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Habitati živali in človeka se pogosto prepletajo 
V urbanih središčih živi tisoče različnih živalskih vrst.
Privablja jih  hrana, zavetje pred plenilci…



Stavbe ali njihovi deli so za številne vrste ključen del habitata.
Veliko vrst se je povsem prilagodilo na urbane razmere,
zaradi izgube naravnega habitata ali boljših razmer za preživetje in razmnoževanje.



V stavbah z nami sobivajo številne živali, vsakodnevni nezahtevni …

Foto B Kink



V stavbah z nami sobivajo številne živali, redkejše zahtevnejše …

Foto: Alamy

Primorske novice, 2016



Sobivanja v večini primerov niso dobro sprejeta

Problem so živali, ki povzročajo gospodarsko ali zdravstveno škodo. 

Zakon o nalezljivih boleznih (2006): 

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje DDD (ur.l.RS. št. 88/2000)

regulirna Deratizacijo + Dezinsekcijo  + Dezinfekcijo  



Kakšna pa je usoda zavarovanih živali v stavbah?

Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (2004)

Varstvo vrst (5. Člen): Prepovedano je zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, 
odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst. 

Med zavarovanimi vrstami / taksoni so stavbe ključne strukture SAMO za 

ptice in netopirje



Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (2004)

Varstvo struktur, 10. člen 
Prepovedano je zavestno odstraniti, spremeniti, poškodovati ali uničiti strukture

Strukture je specifična naravna situacija ali sestav, ki ga pripravi ali uporabi žival, in 
je nujno potreben za razmnoževanje, vzrejo potomcev ali preživetje določenega 
obdobja v letu ali dnevu: gnezda, brlogi, mravljišča, bobrišča, drstišča, stavbe ali 
njihovi deli  …



Varstvo struktur zagotavlja tudi
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 

Priloga 3a:  določa naselja, kjer se izvajajo presoje sprejemljivosti posegov v naravo: 
- netopirji:  140 stavb
- bela štorklja:  47 vasi
- veliki skovik: opuščene (ne)stanovanjske stavbe v 4 območjih Natura 2000

Problem: prenova ostrešij in druge sanacije niso predmet dovoljenj.

Veliki skovik 
Foto G. Bernard



Gojznikar, Kosmati duhci naših stavb, Svet ptic, 2/2017

Netopirji v stavbah:  30 vrst netopirjev v Sloveniji

18 vrst uporablja stavbe kot zatočišča



V stavbah  znanih preko 500 zatočišč netopirjev

zapuščeni in manj obljudeni objekti, predvsem podstrehe

največ zatočišč zabeleženih v cerkvah: preko 400

privatni objekti, malo podatkov, aktivna rab

- Rosalnice in  Metlika



Problematika  podstreh:   najpogostejša zatočišča,  aktivna v poletnem obdobju

porodniške gruče …, idealne razmere, temperatura …



Sobivanja  za lastnike neugodna: iztrebki, omejena raba, motnje, predsodki

komunikacija zahtevna, iščemo tehnične rešitve 
…



Problem velikih porodniških gruč, predvsem navadni netopir, cerkev Trnovec



Problem velikih porodniških gruč, grožnja za objekte, cerkev Trnovec

selitev v objekt, kjer so bili pregnani
uščeni



Problem naseljevanja golobov na podstrešja, alarm za lastnike … 



Problem zapiranje preletnih odprtin



Zamreženje preletnih odprtin: smrtonosna past za  netopirje
Samice in mladiči malih podkovnjakov so poginili 

cerkvi sv. Jakoba v Pavli vasi Foto: M. Hočevar, 21.7.2007, CKFF 2007. 



Pomoč lastnikom: komunikacija; urejanje preletnih odprtin; ZRSVN, SDPVN



Pomoč lastnikom:  občasno čiščenje najbolj onesnaženih zatočišč

prostovoljna oblika pomoči, SDPVN, ZRSVN 

čiščenje galerije sv. Duh Črnomelj, 2015 



Iskanje sistemskih rešitve za problematične objekte, cca 100

zagotoviti finančno pomoč za redno čiščenje



Problemi vrst v špranjah stavb: prisotnost največkrat neopazna

izjeme škatle za rolete, navadni mračnik

..

Foto K Rebernik 



Rešitve: podstavljanje polic za preprečitev padanja iztrebkov

zapiranje zatočišč in nameščanje netopirnic

..

Foto K Rebernik 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21tzCmN_RAhXDJZoKHVDvAs4QjRwIBw&url=http://siol.net/trendi/dom/jeseni-se-ne-zgodi-redko-da-v-stanovanja-sredi-mesta-zaidejo-netopirji-425498&bvm=bv.145393125,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNHtY0oY8Wux31vo5LVw7qM4q2aVeQ&ust=1485498812424415


Rešitve za sobivanje: netopirnice za vrste, ki se zatekaj v špranje

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKsOmlm9_RAhWkJZoKHVZ0D6oQjRwIBw&url=http://www.bats.org.uk/pages/bat_boxes.html&bvm=bv.145393125,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNGppjYNAqCmc6FFkHp1EUVWmqI4Mw&ust=1485499130325447


Netopirnice rešitve tudi za energetske sanacije stavb, zapiranje rež …

Foto K Rebernik 



Med menjavo strešnikov na podstrehi cerkve sv. Vid v Spodnjih Dupljah
so na tla padali mladiči poznih netopirjev. Foto: M. Podgorelec, 20.6.2007,CKFF 2007.

Problem: čas obnove in vzdrževalnih del
Izvajati v času, ko ni netopirjev – porodniških kolonij



Presetnik, P., A. Zamolo, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2017. Monitoring 
populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 201 6 in 201 7 . Končno poročilo. 

Monitoring  izgube kotišč v  stavbah po letu 2003: 388 objektov

sobivanje z netopirji je in še naprej ostaja velik problem



Sobivanje s pticami: ljudje bolj naklonjeni, sobivanja manj moteča 

nekatere vrste postajajo del identitete mesta

Foto G Bernard



https://griffithecology.com

Stavbe so  gnezdilen strukture  za številne vrste

Foto G Bernard



Nekatere vrste ptice gnezdijo izključno na objektih: 
- mestna in kmečka lastovka
- hudournik
- kavka
- navadna postovka
- pegasta sova

Foto G Bernard



Sobivanje ni vedno dobro sprejeto: 
- iztrebki ptic, ptičja gripa



Sobivanje ni vedno dobro sprejeto: 
- gnezda na dimnikih



Sobivanje ni vedno dobro sprejeto: mestna lastovka
- več vlog za odstranitev gnezd mestne lastovke, tudi samovoljnih odstranitev 
- poškodbe  fasad 

https://www.livingwithbirds.com/nest-boxes

Foto G Bogovič



Sobivanje ni vedno dobro sprejeto: veliki detel
- prijave materialnih škod na fasadah
- plašenje, prekritje lukenj z Al., baloni, trakovi …. ni najbolj uspešno

Materialna škoda na objektih: Analiza škodnih zahtevkov po zavarovanih vrstah, ARSO, 2014

Foto G. Bogovič



Rešitve za sobivanje s pticami:
- neprimeren čas izvedbe obnove > izven gnezdilne sezone

- zapiranje lin pri sanaciji streh > živalim omogočimo vstop

- zapiranje lukenj v fasadi (energetska sanacija) > namestitev gnezdilnic



So info centri lahko tudi priložnost za prikaz sobivanja z živalmi? 
Premalo je pozitivnih zgodb, ki jih lahko predstavimo javnosti, da bi izboljšali sobivanje …

Lofoti, Nussfjord – muzejska ribiška vas, edina gnezda v vasi so na info centru



So info centri lahko tudi priložnost za prikaz sobivanja z živalmi? 

Gnezda nezaželena, info center vzpostavil šola sobivanja .., atrakcija za obiskovalce



Predstavitev kotišča netopirjev 
Galerija Cerkev Sveti Duh Črnomelj



Predstavitev kotišča netopirjev 
Galerija Cerkev Sveti Duh Črnomelj



Primeri, ko lahko razvijemo podobno zgodbo
Kohezijski projekt  v pripravi: Krakovski gozd & Krka – KRAKA
Info center  na Dvor



Ko „narava“ pride sama na obisk
Naravoslovna soba Kapele, Projekt LIFE Natura 2000 v Sloveniji, 2007



Ko „narava“ pride sama na obisk
Naravoslovna soba Kapele, Projekt LIFE Natura 2000 v Sloveniji



Ko „narava“ pride sama na obisk
Naravoslovna soba Kapele, Projekt LIFE Natura 2000 v Sloveniji

http://zooecomuseum.ca/en/barn-owl



Posebna ponudba …
Informativna soba o navadnem polhu, Pogorelec 



Posebna ponudba …
Informativna soba o navadnem polhu, Pogorelec 



Posebna ponudba …
Informativna soba o navadnem polhu, Pogorelec 

https://meisengezwitscher-blog.de/2017/06/02/der-genervte-ameisenloewe/

ličinka navadnega volkca
lijaki pod napuščem



Dodaten izziv - izvir Jelševnik



Dodaten izziv - izvir Jelševnik

Foto V Kukman



Dodaten izziv - izvir Jelševnik

Foto V Kukman

Še nedavno karizmatična vrsta, je danes vse slabše sprejeta …. Izpostaviti sobivanje z domačijo.



Sugestija za snovalce
objektov za obiskovalce varovane narave

Vsaka lokacija je specifičen izziv.
Ob načrtovanju razmisliti  tudi o možnostih in situ prestavitve narave / sobivanja.
Od danes do jutri se ne razvije nobena zgodba, 
prisluhniti naravi in rešitev bo mogoče prišla sama.


