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Varnost in dobra vidljivost udeležencev 
popisov in prenosov dvoživk je na prvem 

mestu.

Paritveni objem navadnih krastač pri 
varovalni ograji

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

 radenskopolje

Pomagajmo žabicam čez cesto 2021
Že 14. leto zapored z akcijo "Poma-

gamo žabicam čez cesto" omogočamo 
dvoživkam varnejšo selitev preko ceste 
med Velikim Mlačevim in Račno. Le-
tos akcija poteka v okviru projekta LIFE 
AMPHICON, katerega namen je varstvo 
dvoživk in njihovih habitatov.

Tako smo na spomladansko obarva-
no soboto, 20. 2. 2021, ob pomoči PGD 
Račna in Čušperk ter študentov Grm 
Novo mesto, na več kot kilometru dol-
gem odseku ceste med Mlačevim in Rač-
no postavili začasno varovalno ograjo za 
dvoživke. 

Ta dvoživkam prepreči, da bi neovira-
no prehajale čez cesto, ker tam v večini 
končajo pod kolesi vozil. Dvoživke se 
namreč selijo vsako pomlad od gozdnih 

prezimovališč na zahodnem robu kra-
jinskega parka do vodnih površin Ra-
denskega polja.  Pri tem prečkajo cestni 
odsek med Mlačevim in Račno. Ograje 
jih zaustavijo in živali počakajo, da jih na 
varen način ljudje prenesemo čez ome-
njeni cestni del. Samo lani smo preko 
ceste na tem odseku prenesli več kot 
20.000 dvoživk. 

Postavitev ograje predstavlja le prvi 
korak akcije, ki mu sledi obdobje večer-
nih pregledov, popisov in prenosov dvo-
živk na varno, na drugo stran ceste. Ker 
je aktivnost dvoživk odvisna od vremen-
skih razmer, je število dvoživk v posame-
znih večerih zelo različno.

V toplejših in deževnih večerih smo 
to pomlad na ograjah med Mlačevim 
in Račno v dveh urah zabeležili tudi po 
2000 dvoživk, ko so nastopili hladnejši in 
bolj sušni dnevi, pa se je selitev dvoživk 
celo popolnoma ustavila. 

Akcije prenosov in popisov dvoživk 
se odvijajo ponoči, eno uro po sončnem 
zahodu, zato je na eni strani za udele-
žence akcije pomembna dobra vidljivost 
na cesti (odsevni jopiči, čelne svetilke) na 
drugi strani pa odgovornost voznikov na 
cesti. Zato pozivamo voznike, da v času 
selitev dvoživk preko ceste zmanjšajo 
hitrost vožnje in s tem poskrbijo za var-
nost udeležencev akcije in tudi za same 
dvoživke.

Število, vrstno sestavo in točna mesta 
prečenja dvoživk popisujemo letošnjo 
pomlad na odseku ceste, kjer se nahaja 
ograja, kot tudi na odseku, kjer ograje 
ni, južno proti Račni. S popisom želimo 
določiti mesta, kjer se bodo v okviru pro-
jekta LIFE AMPHICON v prihodnjih letih 
na cesti umestili podhodi za dvoživke in 
pa trajne varovalne ograje, ki bodo dvo-
živke usmerjale proti podhodom. 

Postavljanje začasnih varovalnih ograj 
med Mlačevim in Račno v Krajinskem 

parku Radensko polje

Par navadnih krastač se je podal na 
tvegano pot čez cesto proti mrestiščem 

Radenskega polja. Le majhen odstotek je 
pri tem uspešnih.

Prenos dvoživk Otroci na delu
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S postavitvijo trajne ograje in pod-
hodov želimo zaustavili vsaj 80 % vseh 
povozov dvoživk na tej črni točki. Ker 
je selitveni koridor dvoživk precej širok, 
denarja za ureditev trajnih ograj in pod-
hodov pa je le za cca 2 km dolg odsek ce-
ste, pričakujemo, da bomo v manjši meri 
z aktivnostjo prenosa dvoživk nadaljeva-
li tudi v prihodnosti, po postavitvi traj-
nih ograj, ki jih bo financiral projekt LIFE 
AMPHICON.  

Za najmlajše, ki se akcije zaradi zah-
tevnosti dela ne morejo udeležiti, pa 
bomo v prihodnjih tednih v sodelova-

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

nju z društvom Preplet organizirali »dru-
žinsko žabanje«, zato spremljajte naše 
novice na spletni strani www.radensko-
polje.si.

Hvala vsem, ki nam pri izvajanju ak-
cije nudite pomoč in nam pomagate 
ohranjati najbolj ogrožene vretenčarje, 
dvoživke.

Pripravila: Tina Stepišnik

Cerovo, kjer narava čaka nate

Cerovo je vasica južno od Grosu-
pljega. Za turistično podobo tega 
kraja skrbi TD Cer Cerovo. Pogovarjali 
smo se s snovalci knjige Cerovo, kjer 
narava čaka nate, ki je nedavno izšla. 
Kakšen je namen te knjige? 

Andreja Lotrič: Zasnova knjige, ki 
opisuje in vabi v ta prelepi del Grosu-
peljske kotline, je bil za avtorici velik 
izziv. Najini strokovni izobrazbi sta raz-
lični, zato sva zajemali znanje in izkušnje 
»iz dveh vodnjakov«. Lučka je po pokli-
cu profesorica geografije in zgodovine, 
sama pa sem diplomirala na ljubljanski 
šoli za arhitekturo. Prav geografija, zgo-
dovina in arhitektura so močno poveza-
ne z našo bogato naravno in kulturno 
dediščino in prepričana sem, da sva tudi 
zato hitro in uspešno znali povezati raz-
lične vsebine v zaključeno celoto. Poleg 
tega naju druži večletno sodelovanje pri 
različnih projektih, ki bogatijo turistično 
ponudbo občine Grosuplje. Izkušnje ter 
pridobivanje znanja za vodenje posa-
meznikov in skupin v naravnem okolju 
(Županova jama, krožna naravoslovna 
učna pot Po sledeh vodomca, Vodom-
čev gaj) ter mnogi kreativni prispevki, 
vezani na ohranjanje narave in njene 
biodiverzitete v tem prostoru, so nama 
bili v navdih ter v veselje pri ustvarjanju 
knjige. 

Osnovni namen knjige je povezova-
nje človeka z naravo, zavedanje boga-

stva kulturne dediščine ter sledi, ki so jih 
v tem prostoru pustili predniki. Vzbuditi 
zanimanje ter spodbuditi občutek za-
vedanja in pomena naštetih vrednot 
je velika želja, ki obe spremlja ob vsa-
kodnevnem delu. Z njeno uresničitvijo 
bodo namreč tudi naši otroci ohranili in 
nadaljevali razvoj v smeri, ki jo narekuje 
trajnostni turizem, krožno gospodarstvo 
ter vključevanje domačih prebivalcev v 
nove poslovne priložnosti. 

V knjigi ste predstavili širšo okolico 
Cerovega - katere predele vse pove-
zujete?

Andreja Lotrič: Knjiga je kot neka-
kšen turistični vodič po Cerovem z oko-
lico. Povezuje znane turistične točke: Žu-
panovo jamo, Tabor Cerovo, Vodomčev 
gaj z vasjo Cerovo in zaselek Podlom s 
pravljično Deželo Podlomarjev, ki ste jih 
gotovo že srečali na kakšni prireditvi v 
Grosupljem. 


