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Sova, ki podnevi leta in ponoči spi
Je najmanjša sova v Evropi in le malo večja od vrabca. Za razliko od drugih sov je
mali skovik aktiven podnevi. Na pilotnem območju projekta LIFE-IP NATURA.SI
Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci je najpomembnejši življenjski prostor te
vrste ptic v Sloven i. Tu živi četrtina populac e malega skovika.

MALI SKOVIK
Glaucidium passerinum
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Ptica, ki se je ohranila iz ledene dobe
Dom triprstega detla so alpski in dinarski gozdovi, ki jih je poseljeval že v času
ledene dobe. Takšnim vrstam rečemo tudi ledenodobni relikt ali živi fosil. Triprsti
detel je edini iz družine detlov, ki ima samo 3 prste (četrti je zakrnel). Najbolje pa ga
od drugih detlov ločimo po samcih, ki imajo edini rumeno glavo (drugi imajo tipično
rdeče perje na glavi).

TRIPRSTI DETEL
Picoides tridactylus
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Ljubezen diši po marelicah
Hrošč puščavnik se najpogosteje zadržuje v starih drevesnih duplih. Prepoznamo
ga po lesketajočih temnih rjavih, v oličnih do črnih pokrovkah. Površina nog in
tipalk so črne. Samci oddajajo prepoznaven vonj, ki spominja na marelice in ima
vlogo spolnega feromona, ki privablja samice. Tudi ljudje lahko zavohamo hroščjo
ljubezen že nekaj metrov stran od dupla.

PUŠČAVNIK
Osmoderma eremita

Kačji pastir v močeradovi obleki
Veliki studenčar je eden največjih kačjih pastirjev v Evropi, saj samice zrastejo tudi
do 9 cm. Črno-rumeno telo spominja na oso ali močerada, vendar to v njegovem
življenjskem okolju gozdnih potokov predstavlja varovalno barvo. Za družino
studenčarjev velja, da se njihove velike oči stikajo samo v eni točki.

VELIKI STUDENČAR
Cordulegaster heros
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Tudi ta “medvedek” je aktiven ponoči
Je nočni metulj iz družine medvedkov. Odrasli osebki se hran o podnevi, par o
ponoči. Njihove gosenice so porasle z dolgimi dlačicami in spominjajo na
“medvede”. Po tej lastnosti je celotna družina dobila slovensko ime “medvedki”. Živi
do nadmorske višine 1.000 metrov.

ČRTASTI MEDVEDEK

Callimorpha quadripunctaria
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Netopirji, ki so dobili ime po podkvi
Podkovnjaki so družina netopirjev, od 130 vrst tri živ o tudi pri nas: mali, južni in
veliki podkovnjak. Ime so dobili po podkvasti hrustančasti strukturi, ki obdaja
nosnice. Ta jim pomaga pri usmerjanju eholokac skih klicev, ki jih oddajajo preko
nosnic - druge vrste netopirjev jih oddajajo preko ust. Vsako poletje se več kot
polovica pri nas živečih južnih podkovjakov zbere v Ajdovski jami.
Najstarejša zabeležena starost netopirja v
Sloven i je 22 let (mali podkovnjak).

JUŽNI PODKOVNJAK
Rhinolophus euryale

Pod vodo zdrži tudi 15 minut
Bobri se med seboj sporazumevajo z oddajanjem vonjav. Še posebej spomladi, v
času paritve, so samci pri tem zelo aktivni, saj žel o označiti svoj teritor . Tudi
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sicer pri tem sodeluje vsa družina, ki običajno šteje od 2 do 14 članov. V vodi se
bobri sporazumejo tudi z udarci repa po vodi: tako opozor o druge na nevarnost in
tudi prestraši plenilce.

BOBER

Bober lahko podre drevo s premerom 15 cm v manj kot 1 uri. To mu
omogočajo posebni zobje, ki so bogati z železom in rastejo celo
življenje: vsak mesec zrastejo za kar pol centimetra!

Castor fiber

Največja nestrupena kača v Sloven i
Progasti gož, ki doseže tudi do dva metra in pol, je nestrupena kača in ljudem
povsem nenevarna - celo koristna, saj se hrani z mišmi in voluharji ter tako človeku
pomaga varovati pridelek pred škodljivci. Zaradi njegove plašnosti ga ljudje redko
vidimo, a v projektu LIFE-IP NATURA.SI ste nam prebivalci in obiskovalci Slovenske
Istre pomagali, da smo zabeležili 5 progastih gožev v Sloven i.

PROGASTI GOŽ

Elaphe quatuorlineata
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