi ob reki Vipavi
62. plavček (Parus caeruleus) / opažen v vseh kvadratih
63. čopasta sinica (Parus cristatus) / Trnovski gozd
64. velika sinica (Parus major) / opažena v vseh kvadrantih
65. menišček (Parus ater) / Trnovski gozd
66. dolgorepka (Aegithalos caudatus) / opažena povsod po Vipavski dolini
67. brglez (Sitta europaea) / opažen v vseh kvadratih
68. kratkoprsti plezalček (Certhia familiaris) / Trnovski gozd
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69. rjavi srakoper (Lanius collurio) / opažen v vseh kvadratih
70. škorec (Sturnus vulgaris) / opažen v vseh kvadratih
71. kobilar (Oriolus oriolus) / Ajševica
72. šoja (Garullus glandarius) / opažen v vseh kvadrantih
73. krekovt (Nucifraga caryocatactes) / Trnovski gozd
74. sraka (Pica pica)  / opažen v vseh kvadrantih
75. krokar (Corvus corax) / Trnovski gozd, v Vipavski dolini pri Ajdovščini
76. siva vrana (Corvus corone cornix) / opažena v po celi Vipavski dolini
77. poljski vrabec (Passer montanus) / opažen v vseh kvadratih
78. domači vrabec (Passer domesticus) / opažen v vseh kvadratih
79. ščinkavec (Fringila coelebs) / opažen v vseh kvadratih
80. dlesk (Coccothraustes coccothraustes) / opažen povsod po Vipavski dolini
81. grilček (Serinus serinus) / opažen v vseh kvadrantih
82. lišček (Carduelis carduelis) / opažen v vseh kvadrantih
83. zelenec (Chloris chloris) / opažen v vseh kvadrantih
84. kalin (Pyrrhula pyrrhula) / Trnovski gozd
85. rumeni strnad (Emberiza citrinella) / opažen povsod po Vipavski dolini
86. plotni strnad (Emberiza cirlus) / opažen po celi Vipavski dolini
87. skalni strnad (Emberiza cia)  / skalni rob Trnovskega gozda
88. veliki strnad (Militaria calandra) / Ajševica, Mlake
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Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas '98 

1

VRSTA NAJDIŠ E
Rhinolophus hipposideros - mali podkovnjak (V, Š, T, K)
Rhinolophus ferrumeqiunum - veliki podkovnjak (V, Š, P) 
Rhinolophus euryale - južni podkovnjak (V) 
Myotis blythi - ostrouhi netopir (V, T) 
Myotis daubentoni - obvodni netopir (V, Š) 
Myotis mystacinus/brandti - brkati/Brandtov netopir (Š) 
Pipistrellus pipistrellus (55 kHz) - mali netopir (Š) 
Pipistrellus kuhli - belorobi netopir (V, Š) 
Hypsugo savii - Savijev netopir (V, Š) 
Eptesicus serotinus - pozni netopir (V, Š) 
Nyctalus leisleri - gozdni mra nik (Š) 
Plecotus auritus - rjavi uhati netopir (V) 
Plecotus auritus/austriacus - rjavi/sivi uhati netopir (Š, K) 
Miniopterus schreibersi - dolgokrili netopir (Š) 

VRSTA ŠTEVILO
vodomec 1 
pivka 1 
veliki detel 2 
breguljka 1 
kme ka lastovka 34 
mali slavec 2 
kos 2 
srpi na trstnica 2 
kratkoperuti vrtnik 1 
rnoglavka 4 

dolgorepka 4 
velika sinica 20 
brglez 1 
rjavi srakoper 4 
poljski vrabec 1 
plotni strnad 2 

Seznam ObrOčkanih VrSt ptic

Seznam vsebuje samo rezultate ulova ornitološke skupine. Ptice 
smo večkrat lovili v sodelovanju s skupino za ektoparazite ptic in 
sesalcev, katere seznam obročkanih ptic pa je naveden v poročilu T. 
Trilarja.

nekatera zanimiVejša OpazOVanja:
• brškinka (Cisticola juncidis); trije pojoči samci na travnikih pri Ajševici in 

Potočah; na Rdečem seznamu ogroženih ptic gnezdilk Slovenije kot močno 
ogrožena vrsta.

• povodna trstnica (Acrocephalus paludicola); en osebek v gosti močvirni vegetaciji 
na nekošenem travniku pri Ozeljanu; v Sloveniji redek preletnik; globalno 
ogrožena vrsta.

• puščavec (Monticola solitarius); v stenah Lijaka smo opazovali par in speljane 
mladiče; zelo redka gnezdilka skalnih sten južne Slovenije.

• orel kačar (Circaetus gallicus) in sokol selec (Falco peregrinus); nekajkrat 
opazovana nad skalnatim robom Trnovskega gozda; močno ogroženi vrsti.
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• beloglavi jastreb (Gyps fulvus); večkrat opazovan nad robom Trnovskega gozda; 
v Sloveniji kot gnezdilec izumrl.

• kozača (Strix uralensis); dva samca in samico smo poslušali ob nočnem obisku 
Trnovskega gozda.

• velika uharica (Bubo bubo); opazovana na gozdnatem ovršnem delu Trnovskega 
gozda.

Rezultati dela ornitološke skupine so jasno pokazali na velik 
pomen, ki ga ima rob Trnovskega gozda kot življenjski prostor redkih 
in ogroženih vrst ptic. Potrdili so utemeljenost pobude za vključitev 
tega predela na seznam slovenskih ornitološko pomembnih območij 
(IBA) oz. med bodoče kandidatke za omrežje Natura 2000. Obenem 
smo se znova prepričali o ogromni ekološki škodi, ki so jo povzročile 
velikopotezne regulacije vodotokov in agromelioracije nekoč bogate 
kulturne krajine v Vipavski dolini. V skoraj izpraznjeni kulturni stepi 
kot otočka izstopata zadnja preostala koščka sonaravne kulturne 
krajine, Ajševica in Mlake. Odlikuje ju veliko bogastvo ogroženih 
ptičjih vrst. Upamo, da bodo rezultati naših avifavnističnih popisov 
dodatna spodbuda za njuno ohranitev.
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POROČILO SKUPINE ZA 
PROUČEVANJE NETOPIRJEV

Klemen KOSELJ

Adamičeva 2, SI-1000 Ljubljana 
e-mail: klemen.koselj@amis.net

Zadali smo si cilj zbrati čimveč podatkov, ki bi dopolnili precej 
nepopolno sliko o razširjenosti posameznih vrst netopirjev v zahodni 
Sloveniji.

Podnevi smo sistematično popisovali in šteli netopirje v zvonikih 
in na podstrešjih zlasti cerkva pa tudi gradov, hiš in gospodarskih 
poslopij ter s tem namenom obiskali več jamskih objektov. Od mraka 
do poznih nočnih ur je postalo naše delo še bolj vznemirljivo, saj smo 
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1

VRSTA NAJDIŠ E
Rhinolophus hipposideros - mali podkovnjak (V, Š, T, K)
Rhinolophus ferrumeqiunum - veliki podkovnjak (V, Š, P) 
Rhinolophus euryale - južni podkovnjak (V) 
Myotis blythi - ostrouhi netopir (V, T) 
Myotis daubentoni - obvodni netopir (V, Š) 
Myotis mystacinus/brandti - brkati/Brandtov netopir (Š) 
Pipistrellus pipistrellus (55 kHz) - mali netopir (Š) 
Pipistrellus kuhli - belorobi netopir (V, Š) 
Hypsugo savii - Savijev netopir (V, Š) 
Eptesicus serotinus - pozni netopir (V, Š) 
Nyctalus leisleri - gozdni mra nik (Š) 
Plecotus auritus - rjavi uhati netopir (V) 
Plecotus auritus/austriacus - rjavi/sivi uhati netopir (Š, K) 
Miniopterus schreibersi - dolgokrili netopir (Š) 

VRSTA ŠTEVILO
vodomec 1 
pivka 1 
veliki detel 2 
breguljka 1 
kme ka lastovka 34 
mali slavec 2 
kos 2 
srpi na trstnica 2 
kratkoperuti vrtnik 1 
rnoglavka 4 

dolgorepka 4 
velika sinica 20 
brglez 1 
rjavi srakoper 4 
poljski vrabec 1 
plotni strnad 2 

Tabela 1: Seznam vrst netopirjev najdenih na RTŠB Šempas ’98 (Vipavska dolina 
- V, Škocjanske jame in okolice - Š, Trnovski gozd - T, nad Kanalom ob 
Soči -K, Primorje - P)
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netopirje lovili z mrežami, ki smo jih razpenjali nad vodnimi telesi in 
na vhodih v jamske objekte ali pa smo se čudili njihovim letalskim 
vragolijam, ko smo jih poslušali in prepoznavali z netopirniki 
(ultrazvočnimi detektorji). Za uporabo slednjih v favnističnih pa 
tudi ekoloških raziskavah smo se še dodatno izobrazili na posebni 
delavnici, ki sta jo v okviru tabora vodila češka strokovnjaka dr. 
Zdeněk Rehák in dr. Jan Zukal.

Južni podkovnjak 
(Rhinolophus euryale), 

v Sloveniji relativno redka 
vrsta, še vedno živi v Vipavski 

dolini. (R.: J. Šen)

Na 29 najdiščih (19 v Vipavski dolini, 5 v Škocjanskih jamah 
in okolici, 2 v Trnovskem gozdu, 2 nad Kanalom ob Soči ter 1 v 
Primorju) smo našli 13 vrst netopirjev (Tabela 1).

Izreden pomen in naravovarstveno vrednost pripisujemo 9 
najdenim porodniškim kolonijam 6 vrst netopirjev in potrditev 
razmnoževanja 1 vrste. Veseli nas, da kasnejša pobuda Sekcije za 
proučevanje in varstvo netopirjev Društva študentov biologije o 
zavarovanju ene od teh kolonij pri pristojnih službah ni naletela na 
gluha ušesa.
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SEZNAM SKUPIN, NJIhOVIh MENTORJEV IN 
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