
Včasih se zgodi, da je intervencija Kačofona kljub hitremu 
ukrepanju žal prepozna. Tako je bilo v začetku aprila 2009 

v Podčetrtku. Prejeli smo klic lastnika poslovnih prostorov, 
kjer naj bi se zadrževalo nekaj kačjih mladičkov. V četrtek, 9. 
aprila, sem se odpravila na ogled. Ker je bilo iskanje 
v poslovnih prostorih neuspešno, sem se poda-
la na obhod po bližnji okolici. Že v travi pred 
objektom sem zagledala prvo mrtvo kačo, 
mladička kobranke (Natrix tessellata). Za 
vogalom sem našla še eno mrtvo ko-
branko. Kačo sem predstavila lastniku 
prostorov in podnajemnikom. Izposta-
vila sem določevalne znake, opisala 
njene življenjske navade in jim razlo-
žila, zakaj se ta vrsta zadržuje na nji-
hovem območju. Poudarila sem, da 
ta kača človeku ni nevarna. Svetovala 
sem tudi, kako si naj uredijo okolico, 
da kače ne bodo več zahajale v njiho-
vo neposredno bližino, in jih posku-
sila pripraviti na sobivanje z njimi. 
Podnajemnica poslovnega prostora 
je trdila, da jo žive kače pričakajo in 
prestrašijo zjutraj za vrati ob odpi-
ranju trgovine, zato sva se dogovo-

rili, da v soboto, 11. aprila, vrata 
trgovine odprem jaz. Kač ni 

bilo nikjer, sem pa na 
obhodu po bližnji 

okolici objekta 
našla še 3 

mrtve kobranke – v travi, na parkirišču in pred objektom. 
Živali so merile od 18 do 23 cm. Vzrok njihove smrti mi 
ni znan. Morda so bile nenamerno povožene, morda 
pokošene, upam pa vendarle, da ni bil neutemeljen 
strah tisti, ki je pokončal toliko nebogljenih kačic.

Marija Peganc (»diplomirana« tečajnica)
Opomba urednika: Ubijanje domorodnih 

vrst kač je prepovedano z zakonom! 
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INFORMACIJE O PROJEKTU

• Izleti za lokalno prebivalstvo po Sloveniji do okto-
bra 2009. Informacije o datumu in lokaciji predavanj 
bodo objavljene na internetni strani projekta in v raz-
ličnih medijih; 

• Izid 3. številke Plazilčarja avgusta 2009;

• 2 dvodnevni delavnici in kar 70 enodnevnih de-
lavnic za kandidate, ki se usposabljajo v okviru te-
čaja popisovanja plazilcev Slovenije;

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

• Zbiranje podatkov o pojavljanju plazilcev (na-
ključni podatki državljanov ter eno- in dvodnev-
ne raziskovalno-izobraževalne delavnice).

KAJ SE OBETA?

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

Pet kobrank poginilo v Podčetrtku

Polovica projekta 
je za nami

S 1. aprilom 2009 smo vstopili v 
drugo polovico izvajanja projekta Plazilci 

Slovenije – jih poznamo?, katerega glavni cilji  
so prispevati k spremembi odnosa ljudi do 

plazilcev v izbranih delih Slovenije, zbrati 
podatke o razširjenosti plazilcev, izobraziti novo 

generacijo popisovalcev plazilcev in popularizirati 
plazilce med širšo javnostjo. Veselimo se rezultatov, ki 

smo jih že dosegli in se z navdušenjem pripravljamo na 
dogajanje v drugi polovici projekta. 

Izdali smo zanimivi zloženki o kuščarjih Slovenije 
(»Ni vsak kuščar martinček«) in o močvirski sklednici 

ter plakate na temo plazilcev Slovenije (Zeleni lepotec 
zelenec, Močvirska sklednica, Tudi kače imajo 

pravico živeti!, Plazilci Slovenije), ki so našli 
svoje mesto tudi na stenah učilnic nekaterih 

osnovnih in srednjih šol. Natisnili smo že drugo 
številko projektnega informatorja Plazilčar. Vse 

publikacije so na voljo v elektronski obliki na 
internetni strani projekta. Za papirnato verzijo 

nam pišite po elektronski pošti ali nas pokličite 
po telefonu. 

 Izvedli smo vseh 10 predavanj o plazilcih za 
lokalno prebivalstvo po vsej Sloveniji (obiskali 

smo Kranj, Maribor, Kočevje, Novo Gorico, 
Ljubljano, Portorož, Mursko Soboto, Postojno, 

Krško in Cerknico) ter 4 izlete (Radensko 
polje, Sabotin in dolina Dragonje). 

Za kandidate, ki se usposabljajo v okviru 
tečaja popisovanja plazilcev Slovenije, 

smo pripravili 2 dvodnevni delavnici, 30 
enodnevnih delavnic in 3 predavanja o 

plazilcih Slovenije. Na prireditvi ob koncu 
marca 2009 smo podelili prva potrdila o 

opravljenem tečaju. 

Na telefonski številki Kačofon 040/322-449 
smo nudili informacije o kačah Slovenije. Do 
sedaj je bilo prejetih 79 klicev ter izvedenih 

23 intervencij.

Zbrali smo že več kot 700 podatkov o razširjenosti 
plazilcev v Sloveniji. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 

ste prispevali 
svoje podatke 
in vas vabimo 
k sodelovanju 

tudi v prihodnje!

Več o Kačofonu na www. kacofon. blogspot.com

Kdo je odgovoren za njihovo 
smrt? (Foto: Marija Peganc)



V pomladanskih dnevih smo Primorce povabili, da preži-
vijo pod našim vodstvom nekaj uric v naravi s plazilci. Če-
trtega aprila 2009 smo tako obiskali Sabotin. Kljub malce 
muhastemu vremenu so udeleženci lahko spoznali srame-
žljivo črnopikčasto kuščarico, živozelene zelence, množico 
pozidnih kuščaric in za posladek še navadnega goža. Mar-
sikdo je prvič podržal to kačo v rokah, tudi z nekoliko strahu, 
a na koncu so vsi priznali, da je bila izkušnja nepozabna.

V dolini Dragonje smo zaradi izjemno velikega zani-
manja izvedli kar dva izleta (11. in 12. april 2009). 
Sprehodili smo se ob strugi Dragonje in pritoka Pi-
njevca. Tudi na tem delu Slovenije smo se srečali s 
pozidnimi in črnopikčastimi kuščaricami ter zelenci, 
v nasprotju s Sabotinom pa so tukaj prevladovale 
primorske kuščarice, ki živijo v državi le na Obali in 
v zaledju. Kače so bile ta vikend malce sramežlji-
ve. Le en udeleženec izleta je za trenutek uzrl čr-
nico, to nenevarno kačo, ki velja za najhitrejšo v 
Sloveniji. Nekateri udeleženci so bili nad izletom 
tako navdušeni, da so podali predlog, da bi ti 
izleti postali tradicionalni.

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

V četrtek, 26.3.2009, smo na 
slavnostni prireditvi na Oddelku za 

bi ologijo Biotehniške fakultete poleg 
predstavitve rezultatov dozdajšnjega 
dela pri projektu podelili potrdila 
prvim šestim kandidatom, ki so 
uspešno opravili tečaj popisovanja 
plazilcev Slovenije. Borut Kumar, Katja 
Kalan, Tomaž Jagar, Špela Koren, Lara 
Kastelic in Marija Peganc so pokazali 
velikansko navdušenje nad plazilci, 
saj so pridno obiskovali izobraževalne 
delavnice z mentorji, pisali popisne 
liste, poslušali predavanja o plazilcih 
Slovenije ter na koncu opravili 

preizkus znanja. S tem so izpolnili 
vse pogoje tečaja in so tako 

usposobljeni za samostojno 
popisovanje plazilcev.

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

od zelenca do gada

Ponosni »diplomirani« tečajniki z mentoricama. (Foto: Griša Planinc)

V začetku aprila smo se Maja, Melita in Gre-
gor odpravili na severno Primorsko, natančneje 

v okolico Renč. Naš namen je bil poiskati močvir-
sko sklednico (Emys orbicularis), jo slikati in z veli-
ko sreče uloviti ter označiti v raziskovalne name-
ne. Pri Vogrskem sta se nam pridružila še Borut 
in Tjaš. Najprej smo se odpravili do akumulacije 
Vogršček. Tam nas je Tjaš vodil do zaliva, kjer se 
pogosto sončijo želve. Ob prihodu je sonce že 
lepo segrelo ozračje. Posedli smo se na breg in 
pregledovali veje in obalo, kjer so se sončile 
želve. V kratkem času smo lahko našteli 20 
želv različnih velikosti. Za hip smo si lahko 
predstavljali, da smo na jugu Združenih dr-
žav Amerike, recimo na Floridi ali v Misisi-
piju, saj so se okoli nas povsod sončile 

rdečevratke (Trachemys scripta ele-

gans) in rumenovratke (Trachemys scripta scripta). 
Na žalost nobene močvirske sklednice. Naslednja 
destinacija je bil mrtev rokav Vipave, kjer bi bilo lah-
ko zelo primerno bivališče za močvirsko sklednico, 
vendar smo spet odpotovali na Florido. Opazo-
vali smo kakšnih 10 želv, ki so se sončile na po-
drtem drevesu. V nekdanjem glinokopu smo 
našli nekaj rdečevratk, močvirske sklednice 
pa nikjer.  Sledil je manjši bajer na desni stra-
ni Vipave, kjer naj bi živela močvirska skle-
dnica. Opazili smo eno želvo, vendar jo je 
zelo hitro popihala v vodo in kljub dolgemu 
čakanju ni prišla na plano, da bi jo lahko z 
gotovostjo določili. Kasneje se je izkazalo, 
da je bila rdečevratka. Na koncu smo odšli 
še do dela Vogrščka, ki pa je ločen od preo-
stalega s hitro cesto. Kljub pozni uri smo lahko 

opazili rdečevratko, ki se je sončila in za njo… 
Hmm, skozi daljnogled je delovalo kot želva, 
zato smo postavili še Borutov teleskop. Oklep 
je bil videti zelo visok, bolj značilen za mo-
čvirsko sklednico kot rdečevratko. Nekate-
rim se je zdelo, da se glave ne vidi, drugim, 
da ima rumeno liso… Toliko časa smo buljili 
skozi daljnoglede in teleskop, da nismo več 
vedeli, kaj vidimo, zato smo se odločili, da jo 
poskušamo uloviti. Počasi, previdno, potiho, 
kar se da, smo se namenili proti kraju, kjer 
je bila želva. Ves čas smo poslušali, ali nas je 

zagledala in štrbunknila v vodo, vendar nič. 
Bili smo na kraju, kjer smo jo videli. Z drugega 

brega sta nam Maja in Borut sporočila, da je pod 
našimi nogami, vendar ni bilo nobene želve, bila pa 

je stara plastična steklenica. In tako smo ujeli 
plastenko. No, tudi to se zgodi, ko loviš želve. 
In še en dober razlog, zakaj smeti spadajo v sme-
tnjake. Ker je sonce že zahajalo, smo končali naš 
terenski dan. Pregledali smo le en zaliv Vogrščka, 
saj je to akumulacijsko jezero dolgo več kilometrov, 
njegova površina pa znaša okoli 80 ha. Tako še vedno 
obstaja možnost, upanje, da bi bile v kakšnem zalivu 
tudi močvirske sklednice. Naj še omenim, da smo 
opazili tudi zelo majhne rdečevratke, mladiče, kar 
bi lahko pomenilo, da se te tujerodne želve uspe-
šno razmnožujejo v naravi, saj prepoved uvoza v 
Evropo velja od leta 2002. Morda pa že naslednjič 
plastenko zamenja močvirska sklednica.

Gregor Lipovšek (tečajnik)

Prvi sadovi tečaja

Na Florido kar v Slovenijo  (reportaža z enodnevne delavnice)

Preživimo dan s plazilci Sabotina in Obale

plazilčar ozavešča

Izleti so primerni za otroke in 
odrasle. (Foto: Vesna Cafuta)

Vznemirljivo srečanje. 
(Foto: Tomaž Jagar)

Nezaželene gostje.
(Foto: Melita Vamberger)


