
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• 04.04.2009
VELIKONOČNI SEJEM  
Kakor že nekaj let zapovrstjo tudi letos 
Turistično društvo Boštanj in CENTER 
Grajski vrt Boštanj  d.o.o. organizirata 
tradicionalni Velikonočni sejem na 
Boštanju. Pripravili bomo vrsto aktivnosti, 
katerih namen je predstavitev ljudskih 
običajev ob tem prazniku. Sejem sam pa 
je namenjen prijetnemu druženju v duhu 
pričakovanja Velike noči. Tudi letos bo 
sejem na cvetno soboto, to je 4. aprila 
2009. Na ta dan bo organizirano največ 
dogodkov in predstavitev, nekatere 
razstave pa bodo na ogled vse tja do 
Velike noči. Pridružite se nam na Boštanju 
in skupaj bomo uživali prijetnem v duhu 
prihajajočih praznikov. Vse informacije 
lahko dobite na telefonu 040 655 796 ali 
info@radenskopolje.si

•08.04.2009 TEMATSKO PREDAVANJE
Začetek predavanja bo ob 19:00, v galeriji 
Grad Boštanj. Vse informacije lahko 
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
radenskopolje.si

• 10.4.2009
TRADICIONALNA  GRAJSKA  
SALAMIADA  
bo tudi letos potekala na Grajskem vrtu 
Boštanj. Prireditev obuja lokalno trdicijo 
izdelovanja domačih salam. Obiskovalci 
bodo imeli možnost spoznati domače 
mesne proizvode, salame pa bodo lahko  
tudi poizkusili. Tisti, ki pa želite postaviti 
svoje suhomesnate izdelke na ogled pa 
lahko vse informacije dobite na telefonu 
041 919 539 ali info@radenskopolje.si,

• 18.4.2009
ČISTILNA AKCIJA NA RADENSKEM 
POLJU
Ob dnevu Zemlje (22. april) bomo na 
Radenskem polju organizirali čistilno akcijo. 
Pridružite se nam v soboto 18. aprila ob 
09:00 na Grajskem vrtu Boštanj. S seboj 
prinesite rokavice in dobro voljo, za vse 
ostalo bomo poskrbeli mi.  Vse informacije 
lahko dobite na telefonski številki 040 655 
795 ali info@radenskopolje.si,

OGRAJE ZA ŽABE
Na delu ceste med Mlačevim in Račno 
so vozniki opazili plastično ograjo, visoko 
nekaj deset centimetrov. Marsikdo se je 
vprašal, čemu služi. Prve padavine so 
prinesle pravi odgovor. Krajinski park 
Radensko polje in Zavod Symbiosis sta 
ob pomoči delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije, Krajevne enote Grosuplje ter 
članov PGD Čušperk in PGD Račna 
postavila ograjo za dvoživke!
Mnogi si predstavljajo, da živijo žabe in njih 
podobne živali vse leto v mlaki, vendar pa 
temu ni tako. Navadne krastače in rjave 
žabe večino leta preživijo v gozdu, kjer jih 
le stežka opazimo. Za razmnoževanje pa 
te živali potrebujejo vodno okolje. Zato se 
spomladi, takoj ko se temperatura dvigne 
nad 0°C in pade nekaj dežja, predramijo iz 
zimskega mirovanja in se odpravijo do iste 
vode, kjer so bile tudi same paglavci. Na 
našem območju jim pot do tja preseka zelo 
prometna cesta. Ker so živali zaradi nizkih 
temperatur in dolgotrajne otrplosti še bolj 
počasne kot v času vračanja v gozd, jih 
veliko konča pod kolesi. To zagotovo 
ne more pozitivno vplivati na naravno 
ravnovesje, ker na ta način pogine veliko 
zdravih živali, poleg tega pa ne omogoča 
vračanja snovi v naravo preko prehranske 
verige. Povožene žabe pa predstavljajo 
tudi nevarnost za voznike. 
Najboljšo rešitev predstavljajo trajni 
podhodi za dvoživke. To so betonske 
ograje, ki usmerjajo dvoživke do kanalov, ki 
so speljani pod cesto. Na ta način vse živali 
same varno pridejo kamor želijo. Postavitev 
takšne ograje je precejšen finančni 
zalogaj in zahteva dobre argumente. Da bi 
pridobili uporabne informacije, koliko, kje 

in katere dvoživke prečkajo cesto, smo na 
enem od problematičnih odsekov postavili 
začasno ograjo, ki jo bomo po končani 
selitvi pospravili.
Prvi del ograje, v skupni dolžini 500m, 
smo postavili 2. marca 2009. Ob mreži 
smo zakopali vedra, kamor padejo živali 
in počakajo, da jih prenesemo. Postavitev 
nam zagotovo ne bi uspela brez že 
omenjene pomoči gozdarjev in gasilcev. 
Prvih nekaj dni po postavitvi ograje, so 
dvoživke zaradi vlažnega vremena in višjih 
temperatur množično prečkale cesto. 
Ograje so se izkazale za zelo učinkovite, 
saj na teh delih skoraj ni bilo povoženih 
živali. 
Dvoživke bodo cesto ob ugodnem 
vremenu prečkale cesto še ves marec, 
zato smo za pomoč pri prenašanju prosili 
prostovoljce. 6. marca smo za njih pripravili 
krajše predavanje na temo problematike 
dvoživk in ceste ter jih seznanili s »črno 
točko«. Na žalost je bil ta večer za naše 
male prijatelje premrzel, tako da smo jih 
videli in prenesli le manjše število. 
Če bi nam želeli pomagati pri prenašanju 
žabic, nam pišite na zabice@
radenskopolje.si ali pokličite 040 655 795 
(Miša Pintarič). 

Lara Kastelic




