
Projekt "POMAGAJMO ŽABICAM ČEZ CESTO"

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje

Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00, 
Telefon. 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš),

Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-mail: info@grajski-vrt.si

spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

Skupaj pomagamo žabicam

Letošnje leto bo v znamenju žabic. Projekt, ki smo ga poimenovali »Pomagajmo žabicam čez cesto«, bo potekal pod okriljem 
Centra Grajski vrt Boštanj d.o.o. in Turističnega društva Boštanj, v sodelovanju s Societas herpetologica slovenica (SHS) 
– društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev. Gre za celoletni projekt, s katerim želimo opozoriti na problematiko povoza žab 
ob prečkanju ceste, ko se v spomladanskem času vračajo iz zimskih bivališč na mrestišča in letna bivališča ter v jesenskem 
času nazaj na zimska bivališča. Namen celotnega projekta je razvijati naklonjen odnos ljudi do narave. Akcije na to temo bodo 
potekale skozi vse leto.

Ta akcija je nastala na pobudo domačinov. 
S pomočjo letakov in oglaševanja na radiu 
Zeleni val smo pozivali ljudi za pomoč. Naši 
kriki pomoči so se slišali zelo daleč, saj so 
nam priskočili na pomoč različni mediji, 
časnika Dnevnik in Žurnal24, radio Val 
202, RTV Slovenija in National Georaphic 
Junior ter različna društva (Herpetološko 
društvo in Društvo za zaščito živali). Na 
naš poziv so se odzvali lokalni prebivalci 
in gasilci (PGD Račna in PGD Čušperk) 
ter prostovoljci iz bližnje in daljne okolice.

Akcija je potekala v četrtek, 28. februarja, 
na območju Radenskega polja. Žabice 
nas je pobiralo kar 42 prostovoljcev. V 
slabih treh urah (od 18h do 21h) smo 
prek regionalne ceste Malo Mlačevo – 
Velika Račna prenesli 444 predstavnikov 
navadne krastače.

Vsem udeležencev se zahvaljujemo, da 
so se odzvali na naš klic in pomagali rešiti 
vsaj del žabic, ki bi v velikem številu brez 

naše pomoči končale pod avtomobilskimi 
kolesi. Prav posebne pohvale pa gredo 
tudi lokalnim gasilcem, saj so usmerjali 
promet in skrbeli za našo varnost.

Vse nadaljnje akcije lahko sledite na strani 
www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si.

V kratkem bodo žabice obiskale tudi 
nekatere šolarje in vrtčevske otroke. Kaj 
več o tem pa ob naslednji priložnosti…
rega rega kvak.

Miša Pintarič

Prva akcija prenosa žab čez cesto je že za nami!

Prijetna družba

Prostovoljci pred akcijo
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