
Predavanje za lokalno prebivalstvo
Dne 29. 10. 2008 smo pripravili predavanje Plazilci Kranja in oko-
lice v prostorih Mestne občine Kranj. Predstavili smo vrste, ki jih 
lahko srečamo v Kranju in okolici, in navzoče informirali o pome-
nu plazilcev v naravi ter o njihovi ogroženosti in zavarovanju. Ob 
koncu predavanja so udeleženci izpolnili ankete ter preverili 
svoje znanje v nagradnem kvizu. Izžrebani nagrajenec, osnov-
nošolec Žan, se je zelo razveselil majice z motivom kače, ki 
je bila natisnjena v okviru projekta. Veseli smo, da so se 
na naše vabilo odzvali tudi gasilci in policisti, ki delujejo 
na območju Kranja, saj menimo, da je naše sodelovanje 
izjemnega pomena. Dragi bralci!

Pred vami je prva številka 
informatorja Plazilčar, ki 
vas bo redno obveščal o 
načrtovanih in že izvede-
nih dejavnostih v okviru 
projekta Plazilci Slovenije 
– jih poznamo? 

Izraz plazilčar boste zaman 
iskali v Slovarju slovenske-
ga knjižnega jezika, če pa 
boste povprašali po besedi 
v biološki srenji, vam bo 
marsikdo razkril, da je to 
posameznik, ki se z navdu-
šenjem predaja opazova-
nju, raziskovanju in varo-
vanju slovenskih plazilcev. 

Informator Plazilčar bo-
ste lahko prebirali v štirih 
številkah. Pa ne le prebi-
rali – tudi soustvarjali ga 
boste s svojimi vtisi, ide-
jami, fotografijami. Re-
snično se veselimo vaših 
prispevkov, z njimi bo in-
formator še bolj zanimiv.

Vesna Cafuta, 
urednica informatorja

Vodja projekta: Anamarija Žagar, GSM: 040/374-706
Elektronska pošta: info@herpetolosko-drustvo.si

http://sites.google.com/site/plazilcislovenijejihpoznamo
http://www.herpetolosko-drustvo.si

INFORMACIJE O PROJEKTU

• izleti in predavanja za lokalno prebivalstvo;

• delovanje Kačofona (040/322-449) – sve-
tovanje in intervencije na domu, ko se kača 
zateče v hišo ali njeno okolico;

• tečaj popisovanja plazilcev Slovenije;

• zbiranje podatkov o pojavljanju pla-
zilcev (naključni podatki državljanov 
ter eno- in dvodnevne raziskovalno-
izobraževalne delavnice);

• izdaja izobraževalnega gradiva 
(zloženke, plakati).

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

Projekt Plazilci Slovenije – 
jih poznamo? je zaživel
S prvim dnem julija 2008 smo v Socie-
tas herpetologica slovenica – društvu 
za preučevanje dvoživk in plazilcev za-
čeli izvajanje 18-mesečnega projekta 
Plazilci Slovenije – jih poznamo?, ki je 
finančno podprt s subvencijo Islandi-
je, Lihtenštajna in Norveške preko Fi-
nančnega mehanizma EGP in Norve-
škega finančnega mehanizma. 

Kateri so problemi, 
ki jih projekt obravnava?

Slovenci imamo do plazil-
cev izjemno veliko pred-
sodkov. Kače, kuščarji in 
želve povzročajo neprije-

tna občutja, kot so gnus, 
strah in sovraštvo. Pogosto 

se ta občutja odražajo v uni-
čevanju življenjskih prostorov 

plazilcev in ubijanju osebkov, 
čeprav je to v nasprotju s sloven-

sko zakonodajo, po kateri so vse 
domorodne vrste plazilcev zava-
rovane. 

Plazilci so v Sloveniji razmeroma 
slabo raziskani. Vzroke za to lah-

ko iščemo v 
dejstvu, da v naši državi 
nimamo razvite tradicije razisko-
vanja plazilcev kot v drugih evropskih 
državah. Trenutno nimamo poklicnih stro-
kovnjakov, ki bi vodili raziskovanje plazilcev 
in izobraževanje novih kadrov.

Kateri so cilji projekta?
Izobraziti popisovalce plazilcev za samo-
stojno delo, zbrati podatke o razširjenosti 
plazilcev s tistih predelov v Sloveniji, od 
koder jih najbolj primanjkuje, prispevati 
k spremembi odnosa ljudi do plazilcev v 
izbranih delih Slovenije in popularizirati 
plazilce med širšo javnostjo. Dejavnosti 
bomo izvajali člani društva z večletnimi iz-
kušnjami na pedagoškem področju in pri 
raziskovanju plazilcev.

Komu je projekt namenjen?
Prav vse državljane toplo vabimo, da se 
udeležijo dejavnosti v okviru projekta. Ve-
seli bomo tako tistih, ki se plazilcev bojite 
oziroma jih sovražite in bi jih želeli bolje 
spoznati ter premagati negativna občutja 
v sebi, kot tudi posameznikov, ki jih ob-
čudujete in bi želeli svoje občudovanje 
nadgraditi in prispevati svoj delež k 
poznavanju plazilcev v Sloveniji.

• Predavanja o plazilcih po vsej Sloveniji od ja-
nuarja do aprila 2009. Informacije o datumu in 
lokaciji predavanj bodo objavljene na internetni 
strani projekta in v različnih medijih; 

• Tisk zloženk o kuščarjih Slovenije in o mo-
čvirski sklednici ter plakatov na temo plazilcev 
Slovenije v začetku leta 2009; 

• Vmesna prireditev v marcu 2009 s pred-
stavijo rezultatov dosedanjega dela v okviru 
projekta, napoved dejavnosti v prihodnje ter 
podelitev potrdil o opravljenem tečaju za 
popisovalce plazilcev;

• Izid 2. številke Plazilčarja aprila 2009.

KAJ SE OBETA?

Belouška. (Foto: Darja Podpečnik)

Udeleženca izleta sta bila 
navdušena nad belouško.
(Foto: Vesna Cafuta)

Poldnevni izlet za 
lokalno prebivalstvo
V začetku septembra 2008 smo na 
območju Radenskega polja za tam-
kajšnje prebivalce priredili štiriurni 
izlet Preživimo dan s plazilci Raden-
skega polja. Po uvodnih 

besedah smo se odpravili na 
sprehod po vlažnih travnikih 
do stoječih voda. Vodam smo 
se približevali počasi in tiho, 
da ne bi splašili kač in želv, ki 
bi se sončile na obrežju ali na 
šopih trave, ki so gledali iz vode. Pla-

zilcev sicer nismo 
videli, razveselile 
pa so nas dvoživ-
ke, ki smo jih sre-
čevali na izletu. Na 
gozdnem robu se 
nam je nasmehni-
la sreča. Ujeli smo 
odraslo belouško, si 
jo od blizu ogledali 
in jo nato izpustili v 
naravo. Kača je na 
vse obiskovalce iz-
leta naredila močan 
vtis s svojo pojavo. 
Prav vsi so jo podrža-

li v rokah brez strahu. Belouške nikoli 
ne ugriznejo v obrambi, zato je strah 
pred to kačo popolnoma odveč. Ko 
smo se polni novih znanj vračali proti 
zborni točki, smo na zelo prometni ce-
sti našli pravi pomor kač! Mrtev mla-
diček belouške, dve odrasli kobranki 
in mladiček smokulje so bile žrtve 
prometa na vsega skupaj slabem 
100-metrskem odseku. Na cesti 
smo našli tudi mrtve dvoživke. Žr-
tve so nas kar malce potrle, ude-
leženci pa so tako spoznali enega 
od faktorjev ogrožanja plazilcev 
v naravi. Na izletu smo dobili 
prvi podatek o pojavljanju ko-
branke na Radenskem polju.

plazilčar ozavešča

Informator o izvajanju projekta Plazilci Slovenije – jih poznamo?, št. 1, december 2008

Informator Plazilčar, december 2008, št. 1

Uredila: Vesna Cafuta; avtorji besedil: Vesna Cafuta, Katarina Drašler, Borut Kumar; fotografije: Vesna Cafuta, Borut Kumar, Griša Planinc, Darja Podpečnik; 
oblikovanje: Vesna Cafuta, Griša Planinc; izdal: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, 1000 Ljubljana; 
tisk: Trajanus, d.o.o., Kranj; naklada: 550 izvodov.
Prispevke lahko pošljete na elektronski naslov info@herpetolosko-drustvo.si.

Informator Plazilčar izhaja v okviru projekta Plazilci Slovenije – jih poznamo?
Izid informatorja je finančno podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.



V času trajanja 
projekta smo zbrali 
kar nekaj pomembnih 
podatkov o pojavljanju 
plazilcev na območju Slo-
venije:

• Laški gad (Vipera aspis) je bil 
popisan na območju Goriških 
Brd v UTM kvadratih UL99 
in UM80, v katerih še ni bil 
evidentiran. Najditelj: Bo-
rut Kumar. Ena od najdb 
je podrobneje opisana v 
prispevku na desni.

• Horvatova kuščarica 
(Iberolacerta horvathi) je 
bila prvič najdena v doli-
ni Kolpe v UTM kvadratu 
VL93. Najdišče predstavlja 
z 200 m n. m. do sedaj naj-
nižjo zabeleženo nadmorsko višino, 
na kateri se pojavlja ta vrsta v Slo-
veniji. Najditelj: Anamarija Žagar.

• V dolini Dragonje, v UTM kva-
dratu VL03, je bilo odkrito novo 
najdišče redkega progastega goža 
(Elaphe quatuorlineata). Vrsta je 
bila v tem UTM kvadratu prvič 
zabeležena leta 2004. Najditelj: 

Vesna Cafuta.

Laški gad na Sabotinu
Srečati modrasa pa tudi črnico na Sabotinu zares ni problem. Vse 

drugo iz kačjega kraljestva pa ...

O laškem gadu mi je že pred leti govoril kolega ornitolog iz Ljubljane, a prvič 
sem ga videl šele letos v začetku maja na Sabotinu (žal, povoženega). No, da-
nes, 2. 8. 2008, sem ga le našel živega, a po spletu čudnih naključij. Vremen-
ska napoved mi je preprečila pot v Krnsko pogorje in zato sem se odločil le za 

krajši sprehod na Sabotin. Na razcepu dveh poti sem opa-
zil, da so pajki zamrežili oba prehoda. Za pot proti vrhu 

sem moral mimo mreže, zato sem se odločil za vzpon.

Šesti čut me je začel opozarjati, da bom našel ne-
kaj redkega. In res, kmalu sem zagledal laškega 

gada! Posnel sem veliko fotografij, se mu pri-
bližal na pol metra (le za trenutek), a se me ni 
prav nič bal (podobno je bilo z modrasi maja 
letos). Občasno je le malo premaknil glavo. 
Poskusil sem ga fotografirati še s ptičje per-
spektive, a se je veja borovca, na zunaj zdra-

va, znotraj pa trhla, zlomila in skupaj z vejo sem 
padel tik pred gadov gobec. Ni zbežal, ni napadel! 

Ker se mi je položaj zazdel sumljiv, sem začel v bliži-
no gada metati suhe dele vej. Končno se je začel premikati, a hkrati umikati v svojo 
luknjo. Takoj sem se ustavil in gad je spet zlezel na svojo pozicijo. Oddahnil sem si. 
Še nekaj časa sem ga občudoval, nato pa odrinil naprej. Ko sem se pozneje vračal, 
ga ni bilo več tam. Opazoval sem ga od 7.40 do 8.40, vračal pa sem se ob 9.30. Jutro 
je bilo vroče in soparno, delno oblačno, nad Grgarjem je začelo grmeti ob 9.40.

Borut Kumar, tečajnik

P. S.: Pa naj še kdo reče, da pregovor Pajek prinaša srečo ne drži. Še kako drži!

Od 1. julija do konca leta 
2008 smo prejeli na Kačofon 61 
klicev državljanov, ki so imeli 
bližnje srečanje s kačo na svo-
jih domovih ali v bližnji okoli-
ci. Klicateljem smo svetovali, 
kako postopati, jim posredova-
li informacije o kačah, 21-krat 
pa smo se odločili za obisk na 
domu. Na intervencijah smo na-
šli 5 osebkov smokulje, 4 osebke 
belouške, 3 osebke kobranke ter 
po en osebek modrasa in nava-
dnega goža. Vse najdene kače 

smo izpustili v naravo.

V sodelovanju s policisti Policijske postaje Ljubljana-
Bežigrad in komunalnim delavcem smo 21. 6. 2008 iz 
kanalizacijskega jaška ob Kržičevi 2 v Ljubljani rešili na-
vadnega goža (Zamenis longissimus). Žival je močno kr-
vavela iz repnega predela in se zelo agresivno vedla. 
Verjetno jo je povozil avto, zato se je zatekla v 
najbližje skrivališče. Kačjega bolnika smo pre-
peljali v Zavetišče za prosto živeče živali v 
Mlaki pri Kranju, kjer ga je veterinar dr. 
Zlatko Golob uspešno operiral (am-
putacija dela repa). Dober mesec 
je še okreval, v torek, 5. avgusta 
2008, pa je spet zavohal in za-
čutil svobodo. A tokrat stran od 
betonske džungle in prometa.

Ob tej priložnosti bi se vsem, ki 
so prispevali, da je reševalna akcija 
uspela, zahvalila za kvalitetno in stro-
kovno delo!

Vesna Cafuta

Reportaža z 
enodnevne delavnice
V četrtek, 4. 9. 2008, sem se skupaj z 
Vesno, Katarino in Natašo odpravila 
na svoj prvi plazilski teren v Poljčane. 
Na tem območju sta bili po letu 1995 
popisana le slepec (Anguis fragilis) in 
belouška (Natrix natrix), me pa smo 
popisale še 4 dodatne vrste.

Po pregledu železniške proge in 
okolice smo pod kupom tramov na 
bližnjem travniku našle pozidno 
kuščarico (Podarcis muralis), ki jo 
med drugim prepoznamo po rja-
vi osnovni barvi hrbta in temno 
obarvanih bokih, na nogah pa so 
prisotne svetle pike. Nato smo 
odšle preiskovati vodne habita-
te, kjer nam plazilska sreča ni 
bila naklonjena, smo pa zato 
zabeležile veliko dvoživk in ne-

Rubrika spremlja usposabljanje neizkušenih ljubiteljev plazilcev (zelencev) 
v izkušene in neugnane popisovalce (gade).

Zanimive najdbe plazilčarjev

Tečajnici si podrobno ogledujeta luske 
na glavi smokulje. (Foto: Vesna Cafuta)

Julija smo objavili Tečaj popisovanja plazilcev Slo-
venije. Njegov namen je izučiti ljubitelje plazilcev 
za samostojno popisovanje tako za nastajajo-
či Atlas plazilcev Slovenije kot tudi za nadaljnje 
delo. Proti vsem pričakovanjem nas je s prijavni-
cami zasulo več kot 50 kandidatov.

Tečajnike zdaj čaka precej dni, preživetih v naravi, 
kjer bodo nabirali potrebne izkušnje za iskanje, 
prepoznavanje in popisovanje plazilcev. Nekaj 
terenskih dni (eno- in dvodnevne raziskovalno-iz-
obraževalne delavnice) bodo prijavljeni preživeli 
v spremstvu mentorjev, sicer pa bodo opravljali 

Telefonska številka, 
ki nudi informacije o 
kačah v Sloveniji ter 
odpravlja kratek stik 
med kačami in ljudmi.

Več o Kačofonu na naslovu http://www.kacofon.blogspot.com

halo, kačofon?

Navadni gož pred 
izpustom v naravo. 
(Foto: Griša Planinc)

samostojne popise in se pozneje posvetovali z 
mentorji o videnih vrstah. Prisluhnili bodo tudi 
predavanjem o domorodnih vrstah plazilcev.

Tečaj se konča z uspešno opravljenim preizkusom 
znanja. Usposobljenost tečajnika bo dokazovalo 
uradno potrdilo Societas herpetologica slovenica 
– društva za preučevanje dvoživk in plazilcev. Prvi 
preizkus znanja bomo opravili marca 2009, dru-
gega pa predvidoma novembra. Seznam usposo-
bljenih popisovalcev bomo objavili v informatorju 
Plazilčar in na internetni strani projekta.

vretenčarjev. Naslednja točka je bila 
ruševina starega gradu. Na poti do tja 
je Katarina opazila slepca, na samem 
gradu pa smo zopet videle pozidne 
kuščarice in eno tudi ujele. V bližnjem 
vinogradu smo našle še mladiča ze-
lenca (Lacerta viridis/Lacerta biline-
ata). Imel je za vrsto značilno zeleno 
grlo in nazobčan ovratnik. Na poti 
proti opuščenem kamnolomu nas je 
pričakal precej žalosten prizor. Na ce-

sti ob potoku smo na približno 100 
metrih našle kar 7 povoženih ko-
brank (Natrix tessellata), od tega 4 
mladiče. Domačin nam je povedal, 
da je prizor stalnica, in da so poleg 
kobrank velikokrat povoženi tudi 
zelenci. Na območju kamnoloma 
smo v mlaki, polni pupkov, najprej 
našle mlado kobranko, v sose-
dnji pa še mlado belouško. 
Kobranka je bila pred levi-
tvijo, kar se je lepo opazilo 
na njenih motnih očeh in 
trebušnih luskah. Sicer jo 
prepoznamo po črno beli 
trebušni strani in vzor-
cu na hrbtni strani, ki je 
podoben šahovnici. Tudi 
belouška ima spodnjo 
stran črno belo, na glavi 

pa so značilne bele lise. 
Zanimivo je bilo, da v mlaki, 
kjer se je zadrževala kobranka, 
ni bilo rib, ki sicer v večji meri 
sestavljajo njen jedilnik. Za ko-
nec je Katarina pri avtu pod 
kupom zloženih salonitk našla 
še mladiča smokulje (Coro-
nella austriaca). Za razliko od 
kobranke in belouške ta vrsta 
tudi grize, kar je na lastnem pr-
stu začutila Nataša. Kača ima na 
glavi značilen temen vzorec v obli-

ki črke U, ki se v 
dveh nesklenjenih 
progah nadaljuje po 
telesu, spodnja stran 
pa je oranžne barve.

Nadja Žlender, 
tečajnica

Opomba urednika: Mentorji 
imajo dovoljenje Ministrstva 
za okolje in prostor za vzne-
mirjanje plazilcev v pedagoške 
in raziskovalne namene. Vsi ujeti 
osebki so bili po ogledu izpuščeni 
nepoškodovani na mestu ulova.

Kobranka. (Foto: Vesna Cafuta)

Več o tečaju na naslovu http://sites.google.com/site/plazilcislovenijejihpoznamo

od zelenca do gada

Vrnitev navadnega goža v objem narave 

Pozer. (Foto: Borut Kumar)


