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O RAZISKOVALNIH TABORIH ŠTUDENTOV BIOLOGIJE 

 
Študenti Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani že vrsto let 
sodelujemo pri organizaciji bioloških znanstveno raziskovalnih taborov 
(BOBRI 1988, STARI TRG 1990, GRAD 1991, RAKA 1992, SMAST 
1993, ČRNEČE 1994, KOZJE 1995, PODGRAD 1996, SREDIŠČE OB 
DRAVI 1997, ŠEMPAS 1998, ŠALOVCI 1999, CERKNO 2000, SEMIČ 
2001, VIDEM PRI PTUJU 2002, ŽIROVNICA 2003, DEKANI 2004, 
LOVRENC NA POHORJU 2005, CERKNICA 2006, VRANSKO 2007, 
KOLPA 2008), na katerih 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. Rezultate taborov redno 
objavljamo v strokovni in poljudni literaturi (revije Acrocephalus, Exuviae, 
Hladnikia, Natura Sloveniae, Notulae odonatologicae, 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. Na njem redno sodelujejo tudi študentje iz cele 
Evrope (Srbija, Hrvaška, Črna Gora, Danska, Nizozemska, Irska, Avstrija, 
Španija...), ki tako na sproščen način spoznavajo lepote in pestrost naše 
domovine. 
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ABOUT BIOLOGY STUDENTS RESEARCH CAMPS 
Students of the Biological Department of the Biotechnical Faculty in 
Ljubljana have been taking part in organizing scientifical research camps 
for some years (BOBRI 1988, STARI TRG 1990, GRAD 1991, RAKA 
1992, SMAST 1993, ČRNEČE 1994, KOZJE 1995, PODGRAD 1996, 
SREDIŠČE OB DRAVI 1997, ŠEMPAS 1998, ŠALOVCI 1999, CERKNO 
2000, SEMIČ 2001, VIDEM PRI PTUJU 2002, ŽIROVNICA 2003, 
DEKANI 2004, LOVRENC NA POHORJU 2005, CERKNICA 2006, 
VRANSKO 2007, KOLPA 2008), where theoretical knowledge, gained at 
the university, is completed in 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. We have regularly published results of these camps in professional and 
popular literature (in the journals Acrocephalus, Exuviae, Hladnikia, Natura 
Sloveniae, Notulae odonatologicae, 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 to the inventory 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. Also a lot of 
foreign European students (Serbia, Croatia, Montenegro, Denmark, 
Netherlands, Ireland, Austria, Spain...) attend this camp and therefore have 
the opportunity to get to know more about our beautiful country. 
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Slika 1. Pregled RTŠB-jev v letih 1988-2008 (uredil: Presetnik Primož). 
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Risba 1. Motiv majice (risal: Aleš Sedlar). 
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RAZISKOVALNI TABOR ŠTUDENTOV BIOLOGIJE STARI TRG OB 

KOLPI 2008 

 
Drugi Raziskovalni tabor študentov biologije se je leta 1990 odvijal v 
Starem Trgu ob Kolpi, kamor so mnogi takratni udeleženci uspeli redkemu 
prometu navkljub kar prištopati. Letos smo se na kraj zločina vrnili 
povečini z lastnim prevozom, da bi po vsem tem času ponovno raziskali 
okoliške habitate Kolpe. Med 16. in 26. julijem smo se nastanili v OŠ Stari 
Trg ob Kolpi, kjer je za nas prijazno skrbela kuharica osnovne šole ob 
podpori skupine dežurnih. Žal vreme tokrat ni bilo vedno na naši strani, saj 
je bilo pogosto oblačno in kdaj pa kdaj deževno, kar je oviralo delo 
metuljarev, kobiličarjev, kačje pastircev, in plazirčarjev. Vseeno pa je bil 
tabor uspeh tako iz raziskovalnega, kot pedagoškega in družabnega vidika. 
 
Tabora se je udeležilo kar 76 udeležencev iz Univerz v Ljubljani, Mariboru 
in drugod po Evropi. Tokrat so bili tuji študentje (14% vseh udeležencev) 
zastopani v visokem številu in so prihajali povečini iz Srbije, Avstrije, in 
Poljske. Tudi število skupin je bilo nekoliko višje kot običajno, saj so 
udeleženci lahko izbirali med kar 11 skupinami. Kljub temu, da so nekatere 
skupine raziskovale isto območje že pred osemnajstimi leti, žal takratni 
rezultati niso bili objavljeni, tako da je bil prispevek letošnjega tabora k 
poznavanju flore in favne Bele Krajine nezanemarljiv. Mentor z najdaljšo 
tradicijo, dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je na 
tokratnjem taboru žal odpovedal svojo udeležbo. Zato pa je letos prvič 
delovala skupina za limnologijo pod vodstvom Marijana Govediča, ki je 
kombiniral metodo elektroizlova za popisovanje rib z vzorčenjem Kolpe in 
pritokov za raziskovanje rakov in sladkovodnih školjk. Poleg terenskega 
dela in določanja vrst v začasnih laboratorijih, ki sta standardni tehniki 
popisovanja vrst, je imela skupina za plazilce pod vodstvom Anemarije 
Žagar inovativen pristop in je razširila svoje raziskovalno področje še na 
družboslovje. Ker so se skupine soočale s slabim vremenom, ki jim je 
včasih onemogočalo efektivno terensko delo, je skupina sestavila 
vprašalnik o odnosu strokovne in širše javnosti do kuščaric in kač in 
pridobili mnenje vzorca, ki ga je sestavljalo skoraj 120 mentorjev, 
študentov biologije, in lokalnih prebivalcev. Pozitivno mnenje do plazilcev 
je bilo povezano z izobrazbo in poklicem vprašancev. Tudi tuji študentje so 
poleg narave raziskovali še kulturne posebnosti Slovenije. Poljski student 
Maciek se je namreč tako vneto zanimal za lokalne običaje, da je že prvi 
dan v bližnjem bifeju Butala odkril omamne čare borovničk. 
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V sklopu RTŠB-ja Kolpa 2008 smo izvedli štiri predavanja naravovarstvene 
tematike. Dve predavanji sta potekali v slovenščini, tako da se ju je lahko 
udeležila poleg udeležencev tudi širša javnost. Najprej je predaval Tomi 
Trilar  na temo svetlobnega onesnaževanja, sledilo pa je predavanje Jane 
Kus Veenvliet iz zavoda Symbiosis o problematiki invazivnih vrst v 
Sloveniji. Drugi sklop predavanj je potekal v angleščini, saj je bil namenjen 
tudi mednarodnim udeležencem. Najprej je mag. Matjaž Jež iz Zavoda RS 
za varstvo narave predstavil varstvo narave na državni ravni, nato pa je 
mag. Anita Golobič Prosenjak iz Krajinskega parka Kolpa predavala o 
krajinskih parkih kot intitucijah varstva narave in o posebnostih krajinskega 
parka Kolpa. 
 
Na prosti dan smo se skupaj spustili z rafti po Kolpi. Tudi tokratna 
mentorska večerja je bila nekaj posebnega. Predjedi, ki jo je sestavljal 
specialni suši z avtohtonimi zelenimi algami iz Kolpe, je sledila slastna 
doma pripravljena krompiruša. Ker je letos tekla dvajsetletnica odkar so v 
Bobrih organizirali prvi tabor, smo okroglo obletnico zaznamovali s 
slavnostnim piknikom, na katerega je prišlo kar lepo stevilo bivših vodij 
tabora in mentorjev. Posebnost tabora je bil tudi dokumentarni film, ki sva 
ga posnela s Črtom Zupančičem, so-vodjem tabora. Ta je nastal kot 
posledica intenzivnih in zabavnih predpriprav, med katerimi sva s Črtom 
raziskala zgodovino taborov in se sestala z legendami, ki so postavili 
tradicijo tabora. Med drugimi so nama na pomoč priskočili Margareta 
Guček, Tomi Trilar, Marijan Govedič, in Katja Poboljšaj. Ti so nama 
zaupali kup zgodbic, ki so zabavale tako staroste kot novopečene mentorje 
in udeležence, in so dale taboru poseben pečat. 
 
Upam, da se ob podobni priložnosti vidimo na 40. obletnici tabora! 
 

Tina Šantl Temkiv 
 

 
 
 
 
 
 
Slika 1. Vodja tabora med vzorčenjem 
(foto: Teo Delić). 
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POROČILO SKUPINE ZA RASTLINE 

 
Božo FRAJMAN1, Peter GLASNOVIĆ2 in Tinka BAČIČ3 

 
1Institute of Botany, University of Innsbruck, Sternwartestrasse 15, A-6020 
Innsbruck, Austria; e-naslov: bozo.frajman@uibk.ac.at 
2Univerza na primorskem, znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 
6000 Koper, Slovenija; e-naslov: peter.glasnovic@zrs.upr.si 
3Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, 
1000 Ljubljana, Slovenija; e-naslov: martina.bacic@bf.uni-lj.si 
 
Raziskovalni tabor študentov biologije (RTŠB) v Starem Trgu ob Kolpi je 
potekal že leta 1990 in na taboru je delovala tudi botanična skupina, vendar 
rezultati dela s tega tabora niso bili objavljeni. V splošnem lahko 
ugotovimo, da je spoznavanje flore Bele Krajine v zadnjih desetletjih 
temeljilo zlasti na delovanju florističnih skupin na različnih mladinskih in 
študentskih raziskovalnih taborih, katerih pregled podaja Trčak s sodelavci 
(2002) v poročilu z zadnjega tabora na tem območju v Semiču leta 2001. V 
poročilu je podan tudi kratek zgodovinski pregled botaničnega delovanja v 
Beli krajini in na Kočevskem, kot raziskovalec flore in vegetacije tega 
območja v zadnjih letih pa je izpostavljen M. Accetto. Slednji je tudi po letu 
2001 nadaljeval s florističnim delovanjem na tem območju, zlasti v 
zahodnem delu Kočevskega (npr. Accetto 2002, 2003, 2006). 
 
Popisovanje flore je bilo na raziskovalnih taborih osredotočeno na 
vzhodnejše in severnejše predele Bele Krajine, vzhodno od črte Vinica – 
Črnomelj – Semič ter območje med Rajhenavom, Uršnimi seli in Hrvaško 
mejo, sicer pa na zahodni del Kočevskega in dolino Kolpe. Na RTŠB Stari 
Trg ob Kolpi 2008 smo se zato osredotočili na popis flore zahodnega dela 
Bele Krajine (zahodno od Črnomlja) ter vzhodnega Kočevskega (JV od 
Kočevja). 
 
Geološko gre za dokaj homogeno območje, matična kamnina je karbonatna, 
prevladujejo apnenci, ponekod tudi dolomiti (Kos 1996). Območje je 
reliefno dokaj razgibano, s širokim razponom nadmorskih višin od 150 m 
pri Črnomlju do nad 1000 m na območju Golobinjeka (SV od vasi 
Koprivnik). Proučevano območje je redko poseljeno, tako da na 
oblikovanje (gozdne) vegetacije in flore vplivajo zlasti naravni dejavniki 
(naklon, ekspozicija, nadmorska višina). Izjema so okolice manjših vasi in 
zaselkov, kjer je gozd izkrčen in prevladujejo pašniki, na vzhodnih pobočjih 
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Kočevskega tudi vinogradi, ter dolina Kolpe, ki je delno spremenjena 
zaradi turizma in v kateri je opazen povečan vpliv invazivnih tujerodnih 
vrst. 
 
Območje je bilo do sedaj slabo floristično obdelano (Jogan & sod. 2001), 
kar je razvidno tudi iz števila vrst za posamezne kvadrante v podatkovni 
zbirki Flora Slovenije na Centru za kartografijo favne in flore (CKFF). V 
povprečno obdelanih kvadrantih je znanih (oz. v podatkovni zbirki 
zabeleženih) okoli 300 taksonov. Nekoliko bolje je bila proučena flora 
Starega trga z okolico (kvadranta 0456/3 in 0556/1 z več kot 400 
popisanimi taksoni na kvadrant). Za popis smo izbrali zlasti floristično 
slabše preučene kvadrante, v katerih je bilo v podatkovni zbirki zabeleženih 
manj kot 300 taksonov, v enem izmed njih samo 70 (tabela 1). Tako smo 
dopolnili poznavanje flore zahodnega dela Bele Krajine ter vzhodnega 
Kočevskega. Floro smo popisovali v Kočevskem Rogu (vas Koprivnik z 
okolico; kvadrant 0356/3), na skrajnih zahodnih predelih Bele Krajine s 
številnimi povirji Lahinje ter zahodnimi predeli Kočevskega, kot je 
Poljanska gora (kvadranta 0456/2 in 0456/4), v obmejnih kvadrantih ob 
Kolpi (okolica Daljnjih njiv in Špeharjev; 0556/4, zaselka Vrt; 0556/4 in 
Grgelja, Spodnje Bilpe ter severno leče Podleške doline; 0455/4), ter med 
Črnim potokom pri Kočevju in Goteniško dolino (0455/1). Večji del 
območja sodi v preddinarsko (PD), manjši del v dinarsko fitogeografsko 
območje (DN; Wraber 1969). 
 
Rastline smo popisovali po metodi srednjeevropskega kartiranja flore, kar 
pomeni popisovanje cvetnic in praprotnic v "kvadrantih" velikih 3' 
zemljepisne širine x 5' zemljepisne dolžine (pri nas približno 35 km2). 
Rastline smo v posameznem kvadrantu večinoma popisovali po dva dni. 
Znotraj posameznega kvadranta smo obiskali 2 do 5 lokalitet. Skupaj smo v 
osmih delovnih dneh obiskali 6 kvadrantov in popisali nekaj manj kot 750 
različnih vrst praprotnic in semenk, v posameznih kvadrantih od 325 
(0456/2: vas Dobliče in območje SZ od vasi) do 424 (0456/4: Tanča gora z 
okolico in Poljanska gora) taksonov (tabela 1). To število je primerljivo z 
bolje obdelanimi sosednjimi kvadranti, čeprav bi obisk še dodatnih lokalitet 
ali popisovanje spomladi in pozno poleti gotovo povečalo skupno število 
vrst. 
 
Na terenu smo na popisni list beležili taksone, ki smo jih takoj prepoznali. 
Rastline, ki jih nismo mogli sproti določiti, smo nabrali in jih kasneje 
določili s pomočjo domače in tuje določevalne literature. Na terenu smo 
nabirali in kasneje herbarizirali tudi primerke rastlin, katerih pojavljanje na 
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območju raziskovanja prej ni bilo znano, oziroma je pomembno in 
zanimivo iz drugih razlogov. Prav tako smo herbarizirali nekatere 
predstavnike taksonomsko zahtevnejših skupin, ki bodo na voljo za 
kasnejše taksonomske študije. Vse nabrane in herbarizirane rastline hrani 
herbarij LJU Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, Univerze v 
Ljubljani. Podatki s popisnih listov so vnešeni v podatkovno zbirko Flora 
Slovenije na Centru za kartografijo favne in flore (CKFF), popisne liste pa 
hranimo na Oddelku za biologijo. 
 
Tabela 1. Število vrst, znanih v posameznem kvadrantu pred taborom, število 
popisanih vrst v posameznem kvadrantu v času tabora, ter skupno število vrst v 
posameznem kvadrantu po taboru. Podatki so iz podatkovne zbirke Flora Centra za 
kartografijo favne in flore. 
 Kvadrant 0356/3 0455/1 0456/2 0455/4 0456/4 0556/4 

znani taksoni pred taborom 274 252 275 173 236 70 

popisani taksoni na taboru 390 422 325 417 424 327 

znani taksoni po taboru 537 534 458 464 494 351 

 
Večina na taboru popisanih vrst je v Sloveniji splošno razširjenih (Jogan & 
sod. 2001). Nekatere, ki so naravovarstveno pomembne, imajo značilni 
vzorec razširjenosti ali so v Sloveniji redke, spodaj posebaj omenjamo. 
Nomenklaturni vir je Mala flora Slovenije (Martinčič & sod. 2007), kot 
referenčni vir glede razširjenosti pa smo upoštevali Malo floro Slovenije 
(Martinčič & sod. 2007) in Gradivo za Atlas flore Slovenije (Jogan & sod. 
2001). 
 
Zabeležili smo 35 naravovarstveno pomembnih vrst, od tega 17 z Rdečega 
seznama (Anonymous 2002) in še dodatnih 19 vrst z Uredba o zavarovanih 
prosto živečih rastlinskih vrstah (Anonymous 2004). Velik delež med njimi 
je gozdnih kukavičevk: Epipactis muelleri (Müllerjeva močvirnica) in 
Epipactis purpurata (purpurna močvirnica) sta redki vrsti (R), ki smo ju 
našli v okolici Koprivnika (0356/3), medtem ko so Cephalanthera 
damasonium (bleda naglavka), C. longifolia (dolgolistna naglavka) in 
Corallorrhiza trifida (trokrpi koralasti koren) ranljive vrste (V). Slednjo 
smo zabeležili le v okolici Koprivnika (0356/3), naglavki pa v več 
kvadrantih. Poleg njih so na Uredbo o zavarovanih prosto živečih 
rastlinskih vrstah (Anonymous 2004) vključene tudi vrste Epipactis 
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atrorubens (temnordeča močvirnica), E. helleborine (navadna močvirnica), 
Neottia nidus-avis (rjava gnezdovnica) in Platanthera bifolia (dvolistni 
vimenjak). Med gozdnimi vrstami velja omeniti še navadno bodiko (Ilex 
aquifolium) in tiso (Taxus baccata), ki imata na Rdečem seznamu status 
vrste zunaj nevarnosti (O1), medtem ko ima črna lahkotnica (Ballota 
nigra), vezana na ruderalna rastišča, status nezadostno poznane vrste (K). 
 
Druge vrste z Rdečega seznama so vezane na vlažne do vodne habitate in 
imajo status ranljive vrste (V): Alopecurus geniculatus (kolenčasti lisičji 
rep), C. hostiana (Hostov šaš), Equisetum fluviatile (vodna preslica), 
Gratiola officinalis (navadna božja milost), Myriophyllum spicatum 
(klasasti rmanec), Nymphaea alba (beli lokvanj), Potamogeton berchtoldii 
(Berchtoldov dristavec), Ranunculus circinatus (razkrečenolistna vodna 
zlatica) in Succisella inflexa (navadni objed). Na puste vlažne travnike je 
vezan tudi močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe), ki je uvrščen na 
Uredbo (Anonymous 2004), smiselna pa bi bila tudi njegova uvrstitev na 
Rdeči seznam. Te vrste smo zabeležili na treh območjih, ki so na 
proučevanem delu Kočevskega in Bele Krajine naravovarstveno najbolj 
zanimiva, hkrati pa je zaradi bližine naselij tukaj možen največji negativni 
človekov vpliv: povirja Podturnščice v okolici Turna (JV od vasi Breznik; 
0456/4), povirja Dobličice na severozahodnem obrobju vasi Jelševnik 
(0456/2) ter severno in zahodno od vasi Črni potok pri Kočevju (0455/1). 
 
Zabeležili smo še nekaj rastlin z Uredbe (Anonymous 2004), ki so na 
proučevanem območju pogoste in nimajo večjega naravovarstvenega 
pomena: Convallaria majalis (šmarnica), Cyclamen purpurascens (navadna 
ciklama), Dianthus armeria (srhki klinček), D. carthusianorum (navadni 
klinček), D. sylvestris (divji klinček), H. niger (črni teloh), H. odorus 
(blagodišeči teloh), Lilium martagon (turška lilija), Ruscus aculeatus 
(bodeča lobodika) in Sedum maximum (hermelika). 
 
Kot naravovarstveno in fitogeografsko zanimiva velja izpostaviti topla 
južna pobočja nad dolino Kolpe, kjer se pojavljajo vrste, ki so pri nas 
značilne zlasti za submediteransko fitogeografsko območje ali pa pri nas 
dosegajo severno mejo svoje dinarske razširjenosti, npr. Acer obtusatum 
(topokrpi javor), A. monspessulanum (trokrpi javor), Campanula justiniana 
(Justinova zvončica), Cardamine kitaibelii (mnogolistna konopnica), 
Carpinus orientalis (kraški gaber), Saturea subspicata (liburnijski šetraj), 
Sesleria juncifolia subsp. kalnikensis (kalniška vilovina). Nekatere 
zabeležene vrste so pogostejše v submediteranskem fitogeografskem 
območju, v ostalih delih Slovenije pa se pojavljajo redko ali raztreseno, npr. 
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Ceterach officinarum (navadna slatinka; 0556/4), Crepis setosa (ščetinasti 
dimek; 0456/2), Crepis neglecta (kimasti dimek; 0456/4), Cynoglossum 
officinale (navadni pasji jezik; 0455/4), Hibiscus trionum (navadni oslez; 
0456/2, 0456/4), Kickxia spuria (jajčastolistna lazica; 0556/4), Lathyrus 
aphaca (lečasti grahor; 0455/1) in Lathyrus latifolius (širokolistni grahor; 
0456/2). 
 
Omenjamo še nekaj v Sloveniji redkih vrst, od katerih nekatere še niso bile 
omenjene za preddinarsko fitogeografsko območje: Lappula squarosa 
(navadni ježevec; 0455/1), Orobanche elatior (visoki pojalnik; 0455/4), 
Orobanche reticulata (mrežasti pojalnik; 0356/3), Phalaris canariensis 
(kanarska čužka; 0455/1) in Potamogeton pectinatus (češljasti dristavec; 
0356/3). 
 
Mnoge od navedenih najdb zahtevajo temeljitejšo obravnavo, ki presega 
obseg tega poročila. 
 
ZAHVALA 
 
Zahvaljujemo se članom botanične skupine za delo na taboru, kolegom s 
CKFF (B. Rozman, A. Šalamun in B. Trčak) pa za posredovanje podatkov 
iz zbirke Flora Slovenije. 
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Slika 1. Botanična skupina pri delu (foto: neznan avtor).
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POROČILO O DELU SKUPINE ZA PAJKE 

 
Rok KOSTANJŠEK 

 
Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI -1000 Ljubljana; e-naslov: 
rok.kostanjsek@uni-lj.si 
 
IZVLEČEK: V času Raziskovalnega tabora Stari trg smo preučevali favno pajkov 
južnega dela Kočevskega in Bele krajine. V času tabora smo določili pajke z 28 
lokalitet, med katerimi smo našli 107 vrst pajkov iz 20 družin. Poleg nekaterih 
zanimivih toploljubnih vrst smo našli tudi vrsti Xysticus ninnii in Helophora 
insignis, ki doslej v Sloveniji še nista bili najdeni ter nekatere vrste pajkov z 
Rdečega seznama. 
 
ABSTRACT: During the Students Biology Research Camp Stari trg 2008 spider fauna 
was studied in southern part of Bela krajina and some of adjacent regions. The 
spiders were sampled on 28 localities where 107 species belonging to 20 families 
were found. Beside some interesting thermophylic species, and three species 
enlisted in Red list of endangered species, two presumably new records for the 
Slovenian spider fauna species, namely Xysticus ninnii and Helophora insignis, 
were found. 
 
UVOD 
 
Podobno kot za večino Slovenije tudi za južni del Bele krajine in 
Kočevskega velja, da so podatki o favni pajkov relativno skopi. Podatki o 
epigeični araneofavni omenjenega območja so tako omejeni na posamezne 
družine in ogrožene skupine pajkov (Polenec 1992, Kostanjšek & Miller 
2004) ter nekatere neusmerjene raziskave favne nevretenčarjev (Bole in 
sod. 1980, Kos & Praprotnik 2000). Rezultati usmerjene favnistične 
raziskave pajkov v Beli krajini, ki je bila izvedena v letu 2000 pa žal niso 
objavljeni v celoti (Kostanjšek 2002). Poleg epigeične favne pajkov, so z 
omenjenega območja poznane tudi nekatere najdbe jamskih pajkov 
(Kratochvil 1934, Deeleman-Reinhold 1978, Nikolić & Polenec 1981, 
Nikolić 1963). Namen dela araneološke skupine je bil tako poleg 
seznanjanja udeležencev s terenskim delom, tehnikami vzorčenja in 
sistematiko pajkov, prevsem vzorčenje pajkov na zanimivejših lokalitetah 
in pridobivanje novih podatkov o favni pajkov tega dela Slovenije. 
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METODE 
 
Pajke smo vzorčili s talnimi pastmi z etilenglikolom, z lovilno vrečo, 
prirejenim motornim sesalcem, sejanjem listne stelje ter s selektivnim 
lovljenjem posameznih osebkov s pinceto ali aspiratorjem (ekshaustorjem). 
Vzorčenje je potekalo podnevi in ponoči. Živali smo konzervirali v 70 % 
etanolu, za potrebe določevanja pa smo z delov eksoskeleta odstranjevali 
mehko tkivo z večurnim namakanjem v 15 % KOH. Pajke smo določevali z 
determinacijskimi ključi (Roberts 1995, Heimer & Nentwig 1991, Nentwig 
sod. 2003, Roberts 1993a, b). Material je shranjen na Katedri za zoologijo 
Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
REZULTATI 
 
Kljub zahtevni sistematiki nekaterih družin pajkov smo v času tabora uspeli 
determinirati veliko večino pajkov z vseh 28 lokalitet. Pajki so pripadali 
107 vrstam iz 20 družin.  
 
Med nabranimi pajki smo naleteli na precej toploljubnih vrst, nekatere 
ogrožene vrste in dve vrsti, ki do sedaj v Sloveniji še nista bili najdeni. Med 
zanimivejšimi najdbami so bilie tako vrste: 
 
Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) (OXYOPIDAE) 
je ena od treh v Sloveniji poznanih vrst rodu Oxyopes. Značilnost rodu so 
dolgi trni na nogah in značilna razporeditev oči v obliki šesterokotnika. 
Kljub relativno majhnim očem jih predstavniki rodu uporabljajo pri lovu, 
kar pri pajkih sicer ni pogosto. Vrsta Oxyopes heterophthalmus je izrazito 
toploljubna, v Sloveniji pa je redko najdena. Praviloma je vezana na suhe 
travnike, do sedaj pa je bila najdena le na Krasu in na Goričkem. Zaradi 
omejenega habitata ima vrsta v Sloveniji status redke vrste. 
 
Stalita taenaria Schiödte, 1847 (DYSDERIDAE) 
je ena večjih vrst jamskih pajkov. Poleg dolgih nog, ki so se pri S. taenaria 
razvile kot prilagoditev na jamski način življenja pa je vrsta tudi povsem 
brez oči. Zaradi ogoženosti jamskih habitatov ima ta haplogina vrsta pajkov 
v Sloveniji status ranljive vrste. 
 
Pirata piraticus (Clerck, 1757) (LYCOSIDAE) 
je predstavnik velike družine volkcev. Ti talni pajki plena ne lovijo z 
lovilnimi mrežami, temveč nanj prežijo iz zasede. Predstavniki rodu Pirata 
so vezani na vodne habitate. V primerjavi z drugimi rodovi v družini so 
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relativno majhni, zanje pa je zančilen vzorec parnih, točastih šopov belih 
dlačic na hrbtni strani zadka. Na vodno okolje so prilagojeni z gostimi šopi 
dlačic na konicah nog, kar jim omogoča gibanje in lovljenje plena po in 
celo tik pod mirujočo vodno gladino. Omenjena vrsta ima zaradi redkosti in 
vezanosti na vodne habitate v Sloveniji status ranljive vrste. 
 
Poleg navedenih vrst smo v času tabora našli tudi vrsti Xysticus ninnii 
Thorell, 1872 iz družine rakovičarjev (THOMISIDAE) in Helophora 
insignis (Blackwall 1841) iz družine baldahinarjev (LINYPHIIDAE), ki do 
sedaj v Sloveniji še nista bili najdeni. Vrst imasta palearktično oziroma 
holoarktično razširjenost, zato njuna najdba v Sloveniji ne preseneča. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Glede na kratek čas vzorčenja in za večino pajkov neugoden letni čas, so 
rezultati obdelave dela nabranih pajkov pokazali veliko vrstno pestrost 
pajkov na preiskovanem območju, med katerimi preseneča zlasti veliko 
število toploljubnih vrst. Odkritje pogostih in razširjenih vrst, ki v Sloveniji 
doslej še niso bile najdene kaže na slabo poznavanje favne slovenskih 
pajkov, prisotnost ogroženih in redkih vrst pa je vsekakor ustrezen 
argument za zaščito ranljivih habitatov na preiskovanem območju, zlasti 
jam, močvirnih travnikov in suhih, ekstenzivno obdelovanih travnikov. 
Zaradi realtivno skopih podatkov o pajkih tega dela Slovenije so rezultati 
pridobljeni v okviru RTŠB Stari trg ob Kolpi 2008 pomemben prispevek k 
poznavanju pajkov Slovenije, hkrati pa potrjujejo potrebo po podobnih 
favnističnih raziskavah pajkov v Sloveniji. 
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POROČILO SKUPINE ZA VODE 

 
Marijan GOVEDIČ 

 
Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem 
polju; e-naslov: marijan.govedic@ckff.si 
 
Na raziskovalnem taboru Stari trg ob Kolpi 2008 smo se v okviru skupine 
osredotočili na potočne rake in ribe. Večino dni smo raziskovali potočne 
rake, ki smo jih lovili z metodo obračanja kamnov ter vodno mrežo, ob tem 
pa pogosto ulovili ali pregnali kakšno ribo. Za nekaj dni se nam je pridružil 
tudi elektroribič, tako da so udeleženci spoznali metodo elektroizlova rib. 
Glavno območje raziskav je bila reka Kolpa s pritoki, raziskali pa smo tudi 
nekaj ponikalnic na Kočevskem. En terenski dan smo preživeli še v Beli 
krajini, kjer smo se podali na reko Lahinjo in njene pritoke. Poleg potočnih 
rakov in rib smo spoznali in popisali še nekaj vodnih vrst drugih živalskih 
skupin (školjke, plazilci, kačji pastirji, dvoživke). Od obvodnih vrst smo 
bili pozorni na nekatere tujerodne vrste, ki na srečo ob Kolpi še niso 
pogoste.  
 
Tabela 1. Seznam popisanih vrst skupine za vode. 
Strokovno ime Slovensko ime 
RAKI   
Astacus astacus jelševec 
Austropotamobius torrentium koščak 
RIBE   
Alburnoides bipunctatus pisanka 
Alburnus alburnus zelenika 
Barbatula barbatula babica 
Barbus balcanicus pohra 
Barbus barbus mrena 
Cobitis elongata velika nežica 
Cottus gobio navadni kapelj 
Esox lucius ščuka 
Eudontomyzon vladykovi donavski potočni piškur 
Gobio obtusirostris navadni globoček 
Perca fluviatilis navadni ostriž 
Phoxinus phoxinus pisanec 
Romanogobio kesslerii Kesslerjev globoček 
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Strokovno ime Slovensko ime 
Romanogobio uranoscopus zvezdogled 
Sabanejewia balcanica zlata nežica 
Salmo trutta postrv 
Squalius cephalus klen 
Thymallus thymallus lipan 
ŠKOLJKE   
Unio crassus navadni škržek 

 
Izmed rakov smo našli koščaka (Austropotamobius torrentium) in jelševca 
(Astacus astacus). Jelševca smo našli samo v ponikalnici Mokri potok pri 
Kočevski Reki, kjer živi skupaj s koščakom. Koščake smo našli v reki 
Kolpi in pritokih, kjer smo jih popisali skoraj na vseh vzorčenih lokacijah, 
še najlažje pa jih je bilo najti ob številnih jezovih. Reka Kolpa je ena izmed 
naših najdaljših rek, ki jo koščaki poseljujejo zvezno. Celotni zgornji tok 
reke in njenih pritokov, kjer smo našli koščake, je tudi vključen v območje 
Natura 2000 Kočevsko (SI3000263). Rakov nam ni uspelo najti le v Beli 
krajini, četudi smo preverjali njihovo prisotnost na lokacijah, kjer so bili 
nekoč prisotni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Koščaka 
(Austropotamobius torrentium) 
smo v reki Kolpi najpogosteje 
našli ob jezovih (foto: Marijan 
Govedič). 
Od ribjih vrst smo 
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najpogosteje popisali kaplja (Cottus gobio), ki je v reki Kolpi splošno 
razširjen. Pogosto se skriva pod kamni, tako da nanj zlahka naletimo ob 
obračanju kamnov. Ker ne zbeži takoj, ga lahko enostavno opazimo in 
prepoznamo, pogosto pa tudi enostavno ujamemo. Zanj je zelo značilno 
prilagajanje barve kože okolici. Če lepo pisanega kaplja prestavimo v 
enobarvno vedro, le ta hitro izgubi barvni vzorec. Kot kaže je kapelj v reki 
Kolpi tudi pomemben v prehrani kobranke (Natrix tesselata), ki smo jo tudi 
nekajkrat našli pod kamni, kjer je skrita čakala na svoj plen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2. Dve vrsti na en mah – kobranka (Natrix tesselata) s kapljem (Cottus gobio) 
(foto: Aleš Sedlar). 
 
Od štirih v Sloveniji živečih vrst globočkov smo jih v reki Kolpi našli tri: 
navadnega (Gobio obtusirostris), Keslerjevega (Romanogobio kessleri) in 
zvezdogleda (Romanogobio uranoscopus). Od nežic je bila najštevilnejša 
velika nežica (Cobitis elongata), ki jo je bilo najlažje opazovati na peščeno 
mivkastem dnu pod jezovi. V Kolpi sta pogosti tudi mrena (Barbus barbus) 
in pohra (Barbus balcanicus).  
 
V srednjem toku je reka Kolpa precej hladna, zato ne preseneča, da smo 
konec julija mestoma pod kamni našli tudi ličinke krastač (Bufo bufo). Ob 
močnem vzorčenju z vodno mrežo smo iz sedimenta uspeli izkopati tudi 



Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008                  21 

nekaj ličink studenčarjev, ki so jih v skupini za kačje pastirje prepoznali kot 
povirnega (Cordulegaster bidentata) in velikega studenčarja (Cordulegaster 
heros). V pritoku Lahinje smo izkopali tudi ličinko piškurja (Eudontomyzon 
vladykovi), v Kolpi pa tudi školjke potočne škržke (Unio crassus). Potočne 
škržke smo gorvodno v reki Kolpi našli vse do domačije Brsnik. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 3. V ozadju mrena (Barbus barbus), v ospredju pohra (Barbus balcanicus) 
(foto: Aleš Sedlar). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4. Potočni škržek (Unio crassus) iz reke Kolpe (foto: Teo Delić). 
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Namesto zaključka lahko napišemo, da je bilo vzorčenje v reki Kolpi pravi 
užitek. Tudi dostop do vzorčnih mest je bil enostaven, saj reka Kolpa na 
srečo ne spada med tiste slovenske reke, na katerih se je do vode treba 
prebiti čez neprehodno goščavo invazivnih rastlinskih vrst. Upam, da bo 
pogled s ceste na Kolpo ostal tak tudi še za naslednje generacije, tako kot 
vse vrste rib, koščaki in potočni škržki v njej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5. Terenski akvarij je bil naš nepogrešljiv pripomoček (foto: Marijan Govedič) 
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POROČILO SKUPINE ZA KOBILICE 

 
Dejan GALJOT 

 
Cesta Staneta Žagarja 33, SI-4000 Kranj, Slovenija; e-naslov: dg1488@gmail.com  
 
IZVLEČEK: V času Raziskovalnega tabora Stari Kolpa 2008 sva z Ninom 
Koritnikom preučevala favno kobilic v samem naselju Stari trg ob Kolpi, v njegovi 
okolici, na nekaterih delih Bele krajine in Kočevskem (pragozd Krokar). V času 
tabora smo določili kobilice z 12 lokalitet, med katerimi smo našli 41 vrst kobilic iz 
9 družin.  
 
ABSTRACT: During the Biology Students Research Camp “Kolpa 2008” me and 
biology student Nino Koritnik studied Orthoptera fauna. We were looking for 
Orthoptera in settlement Stari trg ob Kolpi , its neighborhood, some other locations 
of Bela Krajina and one location of Kočevje region (old-growth forest “Krokar”). 
The Orthoptera were sampled on 12 localities where 41 species belonging to 9 
families were found. 
 
UVOD 
 
Kobilice so žuželke z nepopolno preobrazbo. Imajo veliko in običajno 
ortognatno glavo z grizalom. Zadnji par nog je v veliki večini primerov 
oblikovan v skakalne noge. Delimo jih v dva podredova. Dolgotipalčnice 
(Ensifera) so v Sloveniji zastopane z 84 vrstami, kratkotipalčnice 
(Caelifera) pa z 73. 
V nižinski predelih Bele Krajine so visoke temperature v primerjavi z 
ostalo Slovenijo in so takoj za submediteranskim delom Primorske. Ker je 
večina kobilic termofilnih je zato Bela Krajina bogata z vrstno pestrostjo 
teh žuželk. Svoje prispeva še raznolik teren, še posebej kraška pobočja in 
nižinski travniki, ki so lahko suhi ali pa zelo vlažni, da je raznolikost na 
njih kar se da velika, dosti prispevajo vroča in (za kontinentalni del 
Slovenije) dolga poletja. Ker je Stari trg ob Kolpi precej na robu Bele 
Krajine in meji kočevski (hladen) del Dolenske smo si enkrat ogledali še te 
konce. Nizke temperature sicer ne delujejo obetavno, vendar pa imajo ti 
kraji kraško podlago in so zato vrstno pestri. 
 
DELO 
1. dan 
V skupini za raziskovanje kobilic sem imel enega udeleženca in sicer 
študenta biologije Nina Koritnika. Prve tri dni smo na teren hodili skupaj z 
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skupino za proučevanja metuljev, ker so imeli na razpolago avto smo lahko 
hodili precej daleč. Tako smo se na prvi terenski dan odpeljali proti Vinici. 
Tam smo se razgledali po travnikih in gozdnem robu. Našli smo 20 vrst 
kobilic. Od kobilic, ki jih najdemo na gozdnem robu je bila precej pogosta 
črnoroba steblikovka (Leptophyes boscii). To je majhna dolgotipalčnica 
nežne konstitucije, ki rada sedi na vrhu cvetov ali listih grmov in dreves. Na 
listih rada pozira tudi skoraj še enkrat večja vitka lepotka (Poecilimon 
gracilis). Samčki imajo izrazito sedlast ovratnik. Ker Vinica sodi med 
toplejše dele Bele Krajine smo dobili tudi bolj toploljubne vrste. Ena izmed 
teh je bila celinska grmovnica (Eupholidoptera chabrieri), ki je ne glede na 
svoje ime najbolj pogosta na Primorskem, v notranjosti države pa se 
pojavlja lokalno, pred vsem na južnih pobočjih. Tudi ta vrsta se rada 
zadržuje na grmičevju. Je pa precej bolj živahna od prej opisanih vrst. Od 
kratkotipalčnic so nam takoj padle v oči modrokrile peščenke (Oedipoda 
caerulescens), ki imajo spodnji- letalni par kril živo modre barve. Po navadi 
jih najdemo na golih oz. redko poraslih površinah. Na bolj vlažnih in gosti 
poraslih predelih pa smo našli bronasto trsnico (Chrysochraon dispar). 
Samičke so po navadi sive barve, se pa najdejo izjeme ki so zlato rumene 
oz. bronaste barve, od tod izvira slovensko ime vrste. 
 
2. dan 
Obiskali smo Kobiljo jamo. Ta se nahaja ob Kolpi v ozki dolini nekaj 
kilometrov vzhodno od vasi Prelesje. Jama nas je interesirala tudi zato da bi 
našli katero od dveh vrst jamskih kobilic, ki živita pri nas. Našli smo obe. 
Svetla jamarica (Troglophilus cavicola) je rdečkastorjave barve in ima po 
telesu temne zabrisane lise. Temna jamarica (Troglophilus neglectus) ima 
večje lise in se po navadi zelenkasto sveti. Najbolj zanesljivi znaki za 
določitev so drugi. Za temno jamarico je značilno, da je temperaturno 
nekoliko bolj zahtevna od svetle jamarice. Obe vrsti živita blizu vhoda v 
jamo in jo ponoči tudi zapuščata. Se ju pa da najti tudi po zapuščenih 
vlažnih in temnih prostorih človeškega izvora. 
Zvečer smo na osvetljenih fasadah Starega trga ob Kolpi našli tri vrste 
dolgotipalčnic. Navadna hrastovka (Meconema thalassinum) se največkrat 
nahaja na drevju. Ponoči zlezejo z dreves. Privablja jih luč in tako jih 
najdemo na fasadah ali drugih osvetljenih površinah. Šmidtijeva lepotka 
(Poecilimon gracilis) in vitka lepotka (Poecilimon gracilis) se nahajata v 
višji zelnati vegetaciji in grmičevju. Podobno kot večino dolgotipalčnic sta 
tudi ti dve vrsti aktivni ponoči in ju privablja luč. 
 
 
3.dan 
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Odpeljali smo se k Dragatušu, da si ogledamo vlažne travnike in okolico. 
Po navadi je tako, da so vlažni travniki zastopani z manj vrstami kot suhi, 
vendar pa na njih živijo druge vrste. Vlažni travniki pri Dragatušu imajo 
pred podobnimi travniki to prednost, da so na območju kjer so visoke 
temperature, kar pa z razliko od vlage prispeva ko bogatejši vrstni pestrosti. 
Tukaj smo imeli kar se vrst tiče najbogatejši teren na RTŠB-ju 2008. Našli 
smo 22 vrst. Ko sem na letošnjem RTŠB-ju (2015) obiskal te travnike sem 
našel še nekaj dodatnih, tudi redkih vrst. To območje je torej res zanimivo. 
Spominja na toplejša panonska območja ali na nekatere kontinentalne dele 
južne Evrope. Od termofilnih vrst lahko izpostavim sivo popadavko 
(Platycleis grisea). Je hitra poskočna dolgotipačlnica, ki so pomočjo letanja 
skače po več metrov naenkrat. Precej zanimiva je zelena sedlarka 
(Ephippiger ephippiger). Ta vrsta ima kratka krila in zato ne leti, tudi skače 
ne dosti. Zelo rada pa hodi. Po svojem načinu gibanja tako spominja na 
kakega hrošča ali pa pajka, ki se po steblu sprehaja gor in dol. Med 
počitkom dostikrat raztegne noge ob telesu kot paličnjak. Primer kobilice, 
ki ji paše tako vlažna kot topla (mikro)klima je močvirski muren 
(Pteronemobius heydenii). Zraste le dober pol centimetra. Rove, ki jih 
koplje ne uporablja stalno kot poljski muren (Gryllus campestris) ampak le 
občasno kot zavetje. Samčki pa jih uporabljajo ja ojačenje zvoka, ki nastane 
pri njihovem oglašanju. Od vlagoljubnih vrst smo našli zeleno bleščavko 
(Euthystira brachyptera). Ta vrsta ni temperaturno zahtevna, najdemo jo 
tako v nižinah kot visokogorju. Več sonca in toplote potrebuje laška 
kobilica (Calliptamus italicus). To kobilico prepoznamo po ko med letom 
vidimo drugi par kril, ki je rahlo rdeče obarvan. Telo je svetlo do temno 
rjavo oz. sivo včasih na račun bele bravo tudi pisano. Na listih grmičevja 
najdemo šmidtovo grmohodko (Odontopodisma schmidti). Kobilica se rada 
sonči. Prepoznamo jo po drobnih podolgovatih rdeče obarvanih krilih. 
Rdeči so tudi konci stegen zadnjega para nog in konica zadka. 
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Slika 1. Samička bronaste trsnice (Chrysochraon dispar); siva barvna variacija je 
najpogostejša pri samicah (foto: Dejan Galjot). 
 

 
Slika 2. Samček črnorobe steblikovke (Leptophyes boscii) (foto: Dejan Galjot). 
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Slika 3. Samička šmidtijeve lepotke (Odontopodisma schmidti) (foto: Dejan Galjot). 
 

 
Slika 4. Samček obalne cvrčalke (Pholidoptera littoralis) (foto: Dejan Galjot). 
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4. dan 
Tokrat sva se na teren odpravila z Ninotom sama. Naredila sva obhod okoli 
naselja Stari trg ob Kolpi. Pogledala sva si najbližje travnike in gozdni rob. 
Našla sva 16 vrst. Markantna vrsta je bila obalna cvrčalka (Pholidoptera 
littoralis). To je (brez leglice) 2 do 3 cm dolga močna in poskočna kobilica. 
Samčki se precej glasno oglašajo, tako, da se njihov zvok sliši tudi do 80 m 
daleč. Ker je predstavnica poddružine plenilke (Decticinae) se rada 
prehranjuje z mesom. Pleni manjše živali ali pa se loti mrhovine. 
Toploljubna kratkotipalčnica kratkokrila suhotravka (Euchorthippus 
declivus) se nahaja na suhih travnikih, kjer je čez poletje dovolj sonca. To 
okvirno pomeni, da jih dobimo tam kjer se čuti vpliv sredozemskega morja 
z zahoda ali panonski vpliv z vzhoda. 
Popoldne smo udeleženci skupine za proučevanje metuljev prinesli dve 
vrsti, ki so jih našli ob spodnjem toku Kolpe. Rdeča oz. kraška regljalka 
(Stenobothrus rubicundulus) je najpogostejša na primorskem krasu. Drugje 
se nahaja lokalno na najtoplejših (kamnitih) soncu izpostavljenih travnikih. 
To so običajno pisane kratkotipalčnice s temnimi krili. Samčki se med 
letom oglašajo. Dostikrat skačejo le s tem namenom, da se med letom 
oglašajo ko se počasi navpično spuščajo proti tlem. Tudi samčki rdečekrile 
raglje (Psophus stridulus) se med letom oglašajo. So ogljeno črne barve z 
živo rdečimi zadnjimi krili. Samičke so večje bolj masivne. So svetlejše od 
samcev ponavadi peščeno rjave barve. Zadnji par kril pa je oranžno 
obarvan. Ta vrsta živi na prisojnih travnikih z nižjo vegetacijo. Ne motijo jo 
nižje temperature in pogost dež, če je tudi le tudi veliko sonca čez poletje. 
 
5. dan 
Na teren sva se odpravila na travnike zahodno od Starega trga in dobila 
tako kot dan prej 16 vrst, le da so bile tokrat v drugačni sestavi. Navadna 
srparica (Phaneroptera falcate) je precej pogosta dolgotipalčnica, ki ima 
rada visoko zelnato vegetacijo. Od daleč se jo prepozna po počasnejšem 
letu, ko lahko tudi vijuga pa zraku. Od precej pogostih vrst smo našli 
roeselovo bilčnico (Roeseliana roeseleii). Ta vrsta precej dobro tolerira 
močno pognojene travnike, kjer je včasih lahko Edina od prisotnih vrst 
dolgotipalčnic. Seveda ima rada tudi ekstenzivno gojene travnike, če so 
vsaj malo vlažni še toliko bolje. Jo pa srečamo od nižin pa do dobrih 1800 
mnm. Beloproga regljalka (Stenobothrus lineatus) je manj zahtevna kot 
rdeča regljalka. Najlažje jo najdemo na suhih prisojnih pobočjih, lahko pa 
tudi na manj prisojnih skoraj ravninskih travnikih. Podobno kot roeselevo 
bilčnico jo lahko najdemo od nižin do gorskega sveta, le da ta pride še višje 
tja do 2200 mnm. 
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6. dan 
Tokrat smo imeli skoraj preko celega dneva dež. Ne glede na to, da to ni bil 
pravi dan za teren, so udeleženci skupine za ptice posneli fotografije dveh 
vrst. Našli so jih na območju pragozda Krokar. Ena je bila že z prejšnjih 
terenov omenjena bronasta trsnica, druga pa bukova olivka (Miramella 
irena). Živi običajno na višji, hribovski nadmorski višini. Rada ima senčne 
predele travnikov, gozdni rob in gozdne jase.  
 
7. dan 
Dopoldne so se zopet izkazali ptičarji. V vasi so našli celinsko krivocerko 
(Barbitistes serricauda). Je temperaturno najmanj zahtevna predstavnica 
svojega rodu. Je redka vrsta, ki se poleg tega še skriva po drevju in 
grmovju. Najlažje jo najdemo ko se odpravi na pohod in jo pot zanese na 
cesto ali na fasado.  
Nato sva šla z Ninotom pogledat travnike in gozdni rob južno od Starega 
trga. Tokrat sva našla 12 vrst. Travniška listarica (Ruspolia nitidula) je 
podolgovata dolgokrila dolgotipalčnica z ošiljeno koničasto oblikovano 
glavo. Največkrat je živo zelene barve, najdemo pa tudi rjave, vijoličaste in 
črne enobarvne primerke. Najdemo jo največ vrst travnikov. Najrajši pa ima 
srednje vlažne do vlažne travnike od nižin do 700 mnm. 
Od bolj suholjubnih dolgotipalčnic smo našli vitko zalezovalko 
(Pachytrachis gracilis). Je prebivalka prisojnih travnikov, ki so v 
zaraščanju in se na takem travniku že pojavi kak grm, odgovarja ji visoka 
zelnata vegetacija, še bolj pa prisojni gozdni rob. 
Vzporednoroba ščebetulja (Chorthippus dorsatus) je ena od najpogostejših 
kratkotipalčnic pri nas. Najdemo jo skoraj povsod. Redkejša je edino na 
Primorskem, še posebej na suhih kraških predelih. V notranjosti jo suhi 
travniki ne motijo več. Tolerira pognojene in intenzivno gojene travnike. 
Po večerji smo šli sprehod v Deskovo vas tam sva z Ninotom na suhih 
travnikih našla 9 vrst. Zelenoproga dvobarvnica (Bicolorana bicolor) je 
sorodnica roeselove bilčnice in sta bili zato obe dolgo časa uvrščeni rod 
Metrioptera. Obe vrsti živita na podobnih habitatih je pa običajno roeselova 
bilčnica bolj pogosta. Temna cvrčalka (Pholidoptera griseoaptera) je ena 
najpogostejših dolgotipalčnic, ki živijo na gozdnem robu. To velja še 
posebno za nižinske gozdove. Rada ima tudi grmišča, tudi tista v naseljih. 
Beloproga ščebetulja (Chorthippus biguttulus) in peščena ščebetulja 
(Chorthippus brunneus) sta si zelo podobni in ju hitro zamenjamo. 
Beloproga ščebetulja je tipični predstavnik običajnih gosto zaraslih 
travnikov. Je pogostejša od peščene ščebetulje. Slednja ima rajši travnike z 
redko vegetacijo, njive, kamnišča in melišča. Je nekaj mm večja in ima tudi 
nekoliko večja in običjano bolj podolgovata krila kot beloproga ščebetulja. 
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Najočitnejša razlika med vrstama pa je pri oglašanju samčkov beloproga 
ščebetulja se oglaša neprekinjeno po nekaj sekund in pri tem stopnjuje 
glasnost oglašanja. Peščena ščebetulja pa ima zelo kratke odsekane inserte, 
ki se ponavljajo na približno vsaki dve sekundi. 
 
8. dan 
Na naš zadnji terenski dan sva šla zopet v okolico Deskove vasi, kjer sva si 
ogledala druge travnike kot prejšni dan. Med njimi je bilo tudi nekaj 
pašnikov. Našla sva 11 vrst. Največja med njimi je bila masivna do 4 cm 
(brez leglice) dolga dolgotipalčnica travniška plenilka ali bradavičarka 
(Decticus verrucivirus). Ko hodiš po travniku in zmotiš to kobilico 
sunkovito skoči naprej in se tako izda. Njen skok me spominja na skoke 
rjavih žab, ki se tudi najdejo na travnikih. Občasno bradavičarka tudi leti, je 
pa njen let nizek skoraj vodoraven. To je dobra prilagoditev, če bi se ta 
precej velika kobilica med skokom/letom bolj dvignila bi jo ptiči hitro 
opazili. Živi na sončnih travnikih, še posebej je pogosta na prisojnih 
pobočjih predalpskega sveta, kjer se včasih zelo namnoži in potem pred 
hišnim pragom “straši” nič hudega sluteče vikendaše. 
Poljski muren (Gryllus campestris) je v Sloveniji najpogostejša vrsta 
murna. V besedi ga velikokrat zamenjamo z (vinskim)čričkom, ki je precej 
drugačna vrsta murna. Poljski muren je znan po svojem stalnem življenju v 
običajno enem stalnem rovu. Mladiči nekaj časa še ne izkopljejo rovov. 
Samičke med parjenjem tudi ne živijo v njem, ker ga zapustijo in gredo k 
samcu. V zadnji fazi življenja tudi določeni samčki zapustijo svoj rov in 
živijo bolj klateško življenje, nekateri od njih naselijo razpoke, ki nastanejo 
med sušo ali pa rove glodalcev. V juliju se da dobiti še redke preživele 
predstavnike stare generacije in mlade ličnike nove generacije, ki se 
izležejo običajno v sedmem mesecu. Ti potem aprila ali maja naslednje leto 
odrastejo in živijo po večini do junija, nekateri lahko preživijo do avgusta. 
Dolgotipalčna trnovratka (Tetrix tenuicornis) je majhna okoli pol cm velika 
kratkotipalčnica, ki jo kot odraslo najdemo običajno spomladi. Sodi v 
družino trnovratke (Tetrigidae). Vratni ščit (pronotum) pri večini kobilic 
pokriva le sprednji odsek (protoraks) oprsja (toraks). Pri trnovratkah pa je 
raztegnjen do konca zadka in pri nekaterih vrstah gleda še čez. Pokriva tudi 
krila. 
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Slika 5. Temna cvrčalka (Pholidoptera griseoaptera); subadultna samička 
(foto: Dejan Galjot). 
 

 
Slika 6. Roeselova bilčnica (Roeseliana roeselii), odrasla samička (foto: Dejan 
Galjot). 
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SEZNAM VRST 
 
Dolgotipalčnice 
 

Slovensko ime Latinsko ime 
navadna srparica Phaneroptera falcata 
celinska krivocerka Barbitistes serricauda 
črnoroba steblikovka Leptophyes boscii 
vitka lepotka Poecilimon gracilis 
šmidtova lepotka Poecilimon schmidti 
navadna hrastovka Meconema thalassinum 
travniška listarica Ruspolia nitidula 
drevesna zelenka Tettigonia viridissima 
travniška plenilka ali bradavičarka Decticus verrucivorus 
siva popadavka Platycleis grisea 
zelenoproga dvobarvnica Bicolorana bicolor 
roeselova bilčnica Roeseliana roeselii 
temna cvrčalka Pholidoptera griseoaptera 
obalna cvrčalka Pholidoptera littoralis 
celinska grmovnica Eupholidoptera littoralis 
vitka zalezovalka Pachytrachis gracilis 
zelena sedlarka Ephippiger ephippiger 
svetla jamarica Troglophilus cavicola 
temna jamarica Troglophilus neglectus 
poljski muren Gryllus campestris 
stepski muren Melanogryllus desertus 
močvirski muren Pteronemobius heydenii 

 
Kratkotipalčnice 
 

Slovensko ime Latinsko ime 
dolgotipalčna trnovratka Tetrix tenuicornis 
bukova olivka Miramella irena 
grmovna prisesnica Micropodisma salamandra 
šmidtova grmohodka Odontopodisma schmidti 
kratkokrila jagodnica Pezottetix giornae 
laška kobilica Calliptamus italicus 
rdečekrila raglja Psophus stridulus 
modrokrila peščenka Oedipoda caerulescens 
bronasta trsnica Chrysochraon dispar 
zelena bleščalka Euthystira barchyptera 
beloproga regljalka Stenobothrus lineatus 
rdeča regljalka Stenobothrus rubicundulus 
gozdna ščebetulja Chorthippus vagans 
beloproga ščebetulja Chorthippus biguttulus 
peščena ščebetulja  Chorthippus brunneus 
vzporednoroba ščebetulja Chorthippus dorsatus 
kratkokrila ščebetulja Chorthippus parallelus 
kratkokrila suhotravka Euchorthippus declivus 
dolgokrila suhotravka Euchorthippus pulvinatus 
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ZAKLJUČEK 
 

41 najdenih vrst je lep pregled favne kobilic Bele Krajine. Seveda pa to še 
zdaleč niso bile vse vrste, ki se jih da tukaj dobiti v drugi polovici julija. To 
sem vedel že prej, praktično pa sem videl, ko sem šel na letošnjem RTŠB-ju 
za 2 uri na teren in našel kar nekaj vrst, ki jih z Ninotom leta 08 nisva našla. 
Svoje je takrat naredilo tudi vreme saj smo imeli teden dni oblačnega 
vremena s pogostim dežjem. Je pa izplen s pedagoškega vidika vsekakor 
dober, tako, da se je moj udeleženec seznanil z vrstno raznolikostjo 
različnih družin kratkotipalčnic in dolgotipalčnic. 
 
Na koncu bi se zahvalil metuljarski skupini in vsem, ki so nudili prevoz za 
terensko delo in ostale aktivnosti na taboru. Zahvala gre še še vsem tistim, 
ki so prinesli kobilice in njihove fotografije, pa seveda organizatorjem in 
vsem s katerimi sem konstrutruktivno sodeloval na taboru. 
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POROČILO SKUPINE ZA KAČJE PASTIRJE 

 
Damjan VINKO 

 
Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana; e-naslov: 
damjan.vinko@gmail.com 
 
ABSTRACT: During Biology Student Research Camp Stari trg ob Kolpi 33 dragonfly 
species were reported from 23 localities. Among the records the most unexpected 
finding was an individual male Ceriagrion tenellum, which is the first spotting of 
this species in Slovenia outside Primorska region. Records of known species for 
Bela krajina region on new localities were added. 
 
UVOD IN METODE 
 
In tako smo dočakali. Dvajseto obletnico Raziskovalnega tabora študentov 
biologije, ko je sicer potekal 19. tovrstni tabor. Na njej pa je, tradicionalno z 
eno samo izjemo, delovala tudi odonatološka skupina – skupina za 
proučevanje kačjih pastirjev. 
 
Pri delu smo uporabili običajne metode lova - metuljnice za lovljenje 
odraslih osebkov, vodne mreže za vzorčenje ličink ter pozorno oko in trda 
kolena za pobiranje levov. Terensko delo smo opravljali od jutra do poznih 
popoldanskih ur. Vreme nam sredi tabora ni bilo naklonjeno, tudi sicer pa 
so nam česti jutranji veter, redne popoldanske nevihte in večerna deževja 
prekrižala marsikateri načrt za delo. Del terenskega dela smo opravili 
skupaj s skupino za dvoživke. 
 
Odrasle osebke smo določili že tekom terenskega dela, determinacijo ličink, 
ki jih sicer nismo povsod iskali, pa smo prepustili nočnim in deževnim 
užitkom. Pri določanju smo si pomagali s stereo lupami in dihotomnimi oz. 
slikovnimi določevalnimi ključi. 
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Slika 1. Ličinke smo vzorčili z vodno 
mrežo, skrbneje smo pregledovali tudi 
plavajoče rastlinje med katerimi si 
ličinke večkrat iščejo zavetje ali pa 
tam prežijo na svoj plen 
(foto: Damjan Vinko). 

 
REZULTATI 
 
Tabela 1: Seznam vrst kačjih pastirjev opaženih v času tabora. Z zvezdico (*) so 
označene vrste uvrščene na slovenski rdeči seznam. 
Calopteryx virgo Cordulegaster bidentate * 
Calopteryx splendens Cordulegaster heros * 
Lestes barbarous * Somatochlora meridionalis 
Chalcolestes parvidens * Libellula depressa 
Ischnura elegans Libellula fulva * 
Ischnura pumilio Libellula quadrimaculata 
Enallagma cyathigerum Orthetrum cancellatum 
Coenagrion puella Orthetrum albistylum 
Ceriagrion tenellum Orthetrum brunneum 
Erythromma lindenii * Orthetrum cancellatum 
Platycnemis pennipes Sympetrum fonscolombii 
Aeshna mixta Sympetrum meridionale * 
Aeshna grandis * Sympetrum sanguineum 
Aeshna cyanea Sympetrum striolatum 
Anax imperator Sympetrum vulgatum 
Anax parthenope Crocothemis erythraea 
Onychogomphus forcipatus 
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V 10 dneh tabora, sicer pa 7 terenskih, smo potrdili prisotnost kačjih 
pastirjev na 23 lokalitetah. Izmed teh je bilo 17 stoječih vod, večinoma 
kalov, in 6 tekočih voda. 3 lokalitete smo obiskali vsaj dvakrat in tako 
primerjali najdbe v posameznih dnevih.  
 
Na območju širše Občine Črnomelj, na katero se je naša skupina 
osredotočila, smo našli 33 vrst kačjih pastirjev (12 enakokrilih in 21 
raznokrilih). Opazovali smo jih v vseh stadijih in tudi pri marsikaterem 
opravilu. Sicer pa je skupina pripomogla tudi k delu drugim in tako 
pridobila kar nekaj podatkov dvoživk in plazilcev ter občasno s seboj v šolo 
prinesla tudi kakega pajka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Naša glavna 
nabiralka levov je te 
kdaj zamenjala tudi 
za druge vodnoljube 
živali (foto: Damjan 
Vinko). 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Priznamo, 
malce smo bili tudi 
»pozerji«. Na sliki 
iz leve: veliki 
spremljevalec (Anax 
imperator) in lisasti 
ploščec (Libellula 

quadrimaculata) 
(foto: Damjan 
Vinko). 
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KRAJŠA RAZPRAVA 
 
Posebej impozantno je bilo območje ob udornem jezera pri opuščenem 
premogovniku pri Kanižarici. Tam smo se srečali s 23 vrstami. Tako smo le 
tam ulovili ranljiva rjavo devo (Aeshna grandis) in modroritega 
spremljevalca (Anax parthenope), lisastega ploščca (Libellula 
quadrimaculata) ter redkega sredozemskega kamenjaka (Sympetrum 
meridionale). 
Je pa bila lokacija zanimiva tudi kot avantura. Preizkusili smo se v različnih 
položajih lova, nekateri tudi do vratu v vodi ali celo plavajoče z metuljnico. 
 
Druga lokaliteta po vrstni pestrosti je bil Gornji kal v Hrastu pri Vinici. 
Izmed najdenih 16 vrst smo našli za lokaliteto 4 nove. Med slednjimi 
presenetljivo pazverca (Chalcolestes parvidens) in – zagotovo našo najdbo 
tabora – prizadetega rdečega voščenca (Ceriagrion tenellum). Čemu najdba 
tabora? Rdečega voščenca v Sloveniji poznamo le iz Primorske regije in 
tako je naša najdba samčka, izpod metuljnice N.E., najbolj vzhodna 
slovenska najdba tega rdečeobarvanega škratca. Vsekakor gre za prvovrstno 
presenečenje in med bolj pomembnimi najdbami zadnjega desetletja (vsaj 
na študentskih taborih). Temu primerno smo dan tudi zaključili. 
 
Z nami pa se ni pohecalo le vreme, temveč tudi nekaj samic – ujeli smo 
namreč tudi samčje obarvane (androkromne) samice malinovordečega 
kamenjaka (Sympetrum fonscolombii) in prodnega modrača (Orthetrum 
cancellatum). 
 
Kljub vremensko slabšim občasnim razmeram smo se na teren večinoma 
odpravljali. V kolikor ni tisti trenutek nič preletavalo, lokacija pa je vseeno 
obetala, smo se jo trudili ponovno obiskati. Hkrati pa na tisti, sploh, če je 
nudila tudi možnost kopanja, ostali še kak trenutek več.  
 
ZAHVALA 
 
Hvala Aliju Šalamunu iz Centra za kartografijo favne in flore, ki nam je 
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V SPOMIN 
 
To poročilo je bilo izdelano po res mnogih letih. Na srečo papir zdrži dlje 
kot spomin in zato ga ni bilo težko spisati. Pri iskanju »spominov« in 
pregledovanju fotografij tabora sem naletel na fotografije prijatelja, 
kateremu v spomin posvečam ta taborski prispevek.  
Poročilo sem pisal s spomini na prehitro pokojnega prijatelja, ki je 
odonatologom in drugim ljubiteljem narave popestril mnogokateri dan in 
noč študentskih taborov, s svojo živahnostjo, optimizmom, igrivostjo. Aljaž 
Gaberšek je bil tudi tisti, ki je na taborih poprijel za kitaro in razživel še 
tako mirno noč. Nad tem sam nisem bil nikoli preveč navdušen, pa čeprav 
sem resnici na ljubo vedno čakal to njegovo kitaro in ga tudi sicer bil vedno 
vesel, četudi je občasno povzročil kak sivi las. Pustil si ogromen nepozaben 
vtis! 

Slika 4. Aljaž Gaberšek (foto: Damjan Vinko). 
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UVOD 
 
Čeprav je poznavanje pojavljanja in razširjenosti dnevnih metuljev v Evropi 
zelo dobro, v Sloveniji temu ni tako. Veliko novih podatkov in spoznanj je 
prineslo sistematično terensko delo za Atlas dnevnih metuljev Slovenije 
(Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). 
 
Geografsko je Stari trg ob Kolpi kot nekakšen vezni člen med Kolpsko 
dolino, Belo krajino in Kočevskim. Raziskanost dnevnih metuljev Bele 
krajine je v večji meri vezana na predhodni Raziskovalni tabor študentov 
biologije v Beli krajini, ki je potekal v Semiču leta 2001 (Verovnik & 
Škvarč, 2002). 
 
Glavni namen dela skupine za dnevne metulje je bil spoznavanje 
udeležencev s pestrostjo dnevnih metuljev, s terenskim delom in različnimi 
tipi življenskih okolj; poleg tega pa seveda pridobivanje favnističnih 
podatkov za jugovzhodni del Slovenije, ki so že vključeni v Atlas dnevnih 
metuljev Slovenije (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012).  
 
METODE DELA 
 
Z dnevnimi metulji smo se večinoma spoznavali na terenu, čeprav nam v 
času tabora vreme ni bilo naklonjeno. Večino dela smo opravili na terenu, 
od jutra do poznih popoldanskih ur, kar je bilo odvisno predvsem od 
vremenskih razmer. Metulje smo večinoma lovili z metuljnico, jih potem na 
terenu tudi določili in izpustili. Pri terenskem delu smo uporabljali 
naslednje določevalne ključe: Butterflies of Britain & Europe (Tolman & 
Lewington 1997), Butterflies of Europe (Lafranchis 2005) in Ključ za 
določenje dnevnih metuljev (Rhopalocera) Slovenije (Verovnik 2006, 
neobjavljeno). Zvečer smo uredili terenske podatke in jim s pomočjo 
digitalnih orfofoto posnetkov dodali še koordinate lokacij.  
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Tabela 1. Vrste dnevnih metuljev, ki smo jih opazili v sklopu terenskega dela na 
RTŠB Stari trg ob Kolpi 2008. Slovenska imena metuljev so povzeta po Verovnik in 
sod. (2012).  
Družina in vrsta 
Lastovičarji (Papilionidae) 
Lastovičar (Papilio machaon) 
Jadralec (Iphiclides podalirius) 
Belini (Pieridae) 
Repin belin (Pieris  rapae) 
Repičin belin (Pieris napi) 
Katančev selec (Pontia edusa) 
Navadni senožetnik (Colias croceus) 
Rumeni senožetnik (Colias alfacariensis) 
Citronček (Gonepteryx rhamni) 
Navadni in realov frfotavček (Leptidea sinapis/reali) 
Šekavčki (Riodinidae) 
Rjavi šekavček (Hamearis lucina) 
Modrini (Lycaenidae) 
Modri hrastar (Favonius quercus) 
Trnov repkar (Satyrium spini) 
Beločrti repkar (Satyrium w-album) 
Močvirski cekinček (Lycaena dispar) 
Zlati cekinček (Lycaena virgaureae) 
Temni cekinček (Lycaena tityrus) 
Škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe) 
Rumenooki kupido (Everes argiades) 
Mali kupido (Cupido minimus) 
Svetli krhlikar (Celastrina argiolus) 
Širokorobi mnogook (Plebejus argus)  
Navadna rjavka (Aricia agestis) 
Ljubki modrin (Polyommatus amandus) 
Kraški modrin (Polyommatus coridon) 
Navadni modrin (Polyommatus icarus) 
Pisančki (Nymphalidae) 
Mali trepetlikar (Limenitis camilla) 
Mali kresničar (Neptis sappho) 
Dnevni pavlinček (Inachis io) 
Admiral (Vanessa atalanta) 
Osatnik (Vanessa cardui) 
Mali koprivar (Aglais urticae) 
Beli C (Polygonia c-album) 



Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008                  41 

 

Gospica (Argynnis paphia) 
Pisani bisernik (Argynnis addipe) 
Pisana lesketavka (Issoria lathonia) 
Robidov livadar (Brenthis daphne) 
Mali tratar (Boloria dia) 
Veliki pisanček (Melitaea phoebe) 
Rdeči pisanček (Melitaea didyma)  
Pikasti pisanček (Melitea cinxia) 
Navadni pisanček (Melitaea athalia) 
Navadni lisar (Melanargia galathea) 
Žametni modrook (Minois dryas) 
Travnar (Brintesia circe) 
Belolisi rjavček (Erebia ligea) 
Gozdni rjavček (Erebia aethiops) 
Navadni lešnikar (Maniola jurtina) 
Okati rjavec (Aphantopus hyperantus) 
Mali okarček (Coenonympha pamphilus) 
Grmiščni okarček (Coenonympha arcania) 
Gozdni pegavček (Pararge aegeria)  
Veliki skalnik (Lasiommata maera) 
Debeloglavčki (Hesperiidae) 
Nokotin sivček (Erynnis tages) 
Slezenovčev kosmičar (Carcharodus alceae) 
Jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus) 
Temni poplesovalec (Heteropterus morpheus) 
Kratkočrti debeloglavček (Thymelicus lineola) 
Dolgočrti debeloglavček (Thymelicu sylvestris) 
Biserni vejičar (Hesperia comma) 
Rjasti vihravček (Ochlodes sylvanus) 

 
REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
V okviru terenskega dela na RTŠB Kolpa smo na širšem območju 
Kočevskega, Kolpe in Bele krajine zabeležili pojavljanje 60 vrst dnevnih 
metuljev. Ker nam je slabo vreme v času tabora precej zmanjšalo število 
delovnih dni in čas, ki smo ga lahko namenili terenskemu delu in 
popisovanju dnevnih metuljev, je tudi skupno število opaženih vrst bistveno 
nižje od naših pričakovanj v tem obdobju.  
 
Med najpogostejšimi vrstami obravnavanega območja so prav gotovo 
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navadni frfotavček, rumenoki kupido, navadni modrin, navadni lešnikar, 
mali okarček in navadni pisanček, ki so tudi sicer najbolj splošno razširjene 
vrste dnevnih metuljev v Sloveniji.  
 
V Beli krajini smo na več mestih našli tudi z naravovarstvenega vidika 
pomembni vrsti,  močvirskega (Lycaena dispar) in škrlatnega cekinčka 
(Lycaena hippothoe). Močvirski cekinček je v Sloveniji zavarovan (UL RS 
2004), obe vrsti pa imata status ranljive vrste na Rdečem seznamu (UL RS 
2002). Vsekakor je posebne pozornosti deležno območje Obrh pri 
Podturnu, kjer se množično pojavlja močvirski svišč (Gentiana 
pneumonanthe), ki je tudi hranilna rastlina sviščevega mravljiščarja 
(Phengaris alcon). Žal v času našega obiska mravljiščarja nismo našli, na 
omenjenem območju sta bili prisotni obe že omenjeni ogroženi vrsti 
cekinčkov.  
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IZVLEČEK: Na raziskovalnem taboru študentov biologije »Kolpa 2008« je bilo 
opravljeno tudi proučevanje nočnih metuljev. Na dveh lokacijah je bilo ugotovljenih 
98 vrst iz 15 družin. Vsi zbrani podatki so novi za to območje. Ena vrsta, črtasti 
medvedek Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria je zavarovana vrsta. 
 
ABSTRACT: During the Biology Students Research Camp »Kolpa 2008« moths 
(Lepidoptera) fauna was studied. 98 moths species, belonging to 15 families, were 
found in 2 localities. All colected data are new to this region. One species, Jersey 
Tiger Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria, is protected. 
 
UVOD 
 
Na raziskovalnem taboru študentov biologije »Kolpa 2008« je bilo 
organizirano tudi proučevanje nočnih metuljev. Osnovni namen je bil 
predstaviti različne metode nočnega opazovanja metuljev ter seznaniti 
udeležence tabora z njihovimi biološkimi, ekološkimi in naravovarstvenimi 
značilnostmi. Dodatni namen je bil zbrati nove podatke o metuljih 
Krajinskega parka (KP) Kolpa in KP Lahinja, saj v teh dveh zavarovanih 
območjih nočni metulji še niso raziskani. Proučevanje je bilo vključeno v 
projekt 5. evropskih noči nočnih metuljev (EMN), organizirali pa so ga 
člani Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.  
 
OPIS OBMOČJA 
 
Po osnovni geografski razdelitvi Slovenije sodi obravnavano območje v 
Dinarski svet, po podrobnejši razdelitvi pa v pokrajini z imenom Mala gora, 
Kočevski Rog in Poljanska gora na zahodu (lokacija pri Starem trgu ob 
Kolpi) in Bela krajina na vzhodu (lokacija pri izviru Lahinje). Geološko 
podlago tvorijo karbonatne kamnine, predvsem jurski in kredni apnenci. 
Zato ima območje izrazit kraški značaj s kraškimi pojavi kot so jame, 
brezna, vrtače ter izviri in ponori (Perko 1999). Površje v veliki meri 
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poraščajo gozdovi. V severozahodnem in bolj gorskem delu prevladujejo 
bukovi in bukovo jelovi gozdovi, v bolj gričevnatem, vzhodnem delu, pa 
prevladujejo gozdovi belega gabra in hrasta. Na strmih skalnatih pobočjih 
doline Kolpe so zastopani termofilni listnati gozdovi, na poplavnih ravnicah 
Kolpe in Lahinje pa so še ohranjeni poplavni vrbovo topolovi logi.  
 
OPIS LOKACIJ 
 
1- Stari trg ob Kolpi, 200 m severovzhodno od vasi Radenci (v tabeli ST): 
travnik v zaraščanju in grmišče, v okolici termofilni, pretežno listnati 
gozdovi s cerom, črnim gabrom in malim jesenom na karbonatni geološki 
podlagi na nadmorski višini okrog 345 m.  
Naravovarstveni status: KP Kolpa, Ekološko pomembno območje (EPO) ID 
31100 Kočevsko, območje Natura 2000 po Direktivi o pticah SPA 5000013 
Kočevsko – Kolpa in po Direktivi o habitatih pSCI 3000263 Kočevsko. 
 
2- Izvir Lahinje, 200 m severno od vasi Belčji vrh (v tabeli IL): mokri 
travnik, nizko in visoko steblikovje, trstišča, grmišča ter poplavni gozdovi 
vrb in topolov na nadmorski višini okrog 150 m. Na suhih pobočjih v 
neposredni okolici prevladujejo termofilni listnati gozdovi s hrastom.  
Naravovarstveni status: KP Lahinja, EPO 64800 Lahinja, območje Natura 
2000 po Direktivi o habitatih SI3000075 Lahinja, Naravna vrednota (NV) 
Lahinja (državnega pomena, št. 161, izvir in reka) ter NV Lahinjske luge 
(državnega pomena, št. 4343, poplavni logi ob Lahinji).  
 
METODA DELA 
 
Za nočni lov metuljev smo uporabili metodo središčno osvetljenega 
lovilnega šotora (Jež 1986) in brezstrupne svetlobne pasti lastne izdelave 
prirejeno po Robinsonovi pasti (Fray & Waring 1996). Za razsvetljavo smo 
uporabili nizkonapetostne svetilke z visokim deležem UV svetlobe, ki 
privlači nočne žuželke. Kot vir električne energije smo uporabili 12 voltne 
suhe akumulatorje. Večino opaženih vrst smo identificirali na kraju samem, 
manjše število težje določljivih vrst pa smo shranili v mamilnikih in 
identifikacijo opravili naknadno s pomočjo določevalnih ključev in 
primerjalnega materiala. Rezultate smo podali v obliki tabele, pri čemer 
smo uporabili sistematsko razdelitev in imenovanje vrst po Karsholt O. & 
Razovski J. 1996. Razširjenost vrst v Sloveniji smo ocenjevali po Rdečem 
seznamu metuljev Slovenije (Carnelutti J. 1992a, b), njihov varstveni status 
pa po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 
seznam (Uradni list RS, 2002) in Uredbi o zavarovanih prosto živečih 
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živalskih vrstah (Uradni list RS, 2004a). Naravovarstveni status lokacij smo 
ugotavljali po Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 
2004b), Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, 2004c) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS 
2004č) in Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list 
RS, 2004d).  
 
REZULTATI 
 
Opazovanje nočnih metuljev je potekalo v noči od 24. na 25. julij 2008 na 
lokaciji pri Starem trgu ob Kolpi in v noči od 25. na 26. julij na lokaciji pri 
izviru Lahinje. Opazovanje je v obeh primerih potekalo od 21h zvečer do 
1h zjutraj naslednjega dne. Na prvi lokaciji je v času opazovanja 
temperatura zraka padla od 18 na 16 °C, relativna zračna vlažnost pa 
narasla od 75 na 82 %. Na drugi lokaciji je temperatura padla od 19 na 
16 °C, vlažnost pa narasla od 87 na 93 %. Skupno je bilo ugotovljenih 89 
vrst iz 15 družin, od tega na prvi lokaciji 62 vrst iz 14 družin in na drugi 
lokaciji 53 vrst iz 12 družin.  
 
Med ugotovljenimi vrstami je ena zavarovana in sicer črtasti medvedek 
Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria, ki je zavarovan na osnovi 
Direktive o habitatih. V Sloveniji velja za dokaj razširjeno in pogosto vrsto. 
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Tabela 1. Seznam opaženih vrst nočnih metuljev. (ST - Stari trg, IL - izvir Lahinje) 

K&R Družina/vrsta ST IL 
1637 ETHMIIDAE   
1644 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) +  
2238 OECOPHORIDAE   
2326 Harpella forficella (Scopoli, 1763) +  
2328 Carcina quercana (Fabricius, 1775) +  
3905 LIMACODIDAE   
3907 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) + + 
4183 TORTRICIDAE   
4271 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) +  
4578 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) +  
4579 Pandemis cerasana (Hübner, 1786) +  
4581 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)  + 
5564 PYRALIDAE   
5658 Ortopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) +  
5661 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
5781 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) +  
5796 Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
5870 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859 +  
6314 Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
6531 Udea ferrugalis (Hübner, 1796) + + 
6588 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) +  
6621 Nascia cilialis (Hübner, 1796)  + 
6629 Perinephela lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
6631 Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)  + 
6660 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825) +  
6667 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)  + + 
6700 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
6715 Metasia ophialis (Treitschke, 1829) +  
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K&R Družina/vrsta ST IL 
6722 LASIOCAMPIDAE   
6773 Phillodesma tremulifolia (Hübner, 1810)  + 
6777 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)  + 
6780 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) +  
6812 SPHINGIDAE   
6824 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)  + 
6863 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)  + 
7478 DREPANIDAE   
7481 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)  + 
7483 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) + + 
7486 Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
7507 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)  + 
7508 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) +  
7510 Sabra harpagula (Esper, 1786) + + 
7514 GEOMETRIDAE   
7527 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)  + 
7530 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
7539 Macaria notata (Linnaeus, 1758)  + 
7540 Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) + + 
7547 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)  + 
7606 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)  + 
7607 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) +  
7633 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)   + 
7643 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) +  
7783 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
7784 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) + + 
7794 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
7804 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)  + 
7826 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)  + 
7829 Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) + + 
7847 Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
7983 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) + + 
8014 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)  +  
8018 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) +  
8028 Tymandra comae A. Schmidt, 1913   + 
8036 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)  + 
8132 Idaea biselata (Hufnagel, 1767) +  
8184 Idaea aversata (Linnaeus, 1758) +  
8252 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8275 Epirrhoe alternarta (Müller, 1764)  + 
8402 Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8411 Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8414 Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8456 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)   + 
8654 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)  + 
8686 NOTODONTIDAE   
8698 Clostera curtula (Linnaeus, 1758) +  
8699 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)  + 
8723 Drymonia obliterata (Esper, 1785)  + 
8739 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8747 Gluphisia crenata (Esper, 1785)  + 



48 Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008 

 

K&R Družina/vrsta ST IL 
8758 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) +  
8762 Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8763 NOCTUIDAE   
8789 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) + + 
8801 Cryphia algae (Fabricius, 1775) +  
8845 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)  + 
8846 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) +  
8849 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) +  
8850 Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851) + + 
8882 Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)  + 
8975 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) + + 
9056 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)  + 
9114 Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) + + 
9372 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)  + 
9492 Polyphaenis sericata (Esper, 1787) +  
9520 Callopistria juventina (Stoll, 1782) +  
9550 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) +  
10001 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) + + 
10199 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)  + 
10200 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775) + + 
10366 PANTHEIDAE   
10372 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) +  
10373 LYMANTRIIDAE   
10375 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) +  
10376 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) +  
10416 Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)  + 
10417 NOLIDAE   
10449 Bena bicolorana (Fuesslly, 1775) +  
10451 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)  + 
10461 ARCTIIDAE   
10475 Miltochrista miniata (Forster, 1771) + + 
10487 Eilema depressa (Esper, 1787) +  
10499 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) +  
10605 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) + + 
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Slika 1. Samček hrastovolistne kokljice (Gastropacha qurcifolia) nas je obiskal pri 
izviru Lahinje (foto: Dušan Klenovšek). 
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ABSTRACT: Results of the work carried out between 16. – 26. 7. 2008 by 
the amphibian group at the Biology Student Research Camp Stari Trg ob 
Kolpi 2008 are presented. We examined amphibian fauna distribution in the 
south-eastern Slovenia. Most frequent species were the spotted salamander 
(Salamandra salamandra), the yellow-belied toad (Bombina variegata) and 
the common toad (Bufo bufo). A list of 12 species of amphibians, including 
the edible frog hybrids (Pelophylax esculentus), recorded at 53 of 67 
examined locations is given.  
 
UVOD 
 
Med 16. in 26. julijem 2008 so se udeleženci Raziskovalnega tabora 
študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008 v skupini za dvoživke učili 
prepoznavanja vrst dvoživk, se seznanjali z biologijo in ekologijo dvoživk 
raziskovanega območja in spoznali različne metode dela na terenu. V 
skupini smo ugotavljali predvsem razširjenost in številčnost dvoživk ter 
vzroke za njihovo ogroženost. Naše delo je potekalo na geografsko precej 
razgibanem območju, ki je zajemalo Kočevsko, Belo Krajino in Pokolpje. 
 
Udeležencem smo želeli predstaviti vso pestrost okolij, kjer najdemo 
dvoživke, zato nismo pregledovali le vodnih bivališč, ampak tudi njihova 
kopenska življenjska okolja. 
 
METODE 
 
Delo skupine je večinoma potekalo na terenu. Ker je favna in razširjenost 
dvoživk v Sloveniji razmeroma dobro raziskana (Stanković et al. 2015, 
Cipot et al. 2011, Lešnik et al. 2011, Poboljšaj et al. 2011), smo naše 
raziskovalne napore usmerili predvsem v tista območja, kjer je slabše 
poznana zastopanost posamičnih vrst, v območja, ki so za dvoživke 
pomembna, ter v območja, ki so bila popisana že pred časom (podatkovna 
zbirka Centra za kartografijo favne in flore, junij 2008). Kot osnova za 
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pregledanost so nam služile popisne ploskve - kvadrati velikosti 5 x 5 km; 
osredotočali smo se predvsem na tiste ploskve, v katerih je znana nizka 
vrstna zastopanost dvoživk ali pa smo v njih pričakovali najdbo še ne 
zabeleženih vrst. 
 
Največ pozornosti smo namenili pregledovanju vodnih habitatov, v njihovi 
bližini pa smo pregledovali tudi kopenske habitate. Dvoživke smo iskali 
tako v stoječih vodah (mlake, ribniki, mrtvice in rokavi ter kolesnice in 
luže), kot tudi v potokih in v sami reki Kolpi. Vodne habitate smo večinoma 
pregledovali točkovno, medtem ko smo navadne močerade popisovali v 
obliki transektov tako, da smo natančno pregledali približno 200 m dolg 
odsek izbranih ali naključnih gozdnih potokov. 
 
Tekom tabora smo opravili tudi tri nočne terene. Enkrat smo smo dvoživke 
Kočevskega in Bele Krajine popisovali po metodi nočnih cestnih transektov, 
kjer med počasno vožnjo pregledujemo ceste in oprezamo za dvoživkami; 
dvakrat pa smo lovili zelene žabe v jezeru v udornem jezeru pri Kanižarici 
 
Za vzorčenje vodnih teles smo uporabljali vodne mreže. Lovili smo odrasle 
osebke in njihove ličinke. Ujetim osebkom smo določili vrsto, prepoznali 
razvojni stadij in jim določili spol. Ko je bilo potrebno, smo si pri 
določevanju pomagali z določevalnimi ključi (Arnold & Ovenden 2004; 
Veenvliet Kus & Veenvliet 2008). Odrasle osebke smo pogosto določili že s 
poslušanjem njihovega oglašanja ali pa z opazovanjem; tudi s pomočjo 
daljnogleda. Vse ujete osebke smo po določitvi nepoškodovane izpustili na 
mestu ulova. 
 
Zbrane podatke smo posredovali Centru za kartografijo favne in flore, ki 
vzdržuje podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije. Natančni podatki o 
posameznih najdbah so na voljo pri avtorju prispevka. 
 
Ob koncu tabora so udeleženci skupine pripravili predstavitev o delu 
skupine in o delu na taboru.  
 
REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
V sedmih terenskih dneh smo popisali 67 lokalitet in na 53 potrdili 
prisotnost vsaj ene vrste dvoživk. Našli smo večino pričakovanih 
predstavnikov dvoživk, skupaj enajst oz. dvanajst vrst, če upoštevamo tudi 
zeleno žabo (Pelophylax kl. esculentus), ki je pravzaprav posebna oblika 
hibridne vrste. Konec julija je glavno paritveno obdobje dvoživk že mimo, 
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zato smo v vodah najpogosteje našli ličinke in komaj preobražene osebke 
dvoživk. Izjema so bili odrasli osebki tistih vrst za katere je značilen daljši 
zadrževalni čas ob vodah, med temi so v prednjačili hribski urh (Bombina 
variegata) in pupki (Preglednica 1). 
 
Od repatih krkonov (Urodela) smo tekom tabora našli močerada ter tri od 
štirih vrst pupkov, ki živijo v Sloveniji (Stanković & Delić 2012, Stanković 
2013).  
 
Pri vseh vrstah pupkov smo našli tako ličinke kot preobražene osebke. 
Največkrat, sedemkrat, smo zabeležili planinskega pupka (Ichthyosaura 
alpestris), to je vrsta, ki je splošno razširjena po Sloveniji z izjemo Istre in 
ravnic rek Mure, Drave in spodnjega toka Save. Čeprav bi po imenu lahko 
sodili, da je omejen na visokogorje, ga pogosto najdemo tudi na nižjih 
nadmorskih višinah. Velikega pupka (Triturus carnifex), ki je precej redka a 
v Sloveniji splošno razširjena dvoživka, smo zabeležili na šestih najdiščih. 
Do nedavnega je veljalo, da je v Sloveniji ta pupek edini iz skupine velikih 
pupkov, vendar sta Stanković & Delić (2012) pokazala, da ga v poplavnem 
pasu Mure zamenja panonski pupek (T. dobrogicus), s katerim se tudi križa. 
Najredkeje, petkrat, pa smo našli navadnega pupka (Lissotriton vulgaris). V 
Sloveniji naj bi bil ta vrsta zastopana z dvema podvrstama, ki ju ločimo po 
obliki telesa in predvsem po obliki svatovskega hrbtnega grebena. Podvrsta 
navadni pupek (Lissotriton vulgaris vulgaris) je razširjen v severovzhodni 
in jugovzhodni Sloveniji, robati pupek (Lissotriton vulgaris meridionalis) 
pa zahodni Sloveniji, vendar natančna geografska meja med obema 
podvrstama v Sloveniji ni znana. Na dveh najdiščih pa smo zagotovo 
potrdili prisotnost robatega pupka, saj smo našli tudi samce, kjer je bil 
karakteristični svatovski hrbtni greben še vedno prisoten.  
 
Navadni močerad (Salamandra salamandra) je pogost prebivalec 
gričevnatih, hribovskih in gorskih območjih pod gozdno mejo po celi 
Sloveniji. Ličinke smo našli na kar petnajstih najdiščih, odraslih osebkov pa 
nikjer. Pri iskanju navadnega močerada smo se omejili predvsem na 
Kočevske gozdove, kjer smo ličinke iskali po redkih in večinoma presahlih 
gozdnih potokih. Od repatih krkonov pa na žalost nikjer nismo srečali 
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najpomembnejše dvoživke iz tega območja, in sicer človeške ribice 
(Proteus anguinus), ki se v Beli Krajini pojavlja s kar dvema podvrstama. 
 
Iz reda repatih dvoživk (Anura) smo našli osem vrst. Največkrat, na 14 
najdiščih smo našli hribske urhe (Bombina variegata). Našli smo tako 
preobražene osebke, paglavce kot tudi mreste. To je v Sloveniji splošno 
razširjena vrsta, ki se večji del leta zadržujejo v vodah, kjer mresti. Pogosto, 
enajstkrat,  smo popisali tudi navadno krastačo (Bufo bufo), ki je verjetno 
najpogostejša slovenska dvoživka. 
 
Od pravih žab smo najpogosteje našli zelene žabe (Pelophylax), ki pa smo 
jih do nivoja vrste določili le na dveh lokalitetah. V reki Kolpi pri Srednjih 
Radencih smo en osebek določili za debeloglavko (P. ridibundus), enega pa 
za hibrida zeleno žabo, medtem ko smo v udornem jezeru pri Kanižarici 
uspešno določili 28 osebkov; od tega smo jih 13 določili za pisano žabo (P. 
lessonae) in 15 za hibride nobenega pa za debeloglavko. Rjave žabe smo 
srečali redkeje, na šestih najdiščih smo našli sekuljo (Rana temporaria) in 
na štirih rosnico (Rana dalmatina), pri obeh smo našli tako ličinke kot 
preobražene osebke. Paglavcev rjavih žab pa na treh najdiščih nismo mogli 
določiti do nivoja vrste. 
 
Od brezrepih dvoživk smo petkrat našli še zeleno rega, od tega smo jo 
štirikrat našli kot paglavca, enkrat pa smo jo prepoznali po oglašanju med 
nočnim transektom. 
 
V skupini za dvoživke smo po zaključku tabora ocenili, da je favna dvoživk 
na preučevanem območju še vedno zelo bogata in da jo je zato potrebno 
varovat. Na kraških območjih obstoj dvoživke zagotovo najbolj omejuje 
pomanjkanje vodnih bivališč. Na takih območjih je človek s svojo 
prisotnostjo krajino preoblikoval tudi tako, da je z izgradnjo mlak oz. kalov 
izdatno povečal število razpoložljivih vod. S tem ni bivanja olajšal le sebi, 
ampak je omogočil obstoj tudi mnogim živalskim in rastlinskim vrstam, ki 
vsaj del svojega življenja preživijo v vodi. Na žalost smo v preteklih 
desetletjih, zaradi spremenjenega načina življenja ljudje začeli opuščati 
uporabo kalov. V splošnem je stanje kalov v Beli Krajini precej klavrno, saj 
niso primerno vzdrževani. Večina jih je ali presahlih ali pa so domačini in 
obiskovalci v njih naselili okrasne ribice oz. jih spremenili kar v ribnike. V 
Beli Krajini je najbolj problematični v ribnik spremenjeni kal Gornji Kal v 
Hrastu pri Vinici. Saj to mokrišče ni le pomembno zatočišče za dvoživke, 
ampak tudi za sklednico, redke vrste kačjih pastirjev ter druge rastlinske in 
živalske vrste, ki jih vnesene rib ogrožajo in izpodrivajo. 
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Tabela 1. Število najdišč dvoživk glede na vrsto in razvojni stadij ter število vseh 
najdišč za vrsto 
Vrsta Mrest Ličinka Mladi Odrasli Število 

najdišč 

hribski urh (Bombina variegata) 1 3 2 11 14 

navadna krastača (Bufo bufo) - 7 1 2 11 

zelena rega (Hyla arborea) - 4 - 1 5 

sekulja (Rana temporaria) - 3 - 1 5 

rosnica (Rana dalmatina) - 4 1 - 4 

rjave žabe (Rana sp.) - 3 - - 3 

debeloglavka (Pelophylax ridibundus) - - - 1 1 

pisana žaba (Pelophylax lessonae) - - - 1 1 

zelena žaba – križanec 
(Pelophylax kl. esculentus) 

- - - 1 3 

zelene žabe (Pelophylax sp.) 1 6 - 3 9 

planinski pupek(Ichthyosaura alpestris) - 6 - 1 7 

navadni pupek (Lissotriton vulgaris) - 5 - 1 5 

veliki pupek (Triturus carnifex) - 6 - 3 6 

navadni močerad 
(Salamandra salamandra) 

- 15 - - 15 

. 
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POROČILO SKUPINE ZA PLAZILCE  

 
Anamarija ŽAGAR 

 
Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, 
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; e-naslov: info@herpetolosko-
drustvo.si  
 
IZVLEČEK: Na raziskovalnem taboru študentov biologije Kolpa 2008 je bilo v 
okviru dela skupine za plazilce med 17. in 25. julijem 2008 na območju Starega 
Trga ob Kolpi, Kostela, Osilnice, Nemške Loke, Koprivnika, Livolda in Semiča na 
131 najdiščih zabeleženih 9 avtohtonih vrst plazilcev (Anguis fragilis, Lacerta 
viridis/bilineata, Podarcis muralis, Iberolacerta horvathi, Natrix natrix, Natrix 
tessellata, Coronella austriaca, Zamenis longissimus in Vipera ammodytes). Ostale 
skupine so prispevale še dodatne podatke za naštete vrste (67 najdišč) in nov 
podatek za vrsto Emys orbicularis. Vse popisane avtohtone vrste so uvrščene v 
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na rdeči seznam (2002) 
in zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004).  
 
ABSTRACT: A total of 9 autochthonous reptilian species (Anguis fragilis, Lacerta 
viridis/bilineata, Podacis muralis, Iberolacerta horvathi, Natrix natrix, Natrix 
tessellata, Coronella austriaca, Zamenis longissimus and Vipera ammodytes) were 
recorded at 131 localities by the work of reptilian group during the Biology Students 
Research Camp Kolpa 2008. Additional data was collected by other research groups 
which added 67 localities for previously mentioned species and a new record for the 
species Emys orbicularis was made. Survey was carried out between 17th and 25th of 
July 2008 in the region of Stari trg ob Kolpi, Kostel, Osilnica, Nemška Loka, 
Koprivnik, Livold in Semič. All of the autochthonous species that were registered 
are listed in the Red List of endangered plant and animal species and protected by 
the Decree on protected wild animal species.  
 
UVOD 
 
Člani skupine za plazilce smo šteli kar 10 članov plus mentorica in smo 
zato smo si v nekaj terenskih dnevih delo razdelili in odšli na teren v dveh 
skupinah. Na tak način smo zajeli kar velik del območja okoli Starega trga. 
Osredotočili smo se na UTM kvadrate z malo novejšimi podatki (podatki 
zbrani po letu 1996), v katerih smo izvajali sistematični pregled prostorov, 
primernih za pojavljanje različnih vrst plazilcev. Glavni namen skupine za 
plazilce je bil opraviti čim bolj temeljit popis tega območja in zbrati nove 
podatke o razširjenosti vrst na tem območju. Podatki bodo vključeni v 
prihajajoči Atlas plazilcev Slovenije. Hkrati smo tekom terenskega dela 
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izvajali tudi tečaj za bodoče popisovalce plazilcev za Atlas Slovenije, kar 
pomeni da smo udeležence skupine uvedli v terensko delo, jih izurili v 
prepoznavanju plazilcev na terenu in s pomočjo določevalnih ključev ter jih 
seznanili z njihovo biologijo. 
 
METODE DELA 
 
Najprej smo pregledali karte in določili potencialno ugodna območja za 
plazilce, kot so kamnolomi, skalnate stene, pokopališča, bregovi vodnih 
teles, prisojna pobočja, gozdni robovi, ki smo jih kasneje pregledali na 
terenu. Popis izbranega območja smo izvajali v sončnih in pretežno jasnih 
dnevih, ko so pogoji za opazovanje plazilcev na terenu najboljši. Na teren v 
bližini Starega trga pa smo odšli tudi ob oblačnem vremenu, saj so takrat 
bolj aktivne nekatere vrste kač in slepci. Del območja popisovanja je 
potekal v dolini reke Kolpe, kjer smo pregledovali rečni breg in bližnja 
prisojna mesta, primerna za pojavljanje predvsem kobranke (Natrix 
tessellata). Drugi del območja pa je bil osredotočen na UTM kvadrate 
severno od Starega trga. 
 
Opažene osebke smo skušali ujeti; slepce ter nestrupene kače smo lovili z 
roko, za kuščarice pa smo uporabili zanko iz sukanca pritrjeno na žico. Za 
strupenjače smo v bili opremljeni s kovinskim kavljem, usnjenimi 
rokavicami in plastično prozorno cevjo. Ujete osebke smo določili z 
uporabo določevalnih ključev (Arnold 2004, Mršić 1997, Tome 1999). 
Ujetim kuščaricam smo določili spol in jih uvrstili v starostni razred 
(adult/subadult/juvenil). Nekaterim ujetim kuščaricam smo izmerili še 
standardne morfometrične meritve. Nekaterim ujetim kačam smo izmerili 
dolžino telesa in repa. Vsi ujeti plazilci so bili po določanju izpuščeni na 
mestu ulova. Najdiščem plazilcev smo določili koordinate na terenu z GPS 
sprejemnikom ali kasneje s pomočjo Atlasa okolja. Opis najdišča in ostale 
podatke smo vpisali v vnaprej pripravljene popisne liste, ki služijo zbiranju 
podatkov za Atlas plazilcev Slovenije. Naredili smo tudi fotografijo 
najdišča in ulovljenih osebkov. Mnogo podatkov smo letos pridobili tudi od 
opažanj drugih skupin, katere smo zbrali zadnje dni tabora. Beležili in 
zbirali smo tudi kačje leve in podatke o povoženih osebkih.  
 
Letos smo dodatno za dopolnilo k terenskemu delu, ki je včasih 
onemogočeno zaradi slabega vremena, pripravili še anketo o stališču 
javnosti do kuščarjev in kač, katero smo razdelili med lokalne prebivalce 
Starega Trga in bližnjih vasi, ter med mentorje in udeležence tabora. 
Izpolnjene ankete smo zbirali v zbirno škatlo pred vhodom šole in po 
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domovih čez 5 dni po razdelitvi anket. V času tabora smo vpisali in 
analizirali rezultate dveh vprašanj. 
 

 
Slika 1. Bližnje srečanje skupine za plazilce z modrasom (Vipera ammodytes) na 
terenu v okviru RTŠB Kolpa 2008 (foto: neznan avtor). 
 
REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
Med 17. in 25. julijem 2008 je bilo znotraj območja popisovanja na 198 
najdiščih v 13-ih UTM kvadratih (VL74, VL75, VL83, VL84, VL93, VL94, 
VL95, WL03, WL04, WL05, WL13, WL14 in WL15) najdenih 10 
avtohtonih vrst plazilcev: 1 iz družine sklednic (Emydidae): močvirska 
sklednica (Emys orbicularis); 1 iz družine slepcev (Anguidae): slepec 
(Anguis fragilis); 3 iz družine kuščaric (Lacertidae): zelenec (Lacerta 
viridis/bilineata), pozidna (Podarcis muralis) in Horvatova kuščarica 
(Iberolacerta horvathi); 4 iz družine gožev (Colubridae): smokulja 
(Coronella austriaca), belouška (Natrix natrix), kobranka (Natrix 
tessellata) in navadni gož (Zamenis longissimus); ter 1 iz družine gadov 
(Viperidae): modras (Vipera ammodytes) (slike 2 – 7). Štirje osebki so bili 
določeni le do rodu. Največ podatkov smo zbrali v neposredni bližini 
Starega Trga (UTM kvadrat WL03), kjer smo prebili največ časa in smo 
našli predstavnike kar 8 vrst: slepca, pozidno kuščarico, zelenca, smokuljo, 
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belouško, kobranko, goža ter modrasa. 
 
Tabela 1. Vrste plazilcev zabeležene med RTŠB Kolpa 2008, število najdišč in 
število osebkov. 
ad = odrasli osebek; m = samec; f = samica; sad = mladostni osebek; juv = mladič; c 
= kadaver; ex = exuvij ali lev 
Slovensko 
ime 

Latinsko ime Št. 
najdišč 

Št. osebkov 

močvirska 
sklednica 

Emys orbicularis 1 1 ad 

slepec Anguis fragilis 12 2 ad, 1 m, 5 f, 1 sad, (3 c)  
zelenec Lacerta 

viridis/bilineata 
56 30 ad, 4 m, 10 f, 21 sad, 1 juv, (2 c, 1 

ex) 
pozidna 
kuščarica 

Podarcis muralis 47 55 ad, 13 m, 9 f, 3 sad, 23 juv, (1 c) 

Horvatova 
kuščarica 

Iberolacerta horvathi 4 1 ad, 3 m, 1 f, 3 sad, 1 juv 

smokulja Coronella austriaca 9 2 ad, 1 m, 2 f, 1 juv, (3 ex)  
belouška  Natrix natrix 21 13 ad, 15 sad, 10 juv, (2 c, 1 ex) 
kobranka Natrix tessellata 21 18 ad, 4 sad, 5 juv, (2 c, 1 ex) 
navadni gož Zamenis longissimus 9 3 ad, 1 sad, (6 ex) 
modras  Vipera ammodytes 14 7 ad, 6 m, 3 f, 1 juv, (2 ex) 
 

 
Slika 2. Najdišča slepca (Anguis fragilis; AFRA) in močvirske sklednice (Emys 
orbicularis; EORB) zabeležena med RTŠB Kolpa 2008. 
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Slika 3. Najdišča zelenca (Lacerta viridis/bilineata) zabeležena med RTŠB Kolpa 
2008. 
 

 
Slika 4. Najdišča pozidne (Podarcis muralis; PMUR) in Horvatove kuščarice 
(Iberolacerta horvathi; IHOR) zabeležena med RTŠB Kolpa 2008. 
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Slika 5. Najdišča modrasa (Vipera ammodytes) zabeležena med RTŠB Kolpa 2008. 
 

 
Slika 6. Najdišča belouške (Natrix natrix; NNAT) in kobranke (Natrix tessellata; 
NTES) ter exuviji, ki smo ga določili do rodu (Natrix sp.) zabeležena med RTŠB 
Kolpa 2008. 
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Slika 7. Najdišča smokulje (Coronella austriaca; CAUS) in navadnega goža 
(Zamenis longissimus; ZLON) ter exuviji, ki jim nismo mogli določiti vrste (Z. 
longissimus/C. austriaca; ZLON/CAUS) zabeležena med 1 RTŠB Kolpa 2008. 
 
Po celotnem območju raziskovanja sta iz družine kuščaric splošno razširjeni 
vrsti pozidna kuščarica in zelenec, ki sta bili najdeni v največ (kar 9) UTM 
kvadratih. Horvatovo kuščarico smo našli le na dveh mestih. Ena od 
lokalitet je na nadmorski višini okoli 1010 m, kjer so na tem območju 
Horvatove kuščarice pogoste (Žagar 2008a). Druga najdba pa je bila v 
dolini reke Kolpe na 200 m n.v. in kot taka najnižja zabeležena najdba te 
vrste v Sloveniji (Žagar 2008b). Relativno pogoste in razširjene vrste kače 
na tem območju so belouška, kobranka in modras, ki smo jih našli v 7 ali 8 
UTM kvadratih. Navadnega goža smo našli v štirih UTM kvadratih, 
smokuljo pa le v dveh, čeprav kar na 9 lokalitetah. Slepca smo popisali le v 
4 UTM kvadratih, vendar sklepamo, da je na območju splošno razširjen, 
kakor drugod po Sloveniji (Mršič 1997), vendar ga zaradi skrivnega načina 
življenja nismo našli večkrat. V ta namen bi morali bolj načrtno vzdvigovati 
hlode, večje kamenje in druge stvari, pod katerimi se slepci radi zadržujejo. 
Na močvirsko sklednico so naleteli člani skupine za kačje pastirje le na 
enem najdišču v UTM kvadratu WL14. Za boljše poznavanje razširjenosti 
močvirske sklednice na tem območju bi morali izvesti ciljno raziskavo za to 
vrsto, saj se metodologija zelo razlikuje od standardnega popisa ostalih vrst 
plazilcev.  
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Obravnavano območje je bilo, kar se plazilske favne tiče, med slabše 
raziskanimi deli Slovenije. Za UTM kvadrata WM13 in WM14 je bilo pred 
taborom le novejši podatki (po 1996) za po 1 vrsto (CKFF 2008). Mi smo v 
prvem kvadratu popisali 6, v slednjem pa 5 vrst plazilcev. Med taborom 
nam je uspelo najti večino pričakovanih vrst, razen martinčka (Lacerta 
agilis) in živorodne kuščarice (Zootoca vivipara). Martinček je bil po 
novejših podatkih zabeležen v kvadratu WL13, živorodna kuščarica pa v 
kvadratih VL83 in WL05 (CKFF 2008).  
 

 
Slika 8. Mlad osebek zelenca (Lacerta viridis/bilineata) v rokah mentorice (foto: 
neznan avtor). 
 
Dodatno smo opravili tudi aketno raziskavo o stališču in znanju o plazilcih 
v kraju tabora – Stari trg ob Kolpi, ter med udeleženci in mentorji tabora. 
Skupaj smo zbrali 117 popolno izpolnjenih anketnih vprašalnikov; 52 
lokalno prebivalstvo, 60 udeleženci, 5 mentorji. V času tabora smo 
analizirali rezultate dveh vprašanj (slika 9). Najbolj naklonjeno (popolnoma 
naklonjeno) stališče do kuščarjev (100%) in kač (80%) so izkazali mentorji. 
Vsi udeleženci so bili popolnoma (71%) ali le naklonjeni (29%) v stališču 
do kuščarjev. Vaščani so bili v največjem deležu naklonjeni (45%) v 
stališču do kuščarjev, vendar je določen delež vaščanov izrekel tudi 
odklonilno (16%) ali popolnoma odklonilno (10%) stališče. Večji delež 
vaščanov se je izrekel za odklonilno (18%) ali popolnoma odklonilno 
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(33%) stališče do kač. Medtem, ko nobeden od mentorjev ali udeležencev 
ni imel odklonilnega stališča tudi do kač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9. Rezultati dveh vprašanj iz anketne raziskave opravljene med RTŠB Kolpa 
2008. Izpolnjenih je bilo 117 anketnih vprašalnikov. Rezultati so predstavljeni v 
deležih (%). 
 
ZAHVALA 
 
Hvala vsem mentorjem in udeležencem tabora, ki so na kakršenkoli način 
prispevali podatke o razširjenosti plazilcev in izpolnili naše anketne 
vprašalnike. Hkrati se zahvaljujemo vaščanom Starega trga in okoliških 
vasi, da so v velikem številu sodelovali v anketni raziskavi. 
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POROČILO SKUPINE ZA PTIČE  

Dejan BORDJAN 
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dejan.bordjan@gmail.com  
 
UVOD  
 
Med 17.. in 23.7. 2008 je ornitološka skupina popisovala ptice na širšem 
območju Starega trga, ob Kolpi, Kočevski Reki in v Beli krajini. Naša 
naloga je bila raziskati različne habitate in spoznati ptice, ki jih naseljujejo. 
Namen je bil spoznati čim več vrst ptic in spoznati metode, ki se 
uporabljajo za popis in določevanje različnih vrst.  
 
METODE  
Na teren smo praviloma odpravili zgodaj zjutraj. Ptice smo določali s 
pomočjo daljnogleda in teleskopa ter s pomočjo določanja oglašanja. 
Datum je za popis ptic dokaj neugoden, saj je večina gnezdilk že končala z 
gnezdenjem, selitev pa se še ni prav začela. Kljub vsem smo del energije 
usmerili v popis gnezdilk. Tako smo izvedli tri nočne terene z namenom 
popisati sove. Po enkrat smo popisovali velikega skovika (Otus scops), 
lesno sovo (Strix aluco) in kozačo (Strix uralensis). Več časa smo se 
zadrževali tudi ob vodi, kjer imajo vodne ptice mladiče praviloma kasneje 
kot ptice v gozdu. Vodne ptice smo popisovali ob Kolpi, Rudniškem jezeru 
pri Kočevju in v Kočevski Reki. Za spoznavanje gozdnih vrst smo se podali 
v pragozdni ostanek Krokar, kjer smo spoznali tudi ptice skalnih sten ter na 
Vršič nad Predgradom. Ptice naselij smo spoznavali v Starem trgu, 
Radencih in Damlju. Ptice kulturne krajine smo spoznavali v Suhi dolini ter 
v Beli krajini. Za ogled metode mreženja in obročkanja ptic, se nam je 19.7. 
pridružil dr. Tomi Trilar, in tako smo skupaj lovili ptice v Suhi dolini. Nekaj 
pomembnejših podatkov o opazovanju ptic so nam prispevale druge 
skupine. V opoldanskem času smo s pomočjo priročnika za določanje ptic 
na terenu utrjevali videno in splošno znanje o pticah. 
 
OBMOČJE RAZISKAVE  
 
17.7. smo obiskali ptice Suhe doline, Drage in Sinjega vrha. 18.7. smo 
pregledali širše območje Starega trga. 19.7. smo ponovno obiskali Suho 
dolino in Damlje, kjer smo obročkali ptice. 20.7. smo se ponovno odločili 
za Stari trg, zaradi slabega vremena. Ta dan smo pregledali območje vse do 
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Dola. 21.7. je bil namenjen spustu s čolni po Kolpi, kar smo izkoristili za 
pregled in štetje vodnih ptic. 22.7. smo obiskali Rudniško jezero pri 
Kočevju in Reško jezero pri Kočevski Reki. 23.7. smo pregledali ptice 
pragozda in skalnih sten v pragozdnem ostanku Krokar. 24.7. smo 
pregledali območje Bele krajine med Vinico, Miliči in Metliko. 25.7. smo 
pregledali Kolpo med Dolom in Račjim potokom za vodomce (Alcedo 
atthis) in sive pastirice (Motacilla cinerea). Nočne popise sov smo izvedli 
19.7., ko smo popisali Poljansko dolino za velikim skovikom, 20.7., ko smo 
popisali lesno sovo na Grašici med Predgradom in Kralji ter 24.7., ko smo 
popisovali kozačo na vznožju pod Sv. Ano.  
 
REZULTATI IN DISKUSIJA  
 
Skupaj smo v osmih terenskih dneh popisali 81 vrst, kar gre pripisati veliki 
pestrosti življenjskih okolij, ki smo jih obiskali. Enako število je bilo 
zabeleženo že na taboru pri Lovrencu na Pohorju. Seznam vrst je v tabeli 1, 
pomembnejše najdbe oziroma spoznanja pa so dalje podrobneje opisane. 
 
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
8 osebkov smo opazovali med letom nad Kolpo pri Dolu, 46 pa nad 
Gribljami. V obeh primerih gre za seleče osebke, ki so značilni tudi za 
ostale dele države na primer za zadrževalnik Medvedce (Bordjan & Božič 
2009). Vsaj v primeru Dola gre verjetno za aktivno selitev od V proti Z 
proti Jadranski obali. 
 
Velika bela čaplja (Casmerodius albus) 
En osebek smo opazovali 24.7. na kmetijskih površinah pri Gribljah. Sicer 
se selitev velike bele čaplje prične že v juliju, vendar je še neizrazita 
(Bordjan & Božič 2009) in je v poletnih mesecih redka opažena vrsta v 
Sloveniji (Tome & sod. 2005). 
 
Črna štorklja (Ciconia nigra) 
Črna štorklja je zaradi skrivnega načina življenja redkeje opazovana in 
posledično slabo poznana gnezdilka Slovenije. Pri Damljah smo 17.7. 
opazovali odrasel par, ki je krožil nad Kolpo. Julija črna štorklja še gnezdi, 
saj so v gnezdu še mladiči (Cramp 1998). Torej je opazovanje odraslega 
para v primernem habitatu, gnezditveno zelo sumljivo. Čeprav v okviru 
prejšnjega atlasa gnezdečih ptic Slovenije črna štorklja ob Kolpi ni bila 
zabeležena (Geister 1995), je glede na ugodna lovišča ob Kolpi gnezdenje 
črne štorklje na območju pričakovano. 
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Bela štorklja (Ciconia ciconia) 
Bela štorklja je območje Bele krajine kolonizirala šele nedavno (Denac 
2001) in število gnezdečih parov se je v začetku tega stoletja počasi 
povečevalo iz 5 na 13 parov (Denac 2010). 24.7. smo v vasi Drežnik v Beli 
krajini opazovali par belih štorkelj pri iskanju hrane in letanju proti gnezdu 
v vasi. Kljub povečanju števila parov v Beli krajini pa v vasi Drežnik še ni 
bila zabeležena (Denac 2010).  
 
Sršenar (Pernis apivorus) 
Sršenar je zaradi pozne selitve pogosto spregledan kot gnezdilec območja. 
Ob tem pogosto gnezdi tudi v gozdni krajini, ki je v poletnih mesecih 
redkeje obiskana s strani ornitologov. Zato ne preseneča, da je označen kot 
redka gnezdilka (Geister 1995). Na območju smo ga opazovali nad Dolom 
20.7. in pri Kočevski reki 22.7. Na obeh območjih je bil sicer zabeležen 
tudi že v okviru prejšnjega atlasa (Geister 1995). 
 
Črni škarnik (Milvus migrans) 
Črni škarnik je redka gnezdilka Slovenije (Geister 1995). Prvi gnezdeči par 
je bil najden leta 1990 (Kozinc 1991), leta 2000 pa je bila slovenska 
populacija ocenjena na 1 – 3 pare (BildLife 2004). Danes je gnezdeča 
populacija ocenjena na 5 – 16 parov in še vedno velja za maloštevilnega 
gnezdilca (Bordjan v tisku). Opazovali smo ga 24.7. na Logu pri Metliki, 
kjer je zanj primeren habitat. Glede na datum opazovanja, gre za možnega 
gnezdilca območja. 
 
Jerebica (Perdix perdix) 
Jerebica je v drugi polovici 20. stoletja doživela močan upad populacije v 
Sloveniji (Vrezec 2006), še močnejši upad je bil zabeležen v Evropi 
(BirdLife 2004). Glede na novejše podatke, je jerebica v Sloveniji izginila 
iz mnogih območij, kjer je bila še v 90-ih pogosta (Mihelič osebno). V Beli 
krajini pa vrsta tudi takrat ni bila zabeležena (Geister 1995). 
 
Veliki škurh (Numenius arquata) 
Velikega škurha smo opazovali 24.7. na Logu pri Metliki, kjer nas je 
presenetil en osebek v letu. Veliki škurh je julija sicer že na selitvi (Bordjan 
& Božič 2009), vendar je izven nekaj ključnih območij zelo redko 
opazovan. 
 
Lesna sova (Strix aluco) 
Lesna sova je številčna gnezdilka Slovenije (Geister 1995). Med 
Predgradom in Kralji smo izvedli točkovni popis lesne sove, kjer smo na 
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petih točkah predvajali posnetek samčevega oglašanja. Na štirih točkah smo 
uspeli izzvati po eno lesno sovo, na eni pa ni bilo odziva. Z metodo 
predvajanja posnetka pokrijemo območje v radiju 0,5 km od točke 
predvajanja. Tako smo na razdalji 5 km pokrili približno 5 km2 veliko 
območje. Tako je gostota lesnih sova na območju Grašice ocenjena na 
8os./10 km2, kar je nekoliko več kot na Trnovskem gozdu (Ambrožič 
2002), v Savinjskih Alpah (Ambrožič 2002) in Krimu (Vrezec 2000). To je 
razumljivo, saj so bile omenjene raziskave narejene v višjih legah, naš 
popis pa je bil narejen na nadmorski višini med 400 in 600 m n.m.. Lesna 
sova je predvsem nižinska vrsta (Tome 1996), zato je višje gostote 
pričakovati v nižjih legah. 
 
Mala uharica (Asio otus) 
Malo uharico je zaradi muhavosti pri odzivu na predvajanje posnetka težko 
popisovati. Iz tega razloga je ciljno nismo popisovali, smo pa si zabeležili 
vsa opazovanja vrste. V poletnih mesecih jo je najlažje najti s pomočjo 
oglašanja mladičev, ki je značilno za vrsto. Zabeležili smo jo 17.7. pri 
Predgradu, v Starem trgu, v Dragi pri Sinjem vrhu in v Sinjem vrhu ter 
19.7. v Gornji Podgori. V vseh primerih smo slišali oglašanje speljanih 
mladičev. 
 
Veliki skovik (Otus scops) 
Velikega skovika smo popisali v Poljanski dolini 19.7. Skupaj smo 
zabeležili 5 klicočih samcev z gostoto 0,7 os./km2. V okviru prejšnjega 
atlasa gnezdilk je bil veliki skovik najbližje zabeležen v Kočevju in pri 
Semiču. Gostota klicočih samcev je primerljiva z gostoto na Ljubljanskem 
barju in nižjimi gostotami na Goričkem (Denac 2003). 
 
Vodomec (Alcedo atthis) 
Na razdalji 45 km smo popisali pet parov vodomcev. Gostota je 0,1 par/km 
reke, kar je bistveno manj kot na nižinskih rekah, kot je Drava (Božič & 
Denac 2010). 
 
Siva pastirica (Motacilla cinerea) 
Sivo pastirico smo sicer zabeležili na več mestih na Kolpi, resneje pa smo 
jo popisali med spustom s čolnom med Vrtom in Radenci. Na tem delu reke 
smo našteli 12 družin v 11km dolžine reke. Tako je gostota parov, vsaj 
1,1para/km.  
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Tabela 1. Seznam zabeleženih vrst med 17. in 24.7.2008 na območju JV Slovenije. 
Pri vrstah z malim številom oziroma z zanimivimi opazovanji je podana še lokacija.  
  Slovensko ime Strokovno ime Lokacija 

1 mali ponirek Tachybaptus ruficollis Podzemelj 
2 čopasti ponirek Podiceps cristatus Rudniško jezero pri Kočevju 
3 kormoran Phalacrocorax carbo Dol, Griblje 
4 velika bela čaplja Casmerodius albus Griblje 
5 siva čaplja Ardea cinerea   
6 črna štorklja Ciconia nigra Damelj 
7 bela štorklja Ciconia ciconia Drežnik, Griblje 
8 mlakarica Anas platyrhyncos   
9 sršenar Pernis apivorus Kočevska Reka, Dol 

10 črni škarnik Milvus migrans Log pri Metliki 
11 skobec Accipiter nisus Krokar, Suha dolina 
12 kanja Buteo buteo   
13 postovka Falco tinnunculus   
14 jerebica Perdix perdix Log pri Metliki 
15 prepelica Coturnix coturnix Log pri Metliki 
16 zelenonoga tukalica Gallinago chloropus   
17 veliki škurh Numenius arquata Log pri Metliki 
18 mali martinec Actitis hypoleucos Kolpa, Rudniško jezero pri Kočevju 
19 mestni golob Columba livia f. domestica   
20 grivar Columba palumbus   
21 turška grlica Streptopelia decaocto   
22 divja grlica Streptopelia turtur   
23 lesna sova Strix aluco   
24 mala uharica Asio otus   
25 veliki skovik Otus scops Poljanska dolina 
26 črna žolna Dryocopus martius   
27 zelena žolna Picus viridis   
28 pivka Picus canus   
29 veliki detel Dendrocopos major   
30 triprsti detel Picoides tridactylus Krokar 
31 vijeglavka Jynx torquilla   
32 vodomec Alcedo atthis   
33 poljski škrjanec Alauda arvensis   
34 čopasti škrjanec Galerida cristata Log pri Metliki 
35 kmečka lastovka Hirundo rustica   
36 mestna lastovka Delichon urbica   
37 drevesna cipa Anthus trivialis Rudniško jezero pri Kočevju 
38 siva pastirica Motacilla cinerea Kolpa 
39 bela pastirica Motacilla alba   
40 povodni kos Cinclus cinclus Kolpa – Radenci 
41 stržek Troglodytes troglodytes   
42 taščica Eritacus rubecula   
43 šmarnica Phoenicurus ochruros   
44 prosnik Saxicola rubicola Rudniško jezero pri Kočevju 
45 kos Turdus merula   
46 cikovt Turdus philomelos   
47 carar Turdus viscivorus   
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  Slovensko ime Strokovno ime Lokacija 
48 rakar Acrocephalus arundinaceus Rudniško jezero pri Kočevju 
49 srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus Rudniško jezero pri Kočevju 
50 rjava penica Sylvia communis Suha dolina 
51 črnoglavka Sylvia atricapilla   
52 vrbji kovaček Phylloscopus collybita   
53 sivi muhar Muscicapa striata   
54 močvirska sinica Poecile palustris   
55 gorska sinica Poecile montanus   
56 menišček Periparus ater   
57 plavček Cynistes cearuleus   
58 velika sinica Parus major   
59 brglez Sitta europea   
60 kratkopsti plezavček Certhia brahydactyla   
61 dolgoprtsi plezavček Certhia familiaris Krokar 
62 rjavi srakoper Lanius collurio   
63 kobilar Oriolus oriolus   
64 šoja Garrulus glandarius   
65 sraka Pica pica   
66 krekovt Nucifraca caryocatactes Kočevska Reka 
67 siva vrana Corvus cornix   
68 krokar Corvus corax   
69 škorec Sturnus vulgaris   
70 domači vrabec Passer domesticus   
71 poljski vrabec Passer montanus   
72 ščinkavec Fringilla coelebs   
73 grilček Serinus serinus   
74 zelenec Carduelis chloris   
75 lišček Carduelis carduelis   
76 repnik Carduelis cannabina Stari trg 
77 kalin Pyrrhula pyrrhula   
78 dlesk Coccothraustes coccothraustes   
79 krivokljun Loxia curvirostra   
80 rumeni strnad Emberiza citrinella   
81 skalni strnad Emberiza cia Krokar 
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IZVLEČEK: Na Raziskovalnem taboru študentov biologije Kolpa 2008 so se 
udeleženci skupine za velike zveri seznanjali z raziskovanjem ekologije velikih 
zveri na območju Dinaridov. Ukvarjali smo se z vsemi štirimi vrstami, ki se 
pojavljajo v Sloveniji: volk (Canis lupus), zlati šakal (Canis aureus), evrazijski ris 
(Lynx lynx) in rjavi medved (Ursus arctos). Ugotavljali smo njihovo prisotnost 
preko različnih metod: telemetrije, iskanje sledi in iztrebkov, pregledovanje lovilcev 
dlak in brlogov, izzivanje oglašanja, video monitoring in neposredna opazovanja. 
Nekoliko natančneje smo spremljali gibanje, izbiro habitata, plenjenje in potek 
konzumacije ostankov plena evrazijskega risa ter analizirali prehrano rjavega 
medveda, v manjši meri pa so se udeleženci seznanili še z nekaterimi drugimi 
metodami, ki se uporabljajo pri raziskavah ekologije velikih zveri. 
 
ABSTRACT: During the Biology Students Research Camp Kolpa 2008 we studied 
ecology of all four species of large carnivores in the Dinaric region: Brown Bear 
(Ursus arctos), Grey Wolf (Canis lupus), Golden Jackal (Canis aureus), and 
Eurasian Lynx (Lynx lynx). We used different techniques to record their presence: 
telemetry, searching for tracks and scats, inspection of hair traps and dens, recording 
vocal responses to play-backs and howling imitations, video monitoring and direct 
observations. In more detail we monitored movement, habitat use, predation and 
prey consumption of Eurasian Lynx and analyzed diet of Brown Bears. Participants 
also become familiar with some other methods used in studies of large carnivore 
ecology. 
 
Na Raziskovalnem taboru študentov biologije Kolpa 2008 so se udeleženci 
skupine za velike zveri seznanjali z raziskovanjem ekologije velikih zveri. 
Na območju južne Slovenije živijo štiri vrste sesalcev, ki jih prištevamo 
med velike oziroma srednje-velike zveri: volk (Canis lupus), zlati šakal 
(Canis aureus), evrazijski ris (Lynx lynx) in rjavi medved (Ursus arctos). 
Ker smo se želeli seznaniti z vsemi naštetimi vrstami, smo delovali na 
širšem območju Dinaridov v Sloveniji, večina terenskega dela pa je bila 
opravljena na območju Borovške, Goteniške, Velike in Male gore, 
Kočevskega roga in Snežniške planote. 
 
Naše delo na terenu je bilo razdeljeno na dnevno in nočno terensko delo. 
Podnevi smo prisotnost velikih zveri ugotavljali s pomočjo posrednih 
znakov prisotnosti. Udeleženci so se naučili prepoznavati prisotnost 
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posamezne vrste zveri in drugih sesalcev na podlagi sledi v mehki podlagi, 
iztrebkov in dlake. Znake prisotnosti velikih zveri smo iskali ob ostankih 
plena, v brlogih ter ob vodnih virih, zabeležili pa smo tudi vse sledi najdene 
naključno med delom na terenu. V nočnem času smo živali iskali s pomočjo 
reflektorja, avtomatskega video sistema za nočno snemanje ter izzivanja 
oglašanja s pomočjo zvočnih posnetkov oz. oponašanjem njihovega 
oglašanja. 
 
Prisotnost rjavega medveda smo zabeležili na 17 lokalitetah preko sledi v 
blatu, iztrebkov in dlak. Za ugotavljanje prisotnosti medveda smo uporabili 
tudi lovilce dlak, ki so bili na območju Velike in Goteniške gore postavljene 
že od prej. Pregledali smo 8 lovilcev dlak (''hair-traps'') in na štirih našli 
dlako medvedov. Ogledali smo si tudi tri medvedje brloge, pri katerih so se 
udeleženci seznanili z značilnostmi mest, ki jih medvedi uporabljajo za 
prezimovanje in poleganje mladičev. Za dva izmed njih smo ugotovili, da 
sta bila verjetno letošnjo zimo zasedena, v enem pa smo našli tudi dlako 
jazbeca (Meles meles). Našli smo 14 medvedjih iztrebkov, ki smo jih na 
terenu pregledali, podatke pa uporabili za analizo prehrane. Ugotovili smo, 
da so se medvedi prehranjevali z žirom, koruzo, travo in zelišči, jabolki in 
mrhovino, kar je potrdilo omnivorni značaj te vrste. Med pomembnejšimi 
tipi hrane ugotovljenimi pri drugih raziskavah (npr. Grosse & sod. 2000) 
manjkali le nevretenčarji. Pomen posameznega tipa hrane smo ugotavljali s 
pomočjo določanja deleža ponavljanja (slika 1). Kot najpomembnejši vir 
hrane se je izkazal žir, kar je verjetno v povezavi z obilnim obrodom bukve 
prejšnjo jesen. 
 

 
Slika 1. Prehrana rjavega medveda (Ursus arctos) ugotovljena na podlagi analize 
iztrebkov (n = 14). 
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Prisotnost volkov smo zaznali le na eni lokaliteti na Goteniški gori, kjer 
smo našli sledi v blatu. Tri noči smo poskušali zaznati prisotnost volkov s 
pomočjo izzivanja oglašanja (Harrington & Mech 1982) na območju Velike, 
Goteniške in Male gore ter Kočevskega, vendar nam oglašanja volkov ni 
uspelo izzvati. Nam je pa skupina za ptiče sporočila, da je verjetno tuljenje 
volka slišala na območju nad Suho dolino. 
 
Čeprav območje Dinaridov ni najprimernejše območje za šakala, smo s 
pomočjo zvočnega posnetka (Giannatos & sod. 2005) preizkusili, ali so 
teritorialne skupine prisotne ob vznožju Male gore in okolici Livolda, kjer 
se nahajata deponiji odpadkov, ki pogosto privlačijo šakale. Na nobeni od 
lokacij nam prisotnosti teritorialnih skupin šakalov ni uspelo potrditi, tako 
da zaenkrat še ne moremo zavrniti domneve, da se v Sloveniji pojavljajo le 
klateški osebki (Krofel 2008). 
 
Glede na razpoložljive podatke je na območju jugovzhodne Slovenije 
prisotnost evrazijskega risa le občasno (neobjavljeni podatki), zato smo se s 
to vrsto seznanjali na območju Snežniške planote, kjer se je nahajala risinja 
opremljena s telemetrično ovratnico. Udeleženci skupine so se seznanili z 
GPS in klasično VHF telemetrijo. Redno smo s pomočjo računalniških GIS 
orodij analizirali telemetrične podatke, ki jih je ovratnica pošiljala v obliki 
SMS sporočil. Na ta način smo spremljali gibanje risinje in določevali 
stopnjo plenjenja ter potencialna mesta uplenitve, ki smo jih nato na terenu 
tudi obiskali. Lokacije najdenih ostankov plena smo popisali glede na 
habitatne značilnosti, na podoben način pa smo popisali tudi dnevna 
počivališča. Ob najdenem ostanku plena smo postavili avtomatski video 
sistem z infrardečo lučjo in preko njega spremljali konzumacijo plena. 
Uspelo nam je posneti risinjo, ki se je vrnila k plenu (slika 2). Med 
vretenčarskimi kleptoparaziti smo ob plenu zaznali prisotnost lisice (Vulpes 
vulpes) in rjavega medveda. Prisotnost nevretenčraskih mrhovinarjev ob 
plenu smo ugotavljali s pomočjo talnih pasti. Na terenu smo si ogledali tudi 
zabojne pasti, ki se uporabljajo za odlov risov in način njihovega delovanja. 
En dan smo povabili g. Cirila Štrumblja, nekdanjega vodjo gojitvenega 
lovišča Medved, ki je sodeloval pri ponovni naselitvi risov v Slovenijo leta 
1973 (Kos & sod. 2005), da nam je podrobneje predstavil projekt, kateremu 
se imamo zahvaliti, za današnjo prisotnost risa v slovenskih gozdovih. 
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Slika 2. Risinja ob vrnitvi k plenu posneta z avtomatsko video kamero. 
 
Poleg velikih zveri smo si zabeležili še neposredna opažanja drugih velikih 
sesalcev, ki smo jih opazovali med delom na terenu. Med njimi smo videli 
srnjad (Capreolus capreolus), jelenjad (Cervus elaphus), poljskega zajca 
(Lepus europaeus), lisico (Vulpes vulpes), kuno belico (Martes foina), 
hermelina (Mustela erminea), malo podlasico (Mustela nivalis) in gamsa 
(Rupicapra rupicapra).  
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Slika 3. Pogled iz medvedjega brloga (foto: Miha Krofel). 
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POROČILO SKUPINE ZA NETOPIRJE 

 
Primož PRESETNIK 

 
Center za kartografijo favne in flore , Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem 
polju; e-naslov: primoz.presetnik@ckff.si 
 
IZVLEČEK: Med Raziskovalnim taborom študentov biologije – Stari trg 2008 smo 
zabeležili 16 vrst netopirjev. Raziskovali smo predvsem v zgornji dolini Kolpe, 
južnem delu nižinske Bele krajine in v kočevskih gozdovih. Pregledali smo 26 
zatočišč netopirjev, med njimi nekaj kotišč malih, velikih in južnih podkovnjakov 
ter malih netopirjev in usnjebradih uhatih netopirjev.  
 
ABSTRACT: During the Biology Students Research Camp – Stari trg 2008, we 
identified 16 bat (Chiroptera, Mammalia) species, mainly in the area of upper river 
Kolpa valley, southern lowland Bela krajina and Kočevje forests. We inspected 26 
bat roosts or temporary shelters and recorded several nursery roosts of lesser, greater 
and mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, 
R. euryale), pipistrelle bat (Pipistrellus pipistrellus) and alpine long-eared bat 
(Plecotus macrobullaris) 
 
Raziskovali smo predvsem v zgornji dolini Kolpe, južnem delu nižinske 
Bele krajine in v kočevskih gozdovih. Netopirska favne s tega območja je 
še kar znana, saj so tu potekale občasne raziskave že zadnjih 15 let. 
Primerno dolg je spisek zabeleženih vrst in relativno dobro so bila poznana 
tudi njihova zatočišča v stavbah (predvsem v cerkvah) in v manjši meri tudi 
v jamah.  
Seveda smo najprej spet zašili mreže, le 3 m mrežo, ki jo krpamo od našega 
prvega tabora leta 1998, smo upokojili (slava ji!). Po dolgem času smo 
kljub večjemu številu udeležencev hodili na teren le v eni gruči, saj v 
skupini ni bilo še dodatnega izkušenega netopirca (ugrabitelji botaniki). To 
se je poznalo na številu pregledanih stavb in je prispevalo k podaljšanju 
potovalnega časa, ko smo večkrat čakali na drugi izgubljen avto.  
Pregledali smo 25 stavb in 5 jam od katerih je bilo nekaj vključenih tudi v 
program Monitoringa netopirjev v Sloveniji, ki ga je naročilo Ministrstvo 
za okolje in prostor, v isti program pa sodi tudi izvedeni ultrazvočni 
transektni popis ob reki Kolpi pri Vinici. Skoraj v vseh stavbah smo našli 
netopirje ali njihove sledove, v jamah pa smo poleg netopirjev kar par krat 
uspeli videti mlade kune, kako so se igrale na vhodih. 
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Našli smo 16 vrst netopirjev. 
 
Rhinolophus hipposideros – mali podkovnjak 
Rhinolophus ferrumequinum – veliki podkovnjak 
Rhinolophus euryale – južni podkovnjak 
Myotis myotis – navadni netopir 
Myotis bechsteinii – velikouhi netopir 
Myotis emarginatus – vejicati netopir 
Myotis daubentonii – obvodni netopir 
Nyctalus leisleri – gozdni mračnik 
Nyctalus noctula – navadni mračnik 
Pipistrellus pipistrellus – mali netopir 
Pipistrellus pygmaeus – drobni netopir 
Pipistrellus kuhlii – belorobi netopir 
Eptesicus serotinus – pozni netopir 
Plecotus macrobullaris – usnjebradi uhati netopir 
Barbastella barbastellus – širokouhi netopir 
Miniopterus schreibersii – dolgokrili netopir 
 
Zabeležili smo 13 kotišč malih podkovnjakov in po eno kotišče južnih 
podkovnjakov, malih netopirjev in usnjebradih uhatih netopirjev ter eno 
domnevno kotišče velikih podkovnjakov. 
 
Nepričakovano smo zabeležili novo vrsto za preiskovano območje – 
dolgokrilega netopirja, ki smo ga videli v dveh malih gručah: eno v jami v 
zgornji dolini Kolpe in v eno v jami južno od Kočevja. Odkritje je bilo še 
toliko bolj nepričakovano, ker smo jami občasno pregledovali že v preteklih 
letih, vendar moram priznati, da so bili pregledi opravljeni večinoma 
pozimi. V Jelovički jami smo videli tudi manjšo porodniško gručo južnih 
podkovnjakov, za katere smo že dolgo sumili, da imajo kotišča v dolini 
Kolpe. Predvsem zaradi prijaznosti domačinov, pa tudi zaradi poznavanja 
raziskovanega območja smo pregledali neobičajno veliko hiš (9) in v eni 
smo odkrili tudi porodniško kolonijo malih netopirjev. Živali te vrste v 
zadnjih letih slišimo bolj pogosto le v višjih in/ali bolj neobljudenih 
območjih, saj jih morda iz urbaniziranih krajev izriva malo večji belorobi 
netopir. Socialne klice zadnjega smo slišali tudi v Starem trgu, v katerem 
smo z ultrazvočnimi detektorji zabeležili še vsaj šest drugih vrst netopirjev.  
 
Tabori so kot nalašč za preizkušanje novih metod in opreme. Tokrat smo 
hoteli izpeljati metodo iskanja zatočišč drevesnih vrst netopirjev s pomočjo 
radio oddajnika, ki ga prilepiš na netopirja in sprejemnika s katerim iščeš 
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signal oddajnika, na kratko z metodo telemetrije. Začetek je bil idealen. V 
gozdu pri jami Andrejčkov štibelc, le nekaj kilometrov daleč od Starega 
trga, smo takoj zvečer ujeli kar dve samici velikouhih netopirjev. To je 
izrazito gozdna vrsta netopirjev in ker v Sloveniji ne poznamo niti enega 
kotišča, bi bila najdba kar velik uspeh. Žal pa, ko smo hoteli aktivirati 
oddajnike, eden za drugim niso dajali signala, torej smo morali telemetrijo 
opustiti in neopremljeni netopirki izpustiti. Kaj je botrovalo neuspehu ne 
vem, morda nerodnost raziskovalcev ali pa se je iztekla življenjska doba 
baterij na oddajnikih, ki so stali pri miru več kot eno leto. Je pa zato čast 
prvega odkritja drevesnih kotišč v Slovenijo še vedno na voljo tistemu, ki 
se bo za to zavzel (to še vedno velja tudi v letu 2015).  
Uspešno pa smo izvedli nekaj vzorčenj netopirjev za raziskave prisotnosti 
lyssa virusov, ki ga je letos prvič naročila Veterinarska uprava RS. Kasnejša 
analiza brisov sline in vzorcev krvi prisotnosti teh virusov na srečo ni 
potrdila.  
 
Dogodivščin naše skupine je bilo na terenu še mnogo, od dvodnevnega 
čakanja na popravilo ključavnice na avtu, do tega da so udeleženke v lahkih 
t.i. cicamicnih jamah kar naenkrat začele vzklikati »o bog, o bog« pa mi je 
bilo pri tem malo nerodno, da me tako kličejo, in o tem da smo edini 
naredili plakat o najdbah s tabora, ampak to so zgodbice za druge 
priložnosti. 
 
Vsekakor je tabor nad pričakovanji prispeval k povečanju znanja o 
netopirjih z tega obkolpskega prostora. 
 
ZAHVALA.  
 
Hvala Andreju Hudoklinu, ki je pomagal vleči udeleženke po jamah 
navzgor in navzdol, Valeriji Zakšek za nadvse pomembno opažanje 
netopirskih gruč v jami. Letos gre hvala, o čudo, tudi botanikom, kjer je kar 
Božo Frajaman osebno našel porodniško gručo, Tanja Sunčič (ex netopirka) 
pa je določila vrsto. Hvala seveda tudi Lari Kastelic za žrtvovanje svojega 
avtomobila. 
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Slika 1. Porodniška gruča malih podkovnjakov za oltarjem cerkve sv. Ana v 
Bosljivi Loki (foto: Primož Presetnik). 

Slika 2. Nošnja lestve na poti do cerkve sv. Nikolaja na Vrhu pri Fari (foto: Primož 
Presetnik). 
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Slika 3. Netopirska skupina: volk in šest kozličkov (eden se je verjetno skrival v 
uri) (foto: nezan avtor). 
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Skupinska slika (foto: neznan avtor). 
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ZA KONEC PA ŠE ANONIMNO O PREMIERI FILMA OB 20 OBLETNICI RTŠB-JEV 
 
Ob boku tabora se je zgodil še piknik vseh piknikov ob dvajseti obletnici 
taborov, ki se ga je udeležilo lepo število prejšnjih vodij in mentorjev. Kot 
se za tak dogodek spodobi, ga je bilo treba posebej počastiti. Če si šef 
tabora je to pač tvoja dodatna dolžnost. Ni ga boljšega kot narediti film o 
zgodovini taborov. In šefica, s prijatelji, se ga je lotila. Ekipi je uspelo 
opraviti intervjuje z večino preteklih vodij taborov. Premiera ter edina javna 
projekcija se je zgodila pred piknikom. Novinarski del ekipe, se je zelo 
trudil, da bi iz intervjuvancev, bivših vodij taborov, poskušal  izvleči 
zakopane skrivnosti in legendarne zgodbe s taborov. Deloma jim je kar 
uspelo. Vsekakor pa se je videlo da imajo tudi intervjuvanci kilometrino, 
saj se jih je večina določenim vprašanjem na katera sicer vsi vedo odgovor 
uspelo diplomatsko izogniti. Skoraj vsem. Nekatere zgodbe so celo tako 
legendarne in mistične, da so jih celo intervjuvanci že malo pomešali. 
Nekatere so bile nekoliko drugačne od resnice, bile postavljene v napačno 
leto, ali pa celo pripisane napačnemu taboru. Pač leta pripovedovanj 
naredijo svoje. Evolucija deluje tudi na tem področju.  
Na začetku dokumentarca najprej izvemo od kod izvira ime prvega tabora 
Bobri 1988. »Tisti tabor je imel delovne prostore v opuščeni nekoč znani 
gostilni Bobri, spali pa so zraven v šotorih«, je pojasnil Nejc Jogan, prvi 
vodja, po tem, ko je Matjaž Bedjanič moral priznati, da tudi: »On tega ne 
ve, in da to res vedo res ta stari«. Vrhunsko so si sledili spomini na RTŠB 
Stari trg 1990. Po Joganovem: » To je bil tabor primerljiv z današnjimi. Nas 
je bilo 20–30, 4 skupine«. Po Bedjaničevem »...to se ne ve, domnevno so 
delali. Ti tabori so bili zelo mali. To je bila grupa građana 10–15 
komadov«. Po Margareti Guček: »Stari trg - jih je bilo 60, to se spomnim, 
ker sem filane paprike delala«. 
Zelo iskrene so bile različne druge izjave kot npr.: »Moški niso tok 
kreativni, to vam sedaj lahko povem, ker v marketingu delam«, »Prvega ne 
pozabiš nikoli«. Priznanje, ki se je deloma slišala kot grožnja, je bilo 
dejstvo, da nekateri še vedno hranijo potencialno obremenjujoče 
fotografije, če bi kdaj bila potrebna obramba. Izjava: »...vem da imam v 
kakih kočljivih pozah, vsakega od mentorjev, tudi vodje tabora«, vse pove. 
Cena tem posnetkov danes narašča, saj na njih niso več zgolj udeleženci 
taborov, temveč redni profesorji, direktorji, državni sekretarji in poslanci. 
Ja, to vse je lahko evolucija udeležencev taborov. 
Tudi razprava o sexsimbolih je bila. In ja, David se je postavil daleč pred 
Roka! Malo je bilo tudi razprave o razvoju vegetarijanstva. Pojasnjen tudi 
del zgodovine. Ko so se RTŠB-ji pričeli, mobilni telefoni še niso obstajali, 
tudi ne digitalni fotoaparati – slikali so se diasi. Še e-mail-i ne!, kaj šele 
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Facebook , YouTube. Tako zvemo način in metode zbiranja prijav na tabor. 
Vendar pa je bil že na prvem RTŠB računalnik. Tisti s ta velikim disketami, 
ki so danes le še v računalniških muzejih. 
Dokumentarna pripovedovanja so bila v nekaterih delih odlično zmontirana 
s sekvencami iz filmov, ki so vizualno ponazorila takratne dogodke. Zato se 
je občasno starejša polovica občinstva neizmerno krohotala, mlajšim pa ni 
bilo nič jasno, ob kadru iz filma A Fish Called Wanda , ko glavni junak poje 
zlato ribico. Tisti ki so bili v Središču ob Dravi davnega 1997 se šolskega 
akvarija dobro spomnijo. 
Film je bil izdan/presnet v omejenem številu DVD-jev. Večina jih je 
verjetno izgubljena v predalih, glede na velikost ga verjetno takrat ni nihče 
presnel na računalnik. In zaman ga boste iskali na YouTube! Tudi na kakšni 
ruski ali kitajski strani ga ne boste našli. Vendar še vedno obstaja. Za 
vsakega novega udeleženca bi moral biti obvezen ogled. Če imate veze in 
poznanstva ga lahko dobite. Dobite si ga. Splača se! 
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UDELEŽENCI SKUPINE: Damjan Vinko (mentor), Nina Erbida, Maja Vrhovnik, 
Aleksandra Popović. 
 
 
ABSTRACT: During Biology Research Camp Mokronog 2009 43 dragonfly species 
were reported from 44 localities during 22th to 30th July 2009. Geographically, 
research was focused on Mokronog, Škocjan and Mirna region. 
 
UVOD 
 
Kačji pastirji (Odonata) so izjemno stara skupina žuželk, ki so se na Zemlji 
pojavile že pred več kot tristo milijoni let. Takratni predstavniki so bili 
bistveno večji od današnjih, evropski ne merijo več kot dober decimeter v 
dolžino. Na svetu je znanih skoraj 6.000 vrst, večina katerih živi v tropih. 
Okoli 130 vrst se pojavlja v Evropi, od teh pa 73 tudi v Sloveniji. 38 vrst je 
uvrščenih na slovenski Rdeči seznam kačjih pastirjev, 4 pa so tudi na 
prilogah Direktive o habitatih. 
 
Delovanje naše skupine, ki je na taboru preučevala kačje pastirje, se je 
osredotočilo na širše območje Mokronoga, Mirne, Škocjana, za dan pa smo 
se odpravili tudi proti Šentjerneju in Kostanjevici na Krki. 
Cilj skupine je bil popisati čim več vodnih habitatov na raziskovanem 
območju in udeležence skupine spoznati s pestro biologijo te živalske 
skupine.  
 
METODE DELA 
 
Pri delu smo se poslužili tradicionalnih metod. Odrasle osebke smo lovili z 
entomološkimi mrežami (metuljnicami), jih s pomočjo literature in lastnega 
znanja že kar na terenu določili ter jih nato po določitvi nepoškodovane 
izpustili na mestu ujetja. Ličinke, ki jih sicer nismo vzorčili prav na vseh 
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mestih proučevanja, smo vzorčili z vodno mrežo in jih fiksirali v alkoholu. 
S pomočjo določevalni ključev smo jih ob večerih in deževnih dneh 
določali pod stereo lupami. Pri terenskem delu, ki smo ga v okviru tabora 
opravili med 22. in 30. julijem 2009, smo bili pozorni tudi na leve, ki smo 
jih določali enako kot ličinke. 
 
Tabela 1. Seznam proučevanih lokalitet v okviru odonatološke skupine na RTŠB 
2009. Za vsako lokaliteto je dodan zapis geografskega položaja in datum 
proučevanja.  

  Kraj Najbližji kraj Točno najdišče x Y datum 

1 Mokronog Pijavice mrtvica ob križišču 
J od Pijavic 513017 91393 22.7.2009 

2 Mokronog Pijavice 
mrtvica 200m JZ 
od križišča J od 
Pijavic 

512968 91265 22.7.2009 

3 Mokronog Pijavice reka Mirna med 
mrtvicama 512954 91374 22.7.2009 

4 Mokronog Gabrje reka Mirna ob 
mostu Z od Gabrja 516950 93571 22.7.2009 

5 Mokronog Gabrje mrtvica med Mirno 
in cesto J od Gabrja 517110 93068 22.7.2009 

6 Mokronog Gabrje 
reka Mirna JZ od 
zaselka Reber, pri 
slapu 

517348 92685 22.7.2009 

7 Mokronog Krmelj reka Hinja JV od J 
ribnika v Krmelju 515053 92754 23.7.2009 

8 Mokronog Krmelj S ribnik ob cesti J 
od Krmelja 514895 92991 23.7.2009 

9 Mokronog Krmelj J ribnik ob cesti J 
od Krmelja 515006 92813 23.7.2009 

10 Mokronog Krmelj luže na odlagališču 514452 93121 23.7.2009 

11 Mokronog Gabrijele 
ribnik V od 
Gabrijel ob 
odlagališču 

514276 93023 23.7.2009 

12 Mokronog Gabrijele 
potok v gozdu Z od 
ribnika ob 
odlagališču 

514181 93022 23.7.2009 

13 Mokronog Gabrje mrtvica pri Mirni 517304 92627 23.7.2009 

14 Škocjan Male Poljane 
potok Laknica ob 
zadnjem zaselku 
pred Zburami 

518846 86115 24.7.2009 

15 Škocjan Goriška vas 
pri Škocjanu 

Goriški potok J od 
kapelice ob cesti 
proti Gabrniku 

520841 87239 24.7.2009 

16 Škocjan Goriška vas 
pri Škocjanu 

močvirni travnik J 
od kapelice ob cesti 
proti Gabrniku 

520854 87179 24.7.2009 

17 Škocjan Mačkovec pri 
Škocjanu 

Dolski potok S od 
ribogojnice 522941 87211 24.7.2009 

18 Škocjan Gmajna potok Račna Z od 528651 84819 24.7.2009 
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  Kraj Najbližji kraj Točno najdišče x Y datum 
naselja J od 
avtoceste 

19 Škocjan Gmajna 
potok Oglinek, J od 
avtoceste, V od 
naselja  

529281 84748 24.7.2009 

20 Škocjan Gomila 
potok Lošček 
pravokotno na 
avtocesto 

528001 84795 24.7.2009 

21 Škocjan Gomila 
potok Dolina 
pravokotna na 
avtocesto 

527188 84623 24.7.2009 

22 Škocjan Gomila 

Kmetov potok pod 
avtocestnim 
podhodom pri 
postaji 

527373 84741 24.7.2009 

23 Mokronog Mokronog parkirišče pri 
Mercatorju 511762 88617 25.7.2009 

24 Mokronog Mokronog center mesta pod 
cerkvijo Sv. Tilna  511644 88702 25.7.2009 

25 Mokronog Prelesje mlaka J od dimnika 508722 89904 26.7.2009 
26 Mokronog Prelesje ribnik J od dimnika 508921 89887 26.7.2009 

27 Mirna Zabrdje potok Zabrščica Z 
od kamnoloma 505438 88501 26.7.2009 

28 Mirna Zabrdje 
mlaka v opuščenem 
kamnolomu z več 
majhnimi lužami 

505525 88381 26.7.2009 

29 Mokronog Puščava mrtvica na V 
naselja 510294 89818 26.7.2009 

30 Mokronog Puščava luknja z vodo pod 
cesto na JV naselja  510269 89800 26.7.2009 

31 Mokronog Puščava reka Mirna na Z 
naselja 510130 89814 26.7.2009 

32 Mokronog Bruna vas dva ribnika J pred 
vasjo 512370 90018 28.7.2009 

33 Škocjan Štrit Štritovsko jezero 526710 85906 29.7.2009 

34 Kostanjevica 
na Krki 

Kostanjevica 
na Krki 

reka Krka ob 
otočku 532938 78382 29.7.2009 

35 Šentjernej Gorenja 
gomila 

ribnik V od ceste 
Maharovec – 
Gomila 

522947 79658 29.7.2009 

36 Šentjernej Gorenja 
gomila 

zaraščen kanal ob 
ribniku 522937 79681 29.7.2009 

37 Škocjan Zavratec ribnik Loke-
Zavratec 525858 91720 30.7.2009 

38 Škocjan Zavratec kanal J od ribnika 
Loke-Zavratec 525880 91666 30.7.2009 

39 Škocjan Brezovo J ribnik J od naselja 
Brezovo 527144 88997 30.7.2009 

40 Mirna Hudeje potok Vejar V od 
vasi Velika Ševnica 501326 88190 24.7.2009 

41 Mokronog Bruna vas potok Potok, levi 512089 90622 28.7.2009 
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  Kraj Najbližji kraj Točno najdišče x Y datum 
pritok Mirne Z od 
Brune vasi 

42 Škocjan Štrit 

Čolniški potok Z 
od Štritovskega 
jezera, nad 
zaselkom Dule 

526369 86071 29.7.2009 

43 Mokronog Bruna vas desni pritok Mirne 
Z od Brune vasi 512334 90782 28.7.2009 

44 Mokronog Bruna vas potok Vejer J od 
ribnikov pod vasjo 512256 89661 28.7.2009 

 
REZULTATI IN KRATKA RAZPRAVA 
 
V času tabora smo na skupno 44 lokalitetah (preglednica 1) zabeležili 43 
vrst kačjih pastirjev (preglednica 2, 3). Izmed teh 2 vrsti pripadata družini 
bleščavcev (Calopterygidae), 3 zvercam (Lestidae), 10 škratcem 
(Coenagrionidae), 1 presličarjem (Platycnemididae), 7 vrst devam 
(Aeshnidae), 2 porečnikom (Gomphidae), 2 studenčarjem 
(Cordulegastridae), 4 lebduhom (Corduliidae) in 12 ploščcem 
(Libellulidae). 
Izmed na taboru opaženih vrst jih je 13 uvrščenih na rdeči seznam 
(preglednica 3), vse kot ranljive. 
 
Tabela 2. Seznam vrst kačjih pastirjev, najdenih v okviru RTŠB 2009. Zapisu vrste 
je dodan seznam lokalitet (po preglednici 1), na katerih je bila vrsta najdena.  
CALOPTERYGIDAE  

     Calopteryx virgo  4, 6, 7, 11–14, 16–19, 25–27, 29, 31, 33, 37–39, 
42–44 

     Calopteryx splendens  1–6, 8, 13, 20, 26, 31, 32, 34, 35, 42 
LESTIDAE 
     Lestes sponsa 33 
     Chalcolestes viridis complex  1, 2 , 5, 13, 18, 31, 34 
     Sympecma fusca 33  
COENAGRIONIDAE 
     Ischnura elegans 7–9, 18, 20, 25, 26, 32, 33, 35–37, 39, 41–43 
     Ischnura pumilio 18, 19, 21, 37 
     Enallagma cyathigerum 8, 25, 32, 33, 39 

     Coenagrion puella 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 39, 
42, 43 

     Coenagrion pulchellum 20, 21, 33 
     Coenagrion scitulum 1 
     Coenagrion ornatum 40, 41 
     Erythromma najas 1, 32, 33 
     Erythromma viridulum 8, 13, 29, 32, 33, 37 
     Erythromma lindenii 33, 34 
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PLATYCNEMIDIDAE 
     Platycnemis pennipes 1–11, 13, 18–20, 25–27, 29, 31–37, 39–43 
AESHNIDAE 
     Aeshna affinis 33  
     Aeshna mixta 6, 36 
     Aeshna isoceles 33 
     Aeshna grandis 2, 11, 13, 32 
     Aeshna cyanea 1, 2, 5, 12, 13, 23, 25, 29, 36 
     Anax imperator  1, 8, 9, 11, 13, 25, 26, 32–34, 37, 39 
     Anax parthenope 8 
GOMPHIDAE 
     Gomphus vulgatissimus  4, 34 
     Onychogomphus forcipatus  4, 6, 9, 14, 17, 27, 31, 32, 34, 38, 42 
CORDULEGASTRIDAE 
     Cordulegaster bidentata 15, 16 
     Cordulegaster heros 15, 17, 24, 44 
CORDULIIDAE 
     Cordulia aenea 13, 26 
     Somatochlora meridionalis 1, 8, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 30, 35, 39 
     Somatochlora flavomaculata 1–3, 9, 25, 26, 32, 37, 40, 42, 44 
     Epitheca bimaculata 33 
LIBELLULIDAE 
     Libellula depressa 10, 11, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32, 39, 40, 42, 43 
     Libellula fulva 41, 42 
     Libellula quadrimaculata 1, 9, 13, 33 
     Orthetrum albistylum 8, 9, 32, 33 
     Orthetrum cancellatum 1, 2, 8, 9, 18, 32, 33, 41 
     Orthetrum coerulescens 1, 7–9, 18, 19–21, 26, 32, 35, 40, 42 
     Orthetrum brunneum 10, 20, 21, 27, 28, 40–43 
     Sympetrum sanguineum 1, 2, 4, 5, 11, 13, 18, 25, 26, 29, 33, 37 
     Sympetrum fonscolombii 1 
     Sympetrum striolatum 29, 32, 37 
     Sympetrum vulgatum 33, 37 
     Crocothemis erythraea 8, 33 
 
Najpogosteje smo se »sestali« s sinjim presličarjem (Platycnemis pennipes), 
pogosti pa so bili tudi modri kresničar (Ischnura elegans), travniški škratec 
(Coenagrion puella), modri (Calopteryx virgo) in pasasti bleščavec (C. 
splendens). Med raznokrilimi kačjimi pastirji (Anisoptera) smo pogosto 
srečevali modrega plošča (Libellula depressa) in velikega spremljevalca 
(Anax imperator), ob tekočih vodah pa tudi bledega peščenca 
(Onychogomphus forcipatus).  
Sicer pa prisotnost kačjih pastirjev odonatologu, raziskovalcu kačjih 
pastirjev, razkrije marsikaj tudi o stanju proučevanih vodnih habitatov. Tako 
npr. pogostejše pojavljanje pasastega bleščavca kaže na vodotoke brez 
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bogato strukturirane struge, kar je posledica tudi regulacij vodotokov in 
velike obremenitve z organskimi hranili. 
 
Navkljub osrednjemu poletju smo našli tudi nekaj spomladanskih in tudi že 
nekaj jesenskih. Med spomladanskimi velja omeniti koščičnega škratca 
(Coenagrion ornatum), ki je za ta čas res nenavadna najdba, saj preneha 
večinoma letati že konec junija. Tako sta nas samčka na dveh potokih še 
kako presenetila. Da »odonatološke pomladi« res še ni bilo konec, so nam 
potrdile tudi najdbe suhljatega škratca (C. pulchellum), temnega ploščca 
(Libellula fulva), velikega rdečeokca (Erythromma najas) – slednji se je 
pojavljal skupaj z manjšim sorodnikom.   
 
Beležili smo različne življenjske faze v razvoju kačjih pastirjev 
(preglednica 3), a iskanju levov nismo polagali preveč pozornosti. 26 vrst 
smo našli v fazi ličinke, eno le v tej fazi – nosno jezerko (Epitheca 
bimaculata). 25. 7. so nam s terena dvoživkarji prinesli ličinki velikega 
spremljevalca in modrega ploščca, a na žalost je vsakršna sled po natančni 
lokaliteti nabranih ličink izgubljena, zato v tem poročilu nista posebej zajeti. 
Pazverc (Chalcolestes viridis complex), predvsem zaradi takratnega 
pomanjkanja izkušenj, na žalost nismo določali do vrstnega nivoja. 
 
Tabela 3. Seznam vrst kačjih pastirjev, najdenih v okviru RTŠB 2009. Zapisu vrste 
je dodan stadij v katerem je bila vrsta najdena in kategorija uvrščenosti na Rdeči 
seznam Republike Slovenije (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 82/2002 s spremembami 42/2010: VU – ranljiva 
vrsta, O1 – vrsta zunaj nevarnosti, obstaja pa potencialna možnost ponovne 
ogroženosti). Vrste, uvrščene v Prilogo II in/ali IV Habitatne direktive, so v krepkem 
tisku. 
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  Calopteryx virgo O1 +   +   
  Calopteryx splendens O1 +   + +  
  Lestes sponsa O1    +   
  Chalcolestes viridis complex  + + + +   
  Sympecma fusca O1   +    
  Ischnura elegans O1   + + +  
  Ischnura pumilio O1    + +  
  Enallagma cyathigerum O1 +   +   
  Coenagrion puella O1 +   + + + 
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  Coenagrion pulchellum VU    +   
  Coenagrion scitulum VU    +   
  Coenagrion ornatum VU    +   
  Erythromma najas O1    +   
  Erythromma viridulum O1    +  + 
  Erythromma lindenii VU    +   
  Platycnemis pennipes O1 +   + + + 
  Aeshna affinis VU    +   

  Aeshna mixta O1 +   +   
  Aeshna isosceles VU +   +   
  Aeshna grandis VU +   +  + 
  Aeshna cyanea O1 +   + + + 
  Anax imperator O1 + +  +  + 
  Anax parthenope O1    +   
  Gomphus vulgatissimus VU +   +   
  Onychogomphus forcipatus O1 +   + + + 
  Cordulegaster bidentata VU +   +   
  Cordulegaster heros VU +   +   
  Cordulia aenea O1 +   +  + 
  Somatochlora meridionalis O1 +   +  + 
  Somatochlora flavomaculata VU    +  + 
  Epitheca bimaculata VU +      
  Libellula depressa O1 +   +   
  Libellula fulva VU    +   
  Libellula quadrimaculata O1 +   +   
  Orthetrum albistylum O1 +  + + + + 
  Orthetrum cancellatum O1 +   + + + 
  Orthetrum coerulescens O1 +   + + + 
  Orthetrum brunneum O1    +   
  Sympetrum sanguineum O1 +   + + + 
  Sympetrum fonscolombii O1    +   
  Sympetrum striolatum O1 +   +   
  Sympetrum vulgatum O1    +   
  Crocothemis erythraea O1 +   + + + 

 
Na območju tabora je bilo v preteklosti opaženih 44 vrst (povzeto po 
podatkovni bazi Centra za kartografijo favne in flore, julij 2009). Slednje 
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obenem tudi potrjuje dober rezultat našega dela, saj smo skorajda vse za 
območje znane vrste na taboru tudi našli. Novih vrst za regijo nismo imeli, 
smo pa dopolnili razširjenost nekaj njih. 
 
ZAHVALA 
 
Za pomoč pri pripravi na tabor hvala Aliju Šalamunu in Matjažu Bedjaniču. 
Hvala Gregorju Bračku za izposojo stereo lup. 
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Slika1. Udeleženke odonatološke skupine v čakanju na … (foto: Damjan Vinko). 
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Slika 2. Oprsje velikega spremljevalca (Anax imperator). (foto: Damjan Vinko). 
 

 
Slika 3. Štritovsko jezero je bilo z 21 vrstami kačjih pastirjev najbogatejše mesto 
proučevanja odonatološke skupine na RTŠB 2009 (foto: Nina Erbida). 
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