
   

 

Kako dobro poznate življenje netopirjev? 
 
Izpolnite kviz in preverite znanje o življenju netopirjev. 
 
 
1. Netopirji so edini sesalci, ki so sposobni aktivnega leta. Kako imenujemo njihove 

prednje okončine, ki jim omogočajo letenje? 
 
A. Perjanica 
B. Peruti 
C. Prhuti 
 
2. Netopirji postanejo aktivni, ko pade mrak. Zato imajo dobro razvit vid in poseben 

sistem, ki deluje kot sonar - oddajajo človeku neslišne ultrazvočne klice, ki se 
odbijajo od ovir in tako dobijo "sliko" okolice. Kako to imenujemo? 

 
A. Eholokacija 
B. Sistem za prepoznavanje obraza 
C. Geolokacija 
 
3. Iztrebki netopirjev so znani tudi kot izjemno kakovostno gnojilo, ki vsebuje dve 

pomembni sestavini za rast rastlin: dušik in fosfor. Kako imenujemo 💩 

netopirjev? 
 
A. Figa 
B. Bobek 
C. Gvano 
 
4. Spomladi se samice netopirjev združijo v gruče, ki jim rečemo: 
 
A. Porodnišnice 
B. Porodniške kolonije 
C. Porodniške ekipe 
 
5. Jame in hladnejši deli stavb s stalno temperaturo in visoko vlažnostjo so za 

netopirje pomemben življenjski prostor za zimsko spanje. Kako imenujemo 
zimsko spanje, ki je značilno tudi za nekatere druge živalske vrste? 

 
A. Hibernacija 



   

 

B. Intonacija 
C. Halucinacija 
 
6. Netopirke konec pomladi ali v začetku poletja skotijo večinoma enega, pri 

nekaterih vrstah pa tudi dva mladiča. Kako imenujemo zatočišče, v katerem 
samice kotijo mladiče? 

 
A. Kotlič 
B. Kotišče 
C. Kotlišče 
 
7. Netopirji za svoja zatočišča izbirajo tudi stavbe kulturne dediščine. V katerih 

delih teh stavb si najpogosteje najdejo zatočišče? 
 
A. Blizu glavnih vhodov v stavbe 
B. Na terasah in balkonih 
C. Na podstrešjih in v kleteh 
 
8. Mali podkovnjak je najmanjši netopir iz svojega rodu - tehta le za čajno žličko 

soli. Po čem so podkovnjaki dobili ime? 
 
A. Po obliki oči, ki spominja na konjsko podkev. 
B. Po obliki ušes, ki spominja na konjsko podkev. 
C. Po obliki nosu, ki spominja na konjsko podkev. 
 
9. Navadni netopir je druga največja vrsta netopirjev, ki živijo v Sloveniji. Njegov 

razpon prhuti meri: 
 
A. Od 5 do 15 cm 
B. Od 35 do 45 cm 
C. Od 60 do 70 cm 
 
10. Evropska organizacija za varstvo netopirjev EuroBats je za netopirja leta 2020-

2021 razglasila: 
 
A. Širokouhega netopirja 
B. Velikega podkovnjaka 
C. Ostrouhega netopirja 


