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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si

Začel se je sedemletni naravovarstveni projekt imenovan LIFE 
AMPHICON – ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov

POZOR! SPOMLADANSKA SELITEV DVOŽIVK SE BO 
KMALU ZAČELA

Do postavitve stalnih ograj in podhodov je še dve leti. 
Zato bomo v letu 2020 izvedli že trinajsto spomladansko ak-
cijo reševanja dvoživk pod naslovom »Pomagajmo žabicam 
čez cesto«. Tako kot lansko leto bo projekt tudi v letošnjem 
letu sofinanciral INTERREG – VEZI NARAVE.

Začetki organiziranega izvajanja tega naravovarstvenega 
ukrepa so povezani z aktivnostmi ustanavljanja krajinskega 
parka. Takrat jih je izvajala projektna skupina, ki je koordinirala 
ustanavljanje zavarovanega območja ob sodelovanju Zavoda 
Symbiosis. Začeli pa so se na pobudo takratnega predsednika 
Krajevne skupnosti Račna Aleša Kastelica. Po ustanovitvi Krajin-
skega parka Radensko polje je skrb za nadaljevanje aktivnosti 
prevzela Občina Grosuplje. 

Vsako leto so sodelovali prostovoljci Gasilskega društva 
Račna in ostali prostovoljci drugih društev: v začetku Turistično 
društvo Boštanj, kasneje društvo Preplet, Zavod za gozdove ter 
številni posamezniki prostovoljci. Zvrstilo se je tudi 10 genera-
cij študentov prvega letnika Višje šole Grm Novo mesto, ki so v 
okviru terenskih vaj skupaj z gasilci postavili vsako leto cca 2 km 
začasne ograje za dvoživke, ki je v času selitve dvoživk iz zimskih 
prezimovališč prestregla številne živali, da niso zašle na cesto, ki 
povezuje Veliko Mlačevo z Veliko Račno, in končale pod kolesi 
vozil. 

Akcijo bo letošnje leto koordiniral OE Krajinski park Raden-
sko polje. Za pomoč pri postavljanju in vsakodnevnem prenosu 
dvoživk čez cesto zopet zaprošamo vse prej omenjene prosto-
voljce, da se nam pridružijo. 

Več o sami akciji boste lahko prebrali na spletni strani www.
radenskopolje.si. 

Če je kdorkoli zainteresiran za pomoč, naj se javi na spodnji 
e-naslov: info@radenskopolje.si, in ko se bo začel čas selitve 
dvoživk, vas bomo poklicali.

ALI STE VEDELI?

Dvoživke se selijo ponoči. Spomladanska selitev dvoživk 
se začne, ko se temperatura ponoči dvigne nad 4 stopinje 
Celzija in vztraja tako vsaj nekaj dni, množičnost selitve 
pa pogojuje količina padavin.

Leto 2020 je prelomno leto za dvoživke Radenskega polja, 
saj se bodo na območju začeli izvajati pomembni ukrepi in ak-
tivnosti, katerih cilj je izboljšati stanje ohranjenosti vrst ter iz-
boljšati in celo ustvariti dodatne življenjske prostore teh ogro-
ženih vrst vlagoljubnih živali. 

Kot mokrišče je območje zelo po-
membno za številne rastlinske in ži-
valske vrste, ki so vezane na mokrotni 
svet. Ena izmed pomembnih skupin 
živali, tudi takih, ki so postale za Kra-
jinski park Radensko polje skoraj že 
maskota, so dvoživke. V preteklih de-
setletjih je ta živalska vrsta po Slove-
niji in tudi na Radenskem polju začela 
počasi izgubljati svoj habitat zaradi različnih vzrokov in dejavnosti.  

V okviru projekta LIFE AMPHICON smo v letošnjem letu že za-
čeli z aktivnostmi, vezanimi na pridobivanje zemljišč, na pripravo 
strokovnih podlag in akcijskega načrta za izvedbo naravovarstve-
nih ukrepov in na pripravo dokumentacije in ostalih dovoljenj za 
izvedbo del. Urejali bomo kopenski in vodni habitat za dvoživke. 
Vzpostavili ali obnovili bomo kar 40 mlak. Hkrati pa bo naš partner 
v projektu, Direkcija RS za ceste, urejal tudi črno točko za dvoživke 
(na cestnem odseku med Velikim Mlačevim in Veliko Račno), kjer 
bo v letu 2022 potekala izgradnja podhodov in postavitev trajnih 
ograj za dvoživke. Vsa naravovarstvena dela bo ves čas projekta 
spremljal strokovni partner Center za kartografijo flore in favne. 

Čeprav ima omenjeni projekt na območju Radenskega polja 
poudarek na dveh Natura 2000 vrstah (hribski urh in veliki pupek), 
pa bodo koristi od izvedenih ohranitvenih ukrepov imele vse vr-
ste dvoživk, ki jih je na Radenskem polju opisanih kar 13 in so vse 
ogrožene in zavarovane, tri od teh tudi evropsko pomembne vr-
ste. Poleg dveh že omenjenih spada v to skupino tudi naša jamska 
vrsta dvoživke, človeška ribica. Še več, ukrepi, ki bodo koristili dvo-
živkam, bodo koristili tudi drugim vlagoljubnim rastlinskim in ži-
valskim vrstam. S pridobitvijo učne poti pa bomo zasledovali tudi 
naravovarstveni ozaveščevalni in izobraževalni cilj. 

Zavedamo se, da brez poznavanja ne more biti razumevanja 
o ohranjanju narave. Ne glede na različna mnenja je ohranjanje 
zdrave in vitalne narave pomembno. Ne ohranjamo jo samo zara-
di narave same, ohranjati jo moramo tudi, in kot se vse bolj kaže, 
predvsem za dobrobit dolgoročnega in kakovostnega bivanja člo-
veka. Vse se vedno začne pri prvem majhnem koraku. Želimo si, 
da korake v želeno smer utremo tudi s projektom za ohranjanje 
dvoživk.

Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje
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