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Mednarodna noč netopirjev 2017 na gradu Rihemberk 

 

Mestna občina Nova Gorica, lastnica gradu ponovno odprtega gradu Rihemberk, se v letošnjem 

letu kot novinka pridružuje Mednarodni noči netopirjev / International Bat Night, ki bo letos 

potekala 26. in 27. avgusta.  

   
Vir: http://www.eurobats.org/international_bat_night 

 

Mednarodna noč netopirjev je dogodek, ki po svetu poteka že vse od leta 1997 in sicer v več kot 

30 državah sveta. V svetovnem merilu torej letos praznujemo že 21. leto, v Sloveniji pa se  

praznovanju pridružujemo 19. zapored. 

  

Mednarodna noč netopirjev je namenjena je širjenju znanja in ozaveščanju najširše javnosti o  

pomenu teh malih letečih sesalcev, z izjemnimi sposobnostmi in nenadomestljivo vlogo v  

ekosistemu. Na gradu Rihemberk so doslej opazili kar 11 vrst netopirjev, med njimi veliko število  

močno ogroženih velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev, za katere grad predstavlja verjetno  

nenadomestljivo poletno domovanje in »porodnišnico«. 

   

Vsi, ki želite te zanimive in človeku koristne nočne živalce bolje spoznati, ste 

  

v soboto 26. 8. 2017 ob 19.00 uri vabljeni na grad Rihemberk.  

  
Praznovanje Mednarodne noči netopirjev 2017 na gradu Rihemberk bomo začeli s predavanjem 

Netopirji na gradu Rihemberk in v okolici Primoža Presetnika, univ. dipl. biol., ki se že vrsto let  

ukvarja s preučevanjem in varstvom netopirjev. Nadaljevali bomo z nočnim »netopirskim  

sprehodom« po gradu Rihemberk in njegovi okolici - ob poslušanju  netopirjev s pomočjo  

ultrazvočnih detektorjev.  

 

 
Rhinolophus euryale / južni podkovnjak. Vir: http://www.drp-drustvo.si/forum/viewtopic.php?f=18&t=95 

http://www.eurobats.org/international_bat_night
http://www.drp-drustvo.si/forum/viewtopic.php?f=18&t=95


 

Število udeležencev je omejeno zaradi zagotavljanja nemotenega opazovanja netopirjev.  

Obvezne so pred prijave na naslov grad.rihemberk@gmail.com (do zasedbe mest).  

Udeleženci s seboj prinesite ročne svetilke.  

 

Več o netopirjih in njihovi Mednarodni noči na 

http://www.eurobats.org/international_bat_night 
http://www.sdpvn-drustvo.si/  

http://www.sdpvn-drustvo.si/zivljenje_ponoci.html 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174484136 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174302315 

 

 

Praznovanje se bo v Braniku in na gradu Rihemberk nadaljevalo tudi v nedeljo 27. 8. 2017, z 

B'ndimsko kvatrnico – obujeno tradicijo organiziranja vaškega sejma. Kvatrnica je bila izvorno  

zadnji od štirih letnih sejmov, za izvedbo katerih je goriški grof pravice podelil Braničanom.  

Namenjen je bil pripravi na trgatev, b'ndimo, od koder tudi njegovo ime.  

 

V okviru praznovanja bo v nedeljo organiziran voden sprehod iz Branika do gradu Rihemberk po  

stari grajski poti in spoznavanje rihemberških zgodb na lokaciji sami.  

Več na http://www.branik.si/ in https://www.facebook.com/UstvarjalnaDruzenjaVBraniku/   

 

 

 
Grad Rihemberk nad Branikom. Foto: Dominik Bizjak.  
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