
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• 08.02.2009
III. POHOD PO PREŠERNOVI POTI  
Zveza kulturnih društev Grosuplje,  
Univerza za tretje življenjsko obdobje in  
Kulturno društvo račna vabita na III. pohod 
po Prešernovi poti. Pohod se bo začel ob  
08:30 pred Kulturnim domom v Grosuplju. 
Ob 11:00 pa bo pred cerkvijo na Kopanju 
kulturni program. Več informacij dobite na 
telefonu 01 786 4028 ali www.kultura.si 
ali na Turistično društvo Kopanj (ga. Olga 
Gruden telefon 051 262 707),

•11.02.2009 TEMATSKO PREDAVANJE
ZAČELA SE BO...       ŽABJA SVATBA

Temperature se polagoma že dvigujejo in 
naznanjajo prihajajočo pomlad. S pomladjo 
s prebudijo tudi dvoživke. Na  predavanju 
bomo pobliže spoznali ta bitja, in njihove 
navade. Predvsem pa bo predavateljica 
predstavila težave, ki jih imajo dvoživke 
na Radenskem polju. Poleg težav pa 
tudi rešitve, ki jih nameravamo izpeljati 
v letošnjem letu in s tem pomagati 
dvoživkam in ljudem. Dvoživkam varen 
prehod ceste, ljudem pa varnejšo vožnjo. 
Začetek predavanja bo ob 19:00, v galeriji 
Grad Boštanj. Vse informacije lahko 
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
radenskopolje.si

•11.03.2009 TEMATSKO PREDAVANJE
OHRANJANJE OGROŽENIH PTIC NA 
PODEŽELJU
Mozaičnost kmetijske kulturne krajine v 
Sloveniji zagotavlja ugodne življenjske 
prostore za redke in ogrožene vrste ptic. 
Ekstenzivno obdelane njivske površine, 
visokodebelni sadovnjaki, travniki in pašniki z 
mejicami, grmovjem in posamičnimi drevesi 
so prednostne usmeritve evropske kmetijske 
politike, ki podpira kmeta kot upravljavca 
podeželskega prostora in ne zgolj kot 
proizvajalca za trg. Predstavljene bodo 
ekološke zahteve ptic, osnove ekološkega 
omrežja Natura 2000 ter pomen ohranjanja 
narave za ljudi. Začetek predavanja bo 
ob 19:00, v galeriji Grad Boštanj. Vse 
informacije lahko dobite na telefonu 040 
655 796 ali info@radenskopolje.si

• marec 2009
TEČAJ OBREZOVANJA SADNEGA 
DREVJA
V Galeriji Grad Boštanj bo potekalo 
teoretično predavanje o obrezovanju, ki 
mu bo sledil praktični prikaz rezi sadnega 
drevja. Največje število prijavljenih na tečaj 
je 20 slušateljev. Vse informacije lahko 
dobite na telefonu 040 655 795 ali info@
grajski-vrt.si, več na www.radenskopolje.si 
ali www.grajski-vrt.si

POSTAVILI BOMO OGRAJE 
ZA ŽABE

Prostovoljke pri delu

foto: Leon Kebe

Tudi letošnje leto nadaljujemo s projektom 
»Pomagajmo žabicam čez cesto«. V 
lanskem letu smo želi predvsem 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. Letos pa 
bomo pred povozom rešili večje število 
dvoživk. Dobili bomo natančnejše 
podatke o številčnosti ter vrstni 
pestrosti dvoživk na Radenskem polju.

Zavod Symbiosis nam je priskrbel 500 m 
mrež za žabe. Postavili jih bomo konec 
zime, pred žabjo selitvijo iz zimskih 
bivališč na letna bivališča. Mreže bomo 
nameščali na odsekih regionalne ceste 
Veliko Mlačevo – Račna. Žabe  bomo 
dnevno nosili čez cesto in jih popisovali.

Ob sami postavitvi mrež in pri dnevnem 
prenosu in popisu dvoživk bomo 
potrebovali pomoč prostovoljcev. Zato 
pozivamo vse, ki ste nam pripravljeni 
pomagati, da nam svoje podatke 
pustite na zabice@radenskopolje.si
                                        

Miša Pintarič
Rešene žabice
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ZIMSKO ŠTETJE VODNIH PTIC

Labodi na Radenskem polju

foto: Tina Mikuš

V bodočem Krajinskem parku Radensko polje smo se pridružili   
mednarodni akciji zimskega štetja vodnih ptic. Vsako leto se vsak  tretji 
vikend v januarju opazovalci ptic iz več kot 150 držav sveta, odpravijo 
na teren in poskušajo prešteti čim več ptic na vodnih površinah.
Zaradi večinoma zaledenelih površin na Radenskem polju letos ni bilo veliko 
ptic. Vseeno pa nismo odšli razočarani, saj smo skozi objektiv teleskopa 
lahko opazovali osem labodov, ki so elegantno plavali po vodnih površinah. 
Razveselile so nas tudi velike bele in sive čaplje ter nekaj rac mlakaric.


