
“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-pošta: info@radenskopolje.si, info@grajski-vrt.si, prenocisca.bostanj@radenskopolje.si

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

Kot smo že poročali, CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o. in TD Boštanj, tudi letošnje leto 
nadaljujemo s projektom “Pomagajmo žabicam čez cesto!”. V letošnjem letu sodelujemo z 
Zavodom Symbiosis. 
Postavitev zaščitnih ograj za dvoživke
Postavili smo jo na odseku regionalne 
ceste Malo Mlačevo – Velika Račna, saj 
prav tu prihaja, ob spomladanski selitvi 
dvoživk na mrestišča, do povoza velikega 
števila dvoživk. Ograja za dvoživke mora 
biti dovolj visoka (manj kot 50 cm), da jim 
prepreči pot čez cesto, ograja mora biti 
napeta in pri tleh zasuta z zemljo, na 15 
m razdalje se, za ograjo, vkopljejo vedra, 
ki služijo kot pasti za dvoživke. Slednja je 
potrebno dnevno prazniti.

Postavitev je potekala v večih etapah. Prvi 
del ograje smo postavili 02. marca, 2009 
in sicer v dveh odsekih po 250 metrov.
Zaradi izredne učinkovitosti ograje in 
zaradi pobude krajanov smo se odločili 
postaviti še dodatno, »provizorično« 
ograjo, ki je povezala oba odseka že prej 
postavljene ograje. 
Skupaj smo tako postavili 900 m ograje 
za dvoživke, kar predstavlja skoraj 
polovico celotnega območja, kjer dvoživke 
prehajajo cesto.

Prenašanje žab čez cesto
Že pred postavitvijo ograj smo aktivirali 
elektronski naslov zabice@radenskopolje.
si, na katerega so se nam javljali 
zainteresirani prostovoljci, ki so želeli 
pomagati pri prenosu dvoživk. Na pozive 
po medijih se je odzvalo 40 prostovoljcev. 
Oblikovali smo razpored večernega 
reševanja dvoživk na Radenskem polju in 
tako zagotovili, da je bil vedno nekdo na 
terenu, ki je reševal živali.
Uvodna akcija prenosa žab, petek, 
6.3.2009. Po krajšem predavanju o 
dvoživkah smo se vsi skupaj odpravili na 

cesto, kjer prihaja do povoza dvoživk. Dali 
smo jim napotke kako popisovati, šteti in 
prenašati živali čez cesto. Na žalost je bil 
ta večer premrzel za žabe, tako da smo jih 
videli in prenesli le malo število.

Dnevno prenašanje dvoživk
Živali smo prenašali dvakrat dnevno, 
zjutraj med 7.30 in 9.00 uro ter zvečer 
med 20.00 in 22.00 uro. Podatke smo 
beležili na opazovalne liste in jih dnevno 
vnašali v tabelo. Na opazovalne liste smo 
zapisovali podatke ulovljenih in povoženih 
živali. Po skupnem seštevku smo prišli 
do naslednjih številk: rešili smo 16713 
dvoživk, pod avtomobilskimi kolesi pa jih 
je končalo 2822.

Sodelovali pa smo tudi z otroci
V petek, 13.3.2009 in četrtek, 2.4.2009, 
so nas, na Radenskem polju, obiskali 
otroci iz Žalne in sicer vrtčevska skupina 
in prvi razred ter otroci iz podružnične 
šole Louisa Adamiča, Kopanj. Ogledali 
so si ograje, ki preprečujejo dvoživkam, 
da bi prečkale cesto, z namenom, da 
jih obvarujejo pred povozom. Videli so, 
kako se lovijo v vkopana vedra, spoznali 
žabice in jih tudi sami prenesli čez cesto, v 
mlako. Ob vsem tem pa smo se pogovorili 
o pomenu dvoživk v okolju. Pred svojim 

prihodom pa so izdelali opozorilno tablo 
za »Žabe na cesti«.

Poleg predstavitve ograj za dvoživke in 
načina reševanja teh živali, smo v mesecu 
marcu z žabico obiskali otroke enega 
izmed Ljubljanskih vrtcev, ter jim povedali 
zgodbo o žabcu Štefanu.

Odstranitev ograje za dvoživke.
V soboto, 4.4.2009, dober mesec po 
postavitvi prve ograje, smo začeli ograjo 
pospravljati. K temu nas je spodbudilo 
dejstvo, da se je selitev bližala koncu. 
V zadnjih dneh, smo v skupaj 70 vedrih 
pobrali le nekaj parov dvoživk. Poleg tega 
so se rjave žabe že začele vračati nazaj v 
svoja letna bivališča – gozd.
Podatki, ki smo jih dobili, kažejo na veliko 
potrebo po zagotovitvi trajnih ograj in 
podhodov za dvoživke na tem območju. 
Prošnjo za to, bomo naslovili na Direkcijo 
za ceste Republike Slovenije.
Ob koncu, bi se radi zahvalili vsem, ki 
so nam bili pripravljeni pomagati. To so 
krajevna enota Grosuplje Zavoda za 
gozdove Slovenije, lokalni gasilci PGD 
Račna in PGD Čušperk, Zavod Symbiosis 
ter ostali prostovoljci.

Miša Pintarič
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V dežju je največ žabi
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