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VGaberje podGorjanci nekega dne stopi Ljubljančan in zavpije: »Slišal sem, da steDolenj-
ci zelo odporni pivci, sam pa sem prepričan, da ste navadne reve. Tako prepričan sem, da
grem stavit, da nihče med vami ne more spiti štiri litre cvička na eks, drugega za drugim.
Če komu uspe, mu dammilijon tolarjev.«
Vsa gostilna obstane vmolku. Nihče se ne prijavi, le enmož celo odide iz gostilne, kot da je
v zadregi. Ljubljančan zadovoljen sede in naroči pijačo. Pol ure pozneje se možakar, ki je
odšel, vrne. Stopi do Ljubljančana in ga potrka po ramenu:
»Posluj, a tvoja stava še velja?«
Ljubljančan prikima in kelnarci naroči, naj postroji štiri litre cvička.
Dolenjec zagrabi prvi liter in ga kot za šalo eksa. Rojaki ga na ves glas spodbujajo. Litri se
praznijo drug za drugim, dokler v grlo ne zlije še iz zadnjega.Gostilna je v ekstazi, Ljubljan-
čan osupel sede in junaku izroči milijonček. Toda nekaj ga vseeno tare:
»Oprosti, ker te tole sprašujem, ampak zanimame, kam si izginil za tiste pol ure?«
Dolenjček, kot bi že malo pozabil:
»Ah, to. V sosednjo gostilno sem šel preverit, ali res zmorem.«

Fo
to

:G
riš

a
Pl

an
in

c

Predsodkov, zakoreninjenih globoko v človekovi podzavesti, niti najtehtnejša protiutež
ne spreobrne zlahka in čez noč. Stereotip o strupeno zvitih in nevarnih kačah traja men-
da že od Eve in Adama. Na Kranjskem so v začetku prejšnjega stoletja uprizorili lov, ki
je vzel skoraj 25.000 slovenskih kač! To so bili gadi pa tudi negadi, goži, ki so poleg ga-
dovskih strupenjač nestrupena družina kač, ki lazi po naših tleh. Čeprav so zdaj že dolgo
na tako imenovanem rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst in v Sloveniji že 50 let ni
bilo smrtnega primera zaradi ugriza kače, je naš odnos do njih še vedno odklonilen, celo
sovražen. O tem pišemo na straneh od 42 do 45. Seveda tudi o najhitrejši, najredkejši
kači in tisti, ki ima zaradi podobnosti z razvpito zvezdnico največ težav.
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zadnjih petdesetih letih pri nas ni bilo niti
enega smrtnega primera zaradi ugriza stru-
pene kače. Pa vendar se je prav v zadnjih pet-
desetih letih število kač na našem ozemlju
najmanj prepolovilo, ocenjuje Staša Tome
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je
pri nas edina zaposlena za preučevanje slo-
venskih plazilcev.

Še v začetku 20. stole-
tja je kranjski deželni
zbor razpisal lov na
strupenjače, v kate-
rem so pokončali na-
tančno 23.371 kač,
med temi dobro tretji-
no nestrupenih. V za-
četku 21. stoletja jih
vse močneje ogrožajo
zlasti posegimoderni-
zacije in urbanizacije
ter posledično izgi-
njanje njihovih habi-
tatov (življenjskih
prostorov). Resda so z
Uredbo o zavarovanju
ogroženih živalskih

KAČE SIKAJO
OD MAJA DO
SEPTEMBRA

Prišel je čas počitniškega romanja v neokrnjeno
naravo, v hribe in namorje. Prav tam živi precej naših
kač, DUŠAN MALOVRH je iz slovenskega legla izbrskal
nekaj resnic in nekaj stereotipov o kačji zalegi. O
površnem zamenjevanju strupenjač z nestrupenimi
kačami, o tem, da je človeku mnogokrat nevarnejši
protistrup. Kače človeka ugriznejo le v skrajni sili.
Lahko se nanj tudi podelajo.

K ogar je pičila kača, se boji še zvite vrvi.
Kako resničen ljudski rek, če pustimo
ob strani dejstvo, da kačja zalega, kot

tudi radi po ljudsko sikamo, ne piči, temveč
ugrizne.
V Sloveniji je zelo malo ugrizov strupenjač
in ti se praviloma končajo z bolečo oteklino.
Brez hujših posledic za človeka, skratka. V

(NE)STRUPENO

vrst v Sloveniji zavarovane vse vrste dvoživk
(razen navadnega močerada) in vse vrste
plazilcev na območju Slovenije, Pravilnik o
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst na rdeči seznam pa opredeljuje stanje
njihove ogroženosti, vendar se zdi, da je črka
zakona le mrtva kača na papirju.
Tudi strokovnjaki namreč potrebujejo za
znanstveno delo, med katerim bi utegnili
vznemirjati kače, posebno dovoljenje mini-
strstva za okolje, prostor in energijo, ki gaBelica je med našimi najredkejšimi.
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morajo obnavljati vsako leto. Potemtakem je
kar nekaj birokratskih ovir pri seznanjanju
ljudi z resnico o kačah in njihovih značilno-
stih v naravnem okolju.
Kakor koli obrnemo, kače, strupene gor ali
dol, ostajajo zakoreninjeno osovražena ži-
valska skupina. O tem ni treba izgubljati be-
sed. So res izgubljene tudi naše kače?
Enajst ožigosanih. Slovensko ozemlje je do-
kaj majhno, a biološko zelo raznovrstno. Po
njem leze in gomazi enajst vrst kač, med nji-

mi so samo tri strupe-
ne. Vse spadajo v dru-
žino gadov, latinsko
Viperidae: modras
(Vipera ammodytes),
navadni gad (Vipera
berus) in laški gad
(Vipera aspis). Slednji
je ena izmed najbolj
redkih kač pri nas, saj
po podatkih živi samo
na pobočjih kobari-
škega Stola v breginj-
skem kotu, kjer pote-
ka tudi vzhodna meja
njegove razširjenosti.
Ti kraji so še posebno
zanimivi tudi zato,
ker tu sobivajo vse tri
omenjene vrste iz družine gadov, kar je tudi
za Evropo prava redkost, če ne celo edin-
stven primer.
Izjemno redke so tudi nekatere nestrupene
kače, vse spadajo v družino gožev (Colubri-
dae); od osmih vrst, kolikor jih je v Sloveniji,
so najbrž na robu (lokalnega) izumrtja pro-
gasti gož, mačjeoka in
tudi belica. Progasti
gož (Elaphe quatuor-
lineata) je naša najve-
čja kača, zraste do 260
centimetrov (za pri-
merjavo: modras, na-
ša največja strupnja-
ča, ne preseže 110
cm). Belica (Coluber
gemonensis) je redka,
njene mladiče lahko
zamenjamo z mladiči
črnice (Coluber viridi-
flavus), naše najhi-
trejše kače, kot odrasli
pa ju z lahkoto loči-
mo. Mačjeoka ali čr-
nostrel (Telescopus
fallax) pa je morda
najredkejša kača pri
nas. Po dolgih letih
iskanja so jo povsem
po naključju znova
opazili med prečka-
njem ceste pri Luciji,
kar ni nič nenavadne-
ga, saj je dejavna
predvsem ponoči.
Pravzaprav gre za
strupeno kačo, ki pa
ima strupnike globje v
ustni votlini in plen

zastrupi med požiranjem. Zato njen ugriz ni
prav nič nevaren za človeka in tudi njen
strup je šibkejši kot pri drugih naših strupe-
njačah.
Od maja do septembra. Griša Planinc, absol-
vent biologije in eden od bolj zagnanih čla-
nov slovenskega društva za preučevanje

Razburjena belouška ne pokaže zob, ampak nastavi lička!

Če srečamo modrasa, ga modro pustimo pri miru!

Strokovni prijem

[ Societas herpetologica slovenica — društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, gsm: 040/322-449 ]
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dvoživk in plazilcev (Societas herpetologica
slovenica, ustanovljeno leta 1996), denimo,
že petnajst let stika za dvoživkami in plazilci.
V sezoni preživi v iskanju ali popisovanju na
terenu skorajda vsak konec tedna. Za prave-
ga herpetologa (preučevalca dvoživk in pla-
zilcev) traja sezona od maja, ko se kače ak-
tivno parijo, do oktobra, ko nekako poberejo

šila in kopita ter se sti-
snejo na zimsko spa-
nje pod zemljo. Pa
vendar si v vseh teh le-
tih hoje za kačami ni
mogel ogledati niti
enajst slovenskih vrst!
»Štirih v Sloveniji v
naravnem okolju še
nisem videl: laškega
gada, belice, progaste-
ga goža in mačjeoke.«
Ampak Planinc se ne
razburja, kajti, če
morda niste vedeli:

kače so bitja, ki ponavadi živijo solitarno, ne
v skupinah. Zborujejo lahko v času prezimo-
vanja, parjenja in odlaganja jajc, zato boste v
naravi praviloma ugledali zgolj posamezne
osebke.

Popisovanje sloven-
skih kač je zelo zah-
tevno in mučno, saj je
trenutno pri nas kve-
čjemu deset ljudi,
usposobljenih za ta-
kšno početje. Članov
Societas herpetologi-
ca slovenica je sedem-
deset (medtem ko je
na primer članov
Društva za opazova-
nje in preučevanje
ptic več kot tisoč).
Zbirajo podatke o raz-
širjenosti dvoživk in
plazilcev v Sloveniji, kar je osnova za oceni-
tev velikosti in številčnosti populacij. Kot
mentorji sodelujejo člani tudi na številnih
raziskovalnih taborih in redno organizirajo
delavnice, predavanja in terenske izlete. Ker
je herpetologov malo in zaradi kroničnega
pomanjkanja denarja, ne morejo opravljati
tako imenovanega monitoringa. Gre za po-
pisovanje, kakršnega poznajo v razvitejših
državah. Skupina popisovalcev periodično
preverja navzočnost in pogostnost določene
vrste na nekem območju.

Podela se na nas. Zelo trdovraten stereotip o
kačah je, da napadajo človeka. To ne drži.
Kača ob srečanju zbeži, šavsne samo, če ni-
ma izhoda, zato ji pustimo oditi, če že sami
nočemo storiti koraka vstran ali nazaj.
Osnovna strategija kače je torej pobeg, z
ugrizom se brani le izjemoma, saj je zanjo ta-
kšna obramba naporna, strupenjače pa tako
tudi tratijo strup, ki ga potrebujejo za uspe-
šno plenjenje.
Od ugrizov je najnevarnejši modrasov, a
niti njegov za odraslega in zdravega člove-

Nenevarni progasti gož je največja kača na slovenskih tleh.
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[ Kače ne napadajo ljudi, ampak pred
njimi, če je le mogoče, zbežijo ]

Čeprav se kače
kot živali z ne-
stalno telesno
temperaturo ve-
činoma zadržuje-
jo na toplih,
sončnih krajih, je
zmotno prepriča-
nje, da jih najpo-
gosteje opazimo
v hudi vročini, saj
se takrat uma-
knejo v hlad.
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Jih bomo spodili iz
njihovega raja?
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ka ni smrtno nevaren. Izjema je le ugriz v
vrat ali v glavo. Če nas strupenjača ugrizne,
naredimo prevezo tik nad mestom ugriza
in srcem, vendar ne pretesno, da kri lahko
kroži, in poiščemo zdravniško pomoč. Ote-
klina in hematom brez posebnega zdravlje-
nja po nekaj tednih izgineta. Zdravniki ob
ugrizih naših strupenjač povečini ne upo-
rabljajo protistrupa, saj je lahko alergijska
reakcija nevarnejša od strupa. Vsekakor je
priporočljivo, da se na domnevnih obmo-
čjih strupenjač sprehajamo v zaprtih obu-
valih, ob nabiranju gozdnih sadežev pa
pred posegom z roko najprej preverimo te-
ren s palico.

Šavsnejo tudi nestrupene kače, ki spredaj ni-
majo večjih zob (strupnikov), ampak veliko

majhnih, s kateriminas bolj popraskajo kot za-
res ugriznejo. Prav posebne obrambne meha-
nizme pa sta razvili kobranka (Natrix tessella-
ta) in vsem znana – vsaj na uho, če že na videz
ne – belouška (Natrix natrix). Obe se ob bre-
zizhodni nevarnosti naredita mrtvi, proti na-
padalcu izbljujeta hrano in obe se nanj – opro-
stite izrazu – poserjeta. Pravzaprav gre za
izločke posebnih smradnih žlez, ki se skupaj z
izvodili izločal, prebavil in spolnih žlez stekajo
v kloako, vsak ob svoji priložnosti, kakopak.
Smrad je po besedah poznavalcev neznosen in
ga zlepa ne spravite stran. Belouška poleg tega
še razširi vrat in glasno zasika oziroma piha.
Podobne kot jajce jajcu? Strupenjače se od
nestrupenjač razlikujejo v številnih značil-
nostih, ki jih brez težav opazimo, če le pogle-
damo kačo, namesto da jo potolčemo. Zač-
nimo pri glavi: nestrupene kače v gobcu ni-
majo dveh zob stupnikov, njihova glava je
pokrita z izrazito večjimi luskami, kot jih
imajo strupenjače. Oči gadov imajo pokonč-
no zenico, medtem ko je pri gožih okrogla.
Izjema je že omenjena mačjeoka. Modras se
na gobčku ponaša z rožičkom, laški gad ima
konico gobca nekoliko prifrknjeno, le nava-
dni gad ima bolj ali manj zaobljeno konico
gobca. Nestrupene kače imajo daljše glave
brez zavihkov na gobčkih, somanj čokate od
strupenjač in imajo tudi daljši rep. Ljudje jih
še največkrat zamenjujejmo s strupenjačami
zaradi vzorcev na hrbtu. Podobnost z gadom
velikokrat plačata z življenjem zlasti kobran-
ka, ki najraje živi ob ribnikih in nižinskih te-
kočih vodah, zato ji ponekod rečejo tudi vo-
dni gad, in smokulja (Coronella austriaca),
ki ima na sivi ali rjavi osnovi vzorec iz dveh
vrst temnih lis. Vse naše strupenjače so živo-
rodne, medtem ko nestrupene kače, razen
smokulje, v leglo zležejo jajca.
Če boste srečali kačo, je ne pokončajte, prosi
slovenska stroka. O vrsti in kraju najdbe
sporočite društvu za preučevanje dvoživk in
plazilcev Societas herpetologica slovenica,
kjer zbirajo podatke o razširjenosti naših
plazilcev.Navadni gad

[ Kače ne skačejo. V resnici lahko
dvignejo le prvo tretjino telesa ]

Petek, 9. julija 2004 Več | 45

Fo
to

:G
riš

a
Pl

an
in

c

Fo
to

:G
riš

a
Pl

an
in

c

Kobranka po kosilu




