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Kaj so plazilci?

Plazilci so vretenčarji, dobro prilagojeni na življenje na 
kopnem

• telo je prekrito z luskami (ni sluzasto!), koža se levi
• razmnoževanje (razvoj mladičev) neodvisno od vode – v jajcu, 

ki je z lupino zavarovano pred izsušitvijo ali v telesu samice
• celo življenje dihajo s pljuči

V Sloveniji živi 23 vrst plazilcev, ki jih delimo v 3 večje skupine:
kače
kuščarji
želve

Med Slovenci neutemeljen strah pred plazilci, zato jih pogosto 
ubijejo   UBIJANJE PREPOVEDANO, SAJ SO VSE VRSTE 

PLAZILCEV V SLOVENIJI ZAKONSKO ZAVAROVANE



Vrste plazilcev na Radenskem 
polju

- vlagoljubne vrste plazilcev

• 2 vrsti kač: belouška, smokulja (obe človeku 
nenevarni!)

• 2 vrsti kuščarjev: slepec, živorodna 
kuščarica

• 1 vrsta želve: močvirska sklednica



Foto: GriFoto: Grišša Planinca Planinc

ČLOVEKU NENEVARNA 
KAČA
Razmnoževanje: odlaga 
jajca

Belouška (Natrix natrix)



Belouška (Natrix natrix)

Mojstrica
obrambnih
tehnik

- V usti drobni zobje, strupnikov ni!
- Ne grize, tudi če je v nevarnosti, 
sicer mojstrica obrambe



Foto: Marjan Artnak

Mmmmm, 
paglavci!

Plen: dvoživke (paglavci in odrasli 
osebki)

Med popisom najdeni 4 osebki: ob 
potoku, ob jarku,
na odpadnem materialu na 
travniku, povožena na cesti



Smokulja (Coronella austriaca)
ČLOVEKU NENEVARNA KAČA
Plen: kuščarice, slepci, mali sesalci
Razmnoževanje: skoti do 15 živih mladič

Med popisom najden 1 osebek 
na kupu kamenja ob kolovozu



Slepec (Anguis fragilis)

BREZNOGI KUBREZNOGI KUŠŠČČAR,AR,
Koti Koti žžive mladiive mladičče ali odlaga e ali odlaga 
jajcajajca
Hrana: polHrana: polžži, dei, dežževniki, evniki, 
žžuužželkeelke



Med popisom najdeni
3 osebki na kolovozu



Živorodna kuščarica (Zootoca 
vivipara)

skoti 3-19 živih mladičev ali odlaga jajca

Med popisom najdenih
6 osebkov



Vlažen travnik ob 
meliroacijskem jarku, 
na travi v jarku, ob 
železniških tirih v 
mešanem gozdu



Močvirska sklednica (Emys 

orbicularis)
NISMO NAŠLI NA POPISU, A TU 
ZAGOTOVO ŽIVI 
- znani 2 najdbi!
- Potrebne podrobnejše raziskave!

NAŠA EDINA DOMORODNA VRSTA 
ŽELVE,
ZELO OGROŽENA!



Pomembna najdba 
močvirske sklednice 

vzhodno od Grosupelj, 
26.5.2008 

Fotografije: Tina Pogačnik



Povabilo k posredovanju 
podatkov

- Prispevajte k boljšemu poznavanju razširjenosti plazilcev 
in dvoživk na Radenskem polju

- Fotografija živali + datum + čimbolj natančna lokacija

Podatke pošljite na info@herpetolosko-drustvo.si
ali jih posredujte Leonu Kebetu

HVALA ZA SODELOVANJE!


