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INFORMACIJE O PROJEKTU

plazilčar ozavešča
Od junija do konca septembra smo priredili še šest izletov za 

lokalno prebivalstvo, na katerih so se krajani lahko pobliže seznanili 
s plazilci, ki jih obkrožajo. Plazilce smo občudovali in spoznavali v 
gramoznicah pri Brežicah, v Iškem vintgarju, v okolici Postojne, 

na Slivnici, v Mariboru in ob Kuželjski steni. S slednjega izleta 
objavljamo reportažo enega od udeležencev.

Kateri plazilci se skrivajo na kolpskih ostenjih?
S tem naslovom sta nas društvo Dinaricum ter Društvo za 
preučevanje dvoživk in plazilcev zvabila na izlet, ki se je udejanjil 
14. 6. 2009. Izlet je bil prvotno zamišljen že teden dni prej, a je 
bil zaradi vremenskih napovedi prestavljen na zgoraj omenjeni 
datum. V drugo smo imeli srečo, nebo brez oblačka se je odprlo 
v nedeljskem jutru ter obetalo vroč zgodnjepoletni dan. Ob 
osmih zjutraj smo se za plazilce navdušeni osebki nabrali ob 
glavni cesti Kočevje–Petrina pri izvozu za Stružnico. Ko sta se v 
oblaku prahu prikazala Anamarija Žagar in Miha Krofel, voditelja 
izleta, smo bili že pripravljeni na akcijo. Udeležencev nas je 
bilo, nisem štel, tam okrog 15. In že smo se zakadili po gozdni 
poti proti Kuželjski steni. Stopivši iz prašnih avtomobilov, nas je 
Anamarija pred odhodom v strmino seznanila z nekaj osnovami 
o poznavanju plazilcev in katere od njih lahko pričakujemo na 
ekspediciji: modrasa, belouško, goža, smokuljo, pozidno kuščarico, 
horvatovo kuščarico, zelenca, in slepca.

Na signal smo se pognali navkreber do robov ostenja. Tam sva stopila 
v ospredje Anamarija in jaz, da sva pregledovala teren, in kmalu smo 

imeli čast spoznati prvo kačo dneva in zvezdo obkolpskih bregov – 
modrasa. Ker je bila ura dneva ravno pravšnja, smo ga našli na samem 

robu, ko se je prilezel gret na dopoldansko sonce. Upam, da nam ni preveč zameril, ker smo ga v čast poznavanja 
vrste nekoliko pridržali, tako da so si ga lahko udeleženci izleta dodobra ogledali in ga pofotografirali. Nad 
vrtoglavimi ostenji smo raziskovali teren v smeri proti vrhu in kmalu se nam je znova nasmehnila sreča, 
podprta z znanjem – že je tičal v preprosti zankici Anamarije prvi kuščar. Bila je horvatova kuščarica, 

endemit Dinaridov, prastara vrsta, ki je le zaradi prilagoditve podobnemu okolju zelo podobna običajni 
pozidni kuščarici. Držati to dragoceno bitjece v rokah je bilo za marsikoga novo, ganljivo doživetje. 

Sonce je držalo svojo obljubo vremenarjem in do enajstih že tako segrelo ozračje in tla, da so se tudi 
plazilci umaknili v špranje. Nas je pa zato navdušil sokol selec, ki nas je trikrat preletel tik ob steni. 

Izlet na steni smo zaključili in se odpravili navzdol proti avtomobilom. V gozdni kaluži smo 
čisto za povrh naleteli še na tri mlade belouške, ki so se prišle hranit s paglavci in ličinkami 

pupkov. To smo doumeli šele, ko so iz njihovih gobcev popadali nazaj v mlako 
še živi paglavci, ki so jih belouškice imele že globoko v sebi.

Pri avtih smo stopili še v senco gozda do vodnega zajetja, da 
smo spoznali, kako izgledajo ličinke močeradov. Po tistem je 
bil izlet uradno končan, vendar nas je večina še sledila Mihu 

in Anamariji čez Borovec proti Kočevski Reki pogledat, kaj 
je z medvedjim oddajnikom, ki je, kot se je izkazalo na licu 
mesta, prehitro odpadel z medvedjega vratu. Dečko je spet 

sam svoj in privatnost zagotovljena. Hvala Anamariji, Mihi, 
društvu Dinaricum ter Društvu za preučevanje dvoživk in 

plazilcev za prijeten in poučen izlet. Pa še kdaj.

Primož Bizjan

• Preizkus znanja za kandidate, ki se 
usposabljajo na tečaju popisovanja 
plazilcev Slovenije, v novembru 2009;

• Izid 4. številke Plazilčarja v decem-
bru 2009;

• Zaključna prireditev projekta 
Plazilci Slovenije – jih poznamo? 
v sredini decembra 2009.

KAJ SE OBETA?

Predavanja so bila uspešna!
V sklopu projekta smo po Sloveniji izvedli 10 predavanj 

za lokalno prebivalstvo. Med prisotne smo razdelili anke-
te o odnosu javnosti do plazilcev, ki jo je izpolnilo skupno 
141 anketirancev. Ti so se že pred predavanjem večinoma 
strinjali s tem, da je plazilce pomembno ohraniti za priho-
dnje generacije in da so to živali, ki igrajo pomembno vlogo 
v vzdrževanju ravnovesja v naravi. To mnenje se je po pre-
davanju še malce utrdilo. Tudi stališča do kač, kuščarjev in 
želv so se po predavanju izboljšala. Veseli nas, da si je kar 
95 % slušateljev zapomnilo, da v Sloveniji ni smrtnih žrtev 
zaradi strupenjač, prav vsi pa so pravilno odgovorili, da 
zelenec ni strupen kljub svoji izrazito zeleni barvi. Večini 
(82 %) se je zapisalo v spomin dejstvo, da so plazilci v Slo-
veniji zavarovani. Ljudem še vedno nekaj težav povzroča 
identifikacija vrst (65,5 % pravilnih odgovorov), kar ni 
presenetljivo, saj so si nekatere vrste precej podobne.

Želimo si, da bi udeleženci predavanj pomembna 
sporočila, ki so jih prejeli, širili v svojem okolju in 
tako tudi sami prispevali k ozaveščanju soro-

dnikov, znancev in sosedov o pomenu 
naših zanimivih luskastih živalih.

Spoznavanje horvatove 
kuščarice. (Foto: Miha Krofel)



halo, kačofon?

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

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

od zelenca do gada

Od začetka maja do konca septembra smo za udeležence tečaja popisovanja plazilcev Slovenije izvedli več kot 50 
enodnevnih delavnic po vsej Sloveniji, eno dvodnevno na Štajerskem ter tridnevno v Vipavski dolini. Enodnevnih 
delavnic se je udeležil tudi najmlajši tečajnik, čigar vtise objavljamo v spodnjem prispevku.

Herpetološki začetki
Že ko sem bil star štiri leta, sem se prvič pobliže srečal s plazilci. Igral sem se na vrtu, nakar sem srečal odraslo črnico. Zdela 
se mi je mirna, prijazna ter lepa. Nekaj časa sem jo opazoval, nato pa jo prijel, ker pa sem jo prijel na nepravem mestu, me 
je ugriznila. Mama mi je rano sprala in razkužila, ker pa sem čez čas videl, da me nič več ne boli, se kač nisem bal.

Začel sem se zanimati za plazilce, bral sem knjige, včasih pa sem jih tudi opazoval, veliko sem gledal tudi nanizanko »The 
crocodile hunter« s Stevom Irwinom. Čez nekaj let sem se začel v ZOO Ljubljana zanimati za plazilce, ker pa tam niso 
natančno poznali odgovorov na moja vprašanja, so mi dali številko Kačofona. Prek Kačofona sem se pogovarjal z Grišo 
Planincem ter ga spraševal najrazličnejše stvari o plazilcih. Odgovarjal mi je na vprašanja ter prek elektronske pošte 
pošiljal informacije o plazilcih. Čez nekaj časa me je povabil na popisovanje. Tam je bilo zelo zanimivo, veliko sem se 

naučil in postal sem tečajnik. Na popisovanjih sem se tudi učil določevati vrste prek 
določevalnega ključa, kar je bilo zelo zanimivo. Raziskovala sva plazilce Bele kra-
jine, Krasa ter obale. Ogledali smo si veliko vrst plazilcev, naučil pa sem se tudi 

lovljenja z zanko. Po koncu popisovanj smo se okrepčali s sladoledom.

V prihodnosti me čaka tudi izpit, ki ga moram uspešno opraviti, da lahko 
postanem popisovalec. Že zdaj se vestno učim in komaj čakam, da na-
poči dan, ko bom lahko tudi sam popisoval. Čakam pa tudi naslednje 

sezone, ko se bom lahko udeležil večjih taborov ter popisovanj.

Iskreno rad bi se zahvalil mojemu mentorju Griši Planincu, ki 
mi je vestno in zavzeto posredoval svoje znanje o plazilcih in 

njihovem življenju. Večkrat ko sem šel na popisovanja, bolj 
se je krepilo moje znanje o plazilcih. Moje veselje do teh 
živali se je na popisovanjih samo še povečalo. Ko se mi 

je pripetila kakšna napaka, pa sem se iz 
tega tudi nekaj naučil. Popisovanja 

so mi ostala v lepem spominu 
in upam, da se jih bom 

lahko še udeleževal.

Samuel 
Žvanut, 

11 let

Vas zanimajo reportaže s terenskih delavnic? Obiščite 
http://sites.google.com/site/plazilcislovenijejihpoznamo

V septembru sva se s fantom 
odpravila na krajši izlet do 
Koče v Krnici. Pot se je vila 
večinoma ob reki Pišnici, le na 
koncu je zavila v gozd. Nadmorska 
višina je bila približno 1000 m. Bilo je 
okoli 17. ure, ko sem na poti nazaj na 
prodnatem delu poti opazila črno kačo. 
Ker že od majhnega prijemam vse, kar 
leze in gre, sem nespametno segla po 
njej. Ker je bila kača še majhna (cca 30 cm) 
in se mi ni zdela prav nič čokata, vzorca pa 
tudi ni imela, sem jo prijela. V to me je še 
bolj pritegnilo zanimanje za njen trebuh, ki je 
imel, vsaj tako se mi je zdelo, vzorec šahovnice. 
Zaradi moje nespametnosti in naglice, saj si kače 
sploh nisem dobro ogledala, sem jo nerodno prijela. 
Seveda se je kača počutila ogroženo in me je takoj ugriznila. V tistem 
trenutku me je malo zabolelo, zato sem jo spustila. Ker se nama je zdelo 
sumljivo, da je tako agresivna, sva kačo fotografirala in odšla naprej.

Čez kakšnih 10 metrov je tudi fant skoraj stopil na kačo, tokrat daljšo in z 
vzorcem. Kmalu zatem (5 min) mi je prst že začel otekati, na kraju ugriza 

pa se je videla luknjica (le ena, saj me očitno ni najbolje ugriznila). Vsi 
jasni znaki, ki nakazujejo na ugriz strupenjače. Takrat sva pohitela 
do avta in čez kakšnih 10 minut prispela do zdravstvenega doma 
v Jesenicah. Tam so me takoj sprejeli. Povedala sem, da me je 
ugriznila kača, in me napotili v bolnišnico, kjer so mi prevezali roko 
malo pod komolcem (da se strup ne bi širil po žilah naprej), cepili so 
me proti tetanusu in poklicali v Ljubljano. Že čez pol ure me je prišel 
iskat rešilec, s katerim so me odpeljali na urgentno prvo pomoč v 
ljubljanski klinični center. Naj povem, da mi vse od ugriza ni bilo nič 
slabo, tudi utrip sem imela normalen, le dlan je pridno naraščala. 
V kliničnem centru sem nato poklicala na Kačofon Vesno Cafuta in 
ji povedala za izkušnjo. Poslala sem ji sliko in kačo je opredelila za 
navadnega gada (Vipera berus) ter mi razložila, da je lahko gad tudi 
popolnoma črn, in me opozorila tudi na druge določevalne znake, 
kot so število ploščic in vzorec na glavi, svetla črta nad usti, kratek rep 
itd. V kliničnem centru sem nato preživela vso noč in šele po kosilu 
odšla domov. Ker se mi oteklina ni razširila do komolca, mi niso dali 
protistrupa. Tega uporabijo le, če lahko strup kače resneje škoduje. 
Torej sem imela nekako srečo v nesreči. Čeprav smrtnih primerov 
zaradi ugrizov strupenjač v Sloveniji ni, pa so lahko stranski učinki 

strupa veliko hujši kot pri meni, lahko se pojavijo slabost, bruhanje, 
težave pri dihanju ... Kljub temu sem imela dlan zateklo še kar nekaj 

časa, prst pa zateče občasno še zdaj, po štirih tednih. Predvsem na 
začetku sem morala čim bolj počivati in se čim manj premikati. Še zdaj 

nimam prave moči v levi dlani, kar pomeni, da telo vseeno potrebuje 
nekaj časa, da popravi poškodbo.

Kaj sem se ob izkušnji naučila? Še vedno vem, 
da so kače čudovita bitja, ki nam, če pravilno 
ravnamo, ne storijo nič žalega. Tako predvsem 
predlagam, da naslednjič, ko naletite na kačo, 
pa naj bo to le gož ali belouška, predvsem 
pa, če je ne poznate, si jo le mirno ogledate 
in odidete naprej svojo pot. Vsekakor pa 

ne predlagam drezanja v kače, vsaj ne brez 
izkušenega in izobraženega spremstva.

Ida Djurdjevič

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

Ugriznil me je gad!

Mladi herpetolog z mladičem črnice v projektni majici. (Foto: Griša Planinc)

Strup v majhni steklenički. 
(Foto: Ida Djurdjevič)

Vsaka šola nekaj stane. (Foto: Jure Zevnik)


