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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Pomagajmo žabicam čez cesto – prispevaj k naravi tudi ti
Bližajoča se pomlad bo s toplejšimi dnevi in dežjem iz gozdnih zimskih
prebivališč kmalu spodbudila selitev prvih dvoživk. Takrat se bodo dvoživke iz
gozda odpravile do svojih mrestišč, kjer
bodo odložile jajca. Prve se na pot iz gozda do vodnih površin odpravijo krastače
in rjave žabe sekulje, a žal naletijo na oviro na svoji poti - cesto.
Ceste pogosto sekajo ustaljene selitvene poti dvoživk, zato zlasti v obdobju spomladanskih in jesenskih selitev
prihaja do številnih povozov. Odseke
cest, kjer prihaja do množičnih povozov
dvoživk, imenujemo črne točke. Eno od
črnih točk v Krajinskem parku Radensko
polje predstavlja cestni odsek Veliko
Mlačevo–Velika Račna, na kar vas opozarjajo opozorilni prometni znaki in table na tem odseku.
Na tem odseku tako že od leta 2008
organiziramo akcijo postavljanja ograj
in prenašanja dvoživk čez cesto. Samo
lani smo med Velikim Mlačevim in Veliko
Račno v času spomladanske akcije prenašanja dvoživk čez cesto in intenzivnih
nočnih pregledov ceste zabeležili več

kot 21.500 dvoživk.
Za zmanjševanje vplivov prometa
na dvoživke pa se bodo na tem območju v naslednjih letih izvajali tudi trajni
ukrepi za dvoživke. V okviru projekta
LIFE AMPHICON (www.lifeamphicon.eu)
bomo zgradili podhode, postavili trajne
varovalne ograje in rešetke za dvoživke,
ki bodo omogočali varno selitev dvoživk
med mrestišči, poletnimi zatočišči in

prezimovališči.
Do izgradnje trajnih ukrepov pa
bomo še naprej organizirali akcijo postavljanja ograj in prenašanja dvoživk čez
cesto. Tako bomo tudi letos na robu Radenskega polja, na cesti Mlačevo–Račna,
pomagali dvoživkam pri varnem prečkanju ceste na njihovi selitveni poti, pričetek akcije prenašanja dvoživk čez cesto
pa je odvisen od vremenskih razmer. Če
želite sodelovati, nam pošljite sporočilo na info@radenskopolje.si, da vas
bomo obvestili o začetku prenašanja.
Več o akciji prenašanja dvoživk čez
cesto v Krajinskem parku Radensko polje
v letu 2020 ter drugih aktivnostih, povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov, si lahko preberete tudi v prvi številki letnega novičnika Regljač, ki ga je v
okviru projekta LIFE AMPHICON pripravil
Center za kartografijo favne in flore (na
povezavi https://www.lifeamphicon.eu/
wp-content/uploads/2021/01/E.4-Novicnik-Regljac-2020-SL.pdf).
Tina Stepišnik,
OE Krajinskega parka Radensko polje
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