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Dobro leto delovanja uprave Krajinskega parka Radensko polje

Mineva dobro leto, odkar je začela 
delovati uprava Krajinskega parka Ra-
densko polje. Mnogi se še spominjate 
ustanavljanja parka in vseh aktivnosti, 
ki smo jih takrat izvajali. Z mnogimi smo 
obdržali stik skozi vsa ta leta in mnogi ste 
se vključili nazaj v aktivnosti, ki jih izvaja-
mo v okviru javne službe varstva narave. 
V letošnjem letu smo tako med drugim 
na Radenskem polju utrjevali poti, kar je 
bila prošnja lastnikov zemljišč, ki kme-
tujejo na območju. Odstranjevali smo 
amorfo, invazivno tujerodno rastlino, ki 
je bila najdena že leta 2008 in se je od 
takrat zelo razširila v parku. Poleg te smo 
strojno odstranjevali tudi deljenolistno 
rudbekijo na območju Zatočnih jam in 
enoletno suholetnico v bližini jame Be-
znica. Mulčili in odstranjevali smo tudi 
lesno zarast in vzpostavljali nazaj prej za-
raščene travnike. Obnovljen je bil dostop 
do vhoda jame Viršnica in zamenjana 
dotrajana ograja na Blagajevi poti na Bo-
štanju. Do konca leta ali takoj v začetku 
drugega leta bomo zamenjali štirinajst 
dotrajanih informacijskih tabel, posta-
vljenih leta 2006. Med tiskanimi gradivi 
smo letošnje leto natisnili novo zgibanko 
o Radenskem polju v slovenskem in tudi 
angleškem jeziku. V okviru projekta LIFE 
AMPHICON smo oblikovali in izdali tudi 
koledar o dvoživkah, na katerega smo še 
posebej ponosni zaradi izjemnih risb av-
torice Andreje Kramberger. Sodelovanje 
v Skupnosti naravnih parkov Slovenije 
bo konec leta obrodilo skupno publika-
cijo – brošuro, kjer bo predstavljeno tudi 
območje Krajinskega parka Radensko 
polje. Dva sodelavca Zavoda za turizem 
sta v letošnjem letu uspešno opravila 
tudi državni izpit za naravovarstvene-
ga nadzornika. Popisali smo stanje ptic 
kmetijske krajine, lokacij gnezdišč mo-

čvirske sklednice, lokacij največjih zgo-
stitev kačjih pastirjev ter stanja ohranje-
nosti kotišč in prezimovališč netopirjev. 
Kar se tiče prireditev, nam je letošnje 
leto zagodel koronavirus, zato smo lah-
ko izvedli le številčno omejene dogodke, 
med katerimi izpostavljamo jesenski po-
hod po Radenskem polju. Izpeljali smo 
tudi delavnice o invazivnih tujerodnih 
vrstah, delavnice za kmetovalce prve 
varstvene cone in pa razstavo o pomenu 
ekosistemov in ekosistemskih storitvah. 
V okviru projekta LIFE AMPHICON smo 
izpeljali tudi odkupe zemljišč, na katerih 
bomo v naslednjih letih zgradili nove 
mlake ali uredili kopenske habitate za 
dvoživke. Z naslednjim letom se ekipa 
Krajinskega parka Radensko polje seli 
na novo lokacijo. Konec februarja 2021 
je planirano, da se odprejo vrata nara-
vovarstvenega interpretacijskega centra 
na izviru Šice (financiranega iz projekta 
Interreg Slo–Hr. – VEZI NARAVE), z naslo-
vom ŽABJA HIŠA, kjer bodo tudi prostori 

uprave parka. Na objekt in na vsebino v 
njem smo še posebej ponosni, ker bo to 
prva HIŠA VARSTVA NARAVE v Sloveniji 
in ker smo pri nastajanju vsebine inter-
pretacije tudi sami aktivno sodelovali. 
Tu obiskovalci ne bodo dobili informacij 
samo o najbolj značilni živalski vrsti Ra-
denskega polja, o dvoživki, ampak tudi o 
vseh drugih pomembnih in zavarovanih 
vrstah, ki jih je moč videti v parku. Hkrati 
se bodo lahko poučili tudi o tem, kako je 
človek z naravo v tesni povezavi in kako 
je pomembno, da to ostane še naprej.

Hvala vsem, ki ste tudi v letošnjem 
letu sodelovali z nami. Veseli smo, da 
ste v nas prepoznali partnerje in zato si 
v letu 2021 želimo samo še, da se naše 
sodelovanje okrepi in razširi. 

Vodja Krajinskega parka Radensko polje
mag. Tina Mikuš

Ledene plošče (foto: Primož Lajevec)

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