V cerkvah odstranili netopirsko in golobje gvano
Cerkev sv. Nikolaja v Dolencih je bila v preteklosti znana kot eno od kotišč navadnega netopirja na
Goričkem. Leta 1999 je v cerkvi kotilo 30 netopirk, nato je njihovo število pričelo upadati. Leta 2003
je bilo preštetih le še 15 netopirjev, medtem ko v letih 2007 in 2014 netopirji sploh niso bili več
najdeni. Po besedah strokovnjakov za netopirje vzroki za upad niso povsem znani. O pomembnem
zatočišču netopirjev v Dolencih pričajo tudi besede domačina, ki se še spominja velikih grozdov
netopirjev v cerkvi sv. Nikolaja. Z namenom izboljšati stanje za netopirje, ki bi dele cerkve ponovno
začeli uporabljati kot kotišče in zatočišče, smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (v
nadaljevanju JZ KPG) izvedli čistilno akcijo odstranjevanja golobjega in netopirskega gvana. Med
čistilno akcijo smo odstranili vsaj 70 kg golobjega, deloma netopirskega gvana, ki se ga je skupaj
nabralo za eno manjšo prikolico. Z odprtjem lopute na stopnišču zvonika smo netopirjem ponovno
omogočili prelete iz zvonika v podstrešje cerkve. Stanje kotišča smo letos junija in avgusta ponovno
preverili. In po več letih je v vrhu zvonika ponovno slišati t. i. socialne klice netopirjev. Po klicih
sklepamo, da sta se v zvoniku poleti nahajali vsaj dve ali več netopirk, ki bi lahko imele mladiče. Samci
netopirjev se poleti ne družijo z netopirkami oz. so ločeni od netopirk. Če bomo netopirje ponovno
slišali ali celo videli tudi drugo leto, potem so bili izvedeni ukrepi uspešni.
Z vidika ohranjanja netopirjev v občini Šalovci in na Goričkem je pomembna tudi cerkev Marijinega
obiskanja v Markovcih. Podstrešje cerkve skupaj z zvonikom spada med manjša, a vseeno pomembna
zatočišča in parišča navadnega netopirja. Zato je Župnija Markovci po dogovoru z JZ KPG avgusta
letos vgradila nova lesena polkna na zvoniku. Na starih so bile plastične mreže, ki so netopirjem
preprečevale prelete iz zvonika. Obliko polken je izbrani mizar izdelal po priporočilu JZ KPG. Odprtine
med posameznimi letvicami so široke 5 cm, kar je dovolj za preletno odprtino navadnega netopirja,
ob predpostavki, da netopirji priletijo na polkna, se splazijo skozi in odletijo naprej. Januarja letos
smo zaposleni v JZ KPG skupaj z župnikom izvedli čistilno akcijo tudi v tej cerkvi. Uspešnost ukrepov
oz. prisotnost netopirjev bomo preverili s pregledom cerkve maja in junija 2021.
Že leta 2018 je JZ KPG ob cerkvah v Dolencih in Markovcih, po dogovoru z obema župnikoma,
namestil nove, netopirjem in ljudem prijaznejše svetilke.
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