Pomoč pri prehajanju dvoživk preko
ceste na lokaciji ribnik Trebče –
20 let aktivnosti JZ KP

Dušan Klenovšek

Kozjanski park, Podsreda, 2019

UVOD
V letu 2019 smo na lokaciji ceste ob ribniku Trebče (pri Podsredi) zaposleni v Javnem zavodu Kozjanski
park že dvajsetič izvedli prenašanje dvoživk med pomladno selitvijo iz prezimovališč na mrestišče. Leta
1999 je biolog Bernard Goršak v nekaj dnevih na razdalji c. 400 m našel kar 1.500 povoženih dvoživk. In
akcija prenašanja je stekla še isto leto. Od takrat se vsako leto ob koncu zime postavi začasna ograja
ter dvakrat dnevno prenaša dvoživke preko ceste. V obe smeri, najprej k ribniku, nato v obratni smeri,
ko dvoživke odidejo v svoj kopenski habitat.

Od leta 2012 udeleženci tudi preštevajo prenesene dvoživke (po vrstah). Leta 2019 smo tako
enomesečno aktivnost izvajali že 20-tič. Naravovarstvena akcija reševanja dvoživk z najdaljšo
neprekinjeno izvedbo na območju Slovenije.
JZ Kozjanski park z več partnerji prijavlja LIFE projekt o dvoživkah preko katerega želi trajno rešiti
problem prehajanja organizmov preko ceste z izgradnjo ustreznih preprek za dostop na cestišče in
ustreznih cestnih podhodov.

Pomladna selitev dvoživk na mrestišča
Takoj, ko se v vlažnih pomladnih nočeh temperatura dvigne na vsaj 5°C, se številne dvoživke (rjave
žabe, krastače in pupki) odpravijo proti mrestiščem. Večina njih na svoji poti iz prezimovališč na
mrestišča prehodi razdaljo do nekaj kilometrov. Pri tem so pogosto prisiljene prečkati poti in ceste,
kjer zato prihaja do množičnih povozov živali. Na ta način lahko pride do ogrožanja ali celo uničenja
celih populacij dvoživk, ki so ena izmed najbolj ogroženih živalskih skupin
(http://www.ckff.si/DvoCeste/dvoceste.htm). Dvoživke hitijo z odlaganjem jajčec (mresta), saj so
paglavci v začetni fazi razvoja manj izpostavljeni plenilce. Prav tako lahko tekom razvoja do jeseni in
odhoda na zimsko hibernacijo dvoživke zrastejo do velikosti, ki omogoča preživetje zime.
Zapis iz časopisa o prvem prenašanju dvoživk l. 2000.

Leto 2000 je Center za kartografijo flore in favne (CKFF) za Ministrstvo za promet in zveze ter Direkcijo
RS za ceste izvedel projekt Dvoživke in ceste. Projekt je bil sestavljen iz dveh delov:
 ocene stanja črnih točk dvoživk na državnih cestah v RS in pripravo predloga vključitve ter
 problematike v sistem rednega vzdrževanja ter nadzora stanja državnih cest v okviru delovanja
Direkcije RS za ceste.
Narejen je pregled varstva dvoživk in varstvenih ukrepov, izjemno pomemben del projekta pa je bilo
tudi osveščanje javnosti in promocija varstva dvoživk na cestah. Determinirano je bilo 988 črnih točk –
mest, kjer prihaja spomladi do množičnih povozov dvoživk.
Zakaj je prečkanje cest tako usodno? V populaciji večine vrst dvoživk je samcev veliko več kot samic.
Zato se ti prvi odpravijo na pot. V bližini mrestišča potem čakajo na prihod samic. Predvsem pri
navadni krastači poznan prizor prenašanja samca s strani samice nastane zaradi tega, ker samec ne želi
niti za trenutek zapustiti samice. Le tako si poveča možnosti, da bo prav on oplodil njena jajčeca. Da bi
samci povečali možnost opažanja samice jih čakajo na predelu z najboljšim pregledom nad terenom. In
ravne ceste so zato idealne. Samci ne prečkajo ceste, temveč na njej čakajo samice. Zato lahko tudi
redek nočni promet naredi veliko morijo med čakajočimi samci.
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Na 6.463 km državnih cest je bilo do zaključka projekta zbranih podatkov o 988 črnih točkah (478 km), kjer prihaja do
povozov dvoživk (http://www.ckff.si/DvoCeste/dvoceste.htm, leta 2000).

Trasa ograj na obeh straneh ceste Podsreda – Bistrica ob Sotli (karta: Atlas okolja)
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OGROŽENOST IN VARSTVENI STATUS DVOŽIVK
Dvoživke veljajo v svetovnem merilu za ogroženo živalsko skupino. Znanstveniki predvidevajo, da so
vzroki ogrožanja naslednji:
 izguba in fragmentacija habitatov;
 intenzifikacija kmetijskih dejavnosti;
 melioracije in regulacije voda;
 ceste in promet;
 povečanje ultravijoličnega (UV) sevanja;
 onesnaževanje voda (pesticidi, umetna gnojila, kisli dež);
 vnos tujerodnih konkurenčnih vrst in plenilcev ter
 patogeni organizmi in paraziti.
Z vsemi temi problemi se srečujemo tudi v Sloveniji. Vzroki za izginjanje in fragmentacijo habitatov
dvoživk pri nas so predvsem naslednji:
 nenadzorovana urbanizacija, predvsem razpršena poselitev;
 spremembe v kmetijstvu (uvajanje novih tehnologij, intenzifikacija proizvodnje, vnos
pesticidov in gnojil v tla in podtalnico, melioracije, komasacije in podobni posegi);
 razvoj infrastrukture (ceste, železnice, daljnovodi) in promet;
 regulacije vodotokov in protipoplavne ureditve njihovih poplavnih območij, čiščenje in
izsekavanje vegetacije na bregovih in v varovalnem pasu vodotokov;
 sprememba rabe oz. "sanacije" ter ureditve naravovarstveno pomembnejših mrtvic,
gramoznic in glinokopov (intenzivno ribogojstvo, športno ribištvo, rekreacija);
 zasipavanje in izsuševanje mokrišč oz. t.i. "ničvrednih območij" (sprememba namembnosti
zemljišč za ekonomski razvoj in kmetijstvo);
 nevzdrževanje, zaraščanje in uničevanje mlak in kalov, predvsem na kraških območjih, zaradi
prenehanja njihove tradicionalne rabe;
 odstranjevanje mejic in drugih podobnih struktur v krajini, ki delujejo kot selitveni koridorji;
 uvajanje ali spontano naseljevanje tujerodnih in invazivnih živalskih in rastlinskih vrst;
naseljevanje rib v stoječe vode (predvsem kale in mlake, gramoznice) ter v potoke v izvirnih
območjih v t.i. pasu brez rib (z zajezitvami potokov v izvirnih območjih je omogočena načrtna
ali spontana naselitev rib);
 onesnaženje voda;
 ceste in promet na njih - ob selitvah morajo dvoživke mnogokrat prečkati ceste, kjer prihaja do
množičnih pomorov - take "črne točke" so lahko usodne za celotne krajevne populacije.

Iz navedenih razlogov so na območju Slovenije vse dvoživke uvrščene na Rdeči seznam dvoživk
(Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l. RS 82/2002) in
zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS 46/2004; 109/2004).

4

VRSTE MED AKCIJO PRENAŠANJA OPAŽENIH DVOŽIVK
V 20 letnem času prenašanja dvoživk v času pomladne selitve na mrestišča na lokaciji ribnika Trebče je
bilo opaženih šest vrst dvoživk.
Navadna krastača (Bufo bufo)
Najbolj pogosto opažena in prenesena dvoživka je navadna krastača. Njena selitev se začne z
nekajdnevnih časovnim zamikom za sekuljo in rosnico.

Samčka navadne krastače na poti k mrestišču, 2.marec 2019.

Mnogi ljudje imajo do krastač predsodke, ki so pogojeni z vzgojo v prvih letih življenja. »Krastava« in
»sluzasta« koža ter vraža o tem, da nas »polulajo« in potem dobimo enako kožo kot jo imajo one. Tudi
barva doprinese nekaj k nepriljubljenosti – zelo podobna, a drugače obarvana zelena krastača je takoj
deležna pozitivnih reakcij.
Preko ceste preneseni samčki se vračajo v smeri ceste, saj gredo nasproti samičkam. V kolikor ne bi
bilo ograje tudi na notranji strani bi samčki čakali samice na cesti (boljši pregled) in bi bili povozi
številni.
Samica svoj vrvičast mrest preplete med korenine obvodnega drevja ali potopljene meje. Črni paglavci
se kasneje v velikem številu zadržujejo v toplejši plitvi vodi ob obali. So tudi edina vrsta paglavcev, ki jih
v ribniku prisotne ribe ne plenijo. Verjetno je to glavni razlog, da številčno daleč presegajo številčnost
ostalih prisotnih vrst dvoživk.
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Paglavci navadne krastače v plitvini.

Rjave žabe (Rana sp.)
Predstavnici rjavih žab, ki mrestijo na območju ribnika Trebče, sta sekulja (Rana temporaria) in rosnica
(Rana dalmatina). Ločevanje med njima je za večino vključenih v akcijo prenašanja prezahtevno
(prezamudno), zato beležimo le njihovo skupno število.

Svatujoče sekulje (samci z modrikasto obarvanimi grli) med že odloženimi mresti

Da sta na lokaciji prisotni obe vrsti dokazujejo mresti. Pri njih je ločevanje med vrstama enostavno.
Mresti sekulje so odloženi skupinsko, mresti rosnic pa posamično.
Paglavci sekulje in rosnice v ribniku težko preživijo, saj so iskan plen s strani vstavljenih ribjih vrst. Žal v
ribniku, z izjemo manjšega sestoja širokolistnega rogoza, ni razraslih rastlinskih makrofitov med katere
bi se paglavci lahko skrili.
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Mrest rosnice je običajno pritrjen okoli rastlinskih stebel in vejic

Paglavci rjavih žab niso črni kot krastačji.
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Navadni pupek (Lissotriton vulgaris)
Večino leta preživi na kopnem, kjer običajno uporablja več skrivališč.

Samica navadnega pupka med odmrlimi ostanki rastlinja v plitvini.

V vodo se vrača marca in v njej živijo v obdobju parjenja vse tja do junija. Izbirajo bolj ali manj stalne,
majhne do srednje velike stoječe ali počasi tekoče vode brez rib. S plenilskimi ribami lahko sobivajo v
tistih vodah, kjer imajo na voljo plitvejše predele z več vodnega rastlinja, kjer najdejo ustrezna
skrivališča. V vodi so najbolj aktivni ob zori in mraku, ko je parjenje najbolj intenzivno. Samica v nekaj
tednih po parjenju odloži od 200 do 300 jajc, ki jih vsako posebej zavije v list vodne rastline.

Samec navadnega pupka v času svatovanja
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Planinski pupek (Ichthyosaura alpestris)
Planinski pupek lahko med vsemi pupki živi najvišje (do 2000 nad morjem), vendar je razširjen in
pogost tudi v nižjih legah. Pojavlja se v raznolikih vodah - mlakah, jezerih in jarkih, redkeje v počasnih
potokih - ki so lahko globoke ali plitve, pogosto pa so hladne, senčne in z malo rastlinja. Na območju
Kozjanskega parka ga opazimo v mlakah kolesnic na gozdnih potek do vrha Bohorja (1000 m) kot tudi v
jarku vlažnega travnika pri Lesičnem (300 m).

Samec planinskega pupka v plitvini, ki je poraščena z algami.

V nižjih predelih se odrasli osebki selijo na mrestišča že februarja in ostanejo v vodi vse do jeseni.
Običajno se zadržujejo pri dnu in so v glavnem aktivni zjutraj in zvečer. Njihovo prisotnost opazimo ko
priplavajo na površje vdihniti zrak. Svatujoči samčki so barvitejši, pogosto svetlo modrih odtenkov po
hrbtu. Samice so nevpadljivih barv kar jim koristi pri izogibanju plenilcem.

Samica planinskega pupka značilnega vzorca barv ter polna jajčec.
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Navadni močerad (Salamandra salamandra)
Pojavlja se v različnih senčnih in vlažnih habitatih, večinoma v listnatih in mešanih gozdovih, kjer se
skriva pod odmrlim lesom ali kamni, v luknjah ob koreninah dreves ali v drugih razpokah in špranjah.
Pogosto se zadržuje v bližini potokov in manjših mlak, bogatih s kisikom, kamor odlagajo ličinke.

Odrasli močeradi ves čas prežive na kopnem.

Odrasli živijo skoraj izključno na kopnem, kjer se tudi parijo. Ličinke se razvijajo v telesu samice tudi do
več kot šest mesecev. Samica nato odloži nekaj deset ličink v tolmune manjših gozdnih potokov. Izlegle
ličinke imajo že dobro razvita oba para okončin in peresaste škrge. Pred preobrazbo, ki poteka v vodi,
so običajno velike okoli 6 cm, tiste, ki prezimijo, pa zrastejo tudi do 8 cm. Odrasli so aktivni predvsem
ponoči in po dežju, ko je zrak dovolj vlažen, večji del dneva preživijo v skrivališčih. Navadni močeradi so
dolgoživi, običajno živijo več kot 20 let. Na območju ribnika opaženi primerki predvsem v pritoku.

Ličinka s škrgami v mirnem odseku potoka.
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CILJI PRENAŠANJA DVOŽIVK
Osnovni cilj vsakoletnega prenašanja dvoživke preko ceste je v prvi vrsti ohranitev čim večje populacije
teh ogroženih živalskih vrst. Kar polovica potencialnega območja kopenskih habitatov (torej tudi
dvoživk) se nahaja na drugi strani ceste.

Postavljanje ograje na obeh straneh ceste pri ribniku Trebče pred začetkom pomladne selitve dvoživk

Pomemben cilj akcije je seznanjanje odraslih in šolske mladine o dvoživkah, njihovih značilnostih,
načinih ogrožanja ter možnostih povečati možnosti njihovega preživetja. Zato vsako leto na akcijo
povabimo parkovne osnovne šole – Kozje, Lesično in Bistrica ob Sotli. Tako učenke/ci vsake generacije
doživijo stik z dvoživkami, se znebijo strahu in vraž o njih ter spoznajo njihov pomen za naravo in
človeka.

Učenki prvič brez predsodkov s krastačo v rokah.
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Predvsem OŠ Kozje z učiteljico naravoslovja, ga. Lidijo Čepin, so redni gosti, ki svoje akcije izvajajo že
povsem samostojno. Naučeno skušajo uporabiti še na drugih lokacijah. V letu 2019 so tako reševali
mreste rosnice iz mlake, ki je na obrobju Kozjega nastala v brazdi njive.

V mlako v brazdi njive ujeti mresti sekulje.

Vsako leto se akciji priključijo posamezni otroci še iz drugih šol (Podčetrtek) in njihovi starši. Večkrat so
v akciji sodelovali tudi člani/ce Kozjanskega gobarskega društva iz Kozjega. Prvič s strahom in
negotovostjo, ki je pa sta izginila že po nekaj minutah. Občasno sodelujejo v akciji tudi dijaki in
študentje Šolskega centra iz Šentjurja (smer naravovarstvo). Ga. Jolanda Pirš je v l. 2018 svoj študij na
omenjeni šoli končala z zagovorom diplomske naloge »Dvoživke na območju ribnika Trebče v
Kozjanskem regijskem parku«. Pomagali smo ji s somentorstvom (Dušan Klenovšek). Akcijo so spoznali
tudi planinci Zasavskega meddruštvenega odbora, ki so nas obiskali dvakrat.
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REZULTATI AKCIJ DO L. 2019
V letu 2014 je bilo prenesenih 5.350 dvoživk. Najbolj številne so bile navadne krastače (5.281), poleg
62 rjavih žab ter 3 planinski in 4 navadni pupki. Akcija prenašanja je potekala med 27. februarjem in 1.
aprilom 2014. Višek števila prenesenih je bil med 16 in 10. marcem.
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Graf 1: Število prenesenih navadnih krastač, 2014

Samica planinskega pupka skupaj z rjavima žabama v vedru za prenašanje.
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V l. 2015 je akcija prenašanja trajala med 16. marcem in 3. aprilom, preneseno pa je bilo 8.732 dvoživk
(8.710 navadni krastač, 17 rjavih žab in 5 planinskih pupkov). Pozen začetek je bil povezan z
neugodnim vremenom. Majhno število prenesenih rjavih žab pa priča, da je bil višek njihove selitve
spregledan. 16. marca je bil zaradi velike spremembe vremena (dež in otoplitev) največji dnevni
prenos dvoživk – kar 3.584. Tudi v tem letu so rjave žabe selitev opravile v manj ugodnih razmerah
pred postavitvijo ograje. Zaradi kasnejšega začetka je bila selitev z enim samim viškom.
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Graf 2: Število prenesenih navadnih krastač, 2015

V l. 2016 je akcija prenašanja trajala med 17. februarjem in 28. marcem. Preneseno pa je bilo 6.566
dvoživk (6.520 navadni krastač in 46 rjavih žab). Dolgotrajnost poteka selitve je povezana s toplim
februarjem in kasnejšimi tremi ohladitvami. Te so selitev zelo zavlekle.
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Graf 3: Število prenesenih navadnih krastač s tremi prekinitvami, 2016.
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V l. 2018 je akcija prenašanja trajala med 15. marcem in 10. aprilom. Preneseno pa je bilo 5.740
dvoživk (5.527 navadni krastač in 213 rjavih žab). Značilni sta bila dve obdobji živahne selitve, med
njima pa je bilo obdobje prehladnega vremena s temperaturami do -5°C ter sneženjem (20.3.2018).
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Graf 4: Število prenesenih rjavih žab, 2018
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Graf 5: Število prenesenih navadnih krastač, 2018

Pri obeh grafih sta opazna dva viška, le da je ta pri rjavih žabah glavni val prej, pri navadni krastači pa
kasneje. Podatki potrjujejo podatek, da pomladno selitev na mrestišča opravijo rjave žabe praviloma
prej kot navadne krastače.
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REZULTATI AKCIJE V L. 2019
V letu 2019 je akcija prenašanja dvoživk potekala dvakrat dnevno med 2. in 31. marcem. Značilnost so
bile visoke dnevne temperature (celo med 15 in 20°C, graf) v kombinaciji z zelo nizkimi nočnimi (le
dvakrat kratko obdobje s temperaturami nad 5°C). Dodatno je selitev zadrževalo še zelo suho vreme v
večjem delu časa.
Skupaj je bilo v tem času v obe smeri prenesenih 4.244 navadnih krastač, 287 rjavih žab (rosnica in
sekulja) ter dva navadna pupka.
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Graf 6: Najnižja in najvišja dnevna temperatura v času trajanja prenašanja dvoživk, 2019
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Graf 7: Število prenesenih navadnih krastač, 2019

Primerjava dnevnih temperatur in števila prenesenih navadnih krastač kaže pomemben vpliv nočne
temperature. Velja namreč, da njihovo selitev vzpodbudi poleg vlažnega vremena nočna temperatura
nad 5°C. Prvi višek je bil 7.3., ob prvih nočnih temperaturah nad to mejo. 16. 3. je nastopilo drugo
toplejše obdobje – v tem času se je začela že tudi selitev nazaj v kopenski habitat. Prekinile so ga nizke
temperature in sneženje (18.3.).
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Nenadna ohladitev s sneženjem je presenetila krastače na selitvi – v zasneženem vedru, 18.3.2019

Tretji višek je bil pri nižjih temperaturah – verjetno vzpodbujen z visokim dnevnimi (15 do 20°C) in
poznim datumom. Precej nižje število prenesenih dvoživk v primerjavi s prejšnjimi leti je verjetno
posledica suhega in v nočnem času hladnega vremena. Verjetno mnoge dvoživke zato sploh niso
opravile poti na mrestišče.

Tudi to se zgodi – pomladanski sneg začasno ustavi selitev, splužen sneg delno uniči ograjo (l. 2013)
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DRUGE OPAŽENE VRSTE MED PRENAŠANJEM DVOŽIVK
Vsako leto med izvajanjem akcije v vedrih najdemo tudi druge vrste živali. Med sesalci so to predvsem
voluharice. Občasno ob nočnem iskanju hrane vzdolž ograje zaidejo v vedra, kjer potem ostanejo do
jutra v družbi dvoživk. Običajno brez posledic preživijo neljub dogodek.

Voluharica prihaja iz vedra, v katerega je zašla med nočnim iskanjem hrane, marec 2017

V zimi 2018/19 smo na območju ribnika zaznali prisotnost evropskega bobra (Castor fiber). V izlivnem
delu potoka je podrl več debel vrbe ive (Salix caprea) ter pojedel lubje iz tanjših poganjkov. Opaziti je
bilo tudi vhodni del začasnega rova na vzhodnem delu ribnika.

Podrte vrbe na robu ribnika Trebče, 18.3.2019
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Bober je na Bistrici prisoten že več kot pet let, vendar ne na tem odseku. Brežino struge pretežno
obraščajo črne jelše (Alnus glutinosa) in ne vrbe, katerih lubje predstavlja glavnino zimske prehrane.
Kamnita brežina struge in prehiter tok so dodatni razlogi, da se bober do sedaj tu ni zadrževal.
Letošnje zadrževanje je verjetno posledica začasnega zadrževanja posameznega bobra, verjetno
osebka, ki išče primeren odsek Bistrice za stalno naselitev.

Bober za naselitev potrebuje miren tok vode.

Med mresti sekulj smo v preteklih letih opazovali tudi pijavke. Praviloma med jajčeci v mrestih rjavih
žab sekulj. Verjetno iščejo primeren plen – mlade paglavce žab.

Pijavke med mresti sekulje
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Številčnejša pa so opažanja hroščev. V primeru toplejšega vremena so v tem času že zelo aktivni in
pogosto zaidejo tudi v vedra. S pomočjo g. Jožeta Broderja smo večino njih determinirali po posnetih
fotografijah.

Množica hroščev različnih vrst, ki so zašli v vedra ob ograji.

Med najbolj pogosto ujetimi vrstami hroščev so rilčkarji, lepenci in krešiči. Rilčar vrste Mecaspis
alternans (Herbst,1795) je omembe vredna najdba za Slovenijo. Vrsta sicer živi v večjem delu Evrope,
na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. Opaženih je bilo več osebkov.

Rilčkar vrste Mecaspis alternans
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Med krešiči vsako leto prevladujejo veliki bakreno obarvani Carabus ulrichi, pa tudi usnjati krešiči
(Carabus coriaceus) niso tako redki – tako odrasli kot njihove ličinke.

Krešiča podvrste Carabus ulrichi ssp.stussineri

Največjo naravovarstveno vrednost pa ima sigurno najdba močvirskega krešiča (Carabus variolosus), ki
je kvalifikacijska vrsta območij Nature 2000. Ujel se je 6.6.2016 v vedro, ki smo ga pustili po akciji
prenašanja dvoživk prav z namenom inventarizacije hroščev. Gre za prvo najdbo te vrste na ožjem
območju ribnika.

Močvirski krešič (Carabus variolosus ssp.nodulosus) na območju ribnika Trebče
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Pojavlja se v gozdovih, ki so zamočvirjeni ali prepredeni s počasi tekočimi potoki ali stoječo vodo.
Odrasle hrošče lahko najdemo pod gladino vode, kjer lahko preživijo daljše časovno obdobje ne da bi
prišli na površino po novo zalogo zraka.

Črnivec (Opatrum sabulosum) ob namnožitvi lahko povzroči tudi škodo (objedanje stebelc in korenin).

Krešiča vrste Pterostichus melas in lepenec Chrysolina varians
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Na vejah obrežne zarasti, ki sega nad vodno gladino se v toplih dnevih lahko opazijo tudi kače. Do
sedaj sta bili opaženi belouška (Natrix natrix) in kobranka (Natrix tesselata). Obe vrsti je značilno
pojavljanje ob vodi. Kobranka tudi slovi kot naša najbolj vodna kača. Slednjo ljudje velikokrat
zamenjujejo s strupenim gadom (Vipera berus), ki pa ga v teh krajih ni.

Tudi deset kobrank sev toplem dnevu zbere skupaj nad vodno gladino

V plitvi vodi belouška išče žabe ali njihove paglavce ter manjše ribe.
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DRUGE AKTIVNOSTI PARKA NA OBMOČJU RIBNIKA TREBČE
Vsako leto v poletnem času na območju ribnika Trebče organiziramo odstranjevanje invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst. Poleg pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia), katere odstranjevanje je
zakonsko obvezno, odstranimo še japonski dresnik (Fallopia japonica) ter orjaško zlato rozgo. V akcijo
smo vključeni zaposleni v javnem zavodu ter (odvisno od časa odstranjevanja) tudi udeleženci
avgustovskega naravoslovnega tabora za osnovnošolske otroke. Vse, ki omenjenih vrst še ne poznajo
jih naučimo prepoznavanja – da ne pride do zamenjav s podobnimi vrstami ter odstranjevanja
nepravih rastlin. Predvsem pri žvrklji (ambroziji) je velika možnost zamenjave s fenotipsko podobnim
avtohtonim navadnim pelinom (Artemisia vulgaris).

Akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Ambrozija (pelinolistna žvrklja) tik pred cvetenjem.
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Vizija za prihodnost
JZ Kozjanski park si prizadeva za trajno rešitev prehajanja dvoživk preko ceste na odseku ribnika
Trebče. Zato je kot partner vključen v priprave projekta LIFE (odločitev o izboru bo v l. 2019), znotraj
katerega naj bi se na tem odseku ceste uredili trajni podhodi. S tem ne bi bile več potrebne aktivnosti
za vsakoletno prenašanje.

Primer trajne rešitve podhoda za dvoživke na območju ribnika Loke pri Zavratcu (Občina Sevnica)

Viri
http://www.ckff.si/projekti/interreg/problematika.php?lang=si&p=1
http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_lissotriton_vulgaris.php
http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_salamandra_salamandra.php

http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=393
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/38615
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2386
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