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POVZETEK 

Center za kartografijo favne in flore je po naročilu Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) izvajalec 
naloge »Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI«. 

 
Namen naloge je bil (sklop A) pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 

upravljanju DRSI in (sklop B) pregled stanja prehajanja dvoživk na državnih cestah v zadnjih 
petnajstih letih s predlogom ukrepov za varstvo dvoživk na izbranih odsekih cest. 

 
Sklop A: 
Po dokumentaciji DRSI so bili izvedeni ukrepi za dvoživke na območju celotne države le na 

sedmih lokacijah državnih cest med leti 2002 in 2016.  
 
V Sloveniji se ne izvajata sprotna tehnična kontrola in kontrola funkcionalnosti ukrepov, kaj šele 

kontrola uspešnosti ukrepov. S tehnično kontrolo ukrepov v letu 2017 smo ugotovili, da so bili na 
večini lokacij ukrepi le delno izvedeni. Vgrajeni so bili le podhodi, varovalne in usmerjevalne ograje 
pa ne. Tudi na edini lokaciji, kjer so bili izvedeni vsi ukrepi, ti zaradi nevzdrževanja ne delujejo. 
Ograje so poškodovane ali pa popolnoma zasute z rastlinskim opadom, v podhodih so cestni 
odpadki, vhodi so preraščeni z grmovjem. Zaradi vseh navedenih razlogov na vseh lokacijah še 
vedno prihaja do povozov. 

Za vse lokacije smo pripravili priporočila za izboljšanje delovanja ukrepov. 
 
Sklop B: 
Pripravili smo pregled stanja prehajanja dvoživk na cestah v upravljanju DRSI. Podatki v 

glavnem izhajajo iz rezultatov projektov Centra za kartografijo favne in flore. Dopolnili smo jih z 
informacijami DRSI, z informacijami s spleta in z kontaktiranjem posameznikov, društev in 
inštitucij. 

Na območju celotne Slovenije so se v zadnjem desetletju začele množično izvajati prostovoljne 
akcije za varstvo dvoživk na cestah, ki jih organizirajo različna društva ali upravljavci zavarovanih 
območij. Tudi te podatke smo vključili v našo analizo. 

 
Zbrali smo podatke o več kot tisoč najdiščih dvoživk na cestah, od katerih smo kot mesta 

prehajanja dvoživk opredelili 843 odsekov državnih cest. Ti odseki obsegajo 17,7 % (1.060 km) 
cest v upravljanju DRSI. 65,2 % (550) odsekov je dolgih do 1.000 m. Na večini teh odsekov je 
prometna obremenitev višja od 2.000 PDLP, kar pomeni več kot 40 % smrtnost za vse vrste 
dvoživk. Najpogosteje zabeležena vrsta na cestah je navadna krastača (71,8 % odsekov), ki ji po 
sledita sekulja (47,9 % odsekov) in rosnica (13,4 % odsekov). 

 
Postavili smo Metodologijo določevanja prednostnih odsekov oz. črnih točk za dvoživke. 

Kvantitativni in kvalitativni kriteriji so opredeljeni na podlagi števila osebkov dvoživk, števila vrst in 
stopnje ogroženosti vrst. Prednostni odseki cest so tisti, kjer je število osebkov ocenjeno ali 
prešteto na več kot 1.000 ali tisti, kjer cesto prahaja vsaj pet vrst ali ena vrsta s Priloge II ali dve 
vrsti s Priloge IV Direktive o habitatih. Prednostni odseki so tudi tisti, kjer sta bila registrirana 
plavček ali česnovka. 
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Na 21 odsekih cest je registriranih več kot 1.000 osebkov. Največje število zabeleženih osebkov 

je na cesti R3-647 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju (več kot 25.000 osebkov) in na cesti R2-
413 Zbilje–Vodice v Hrašah (več kot 18.000 osebkov). Največ dvoživk je na odsekih cest, ki 
potekajo po stiku velikih kraških mokrišč z gozdnato okolico (Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, 
Radensko polje) in ob večjih ribnikih oz. akumulacijskih jezerih. Pomembna ugotovitev naše analize 
je, da veliko selitev poteka po dolinah rek in potokov, kjer cesta v daljšem odseku leži tik ob vodi.  

Na 24 odsekih cest je registriranih vsaj 5 vrst, največ (11) ob Ledavskem jezeru.  
 
Na podlagi zgornjih kriterijev smo opredelili 498 prednostnih odsekov oz. 59 % od 843 vseh 

mest prehajanja dvoživk. Prostorska razporeditev odsekov kaže predvsem na raziskanost območja. 
Na območju južne Slovenije v porečjih rek oz. večjih potokov, v Beli krajini, na Gorjancih in na 
območju Krakovskega gozda bo treba te odseke še najti. 

 
92 odsekov cest (10 % vseh črnih točk) smo opredelili kot kritične črne točke za dvoživke na 

podlagi ocene števila osebkov in prisotnosti najbolj ogroženih vrst.  
 
Za 13 najbolj kritičnih odsekov cest smo pripravili tehnične zahteve za izvedbo ukrepov 

(podhodov, varovalnih in usmerjevalnih ograj ter elementov rešetk). To so tudi odseki, za katere 
smo imeli na razpolago dovolj natančne podatke za opredelitev ukrepov. 

 
V Sloveniji je treba čimprej preveriti uspešnost izvedenih ukrepov na primeru ceste R3-627/1337 

Impoljca–Zavratec ter na cesti kjer so se razmere za dvoživke spremenile zaradi povečanja 
prometa (cesta RT-907 Krnica–Zg. Radovna). 
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1. UVOD 

Center za kartografijo favne in flore je po naročilu Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) izvajalec 
naloge »Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI«. 

 
Prav vse v Sloveniji živeče vrste dvoživk so uvrščene na Rdeči seznam dvoživk (Pravilnik o 

uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list RS 82/2002) in 
zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/04, 109/04, 
84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16). Zakonsko dvoživke 
varujejo tudi mnogi mednarodni sporazumi, predvsem pa Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) in 
Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (t. i. Bernska konvencija). 

 
Center za kartografijo favne in flore je po naročilu Direkcije RS za ceste (sedaj DRSI) že v letu 

2000 izvedel projekt »Dvoživke in ceste«, v katerem je bila izvedena prva ocena stanja povozov 
dvoživk na državnih cestah v RS in pripravljen predlog vključitve te problematike v sistem rednega 
vzdrževanja ter nadzora stanja državnih cest v okviru delovanja Direkcije RS za ceste. 

 
V letu 2017 smo v okviru te naloge ponovno pripravili pregled stanja na državnih cestah v 

upravljanju DRSI. 
 
Po projektni nalogi je glavni namen naloge pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk na 

cestah v upravljanju DRSI, pregled stanja prehajanja dvoživk na državnih cestah v zadnjih 
petnajstih letih ter na osnovi pregleda stanja priprava predloga izvedljivih ukrepov po posameznih 
najbolj kritičnih odsekih cest. 

 
Glede na projektno nalogo smo poročilo razdelili na dva sklopa: 
 

− Sklop A: Pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk v Sloveniji na državnih cestah; 
− Sklop B: Pregled stanja prehajanja dvoživk na državnih cestah s predlogom ukrepov za 

varstvo dvoživk na izbranih odsekih cest; 
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1.1 Projektna naloga 

Predvideni sklopi v okviru naloge so: 
 
 

1.1.1 Pregled dokumentacije DRSI in izdelanih projektov v zvezi z zaščito 
dvoživk s pregledom izvedenih ukrepov za varstvo dvoživk v zadnjih 10 
letih na območju cest v upravljanju DRSI: 

Izdelovalec naloge mora v prvi fazi pregledati razpoložljivo dokumentacijo, ki je na voljo v arhivu 
DRSI in izdelati pregled stanja že izvedenih ukrepov in oceniti njihovo učinkovitost. 

 
 

1.1.2 Pregled lokacij prehajanja dvoživk po podatkih DRSI in morebitna 
dopolnitev seznama cestnih odsekov, kjer prihaja do povoza dvoživk 

Izvajalec del bo s strani naročnika prejel seznam cest v upravljanju DRSI, kjer prihaja po 
evidenci DRSI do večjega povoza dvoživk. Sam si mora pridobiti tudi podatke o povozih dvoživk z 
javnih evidenc, če le-te obstajajo in jih smiselno upoštevati pri izvedbi naloge. Pripraviti mora 
seznam odsekov cest z navedenimi dolžinami oziroma stacionažami, kjer prihaja do povoza 
dvoživk. V sklopu te faze mora najprej opredeliti metodologijo določevanja kritičnih odsekov. 

 
 

1.1.3 Predlog izvedljivih ukrepov za varstvo dvoživk 

Na podlagi ugotovitev predhodnih faz mora izvajalec predlagati izvedljive ukrepe na posameznih 
odsekih cest, kjer je bilo v predhodnih fazah ugotovljeno, da prihaja do povoza dvoživk. Ukrepe je 
potrebno predlagati za vsak problematičen odsek posebej. Seznam cestnih odsekov in predvidenih 
ukrepov je potrebno razvrstiti glede na prioriteto izvajanja ukrepov. Pri predlogu ukrepov je 
potrebno upoštevati možnost izvedbe skladno z Zakonom o cestah in Pravilnikom za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. Ukrepi morajo biti 
podani na način, da bo naročnik v nadaljnjih fazah pristopil k morebitnemu naročilu projektov. 
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2. BIOLOGIJA DVOŽIVK IN VPLIV PROMETA NA DVOŽIVKE 

2.1 Biologija dvoživk – način življenja in življenjski prostor 

Dvoživke (Amphibia) so skupina vretenčarjev z nestalno telesno temperaturo, ki je odvisna od 
okolja. Odrasle dvoživke poleg preprostih pljuč dihajo tudi skozi kožo, ki mora biti vlažna, zato se 
večinoma zadržujejo v vodi ali vsaj v vlažnih kopenskih okoljih. 

 
Pri nas živita dva redova dvoživk: repate dvoživke (Caudata) ter brezrepe dvoživke (Anura). 

Odrasle repate dvoživke imajo rep, dolžina sprednjih in zadnjih nog pa je enaka. Odrasle brezrepe 
dvoživke nimajo repa, zadnje noge so občutno daljše od sprednjih. To skupino običajno laično 
enačimo z »žabami«.  

Skupini se razlikujeta tudi po različnem poteku razvoja (po načinu parjenja, oploditve, odlaganja 
jajc in preobrazbi). Za brezrepe dvoživke je značilna zunanja oploditev – poteka izven telesa – v 
vodi. V obdobju parjenja samec oprime samico v tesen paritveni objem (ampleksus) in ko samica 
odlaga jajca, jih samec sproti oplaja. Tako odložen skupek jajc imenujemo mrest, njegova oblika 
pa je vrstno značilna. Ličinke brezrepih dvoživk – paglavci – dihajo s škrgami, ki so sprva zunanje, 
v nekaj dneh pa jih preraste kožna guba in na zunaj več niso vidne. Parjenje repatih dvoživk lahko 
poteka v vodi ali na kopnem, oploditev pa je pri vseh notranja, v telesu samice. Samec na dno 
mrestišča odloži skupek semenčic v želatinasti kapsuli (spermatofor), ki ga samica nato pobere v 
kloako. Po oploditvi samice pupkov odlagajo jajčeca, tako da vsakega posebej ovijejo v list vodne 
rastline. Iz jajčec se po nekaj tednih razvijejo ličinke, ki so sicer podobne odraslim osebkom, 
vendar dihajo z zunanjimi škrgami. Močeradi so izjema med dvoživkami, saj jajčec ne odlagajo v 
vodo. Razvoj ličink poteka delno ali povsem v samičinem telesu in samica nato v vodo odloži že 
razvite ličinke. 

 
V svojem letnem življenjskem ciklu so dvoživke vezane na vodna in kopenska bivališča (poletna 

bivališča in prezimovališča), ki predstavljajo enakovredne dele njihovega življenjskega prostora. Na 
mrestiščih poteka parjenje večine pri nas živečih vrst dvoživk, odlaganje jajc oziroma ličink ter 
razvoj iz jajc oziroma ličink do mladega osebka. Posamezne vrste dvoživk uporabljajo za mrestišča 
zelo različne tipe habitatov. Mrestišča so lahko večje ali manjše stoječe vode, mlake, potoki, jarki, 
luže ipd.. Odrasle živali se po parjenju in odlaganju mrestov iz mrestišč napotijo v poletna 
bivališča, kjer preživijo preostali aktivni del leta. Gre za različne tipe predvsem kopenskih 
habitatov, kjer se živali prehranjujejo in pripravljajo na zimo. Po preobrazbi se odraslim osebkom v 
poletnih bivališčih pridružijo tudi mladi osebki. Na prezimovališčih dvoživke preživijo neugodne 
zimske razmere v neaktivnem stanju. Prezimujejo praviloma v listnatih oziroma mešanih gozdovih, 
kjer je dovolj primernih skrivališč (pod kamenjem, lubjem, v luknjah v tleh ipd.) in so dovolj ugodni 
pogoji za preživetje zime. Nekatere vrste dvoživk (sekulja, zelene žabe) nemalokrat prezimujejo 
tudi v vodi. Ob otoplitvah lahko živali zimsko mirovanje tudi večkrat prekinejo, vendar pa se ob 
poslabšanju vremenskih razmer spet vrnejo v neaktivno stanje. Načeloma se med prezimovanjem 
dvoživke ne prehranjujejo (povzeto po Arnold in sod. 1992, Blab 1986, Nöllert & Nöllert 1992). 
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2.2 Selitve dvoživk 

Med mrestišči in kopenskimi bivališči se dvoživke selijo po ustaljenih poteh, potek selitev pa je 
vrstno značilen. Nanj vplivata fiziološka pripravljenost živali na selitev (npr. pripravljenost osebkov 
na razmnoževanje, prezimovanje) in vremenske razmere. Te vplivajo predvsem na časovni potek 
selitve: kdaj se bo selitev dejansko začela in koliko časa bo trajala. Spomladanska selitev spolno 
zrelih osebkov iste populacije k skupnemu mrestišču lahko traja ob primernih vremenskih razmerah 
le nekaj dni, lahko pa je zaradi nenadnega znižanja temperatur ali suše tudi večkrat prekinjena. 
Selitve dvoživk proti mrestiščem potekajo navadno v mraku oziroma v prvi polovici noči (Sinsch 
1989). 

 
Najbolj opazna je pomladanska selitev k mrestiščem, saj se osebki nekaterih vrst skoraj 

istočasno odpravijo na pot. Po parjenju, ki pri različnih vrstah traja različno dolgo, se odrasle živali 
napotijo nazaj na kopno, v poletna bivališča, kjer preživijo preostali aktivni del leta. Tu se hranijo 
in kopičijo zaloge. Jeseni se dvoživke odpravijo v zimska bivališča, kjer v neaktivnem – otrplem 
stanju preživijo neugodne zimske mesece. Poletna in jesenska selitev odraslih živali ne potekata 
tako množično in v isti smeri kot pomladanska selitev, temveč bolj razpršeno in v različnih časovnih 
obdobjih, kar je odvisno od posameznega osebka. Zelo pomembna je tudi razpršitev preobraženih 
mladih osebkov iz mrestišč v iskanju primernih prehranjevališč in kasneje prezimovališč. 

 
 

Tabela 1: Obdobja selitev pri naših vrstah dvoživk preko leta (prirejeno po Dehlinger in sod. 1994). 

Vrste Selitev 
Mesec 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

navadna krastača 

M             
A             
J             
Z             

rosnica 

M             
A             
J             
Z             

sekulja, 
plavček 

M             
A             
J             
Z             

navadna česnovka 

M             
A             
J             
Z             

zelena rega 

M             
A             
J             
Z             

planinski pupek, 
mali pupek, 
veliki pupek, 
donavski veliki pupek 

M             
A             
J             
Z             

http://www.ckff.si/


Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 
upravljanju DRSI. Končno poročilo. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2018 

14 

Vrste Selitev 
Mesec 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

debeloglavka, 
pisana žaba, 
zelena žaba 

M             
A             
J             
Z             

zelena krastača 

M             
A             
J             
Z             

 
M - spomladanske selitve na mrestišča 
A - selitve odraslih osebkov iz mrestišč v poletna bivališča 
J - selitve sveže preobraženih mladih osebkov iz mrestišč 
Z - jesenske selitve na prezimovališča 

 
 
Razdalje, na katerih se dvoživke selijo, so vrstno specifične. Nekatere vrste med bivališči 

prehodijo le nekaj sto metrov, druge se lahko selijo tudi več kilometrov (Blab 1986). Navadne 
krastače (Bufo bufo) se lahko selijo tudi na razdalji do 5 km, rjavi žabi – rosnica (Rana dalmatina) 
in sekulja (R. temporaria) pa 800 m in več. Na razdalji do 600 m se selijo zelena rega (Hyla 
arborea), česnovka (Pelobates fuscus) in hribski urh (Bombina variegata). Plavček (Rana arvalis), 
veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton vulgaris), planinski pupek (Ichthyosaura 
alpestris), navadni močerad (Salamandra salamandra) in nižinski urh (Bombina bombina) pa se 
selijo na razdalji do 400 m. Vrste iz rodu zeleni žab (Pelophylax sp.), imajo večinoma letna in 
zimska prebivališča v neposredni bližini svojih mrestišč, vendar se kljub temu lahko odpravijo tudi 
na 2.000 m dolgo pot. (prirejeno po Küster 2000)  

 
 
 

2.3 Varstvo dvoživk 

Dvoživke sodijo med najbolj ogrožene vretenčarje v Evropi in Sloveniji. Najbolj jih ogrožajo 
izguba, fragmentacija in uničenje primernih habitatov (mrestišč, prezimovališč, poletnih zatočišč) 
ter prekinitev selitvenih poti. Ti dejavniki so pogosto posledica opustitve tradicionalne kmetijske 
rabe, zasipavanja, pozidave in zaraščanja njihovih habitatov. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo 
ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov.  

 
Vse vrste dvoživk v Sloveniji so uvrščene na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam; Uradni list RS 82/2002, 42/2010), zavarovane z Uredbo 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 
115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014) in uvrščene na Bernsko konvencijo (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ); Uradni list RS 17/1999). Nekatere so strožje varovane in 
so uvrščene na Prilogo II in/ali IV Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 
22.07.1992) (Direktiva o habitatih). 
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Tako kot v drugih državah EU je tudi pri nas opredeljeno omrežje posebnih varstvenih območij 
ali omrežje Natura 2000 tudi z namenom zavarovanja habitatov dvoživk (v Sloveniji za 4 vrste 
dvoživk, ki so na Prilogi II Direktive o habitatih). 

 
 

Tabela 2: Naravovarstveni status posameznih vrst dvoživk Slovenije. 
Slovensko ime Latinsko ime RS UZŽV FFH Bern 
navadni močeril ali človeška ribica Proteus anguinus  V 1,2 II, II 
črni močeril Proteus anguinus parkelj R 1,2 II, IV II 
navadni močerad Salamandra salamandra O 1  III 
planinski močerad Salamandra atra O1 1,2 IV II 
planinski pupek Ichthyosaura alpestris V 1,2  III 
navadni pupek Lissotriton vulgaris V 1,2  III 
veliki pupek Triturus carnifex V 1,2 II, IV II 
donavski veliki pupek* Triturus dobrogicus / / II, IV II 
nižinski urh Bombina bombina E 1,2 II, IV II 
hribski urh Bombina variegata V 1,2 II, IV II 
navadna česnovka Pelobates fuscus  E 1,2 IV II 
navadna krastača Bufo bufo  V 1,2  III 
zelena krastača Bufo viridis V 1,2 IV II 
zelena rega Hyla arborea V 1,2 IV II 
barska žaba ali plavček Rana arvalis  V 1,2 IV II 
sekulja Rana temporaria V 1 V III 
rosnica Rana dalmatina V 1,2 IV II 
laška žaba Rana latastei E 1,2 II, IV II 
debeloglavka Pelophylax ridibundus V 1,2 V III 
pisana žaba Pelophylax lessonae V 1,2 IV III 
zelena žaba Pelophylax kl. esculentus V 1,2 V III 

 
RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). E – prizadeta vrsta; V – 

ranljiva vrsta; R – redka vrsta; O – vrsta zunaj nevarnosti; O1 – podkategorija O, v katero se uvrstijo vrste zavarovane z Uredbo 
o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS 57/1993, 61/1993, 69/2000) in niso več ogrožene, obstaja pa potencialna 
možnost ponovne ogroženosti. 

UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007). 1 – Priloga 1 
(poglavje A): domorodne živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje 
A): domorodne živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih 
habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne živalske vrste, za ohranitev katerih je Evropska unija še posebej odgovorna 
glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na ozemlju Evropske unije. 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
(Uradni list L 206 z dne 22.07.1992) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje 
katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za 
ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu 
Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; V– Priloga V: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz 
narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 

Bern: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov (MKVERZ) (Uradni list RS 17/1999) (Bernska konvencija); I – Dodatek I: strogo zavarovane rastlinske vrste; II – 
Dodatek II: strogo zavarovane živalske vrste; III – Dodatek III: zavarovane živalske vrste. 

*vrsta ni bila obdelana v Rdečem seznamu, ker je bila v Sloveniji odkrita šele po letu 2010 (Stanković & Delić 2012). 
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2.4 Vplivi cest in prometa na dvoživke 

V svetovnem merilu je ogroženih pomembno več vrst dvoživk in plazilcev kot pa vrst sesalcev in 
ptic (IUCN 2010). Dvoživke in plazilci sta tudi skupini, ki sta podvrženi največjim negativnim 
vplivom zaradi cest in prometa, kar je pokazala metaanaliza 75 študij, ki so kvantitativno vrednotile 
povezavo med cestami in prometom na eni, ter velikostjo populacij obeh skupin na drugi strani 
(Rytwinsky & Fahrig 2012). Ogroženost dvoživk zaradi prometa in cest je v Evropi dobro 
dokumentirana (Beebee 2013), glavni vzroki za ogroženost pa so neposredna smrtnost osebkov na 
cestah in izguba, poslabšanje ter fragmentacija habitatov. 

 
Obstoječe in načrtovane ceste predstavljajo enega izmed večjih posegov človeka v okolje. 

Posledice za živalstvo in rastlinstvo so lahko zelo hude, včasih pride tudi do popolnega uničenja 
populacij posameznih vrst. Problem se v zadnjih letih stopnjuje, saj nam način življenja narekuje 
vedno višje zahteve po čim hitrejših in čim boljših cestnih povezavah. Drugače povedano, mreža 
cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živali in rastlin vedno manjši ali vedno bolj 
razdrobljen – fragmentiran (Podloucky 1989, Vos & Chardon 1994). 

Ceste predstavljajo oviro na selitvenih poteh dvoživk, zato prihaja na mestih, kjer ceste prečkajo 
poletna in zimska bivališča dvoživk ali so v bližini njihovih mrestišč, v času spomladanskih in 
jesenskih selitev pogosto do povozov številnih osebkov različnih vrst (Feldmann & Geiger 1989). 
Navadno je to v spomladanskem času in predvsem pri navadni krastači ter rjavi žabi sekulji, kar je 
povezano z njunim načinom življenja. Vrsti namreč sodita v skupino t. i. »explosive breeders«, kar 
pomeni, da se spolno zreli osebki iste populacije bolj ali manj sočasno napotijo na isto mrestišče, 
kjer se parijo in nato odložijo mreste. Nemalokrat najdemo povožene tudi posamezne osebke 
navadnega močerada, zelene rege in vseh štirih vrst pupkov. 

 
Vplive cest na dvoživke lahko razdelimo v tri kategorije (Vos & Chardon 1994).  
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Vplivi na ravni osebka 
Najpomembnejši negativni učinek cest je neposredna smrt osebka zaradi prometa. Verjetnost, 

da žival naleti na cesto, je odvisna od mobilnosti vrste, selitvene razdalje in gostote cest. 
Verjetnost preživetja osebka na cesti je odvisna od gostote (slika 2) in hitrosti prometa (slika 3) ter 
časa, ki ga preživi na cesti (slika1). 

Na poti na mrestišče je lahko povoženih tudi več kot 20 % spolno zrelih odraslih osebkov (lahko 
tudi več kot 40 %). Študije nakazujejo, da je polovica vseh navadnih krastač, ki prečkajo cesto, 
povoženih, če je gostota prometa od 15 do 40 avtomobilov na uro (slika 2). Stopnja smrtnosti 
mladih osebkov je verjetno še večja, saj ti prečkajo cesto tudi podnevi, ko je gostota prometa 
večja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Razlike v času prečkanja ceste: osebek A prečka cesto pravokotno na cesto in jo najhitreje prečka 
(najkrajša razdalja); osebek C prečka cesto pod kotom 45° in mora prehoditi kar 41% daljšo razdaljo 
(najdaljši čas) kot osebek A (prirejeno po Vos & Chardon 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Verjetnost preživetja navadne krastače pri 
prečkanju ceste pri naraščajočem številu 
avtomobilov pri isti povprečni hitrosti. Os y na 
desni: pri prečkanju ceste pod kotom 45°, os y 
na levi: pri prečkanju ceste pod kotom 90° 
(prirejeno po Vos & Chardon 1994). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Oddaljenost med kolesom avtomobila in 
navadnimi krastačami, ki so zadete in 
poškodovane zaradi turbulence zraka v 
odvisnosti od hitrosti avtomobila (prirejeno po 
Vos & Chardon 1994). 
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Cesto najhitreje prečkajo rjave žabe, navadne krastače so pri prečkanju počasnejše, še 
počasnejši pa so navadni pupki (Hels & Buchwald 2001). Na podlagi hitrosti prečkanja ceste, 
časovne dinamike selitev in časovne dinamike prometa sta Hels & Buchwald (2001) izračunala 
verjetnost preživetja osebkov posameznih vrst pri prečkanju ceste z omejitvijo hitrosti 80 km/h 
(tabela 3). 

 
 

Tabela 3: Verjetnost, da bo osebek posamezne vrste pri prečkanju ceste povožen pri hitrosti vozil 80 km/h 
(prirejeno po Hels & Buchwald 2001). 

Vrste Število vozil na dan 
18.000 7.000 4.000 2.000 

sekulja in plavček 82 % 68 % 57 % 45 % 
navadna krastača 84 % 68 % 58 % 46 % 
navadni pupek 94 % 76 % 64 % 56 % 
 
 

Vplivi na ravni populacije 
Vplive cest na populacije dvoživk lahko opredelimo kot neposredne in posredne. Neposreden 

vpliv je predvsem smrtnost na cestah, medtem ko so posredni predvsem tisti, ki vplivajo na obseg 
in lastnosti habitatov (izguba, fragmentacija in različne spremembe, npr. spremembe v 
temperaturi, vlagi in svetlobi, hrup in onesnaževanje ter spremembe v kvaliteti habitata) 
(Jochimsen in sod. 2004). Te spremembe lahko vodijo v spremembe v obnašanju, preživetju, rasti 
in razmnoževalnem uspehu posameznih osebkov in posledično vplivajo na dolgoročno preživetje 
populacije. Na primer povečan hrup in osvetljevanje zaradi prometa lahko živali dezorientira 
(Jochimsen in sod. 2004); Tennessen in sod. (2014) so ugotovili, da se zaradi hrupa dvoživkam 
poveča raven stresnih hormonov, zaradi česar se manj samic seli v smeri proti pojočim samcem, to 
pa prizadene proces razmnoževanja. 

Velikost vpliva ceste na ravni populacije je odvisna od tega, kolikšen delež populacije »mora« 
prečkati cesto, da pride do mrestišča oziroma kolikšen delež populacije je pri prečkanju ceste 
povožen. Pomembno vprašanje je tudi, ali se lahko izguba zaradi smrtnosti na cestah nadomesti z 
večjim razmnoževalnim uspehom. Dolgožive vrste, ki imajo majhno število potomcev, so v tem 
primeru najbolj ranljive. 

Populacija dvoživk lahko upada kot posledica gradnje novih cest, povečanja prometa ali pa 
povečanja hitrosti vozil na obstoječih cestah. 

Po statističnih izračunih naj bi prišlo do izumrtja populacije navadne krastače in sekulje v 
primeru, da je vsako leto povoženih več kot 40 % spolno zrelih osebkov. Ta izračun ne upošteva 
naravnih nihanj populacije in smrtnosti mladih osebkov, zato je izumrtje lahko hitrejše (Vos & 
Chardon 1994). 
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MRESTIŠČE 
POLETNO BIVALIŠČE 
PREZIMOVALIŠČE 

pomladanska  
selitev na  
mrestišče 

jesenska selitev na 
prezimovališče 

selitve odraslih 
osebkov v  
poletna bivališča 
 selitve preobraženih mladih 

osebkov iz mrestišč 

Vplivi na ravni povezanosti populacij 
Preživetje vrste je odvisno od funkcionalne povezanosti populacij. Z vedno gostejšo mrežo cest 

so povezave med populacijami vedno slabše, zato prihaja do zmanjševanja pretoka genetskega 
materiala in sčasoma lahko tudi do izumrtja vrste. Na sliki 4 je na primeru cest ob Ledavskem 
jezeru prikazano, kako vplivajo na smrtnost v populaciji dvoživk, ko se selijo med življenjskimi 
prostori. Jezero je z vseh strani obkroženo s cestami, največ povoženih živali pa je vsako leto na 
zahodni – regionalni cesti, ki je najbolj prometna in kjer vozila dosegajo večje hitrosti, kot na 
preostalih treh. 

 
Genetske raziskave na sekulji so pokazale, da ceste delujejo kot pomembna ovira za populacije 

žab v vplivnemu območju od 3 do 4 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Letne selitve dvoživk ob Ledavskem jezeru (vir: Poboljšaj in sod. 2000).  

http://www.ckff.si/


Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 
upravljanju DRSI. Končno poročilo. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2018 

20 

3. SKLOP A: PREGLED DOKUMENTACIJE DRSI IN IZDELANIH 
PROJEKTOV V ZVEZI Z ZAŠČITO DVOŽIVK S PREGLEDOM 
IZVEDENIH UKREPOV ZA VARSTVO DVOŽIVK V ZADNJIH 10 
LETIH NA OBMOČJU CEST V UPRAVLJANJU DRSI 

3.1 Pregled dokumentacije 

Pridobili smo dokumentacijo DRSI na temo izvedenih ukrepov za dvoživke na cestah v 
upravljanju DRSI. Dokumentacija obsega naslednje tipe dokumentov (tabela 4): 

− študije dvoživk po naročilu DRSI, 
− PGD projekte za izvedbo ukrepov, ki niso bili izvedeni, 
− PZI in PID projekte izvedenih ukrepov. 

 
 

Tabela 4: Seznam izdelane dokumentacije za izvedbo ukrepov na državnih cestah (vir: arhiv DRSI in CKFF). 

Naslov Izdelovalec Št. projekta Datum 
Tip 

dokumentacije Stanje 
Ukrepi za zaščito dvoživk ob glavni cesti 
G2-103, odsek 1008 Most na Soči–Ušnik, 
od km 0,000 do km 2,000 

ZEU-družba za 
načrtovanje in 
inženiring, Murska 
Sobota 

31/00 15.3.2001 PGD Ni izveden. 

Ukrepi za zaščito dvoživk ob glavni cesti 
R1-212, odsek 1118 Cerknica–Bloška 
polica, pododsek 3 od km 2.000 do km 
6.400 

ZEU-družba za 
načrtovanje in 
inženiring, Murska 
Sobota 

30/00 1.3.2001 PGD Ni izveden. 

Ukrepi za zaščito dvoživk ob glavni cesti 
R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma, od 
km 2.290 do km 2.825 in od km 3+730 do 
km 5+460 

ZEU-družba za 
načrtovanje in 
inženiring, Murska 
Sobota 

31/00 1.3.2001 PGD Izvedeni samo 
podhodi (7), 
predvidenih ograj 
za dvoživke ni. 

Ukrepi za zaščito dvoživk ob glavni cesti 
R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska 
Bistrica–Pivka, od km 4.500 do km 6.300 

ZEU-družba za 
načrtovanje in 
inženiring, Murska 
Sobota 

32/00 15.3.2001 PGD Izvedeni samo 
podhodi (6), 
predvidenih ograj 
za dvoživke ni. 

Ukrepi za zaščito dvoživk ob glavni cesti 
R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska 
Bistrica, od km 4.500 do km 6.300  

IBT nizke gradnje 
Trbovlje 

7877/302 1.3.2008 PID Izvedeni samo 
podhodi (6), 
predvidenih ograj 
za dvoživke ni.. 

Ukrepi za zaščito dvoživk na R3-672 
Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke na 
odseku 1337 od km 3.000 do km 3.640 

STIA D.O.O. (ST NM) N-85/04 1.6.2004 PZI Izvedeni podhodi 
in ograje za 
dvoživke po 
projektu. 

Ukrepi za zaščito dvoživk na R3-672 
Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke na 
odseku 1337 od km 3.000 do km 3.640 

IBT nizke gradnje 
Trbovlje 

7756/302 1.6.2004 PID Izvedeni podhodi 
in ograje za 
dvoživke po 
projektu. 

PID Obvoznica Gorenja vas ACER d.o.o. PID-RD2/2015 junij 2015 PID Izvedeni prilagojeni 
prepusti (2), ograje 
niso načrtovane. 

Monitoring izvedenih ukrepov za 
prehajanje dvoživk ob cesti R1-235, odsek 
0317 Radenci–Petanjci in G1-3, odsek 
1308 Radenci–Vučja vas 

Center za kartografijo 
favne in flore  

99-9008 20.8.2008 Študija Monitoring 
izvedenih ukrepov 
(komentar v 
nadaljevanju). 
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Naslov Izdelovalec Št. projekta Datum 
Tip 

dokumentacije Stanje 
Poljanska obvoznica Škofje Loke (R1-210, 
odsek 1078, R1-210, odsek 1110). Ukrepi 
za dvoživke. 

Center za kartografijo 
favne in flore (naročnik 
Gorenjska gradbena 
družba d.d.) 

 12.6.2015 Študija Predlog ukrepov za 
dvoživke v času 
gradnje (komentar 
v nadaljevanju). 

 
 
Na podlagi zbrane dokumentacije so bili nekateri ukrepi delno ali v celoti izvedeni, kar je 

predstavljeno v nadaljevanju poročila. V celoti je bil izveden le projekt na cesti R3-672 Impoljca–
Zavratec, ob ribniku Loke na odseku 1337 od km 3.000 do km 3.640. 

 
Kot dober primer izvedbe ukrepov za dvoživke v nadaljevanju predstavljamo tudi dva odseka 

cest, ki sta v upravljanju občin:  
− ukrepi za dvoživke (varovalne ograje in podhod) na Bertoški vpadnici v okviru projekta 

navezave luke Koper na avtocestno omrežje (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za 
navezavo luke Koper na avtocestno omrežje, Uradni list RS 79/04, 109/04, 36/09 in 
48/11); 

− ukrepi za dvoživke na cesti skozi naselje Rova na lokalni cesti Radomlje–Rova v občini 
Domžale. 

 
 
 

3.2 Pregled izvedenih ukrepov 

3.2.1 Cesta R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci 

V letu 2008 je bila zaključena naloga Monitoring izvedenih ukrepov za prehajanje dvoživk ob 
cesti R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas (Poboljšaj in 
sod. 2008). Zaključki naloge so bili naslednji (povzeto iz poročila): 

 
Opis ukrepa: V naselju Petanjci, na odseku ceste R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci, ob 

mrtvici Zaton so bili v letu 2002 izvedeni ukrepi za dvoživke. Na dolžini približno 500 metrov so ob 
cesti postavljene ACO plastične ograje za dvoživke v kombinaciji z betonskim zidom in brežino 
ceste, ki je zavarovana s kamnometom (slika 5). Ograja meji neposredno v območje mrtvice 
Zaton. Med gradnjo strokovnjak za dvoživke ni sodeloval. 
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Slika 5: Območje ukrepov za dvoživke na odseku R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci v naselju Petanjci 
(vir: Poboljšaj in sod. 2008). 

 
 
Zaključki iz leta 2008: Na odseku ni urejenih podhodov za dvoživke, le varovalna ograja za 

dvoživke in na nekaterih mestih še 40 centimetrov visok betonski zid v peti nasipa, ki je dodatno 
utrjen z lomljencem, živalim v času selitev preprečuje le dostop iz mrtvice Zaton na cesto in naprej 
proti prezimovališčem. Pri selitvah v smeri proti mrtvici za dvoživke ni izvedenih varovalnih ograj, 
tako da živali čez cesto prehajajo neovirano ter so pri tem izpostavljene nevarnostim prometa. 
Tudi na odseku ceste R2 440 Petanjci–Gederovci, ki v nadaljevanju poteka ob mrtvici Zaton, ni 
izvedenih nobenih varovalnih ukrepov za dvoživke. 

 
Stanje v letu 2017: ACO ograje so še vedno močno poškodovane in mestoma popolnoma 

uničene, v celoti pa jih prerašča vegetacija (slika 6). Še vedno veljajo vsi zaključki iz leta 2008. 
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Slika 6: Stanje ACO ograje za dvoživke ob mrtvici Zaton (foto: K. Poboljšaj, 23. 10. 2017). 

 
 

3.2.2 Cesta G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas 

V letu 2008 je bila zaključena naloga Monitoring izvedenih ukrepov za prehajanje dvoživk ob 
cesti R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas (Poboljšaj in 
sod. 2008). Zaključki naloge so bili naslednji (povzeto iz poročila): 

 
Opis ukrepa: Ukrepi za dvoživke na odseku ceste R1-230 Radenci– Vučja vas so bili izvedeni v 

letu 2001. Na dolžini 1600 metrov so bile postavljene žičnate varovalne ograje in šest podhodov za 
dvoživke. Med gradnjo strokovnjak za dvoživke ni sodeloval.  

 
Zaključki iz leta 2008: V okviru naloge je naročnik zaprosil tudi za opis stanja in mnenje o 

prehajanju dvoživk na tem odseku, saj so se glede tega prebivalci naselij Turjanci in Rihtarovci 
pritožili. Prebivalci so pojasnili, da dvoživk niti v jesenskem niti v spomladanskem času ni več, zato 
ukrepi tudi po njihovem mnenju niso več potrebni. Kot so pokazali rezultati monitoringa, na tem 
odseku selitve dvoživk še vedno potekajo, vendar so manj opazne zaradi zmanjšanega števila 
osebkov v zadnjih desetih letih in zaradi zelo intenzivnega prometa, še posebej velikega števila 
tovornjakov. Dvoživke podhodov na tem odseku niso uporabljale, saj varovalne ograje niso 
opravile svoje funkcije, tako da bi usmerjale živali v podhode. Rešitev bi bila primerna ureditev 
novih ograj, ki pa na žalost na odsekih znotraj naselja, v neposredni bližini hiš, ne pride v poštev 
zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva. Ocenjujemo, da se bodo zato populacije dvoživk v 
neposredni bližini naselij še naprej zmanjševale. Na podlagi tega smo predlagali naslednje rešitve. 
Od šestih podhodov se trije nahajajo neposredno v bližini hiš – zadnja dva podhoda v Turjancih (v 
bližini hiš Turjanci št. 38 in št. 11) ter podhod v Rihtarovcih (v bližini hiše Rihtarovci št. 10) – te 
podhode se lahko odstrani. Odstrani naj se tudi vse obstoječe žičnate ograje za dvoživke, saj so 
dotrajane ter delno uničene, tako da ne opravljajo več svoje funkcije. Preostali trije podhodi pa naj 
se ohranijo, saj se je v okviru monitoringa tudi izkazalo, da tam prehaja največ živali. Da pa bodo 
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podhodi funkcionirali, je potrebno postaviti varovalne oz. usmerjevalne ograje. Namen teh ograj je, 
da dvoživkam preprečijo dostop na cesto in jih hkrati usmerijo v podhode. Ena možnost je 
postavitev stalnih ograj, lahko pa se vsako leto postavlja začasne ograje v času spomladanskih 
selitev. V sosednji Avstriji imajo že podobne izkušnje, ko vzdrževalec ceste vsako leto postavi na 
kritičnih odsekih začasne ograje na obe strani ceste. Za prihodnje tako predlagamo, da vzdrževalec 
ceste vsako pomlad postavi začasne ograje, ki jih po zaključku selitev dvoživk odstrani. Če 
postavljanje začasnih ograj postane del rednega vsakoletnega vzdrževanja tega odseka ceste, 
lahko ta ukrep nadomesti postavitev stalnih varovalnih ograj za dvoživke na tem odseku. 

 
Stanje v letu 2017: Podhodi in žičnate ograje so odstranjeni, razen dveh podhodov v 

Rihtarovcih. Nove stalne varovalne ograje niso bile postavljene, postavitev začasnih ograj v času 
selitve oz. akcije prenašanja dvoživk čez cesto so potekale med letoma 2009 in 2016. 

 
 

3.2.3 Cesta R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma, od km 2.290 do km 2.825 in 
od km 3+730 do km 5+460 

Cesta poteka po zahodnem robu Ledavskega jezera v Krajinskem parku Goričko in je bila 
prepoznana kot pomembna »črna točka« za dvoživke že v okviru prve naloge »Dvoživke in ceste« 
(Poboljšaj in sod. 2000). Kot rezultat te naloge je bila pripravljena tudi PGD dokumentacija za 
ukrepe za dvoživke (ZEU 2001d).  

Prva akcija reševanja problema povozov dvoživk ob Ledavskem jezeru je bila izvedena leta 2003 
v okviru Phare projekta »Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran« (CKFF 2003), nato so se akcije v 
letih 2005–2007 nadaljevale v okviru INTERREG projekta »Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji 
Alpe-Jadran, 2005–2007«, od takrat naprej pa do danes akcije redno izvaja Krajinski park Goričko. 
V zbirnem pregledu rezultatov akcij (Malačič 2014 in 2016) je bilo ugotovljeno, da na tem območju 
čez cesto prehaja 10 vrst dvoživk: navadna krastača (najbolj številčna), zelena krastača in 
česnovka (redki vrsti), sekulja, rosnica, plavček, predstavniki rodu zelenih žab, zelena rega, 
navadni pupek in veliki pupek. V povprečju je bilo na odseku registriranih 8.000 osebkov na leto 
(največ pa 14.000 osebkov). 

 
Opis ukrepa: V letu 2004 je bilo v cesto vgrajenih 7 podhodov (ACO Climate Tunnel KT500) za 

dvoživke, brez varovalnih ograj. Med gradnjo strokovnjak za dvoživke ni sodeloval. V 
spomladanskem času delavci Krajinskega parka Goričko začasne varovalne ograje postavijo tesno 
ob vhode podhodov. 

 
Stanje v letu 2017: Podhodi so po 13 letih od vgradnje že večinoma poškodovani (sliki 7 in 8). 

Glede na komentar g. Malačiča (naravovarstveni nadzornik v KP Goričko) je glavni vzrok tovorni 
promet na tej cesti, ki se je v zadnjih letih izrazito povečal. Posledično je cesta v zelo slabem 
stanju, še posebej so prizadete neutrjene bankine. 

Spomladi so v času akcij postavljene začasne ograje, ki dvoživke usmerjajo v podhode. Po 
komentarju g. Malačiča živali podhode uporabljajo v manjši meri, kot se je pričakovalo. Eden od 
razlogov je med drugim najverjetneje to, da vhodi podhodov pred sezono niso primerno očiščeni 
oz. urejeni, tako da bi bila odprtina dobro vidna. V njih se preko celega leta nabere kar nekaj 
odpadkov in različnega materiala s cestišča, kar vse zmanjšuje prehodnost.  
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Slika 7: Stanje ceste R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma na mestu enega izmed podhodov za dvoživke 
(foto: K. Poboljšaj, 23. 10. 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8: Vhodni elementi podhodov so najbolj poškodovani (foto: K. Poboljšaj, 23. 10. 2017). 
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3.2.4 Cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica, od km 4.500 do km 
6.300 

Cesta poteka med naseljema Harije in Zalči ter prečka območje med dvema akumulacijskima 
jezeroma Mola in Klivnik. Ti dve jezeri sta veliki mrestišči za dvoživke, kamor se predvsem v 
spomladanskem času množično selijo živali iz bližnje in daljne okolice. Odsek je bil prepoznan kot 
pomembna »črna točka« za dvoživke že v okviru prve naloge »Dvoživke in ceste« (Poboljšaj in 
sod. 2000), kot rezultat katere je bila pripravljena tudi PGD dokumentacija za ukrepe za dvoživke 
(ZEU 2001c).  

Na cesti sta spomladi v letih 1997 in 1998 potekali prostovoljni akciji tabornikov roda Snežniških 
ruševcev iz Ilirske Bistrice s postavitvijo začasnih ograj ter prenašanjem dvoživk čez cesto. Odsek 
je bil ponovno pregledan v času raziskovalne naloge »Dvoživke in ceste«. Na cesti so bili 
registrirani povozi 6 vrst dvoživk: navadne krastače, sekulje, rosnice, zelene rege, navadnega in 
velikega pupka.(ZEU 2001c). 

 
Opis ukrepa: V letu 2008 je bilo v cesto vgrajenih 6 podhodov (betonske cevi premera 1 m) za 

dvoživke, brez varovalnih ograj. Med gradnjo strokovnjak za dvoživke ni sodeloval. Monitoring 
uspešnosti ukrepov za dvoživke ni bil izveden. Na tem območju po našem vedenju po letu 1998 
niso potekale prostovoljne akcije prenašanja dvoživk. 

 
Stanje v letu 2017: Podhodi so po 10 letih v dobrem stanju (sliki 9 in 10). Predvsem se jim 

pozna pomanjkanje pravilnega vzdrževanja, saj območja vhodov med košnjo ceste niso posebej 
očiščena in pokošena, tako da so v zadnjih letih pred nekaterimi vhodi že zrasli manjši grmički, ki 
zapirajo vhode. Glede na to, da ni postavljenih ograj za dvoživke, na cesti še zmeraj prihaja do 
povozov živali. Po sledeh okoli podhodov se vidi, da ga uporabljajo tudi druge živali, verjetno kune 
ali lisice, saj se vidijo stečine, ki vodijo v podhode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Stanje ceste R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica, od km 4.500 do km 6.300 na mestu enega 
izmed podhodov za dvoživke (foto: K. Poboljšaj, 25. 10. 2017). 
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Slika 10: Stanje ceste R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica, od km 4.500 do km 6.300 na mestu 
enega izmed podhodov za dvoživke (foto: K. Poboljšaj, 25. 10. 2017). 

 
 

3.2.5 Cesta R3-672 Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke na odseku 1337 od km 
3.000 do km 3.640 

V okviru rezultatov raziskovalne naloge »Dvoživke in ceste«(Poboljšaj in sod. 2000) je bila na 
regionalni cesti R3-627/1337 Impoljca–Zavratec zabeležena množična selitev dvoživk ter pomor 
zaradi prometa na cesti. Nato je bil v okviru študije »Izdelava strokovnih podlag za zaščito dvoživk 
za projekt PGD, PZI ukrepov zaščite dvoživk na R3-627/1337 Impoljca–Zavratec od km 3,000 do 
km 3,500 ob ribniku Loke« (Poboljšaj in sod. 2004) pripravljen predlog tehničnih rešitev varstvenih 
ukrepov za dvoživke. Na tej osnovi sta bila izdelana tudi PZI (Stia 2004) in PID (IBT 2004) 
ukrepov. 

 
Opis ukrepa: V letu 2008 je bilo v cesto vgrajenih 12 podhodov (ploščati prepust - AB montažni 

»U« elementi, svetlih dimenzij 100/50 cm). Ograja iz cinkane pločevine je obojestransko 
postavljena na cestnem odseku v dolžini približno 600 m. Med gradnjo strokovnjak za dvoživke ni 
sodeloval. Monitoring uspešnosti ukrepov za dvoživke ni bil izveden. Na tem območju po našem 
vedenju niso potekale prostovoljne akcije prenašanja dvoživk. 

 
Stanje v letu 2017: Podhodi in ograje so po 10 letih v relativno dobrem stanju (slike 11 do 15), a 

se jim pozna pomanjkanje pravilnega vzdrževanja. Gradbena napaka pri vseh podhodih je napačna 
navezava ograj za dvoživke na podhod. Ograja bi se morala pripeti na podhod s pohodnim delom v 
ravnini z dnom podhoda in z zgornjim robom podhoda (slika 11). 

Zaradi nevzdrževanja so elementi ograje preraščeni z lesno vegetacijo oziroma popolnoma zasuti 
z rastlinskim opadom (slike 12, 14 in 15). 
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Slika 11: Eden izmed podhodov za dvoživke na cesti R3-672 Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke. Napaka, ki 
je bila narejena pri vseh podhodih – ograja za dvoživke bi se morala pripeti na podhod s pohodnim delom 
na dnu podhoda in ne na vrhu (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12: Vsi podhodi na gozdni strani ceste R3-672 Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke so zaradi 
nevzdrževanja popolnoma zasuti z listjem ali pa prerasli z rastlinami (slika levo). Na priključkih gozdnih 
poti so vgrajeni ACO elementi podhodov, ki pa imajo na vrhu premajhne odprtine, da bi skoznje padle 
živali na selitvi ter jim tako preprečile direkten dostop na cestišče (slika desno) (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 
2018). 
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Slika13: Stanje kovinskih ograj na cesti R3-672 Impoljca–Zavratec na strani ob ribniku (foto: K. Poboljšaj, 
30. 1. 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika14: Stanje kovinskih ograj na cesti R3-672 Impoljca–Zavratec na gozdni strani, kjer so na celotni dolžini 
skoraj popolnoma zasute z listjem in drugim opadom (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2018).  
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Slika15: Stanje kovinskih ograj na cesti R3-672 Impoljca–Zavratec na gozdni strani: na celotni dolžini so 

ograje skoraj popolnoma zasute z listjem in drugim opadom, na začetnem delu v km 3.000 pa so na 
ograje direktno odloženi hlodi le-te tudi poškodovali (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2018).  
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3.2.6 Cesta R1-210, odsek 1392 obvoznica Škofja Loka, od km 1.762 do km 
3.443  

V okviru izgradnje obvoznice Škofja loka so bili načrtovani ukrepi za prehajanje dvoživk (Odlok o 
lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, 
odsek 1110, Uradni list 48/2002). Natančneje se bili ukrepi za dvoživke opredeljeni v študiji 
»Poljanska obvoznica Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110) – Ukrepi za 
dvoživke« (Poboljšaj 2015). 

 
Opis ukrepa: V letu 2015 se je zaključila gradnja obvoznice. K sodelovanju med gradnjo je CKFF 

dobil naročilo v fazi, ko so bili vsi prepusti že zgrajeni (november 2014), zaradi česar smo lahko 
predlagali le lokacije varovalnih ograj in morebitne dodatne ureditve na prepustih. Zgrajen je bil en 
podhod za dvoživke, štirje prepusti so bili prilagojeni za prehajanje dvoživk, varovalne ograje za 
dvoživke pa so bile postavljene samo ob podhodu za dvoživke v km 1.8+35 km (P91) pri ribniku v 
Puštalu (slika 16). Na obvoznici so namreč nameščene New Jersey ograje in protihrupne ograje, ki 
naj bi preprečevale dostop živalim na cestišče. 

 
Stanje v letu 2017: DRSI nam je posredoval dopis ZRSVN »Strokovno mnenje v zvezi s 

problematiko prehajanja dvoživk preko Poljanske obvoznice Škofja Loka« (št. 3-II-311/1-O-17/NH 
z dne 17. 05. 2017). V njem ugotavljajo, da prihaja v času selitev dvoživk kljub ukrepom do 
povozov na obvoznici. Na osnovi spremljanja stanja v marcu 2017 (več dni) so pripravili tudi 
predlog dodatnih ukrepov za dvoživke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 16: Območje podhoda za dvoživke v Puštalu na cesti R1-210, odsek 1392 obvoznica Škofja Loka (foto: 
K. Poboljšaj, 30. 1. 2018).  
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3.2.7 Cesta R1-210/1111 Gorenja vas–Trebija–obvoznica Gorenja vas 

V okviru izgradnje obvoznice Gorenja vas je bila načrtovana in izvedena ureditev dveh prepustov 
za prehajanje dvoživk (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas, Uradni list RS 81/2010). Na sliki 17 je 
prikazana že zgrajena obvoznica, kjer se vidijo lokacije prepustov za dvoživke. 

 
Komentar: Glede na lokacijo prepustov v samem naselju ter zelo ozkim obrežnim pasom Sore, ki 

tu ne nudi primernega habitata za dvoživke na obeh bregovih, ocenjujemo, da verjetno ne prihaja 
do večjih selitev dvoživk na tem odseku ceste. O stanju dvoživk pred izgradnjo obvoznice nimamo 
podatkov. Poznano je le, da so bili zabeleženi povozi dvoživk na odseku regionalne ceste, ki se 
začne takoj izven naselja Gorenja vas in nadaljuje v smeri do Hotavelj oz. Podgore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17: Obvoznica Gorenja vas, na sliki sta s puščicami označena prepusta do reke Sore (vir: 
http://www.obcina-gvp.si/). 
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3.2.8 Primeri izvedenih ukrepov na občinskih cestah 

Kot primer dobre postavitve predstavljamo dve lokaciji na občinskih cestah, kjer so bili izvedeni 
ukrepi: 

− ukrepi za dvoživke (varovalne ograje in podhod) na Bertoški vpadnici v okviru projekta 
navezave luke Koper na avtocestno omrežje (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za 
navezavo luke Koper na avtocestno omrežje, Uradni list RS, št. 79/04, 109/04, 36/09 in 
48/11); 

− ukrepi za dvoživke na cesti skozi naselje Rova na lokalni cesti Radomlje – Rova v občini 
Domžale. 

Bertoška vpadnica pri Luki Koper 
V okviru izgradnje navezave Luke Koper na AC omrežje (Uradni list RS 79/2004) je bila zgrajena 

Bertoška vpadnica, ki poteka po meji Naravnega rezervata Škocjanski zatok. V projektu je bila 
predvidena izgradnja dodatnega podhoda za dvoživke s pripadajočimi varovalnimi ograjami. 
Gradnja se je zaključila v februarju 2008 (Poboljšaj & Šalamun 2008). 

 
Opis ukrepa: V letu 2008 je zgrajen podhod za dvoživke in ostale male živali (ploščati prepust 

2 m širine in 0,5 m višine) s pripadajočo varovalno ograjo (ACO betonska ograja), ki je bila tudi 
pravilno zaključena z U-zaključkom (slika 19). 

 
Stanje v letu 2017: Podhod je po 10 letih v dobrem stanju (sliki 18 in 20), tudi betonske ograje 

so relativno dobro ohranjene, a pozna se pomanjkanje pravilnega vzdrževanja, saj območje vhoda 
med košnjo ceste ni posebej očiščeno in pokošeno. Ker so ograje nameščene v peto cestnega 
nasipa, so pri košnji pokošene le brežine do ograje, pas tik ob ograji pa ne (slika 21). Zaradi 
varovanja NR Škocjanski zatok je bila na celotnem odseku ob Bertoški obvoznici izvedena grmovna 
zasaditev, ki pa je v 10 letih pričela preraščati ograje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika18: Podhod – ploščati prepust – stran proti NR Škocjanski zatok (foto: K. Poboljšaj, 25. 10. 2017).  
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Slika 19: Pravilen U-zaključek ograje na strani NR Škocjanski zatok na zahodni strani vpadnice (foto: 
K. Poboljšaj, 22. 2. 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 20: Ograja za dvoživke se nahaja na robu pokošene cestne brežine, kjer jo prerašča rastlinstvo (foto: 
K. Poboljšaj, 25. 10. 2017). 
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Slika 21: Ograjo za dvoživke zaradi nevzdrževanja prerašča rastlinstvo (foto: K. Poboljšaj, 25. 10. 2017). 

 
 

Cesta skozi naselje Rova na lokalni cesti Radomlje–Rova v občini Domžale 
Cesta Radomeljske čete se nahaja na Natura 2000 območju POO SI3000079 Češeniške gmajne z 

Rovščico in ločuje območje glinokopa (Ribnik Plastenka) od gozdnega območja Čemšeniških 
gmajn. Občina Domžale je pričela z rekonstrukcijo ceste na tem odseku (Urad župana, 2016) in na 
pobudo Zavoda RS za varstvo narave so se odločili, da bodo vgradili tudi podhode in postavili 
varovalno ograjo za dvoživke. 

 
Opis ukrepa: V letu 2016 so bili zgrajeni štirje podhodi za dvoživke (ACO PRO klimatski tunel) s 

pripadajočo obojestransko varovalno ograjo (ACO PRO betonska ograja) na odseku 320 m. Na 
mestu, kjer se na cesto priključi gozdna pot, so nameščene rešetke, ki preprečujejo dvoživkam 
dostop na cestišče, tako da skoznje padejo v kanaleto, ki jih vodi v podhode. (ACO d.o.o. 2016) 

 
Stanje v letu 2017: Podhodi so po enem letu v dobrem stanju (slika 22), tudi betonske ograje so 

dobro ohranjene, rešetke so primerno vgrajene (slika 23). Edina pripomba na izvedbo je, da na 
zaključnih delih varovalne ograje ni t. i. U- zaključka (slika 24), ki bi živali preusmerila nazaj proti 
podhodu, namesto da se odločijo prečkati cesto na koncu ograje.  
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Slika 22: Podhod ACO PRO klimatski tunel (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 23: ACO rešetke na dostopu za gozdno cesto (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2018). 
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Slika 24: Varovalna ograja za dvoživke (ACO PRO betonska ograja) brez U-zaključka (foto: K. Poboljšaj, 
30. 1. 2018). 

 
 
Komentar glede vzdrževanja: ogled ukrepov je bil v januarju 2018, pred pričetkom sezone 

selitve dvoživk. Podhodi in ograje so še neočiščeni, vendar gre predvsem za ostanke jesenskega 
listja iz prejšnje sezone, niso pa ograja ali vhodi podhodov preraščeni z vegetacijo, kot je to primer 
drugje. 

 
 
 

3.3 Ocena delovanja izvedenih ukrepov 

3.3.1 Evropska priporočila za vzdrževanje izvedenih ukrepov na cestah 

V okviru CEDR – združenja cestnih uprav Evrope je bil v sklopu CEDR Call 2013 »Roads and 
Wildlife« izveden projekt HARMONY – Procedures for the Design of Roads in Harmony with 
Wildlife. Rezultat je bil tudi poročilo »Cost-effective maintenance to support the ecological 
functions of roads« (Deliverable G, Part A, junij 2016) (Wansink in sod. 2016). V nadaljevanju iz 
poročila povzemamo glavna izhodišča in priporočila za vzdrževanje ukrepov, ki so bili načrtovani z 
namenom omilitve negativnih vplivov na živali: 

 
Za preprečitev oz. omilitev vplivov na živali so v svetu izvedeni različni ukrepi, od ograj, ki 

preprečujejo trke z vozili do velikih zelenih mostov, ki živalim omogočajo varno prečkanje cest. 
Možne so tudi ureditve nadomestnih razmnoževalnih habitatov v bližini cest ali celo na zelenih 
mostovih, pomembno je tudi primerno urejanje cestnih brežin. Da pa bi vsi ti ukrepi dolgoročno 
delovali, pa je potrebno njihovo redno vzdrževanje.  
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Rezultati projekta Harmony so pokazali, da je skoraj nemogoče vzpostaviti nizkocenovno 

preverjanje in vzdrževanje ukrepov, ki hkrati omogočata zmanjšane okoljske vplive ceste. Potrebno 
je redno preverjanje izvedenih ukrepov in delov ceste, tako da so okoljski nameni še vedno 
izpolnjeni. Frekvenca in natančnost preverjanja, ter načini vzdrževanja in njegova pogostost so 
vedno odvisni od tarčne skupine vrst, uporabljenih materialov in podobno. Učinkovito preverjanje 
stanja in vzdrževanje mora biti dolgotrajno ter tudi primerno finančno načrtovano. 

 
Primerno vzdrževane ograje, ki so v primeru dvoživk pomembne za preprečevanje smrtnosti na 

cestah in ki vodijo živali v podhode, so pogoj za učinkovitost ukrepa, a raziskava je pokazala, da so 
to tudi strukture, ki jih je najlažje poškodovati (vandalizem, avtomobilske nesreče, poškodbe pri 
košnji in pluženju cest, prerašča jih vegetacija, poškodovanje materiala zaradi vremenskih razmer). 
V okviru projekta so v delavnicah z odgovornimi inštitucijami za vzdrževanje cest prišli do 
zaključka, da je predpogoj za dolgoročno delovanje ograj dobro oblikovanje oz. uporaba močnejših 
in odpornejših materialov.  

 
Priporočajo, da se stanje ograj pregleduje vsaj štirikrat letno. Prvi pregled mora biti izveden pred 

sezono pojavljanja tarčne skupine živali. Pri pregledovanju je treba preveriti in zapisati vse 
značilnosti, ki potencialno zmanjšujejo delovanje ograj. Pomembno je, da pregledovalec pozna 
namen ograje in da je seznanjen s tem, kakšne so zahteve za primerno delovanje ograje. Na 
primer: dvoživke, plazilci in mali sesalci lahko ograjo prečkajo skozi zelo majhne luknje ali pa 
ograjo podkopljejo. Zato je za te skupine potrebno natančnejše preverjanje stanja ograje kot za 
večje živali (npr. ograje za srnjad). 

 
Tudi za podhode manjših dimenzij (npr. za dvoživke) veljajo podobna priporočila. Njihovo 

vzdrževanje je v glavnem odvisno od tipa konstrukcije in materiala. Na primer, suhe poličke za 
dvoživke so lahko lesene, kovinske ali betonske, ker je posledično velika razlika pri vzdrževanju. Vsi 
elementi morajo biti redno pregledovani, najmanj pa štirikrat na leto. Glavni problemi pri njihovem 
vzdrževanju so poškodovanje ali erozija tal v podhodu, preraščanje vhoda z vegetacijo, 
poškodovanje oz. izraba pripadajočih ograj, cestni odpadki oz. material, ki ga prinaša voda. Tudi za 
podhode velja, da lahko dobro načrtovanje zmanjša probleme pri vzdrževanju. Preverjanje stanja 
podhodov je vedno v navezavi s preverjanjem stanja pripadajočih ograj. 

 
 

3.3.2 Zahteve za uspešnost ukrepov za dvoživke , ki jih predpisujejo tehnične 
smernice za varstvo dvoživk na cestah 

Ker je problem dvoživk in cest že dolgo poznan, so v Evropskih državah in tudi drugje po svetu 
strokovnjaki za dvoživke skupaj z inženirji in upravljavci cest pripravili tehnične smernice z navodili, 
na kakšen način naj se izvedejo različni ukrepi. Ti vključujejo tudi opis postopka odločanja za 
izvedbo ukrepov ter standardizirana navodila za izgradnjo in vzdrževanje podhodov in ograj.  

Leta 1987 je Ministrstvo za transport v Nemčiji izdalo »Das Merkblatt zum Amphibienschutz an 
Strassen (MamS 2000)«, ki je bilo posodobljeno leta 2000 (Küster 2000). Avstrijsko ministrstvo je 
izdalo tehnične smernice v okviru navodil za gradnjo cest (»Richtlinien und Vorschriften für das 
Straßenwesen« - RVS) RVS 04.03.11 Amphibienschutz an Straßen (Varstvo dvoživk na cestah, 
2003). Ministrstvo za naravne vire in gozdarstvo iz Ontaria (Ontario Ministry of Natural Resources 
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and Forestry) pa je v letu 2016 izdalo tudi »Best Management Practices for Mitigating the Effects 
of Roads on Amphibians and Reptile Species at Risk in Ontario«, ki vključuje svetovni pregled 
ukrepov za dvoživke in plazilce.  

 
Vse smernice imajo podobno strukturo, skupno pa jim je predvsem to, da poudarjajo pomen 

predhodnih raziskav stanja populacij dvoživk, to je raziskav pred izgradnjo ukrepov, ki služijo 
predvsem temu, da so ukrepi pravilno načrtovani in izgrajeni ter da posledično tudi izpolnjujejo 
pričakovanja glede uspešnosti reševanja problema dvoživk na cestah. 

 
Glavna vprašanja, na katera moramo odgovoriti, ko preverjamo uspešnost ukrepov, 

so naslednja (Scmidt & Zumbach 2008): 
 
Ali ukrepi preprečujejo smrtnost dvoživk na cestah?  To je prvo vprašanje pri ocenjevanju 

učinkovitosti ukrepov. Prenosna oz. stalna ograja ali pa cestni zid zmanjšata smrtnost skoraj na 
nič. Vendar se moramo pri tem zavedati, da preprečitev smrtnosti na cesti ni dovolj za dolgoročno 
preživetja populacije na območju. Odsek z učinkovito prepreko namreč lahko onemogoči 
povezanost mrestišč in kopenskih habitatov, kar vodi v upad populacije. 

 
Ali ukrep omogoča prehajanje dvoživk? Naslednji korak pri ocenjevanju učinkovitosti je, da 

ugotovimo, kolikšen delež populacije prehaja skozi podhode in kako uspešno postavljena ograja 
usmerja živali v podhode. Pri tem je treba upoštevati: (i) število odraslih živali, ki se selijo proti 
mrestišču, (ii) število odraslih živali, ki se vračajo od mrestišča in (iii) število sveže preobraženih 
osebkov, ki se prvič odpravijo iz mrestišč v kopenske habitate. Pri tem moramo oceniti stanje za 
vsako vrsto posebej. 

 
Kolikšen delež odrasle populacije dvoživk bi moral uporabljati podhode? Naslednja 

stopnja ocenjevanja nam mora dati kvantitativne ocene. Pri tem ni dovolj, da poznamo samo 
število osebkov, ki prečka podhode. Pomembno je poznavanje deleža celotne populacije (točke od 
(i) do (iii) zgoraj), ki uspešno uporablja podhode, torej pride varno in relativno hitro z ene strani 
ceste na drugo, v obe smeri. Tako je treba tudi ugotoviti, kolikšen delež populacije živali, ki pridejo 
do ograje, ne uporablja podhodov in se v poletna bivališča vrnejo, ne da bi dosegla mrestišča. 
Težko je določiti, kolikšen delež populacije mora uporabljati podhode – 100 % bi bilo idealno, 
vendar je verjetno nerealno to doseči.  

Idealno bi bilo, da bi kvantitativna ocena podala oceno števila osebkov, ki pridejo do ograje, 
število osebkov, ki vstopijo v podhod in število osebkov, ki izstopijo. To naj bi veljalo tako za 
odrasle kot mlade osebke in za vse vrste dvoživk. Ti podatki bi nam omogočili oceno, kateri deli 
celotne izvedbe ukrepa delujejo in kateri deli potrebujejo izboljšanje. 

 
 

3.3.3 Priporočila za monitoring uspešnosti izvedenih ukrepov za dvoživke na 
cestah 

Strokovnjaki za dvoživke iz Nemčije, Avstrije in Švice so pripravili predlog protokola za pregled 
uspešnosti delovanja stalnih ukrepov za dvoživke (Geise in sod. 2008), ki ga v nadaljevanju 
povzemamo.  
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Ukrepi za dvoživke so bilo pogosto izvedeni kot posledica dolgotrajnega napora zainteresiranih 
ljudi oz. inštitucij, relativno velikega upora upravljavcev cest in z visokimi pričakovanji glede 
uspešnosti. Na razpolago je le nekaj študij, ki so ugotavljale tudi uspešnost izvedenih ukrepov za 
populacije dvoživk. Avtorji članka delijo mnenje mnogih strokovnjakov, da verjetno več kot 90 % 
izvedenih ukrepov za dvoživke sploh ne deluje oz. deluje le v manjši meri. Zato so na delavnici 
strokovnjaki pripravili minimalne standarde za monitoring uspešnosti izvedbe podhodov in ograj za 
dvoživke.  

Predlagane metode naj služijo le kot izhodišče za prilagoditev monitoringa na konkretni lokaciji 
izvedenih ukrepov. Kvalitetna izvedba monitoringa je za dolgoročno varstvo dvoživk še posebej 
pomembna. Izvedba monitoringa ob upoštevanju minimalnih standardov je tudi priložnost, da se 
pri načrtovanju novih ukrepov napake ne ponavljajo. Tudi proizvajalci posameznih gradbenih 
elementov lahko na podlagi teh rezultatov izboljšajo svoje produkte. Za upravljavce cest pa je tudi 
pomembno, da lahko že od začetka ocenijo stroške monitoringa uspešnosti (»acceptance«), ki jih 
tudi vključijo v navodila za izvedbo ukrepov za dvoživke. V tabeli 5 so razloženi osnovni izrazi 
monitoringa. 

 
Tabela 5: Definicija pogosto uporabljenih izrazov za pojasnitev strokovnega ozadja (prirejeno po Geise in 

sod. 2008). 
Izraz Definicija 
Tehnična kontrola ukrepa Ocena gradbenega stanja podhodov in ograj, vključno z načinom vzdrževanja – to je del 

gradbenega pregleda in vzdrževanja cest. 
Kontrola funkcionalnosti ukrepa Kontrola vključuje: 

− pregled uspešnosti ukrepa in morebitno optimizacijo, 
− tehnično kontrolo ukrepa,  
− ugotavljanje prehodnosti za dvoživke; najpomembnejši kazalnik je sprejem ukrepa s strani 

dvoživk; drugi aspekti varstva vrst se tu ne spremljajo, 
− naključno vzorčenje v času ene ali dveh spomladanskih selitvenih sezon , brez zaključkov 

na primer o razvoju populacije. 
Kontrola uspešnosti ukrepa To je celovita ocena uspešnosti izvedenih ukrepov, z namenom, da se ugotovi, ali ukrepi 

zagotavljajo dolgoročno preživetje populacij dvoživk in njihovo čim večjo številčnost. Kontrola 
vključuje: 
− tehnično kontrolo ukrepa, 
− kontrolo funkcionalnosti ukrepa,  
− stanje populacij posameznih vrst dvoživk, 
− stanje in kvaliteto vseh delov habitata (mrestišča, prezimovališča, poletnega bivališča in 

povezav med njimi). 
Kontrola učinkovitosti ukrepa Ekonomski vidik izvedbe: Odnos med porabo sredstev in doseganjem varstvenih ciljev vrst. 

 
 
Na podlagi izkušenj so strokovnjaki zaključili, da so uspešni ukrepi za dvoživke tisti, ki omogočijo 

prehod vsaj 75 % odraslih osebkov, ki se selijo na mrestišča in velik del (vsaj 50 %) mladih 
osebkov, ki se poleti prvič selijo iz mrestišča v kopenske habitate. To je preprost model, ki naj bi 
zagotavljal dolgoročno preživetje populacije dvoživk, ki se seli čez cesto. Ta model se uporablja kot 
izhodišče, dokler ni na voljo ustreznejše znanstvene podlage, ki podaja drugačne kazalnike. 

 
Osnovna funkcija ukrepov je, da morajo zagotoviti prehod živalim skozi podhod, preprečiti 

dostop na cestišče in da ograje vodijo večino živali v podhode (tabela 6). 
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Tabela 6: Kriteriji za vrednotenje ukrepov s stališča prehodnosti, usmerjanja in preprečevanja dostopa 

dvoživk: 
Kriterij Kazalnik 
Skupna ocena  Delež živali, ki so: 

− prečkale podhod v smeri proti mrestiščem, 
− se na ograji obrnile, 
− obšle ograjo, vključno z živalmi ujetimi v pasti na koncu ograje, 
− povožene na območju ukrepa, 
− povožene živali izven območja ukrepa. 

Zadrževalni čas živali v prehodu Groba razvrstitev; ali je zadrževalni čas v podhodu zelo dolg in lahko pride do prevelike izgube 
energije (pride do zmanjšanja telesne sposobnosti na mrestiščih, zmanjšana možnost 
preživetja do naslednje razmnoževalne sezone). 

Primernost izvedbe podhodov in ograj Preveri se, kakšni so učinki posameznih elementov: 
− ali je primerna postavitev ograje (predvsem kot med ograjo in vhodom v podhod, t. i. 

lijakasta oblika), ki vodi v podhod, 
− ali je pravilen spoj ograje in podhoda, 
− ali je podhod dovolj velik, 
− ali so vzporedno s cesto tudi kolesarske poti, traktorske ceste in podobno, kar ima 

dodaten vpliv na dvoživke. 

 
 
 

3.3.4 Priporočila za izboljšanje delovanja izvedenih ukrepov v Sloveniji 

Glede na zahteve projektne naloge smo si ogledali gradbeno stanje izvedenih ukrepov. Pri 
ocenjevanju uspešnosti izvedenih ukrepov smo se naslanjali na priporočila, ki so na kratko opisana 
v zgornjih poglavjih. Pri tem opozarjamo, da smo lahko opravili samo t. i. tehnično kontrolo ukrepa 
(glej tabelo 5), saj terenske raziskave dvoživk niso del te naloge. 

 
Na cestah v upravljanju DRSI so bili po našem vedenju do sedaj izvedeni ukrepi za dvoživke na 

območju celotne države le na sedmih lokacijah med leti 2002 in 2016, od tega so bile ograje in 
deloma podhodi odstranjeni na cesti G1-3 Radenci–Vučja vas. 

 
Pri pregledu stanja izvedenih ukrepov se je kot glavna pomanjkljivost za uspešno delovanje 

ukrepov na kar treh lokacijah izkazala predvsem ta, da so bili izvedeni samo podhodi oz. 
prilagojeni prepusti, brez pripadajočih varovalnih in usmerjevalnih ograj (cesta R1-235, odsek 0317 
Radenci–Petanjci, cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica in cesta R2-440, odsek 1296 
Cankova–Kuzma). Glavna funkcija ograj je namreč ta, da dvoživkam preprečijo dostop na cestišče 
in jih vodijo v podhode. Za te tri lokacije lahko zaključimo, da ukrepi ne funkcionirajo. Izjema je le 
cesta R2-440 ob Ledavskem jezeru, kjer KP Goričko vsako leto postavlja začasne varovalne ograje 
ob podhodih in tako omogoča funkcioniranje podhodov. 

 
Nasproten je primer na odseku ceste R1-235 Radenci–Petanjci v Petanjcih ob mrtvici Zaton. 

Zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti tu nikoli niso bili zgrajeni podhodi. Na nekaj mestih tik ob 
mrtvici so bile postavljene ACO plastične ograje, ki pa so v vseh teh letih brez vzdrževanja 
popolnoma propadle, na nekaj mestih pa so bile tudi odstranjene. Za to lokacijo je treba ukrepe za 
dvoživke na novo urediti, predvsem na cesti R2-440, odsek 1294 Petanjci–Gederovci, ki tudi 
poteka ob mrtvici Zaton. Na tem odseku ceste skozi poplavni gozd, kjer ni strnjenega naselja 
ocenjujemo, da je možno postaviti tako podhode kot ograje za dvoživke. To območje je 
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pomembno za dvoživke, zato tudi prostovoljci v zadnjih letih bolj ali manj redno izvajajo akcije 
reševanja dvoživk.  

 
Na edini lokaciji, kjer so bili izvedeni vsi predlagani ukrepi (podhodi in ograje) – na cesti R3-672 

Impoljca–Zavratec ob ribniku Loke – pa je glavni problem nevzdrževanje ograj in podhodov. Po 
podatkih vzdrževalcev ceste (dopis DRI št. 02001-19/2016/12/13) tu dvoživke še vedno prehajajo 
preko ceste. Ob ogledu je bil razlog jasen, saj so tako podhodi kot ograje (predvsem na strani ob 
gozdu) popolnoma zasute z rastlinskim opadom, ograje ponekod čisto do vrha. Zato predlagamo, 
da se celotni odsek takoj očisti, pred vhodi podhodov naj se tudi odstrani (izpuli) vso lesno 
vegetacijo, ki je tu zrasla, naj se očisti podhode ter primerno uredi vstopno območje. Dodaten 
problem na območju predstavlja odlaganje lesa ob spravilu iz gozda neposredno ob cesti in sicer 
direktno na ograjo za dvoživke, ki so jo pri tem tudi že poškodovali. Priporočamo, da DRSI o tem 
obvesti lokalno skupnost in primerno ukrepa. 

Za zaključek predlagamo, da se na območju vzpostavi monitoring uspešnosti delovanja 
podhodov in ograj (glej tabelo 5). Za primerjavo uspešnosti ukrepov so na voljo podatki o 
dvoživkah pred izvedbo ukrepov (Poboljšaj in sod. 2004). To bi lahko bil vzorčen primer reševanja 
problematike dvoživk in cest v Sloveniji, seveda ob pogoju, da se bo v prihodnje vsako leto 
primerno vzdrževalo tako ograje kot podhode. 

 
 
 
Zaključek: 
 
a) Izkazalo se je, da sta za nedelovanje izvedenih ukrepov predvsem dva razloga: 

− le delna izvedba načrtovanih ukrepov (ali samo podhodi ali samo ograje) in  
− njihovo nevzdrževanje. 

 
b) Priporočamo, da se kot vzorčni primer izvede monitoring uspešnosti ukrepa na 

cesti R3-672 Impoljca–Zavratec ob ribniku Loke.  

 
c) Priporočamo, da DRSI čim prej pristopi k izdelavi tehničnih specifikacij za ukrepe 

za dvoživke na cestah po vzoru drugih evropskih držav. 
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4. SKLOP B: PREGLED STANJA PREHAJANJA DVOŽIVK NA 
DRŽAVNIH CESTAH S PREDLOGOM UKREPOV ZA VARSTVO 
DVOŽIVK NA IZBRANIH ODSEKIH CEST 

4.1 Uvod 

V Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (MZI 2015) je na kratko podan 
opis cest v Sloveniji. Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji 
ter se delijo na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. 
Skupna dolžina javnega cestnega omrežja Slovenije je več kot 38.900 kilometrov. Državne ceste 
imajo skupno dolžino 6.454 kilometrov. Za upravljanje, vzdrževanje in razvoj državnega omrežja – 
regionalnih in glavnih cest – je pristojna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), v 
pristojnosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pa so upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj avtocest in hitrih cest. Med druge državne ceste prištevamo glavne ceste I. in II. reda, s 
skrajšano oznako G1 oziroma G2, ter regionalne ceste I., II. in III. reda, s skrajšano oznako R1, 
R2 oziroma R3. Njihova skupna dolžina je 5.900 km. Po podatkih ARSO je bila površina cestnega 
omrežja državnih cest 39,761 km2 v letu 2001.  

 
V sklopu te naloge smo pripravili pregled poznavanja stanja prehajanja dvoživk na cestah v 

upravljanju DRSI. Glavnina podatkov izhaja iz rezultatov projektov Centra za kartografijo favne, v 
okviru katerih so se pregledovale ceste v državi. V poglavju o metodah so natančneje predstavljeni 
viri informacij. 

 
V nadaljevanju smo analizirali podatke z namenom priprave kriterijev za opredelitev prioritet za 

izvedbo ukrepov za dvoživke na najbolj kritičnih odsekih na državnih cestah v Sloveniji. 
 
V zaključni fazi smo za po naši oceni najbolj kritične odseke, za katere so že sedaj na razpolago 

vsi potrebni podatki o selitvah dvoživk, pripravili predlog ukrepov, kot jih predvideva projektna 
naloga. 
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4.2 Metode 

Glede na projektno nalogo smo morali informacije o prehodih dvoživk uskladiti z informacijami o 
državnih cestah ter pripraviti seznam odsekov cest z navedenimi dolžinami oziroma stacionažami, 
kjer prihaja do povozov dvoživk. 

 
 

4.2.1 Zbiranje podatkov 

Po dogovoru z naročnikom smo od DRSI pridobili vektorske podatke (*.shp) o državnih cestah. 
Atributna tabela vsebuje vse običajne atribute, vključno z imenom odseka in kilometražo. Na ta 
način smo lahko opredelili odseke cest z navedenimi dolžinami oziroma stacionažami, kjer prihaja 
do povoza dvoživk. 

 
Od DRSI smo pridobili tudi vektorske podatke (*.shp) prometnih obremenitev za leto 2016 

(PLDP 2016), ki nam je služil pri analizi cestnih odsekov. 
 
Kot izhodišča za podatke o lokacijah prehajanja dvoživk smo povzeli rezultate naslednjih 

projektov, kjer so bili opredeljeni cestni odseki na območju države oz. širše regije: 
− Dvoživke in ceste (2000, naročnik Direkcija RS za ceste), 
− Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran (2002–2003, Phare CBC Slovenija-Avstrija), 
− Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran (2005–2007, INTERREG III A). 

 
Naročnik nam je posredoval tudi informacije o cestah v upravljanju DRSI, kjer prihaja po 

evidenci DRSI do večjega povoza dvoživk. Te informacije so vključevale dopise oz. pobude na 
DRSI, kjer je zainteresirana javnost opozorila na problem povozov dvoživk oz. so podali pobude za 
njihove rešitve. Glavni pobudi sta bili predvsem za reševanje problema na po dosedanjih podatkih 
naših največjih »črnih točkah« – cesta R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju 
(dopis CENTRA Grajski vrt Boštanj d.o.o., 2010) in cesta R2-413, odsek 1079 Zbilje–Vodice v 
naselju Hraše (dopis ZRSVN 2011). Na obeh lokacijah se že več let izvajajo akcije prenašanje 
dvoživk, tako da smo v nadaljevanju pridobili še dodatne informacije o dvoživkah na tem odseku. 

 
Poleg tega nam je naročnik posredoval dopise vzdrževalcev državnih cest, ki so se odzvali na 

anketo DRSI in poslali seznam cestnih odsekov, kjer prihaja do povozov dvoživk. Na žalost ti 
seznami ne vsebujejo informacij o številu in vrstah povoženih dvoživk. Ker sklepamo, da mora 
prihajati na teh odsekih do rednih oz. bolj množičnih povozov, da so jih vzdrževalci sploh zaznali, 
pa smo te odseke vključili v zbirko odsekov povozov, kljub temu, da jih nismo mogli primerno 
ovrednotiti zaradi pomanjkanja omenjenih informacij. 

 
Podatke smo zbrali tudi iz javno dostopnih informacij na spletu in z direktnim kontaktiranjem 

posameznikov, društev in inštitucij. Poslali smo poizvedbo na več naslovov javnih inštitucij, društev 
in posameznikov ter na socialna omrežja (mailing liste, facebook) s prošnjo za posredovanje 
podatkov o dvoživkah na cestah. Odzive smo zbrali in uredili v podatkovni zbirki CKFF. 

V zadnjem desetletju se je v Sloveniji izvedlo kar nekaj odmevnih akcij varstva dvoživk na 
cestah. Leta 2014 je Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica organiziralo posvet 
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»Žabohod: posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest«, kjer so bili predstavljene skoraj 
vse večje akcije, ki potekajo v Sloveniji (vir: https://sites.google.com/site/zabohodposvet/). 
Podatki iz predstavitev so vključeni v podatkovno zbirko CKFF.  

 
Društvo Žverca je organizator akcije v Hrašah pri Smledniku na cesti R2-413, odsek 1079 Zbilje–

Vodice. V okviru svojega delovanja so pripravili tudi spletno stran »Pomagajmo žabicam« 
(https://www.pomagajmo-zabicam.si/), kjer je tudi zemljevid žabjih akcij po Sloveniji. Z izvajalci 
akcij, ki so se izvajale na državnih cestah, smo stopili v stik, a žal se je izkazalo, da si tudi 
prostovoljci le redko zapisujejo podatke o prenesenih živalih. Zato so nam posredovali le približne 
ocene števila osebkov na sezono in seznam opaženih vrst. Tudi seznami vrst so v nekaterih 
primerih pomanjkljivi, saj prostovoljci niso strokovnjaki za dvoživke in ne prepoznajo vedno vseh 
živali do vrste. 

 
 

4.2.2 Metodologija določevanja prednostnih odsekov oz. črnih točk za dvoživke 

Bager & Rosa (2010) sta v članku o postavljanju prioritet za izvedbo ukrepov na cestah najprej 
opredelila namen izbire prednostnih odsekov cest za izvedbo ukrepov. Lahko gre za ohranjanje 
ekosistemov, ki mora vključevati varstvo tako redkih kot tudi pogostih vrst. Druga možnost je, da 
je glavni cilj izvedba ukrepov za najbolj prizadeto vrsto, ne glede na pomen njene vloge v 
ekosistemu. Avtorji so oboje združili tako, da so vzpostavili indeks sestavljen iz več parametrov: 
števila tarčnih vrst, delež povoženih osebkov posameznih vrst, skupno pestrost vrst in prisotnost 
ogroženih vrst. 

Podobno je tudi naše razmišljanje, saj morajo prednostni odseki cest reševati tako množične 
povoze splošno razširjenih in pogostih vrst kot tudi vrste, ki imajo omejen areal razširjenosti oz. so 
redke in bolj ogrožene, ter se na cestah pojavljajo v manjšem številu. 

 
V okviru naloge smo tako na tem izhodišču pripravili metodologijo za določitev prednostnih 

odsekov iz do sedaj znanih podatkov. Izhodiščni osnutek meril smo pripravili že v okviru projekta 
»Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran« (CKFF 2007). Med letoma 2005 in 2007 smo 
zbirali podatke o pomorih dvoživk na cestah s pregledovanjem cest v času pomladanskih selitev po 
metodologiji »Nočna vožnja/Night driving« (Heyer in sod. 1994). Pregledovali smo državne in 
lokalne ceste na območju, upravičenem do črpanja sredstev iz programa INTERRREG IIIA 
Slovenija-Avstrija, ki v Sloveniji zajema pet statističnih regij in občino Kamnik (slika 25). 

 
Med letoma 2005 in 2007 je bilo pregledanih več kot 3.000 km državnih in lokalnih cest (slika 

25), na katerih smo beležili odseke, kjer so potekale selitve dvoživk. Zbrane podatke smo analizirali 
skupaj s podatki iz prejšnjih raziskav Centra za kartografijo favne in flore z enako tematiko − 
Dvoživke in ceste (CKFF 2000) ter Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran (CKFF 2003). Pri tem 
smo posamezne cestne odseke prehajanj dvoživk opredelili tako, da so med seboj ločeni najmanj 
500 metrov. V severni Sloveniji je bilo v okviru projekta znanih 1208 odsekov cest, kjer je bila 
opažena med selitvijo vsaj po ena vrsta dvoživk. 

 
V letu 2017 smo te podatke še dopolnili z novimi informacijami, ki smo jih pridobili v okviru te 

študije. 
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Slika 25: Državne in lokalne ceste, pregledane med letoma 2005 in 2007 na projektnem območju (sivo 
obarvane so državne ceste, rdeče pa pregledane državne in lokalne ceste; vir za državne ceste: Direkcija 
Republike Slovenije za ceste). (vir: CKFF 2007) 

 
 
Podlaga za analizo in opredelitev prednostnih odsekov cest so vsi doslej zbrani podatki dvoživk 

na cestah na državnih cestah v Sloveniji. Prednostni so tisti odseki cest, na katerih priporočamo 
izvedbo trajnih varovalnih ukrepov za dvoživke.  

 
 
Kriteriji za opredelitev prednostnih odsekov cest 
 
Kriteriji za določitev prednostnih odsekov, kjer je potrebno najti rešitve za zmanjšanje števila 

povoženih dvoživk na cestah, so delno prirejeni po kriterijih iz Smernic avstrijskega Ministrstva za 
promet (RVS 3.04 »Amphibienschutz an Straßen«; v nadaljevanju RVS 3.04), ki jih pri določanju 
prednostnih odsekov uporabljajo v sosednji Avstriji, delno pa smo jih prilagodili razmeram v 
Sloveniji. 

 
S stališča varstva dvoživk so za opredelitev prednostnih odsekov cest pomembni naslednji 

kriteriji: 
1. število osebkov dvoživk; 
2. število vrst dvoživk; 
3. stopnja ogroženosti vrst dvoživk. 
 
V nadaljevanju so posamezni kriteriji podrobneje predstavljeni, v GIS analizi pa smo vsak cestni 

odsek uvrstili v določeno kategorijo za vsak kriterij posebej. 
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1. Število osebkov dvoživk 
 
Po avstrijskih smernicah RVS 3.04 mora biti ocena števila osebkov izvedena na osnovi metode 

postavitve začasnih ograj in pasti (»Zaun-Kübel-Methode»). V primeru, da je zabeleženih več kot 
1.000 osebkov, je na cesti priporočljiva izvedba ukrepa. 

 
Za namene te naloge smo kriterij prilagodili glede na razpoložljive podatke v Sloveniji, saj ne 

poznamo celotnega števila dvoživk, ki prečkajo posamezne odseke cest. Večina podatkov je 
namreč pridobljena ob enkratnem oz. maloštevilnih obiskih (do 5).  

 
Celotno pomladansko selitev dvoživk se je do sedaj v Sloveniji spremljalo po zgornji metodi le v 

nekaj primerih, kjer se redno izvajajo akcije prenašanja dvoživk in se hkrati tudi beležijo podatki o 
dvoživkah. V okviru INTERREG projekta smo v več zaporednih sezonah pilotno spremljali selitve na 
cesti ob Ledavskem jezeru (2005–2007). Na podlagi analiz dnevnih rezultatov na tej cesti smo 
ocenili, da prečka cesto na vrhuncu selitev v optimalnih vremenskih razmerah v eni noči povprečno 
10 % vseh osebkov. Glede na število opazovanj in čas posameznega opazovanja odseka 
ocenjujemo, da smo v takšni optimalni noči lahko zabeležili 5 % osebkov, ki prečkajo cesto v tisti 
noči, v obdobju enega leta pa je takih noči približno 10. Na podlagi te ocene smo z analizo 
podatkov pripravili naslednje kategorije ocen števila osebkov dvoživk (tabela 7). 

 
 

Tabela 7: Kategorije odsekov cest glede na oceno števila osebkov. 
Kategorija Število osebkov ob enkratnem obisku Ocena števila vseh osebkov 

1 >15 (>1.000)* >>> 3.000 (lahko tudi več 10.000) 
2 >15 (100–999) >> 3.000 
3 >15 (16–99) > 3.000 
4 5–15 1.000–3.000 
5 <5 1–1.000 
6 ni podatkov ocena ni mogoča 

 
*zabeleženo ob enkratnem obisku ali kot rezultat akcij varstva dvoživk; 
 
 
V kategorijo 6 smo vključili podatke, ki jih je DRSI pridobil od vzdrževalcev cest, kjer pa poleg 

stacionaže odseka ni bilo na razpolago nobene dodatne informacije o številu ali vrstah dvoživk 
prisotnih na odseku. 

 
 
2. Število vrst dvoživk 
 
Po avstrijskih smernicah RVS 3.04 je na cesti priporočljiva izvedbo ukrepa, ko so na odseku 

prisotne več kot štiri vrste dvoživk. Ta kriterij smo tudi mi upoštevali. 
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Tabela 8: Kategorije odsekov cest glede na število vrst. 
Kategorija Število vrst 

1 >4 
2 3–4 
3 1–2 

 
 
3. Stopnja ogroženosti vrst dvoživk 
 
Po avstrijskih smernicah RVS 3.04 bi morali pri opredelitvi upoštevati stanje ogroženosti 

posameznih vrst iz Rdečega seznama. Za slovenske razmere Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002) ni najbolj primeren, saj zaradi 
zastarelosti ne vključuje najnovejših spoznanj o ogroženosti vrst v Sloveniji (Poboljšaj in sod. 2011, 
Cipot in sod. 2011, 2015). Zato smo se odločili, da je kot kriterij za najbolj ogrožene vrste 
primernejša uporaba Direktive o habitatih in uvrščenost vrst na njene priloge (Priloga II in IV). 

 
Pri stopnji ogroženosti vrst (tabela 9) smo upoštevali naravovarstveni status vrst dvoživk, ki je 

predstavljen v tabeli 2 v poglavju 2.3 Varstvo dvoživk. V okviru stopnje ogroženosti vrst smo 
opredelili tudi dodatni kriterij – prisotnost najbolj ogroženih slovenskih vrst, ki bo dala 
posameznemu odseku dodatno težo. Veliki pupek, donavski veliki pupek ter hribski in nižinski urh 
so vrste, za katere ceste zaradi njihovega načina življenja in ekoloških zahtev predstavljajo večjo 
nevarnost in oviro v prostoru. Veliki pupek in hribski urh sta vrsti, ki sta splošno razširjeni v 
Sloveniji, sta pa lokalno redki in se pojavljata v majhnih populacijah. Donavski veliki pupek, nižinski 
urh, plavček in česnovka pa so vrste, ki imajo v Sloveniji omejeno območje razširjenosti, so vrste 
izginjajočih nižinskih poplavnih gozdov in za katere je opažen velik upad populacij (Poboljšaj in 
sod. 2011, Cipot in sod. 2011, 2015).  

Vse te vrste so v do sedaj zbranih podatkih registrirane le na nekaj odsekih, zato smo se odločili, 
da jim na podlagi tega damo dodatno težo pri vrednotenju cestnih odsekov. 

 
 

Tabela 9: Kategorije odsekov cest glede na stopnjo ogroženosti vrst dvoživk. 
Kategorija Število ogroženih vrst 

1 1 vrsta na Prilogi II ali 2 vrsti na Prilogi IV 
2 1 vrsta na Prilogi IV 
3 najmanj 2 ranljivi vrsti (V) 

 
Priloga II in IV: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22. 07. 1992) (Direktiva o habitatih). II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu 
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; 

V: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002); V – ranljiva vrsta;,  
 
 

Tabela 10: Kategorija odsekov cest glede na prisotnost najbolj ogroženih slovenskih vrst dvoživk. 
Kategorija Prisotnost najbolj ogroženih vrst  

1 veliki pupek, donavski veliki pupek, plavček, česnovka, hribski urh, nižinski urh 
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Opredelitev prednostnih odsekov za izvedbo ukrepov za dvoživke 
 
Za varstvo dvoživk in njihovih habitatov je pomembno, da se pri različnih človekovih dejavnostih 

in posegih v prostor območja z jedrnimi populacijami še posebej varujejo. Zato smo se odločili za 
pripravo kriterijev, na osnovi katerih lahko ovrednotimo posamezne cestne odseke s stališča 
varovanja dvoživk. Posebej opozarjamo, da služijo ti kriteriji le grobi oceni stanja posameznega 
odseka, vendar pa so dobro izhodišče za primerjavo več odsekov med seboj na nacionalni ravni in 
primerjavo stanja skozi daljše časovno obdobje. 

 
S stališča varstva dvoživk so za opredelitev prednostnih odsekov cest pomembni naslednji 

kriteriji: 
1. število osebkov dvoživk; 
2. število vrst dvoživk; 
3. stopnja ogroženosti vrst dvoživk. 
 
Prednostni odseki cest izpolnjujejo naslednje zahteve: 

− glede na število osebkov so uvrščeni v kategorije od 1 do 4 (ocena >1.000 osebkov) 
ali/in 

− glede na število in ogroženost vrst so vsaj v enem od kriterijev uvrščeni v kategorijo 1. 

 
Ko primerjamo odseke na nacionalnem oz. regionalnem nivoju, so med prednostnimi odseki 

pomembnejši tisti z večjim številom osebkov (kategorija 1 in 2) oz. več uvrstitvami v kategorijo 1 
pri prisotnosti vrst in njihovi ogroženosti.  
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4.3 Povzetek izvajanja pomembnejših akcij varstva dvoživk na državnih 
cestah 

Na območju celotne Slovenije so se v zadnjem desetletju začele množično izvajati akcije za 
varstvo dvoživk na cestah. Akcije v spomladanskem času večinoma organizirajo različna društva ali 
upravljavci zavarovanih območij, podpirajo jih lahko lokalne skupnosti (občine) ali pa so zavzeti 
posamezniki pri reševanju dvoživk bolj osamljeni. Vsekakor pa nobene od teh akcij ne bi bilo 
mogoče izvesti brez pomoči številnih prostovoljcev. 

 
Na Svetovni dan varstva živali (4. oktober 2014) so v Herpetološkem društvu - Societas 

herpetologica slovenica izvedli prvi posvet o pobudah in akcijah reševanja dvoživk na cestah – 
Žabohod, kjer so se zbrali strokovnjaki in prostovoljci, vključeni v akcije prenašanje dvoživk po 
Sloveniji in druga zainteresirana javnost. Osnovni namen je bil vzpostavitev sodelovanja med 
skupinami prostovoljcev in ugotavljanja dobrih praks in pomanjkljivosti sistema v Republiki 
Sloveniji. Predstavitve in zaključke posveta so dostopni na domači strani posveta 
(https://sites.google.com/site/zabohodposvet/home). 

 
Najpomembnejši zaključki posveta Žabohod so strnjeni v izjavi »Pozor! Žabe na cesti!« in so bili 

poslani pristojnim inštitucijam. Na kratko je izjava povzeta v nadaljevanju: 
 

− Poziv k ureditvi sistemskih rešitev v Republiki Sloveniji, še posebej k medresorskem 
usklajevanju med Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor, ter 
k določitvi pristojnosti njihovih podrejenih služb za izvajanje ukrepov. 

 
− Na najbolj problematičnih odsekih cest je nujna postavitev trajnih varovalnih ograj in 

podhodov; pri rekonstrukcijah cest naj se v projekt vključijo tudi ukrepi varstva dvoživk. 
 
− Pristojne državne in lokalne inštitucije bi morale aktivno sodelovati in pomagati lokalnim 

pobudam za reševanje dvoživk. Možna rešitev je postavitev začasnih ograj na odsekih, 
kjer že potekajo prostovoljne akcije v dogovoru s prostovoljci. Podobna praksa je 
poznana iz več evropskih držav, kjer na javnih cestah pristojne inštitucije prostovoljcem 
zagotovijo začasne ograje, potreben material ter nudijo logistično in strokovno podporo 
pri izvajanju akcij. 

− Nujna je vzpostavitev javno dostopnega portala s črnimi točkami za dvoživke in 
izvedenimi omilitvenimi ukrepi. Tak portal bi bil namenjen vsem deležnikom, tako 
upravljavcem cest kot tudi prostovoljcem, ki izvajajo akcije prenašanje dvoživk. Trenutno 
je v Sloveniji registriranih več kot 1.500 črnih točk, vendar ti podatki niso javno dostopni 
vsem zainteresiranim deležnikom. 
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Na sliki 26 so lokacije vseh nam poznanih akcij varstva dvoživk. V nadaljevanju podajamo kratek 
pregled dogajanja na državnih cestah, s poudarkom na najbolj odmevnih akcijah (tabela 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 261: Lokacije akcij varstva dvoživk. Posebej so označene lokacije na državnih cestah, za katere so bile 
v okviru projekta zbrane vsaj grobe ocene števila dvoživk na cestnem odseku. 

 
 

Tabela 11: Lokacije akcij varstva dvoživk na državnih cestah. 
Št. lokacije je enaka kot na sliki 26. 
 

Št. Opis Leta 
izvajanja 

Izvajalec Št. vrst Število osebkov Vir 

1 Odsek R2-405 Famlje–
Ribnica v Bujah pri 
Žagarjevem mlinu 

2011–2013 
(ograja) 

Park Škocjanske jame 3 max 350 Tomaž Zorman 
PŠJ 

2 Odsek R3-642 Vrhnika–
Podpeč v Bistri 

2014–2017 
(ograja) 

Herpetološko društvo – 
Societas herpetologica 
slovenica (SHS) 

8 max 862 poročila SHS 

3 Odsek R3-642 Vrhnika–
Podpeč v Pako-Goričica 

2014–2017 
(ograja) 

Herpetološko društvo – 
Societas herpetologica 
slovenica (SHS) 

8 max 1.035 poročila SHS 

4 Odsek R3-647 Mlačevo–
Rašica ob Radenskem polju 

2009–2017 
(ograja) 

Društvo Preplet 9 max 20.000 poročila društva 
Preplet 

5 Odsek R2-413 Zbilje–Vodice 
v naselju Hraše 

2008–2017 
(ograja) 

Društvo Žverca 7 max 18.000 Društvo Žverca in 
Nika Hrabar, 
ZRSVN LJ (2011) 

6 Odsek RT-901 Rateče–
Planica pri Ledinah 

2011–2017 Društvo za naravo Jalovec 2 več kot 2.000 (2014) FB društva 
Jalovec 
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Št. Opis Leta 
izvajanja 

Izvajalec Št. vrst Število osebkov Vir 

7 Odsek R2-423 Podsreda–
Bistrica, ribnik Trebče 

1999–2017 
(ograja) 

Kozjanski regijski park 4 5.349 (2014) Dušan Klenovšek 
KRP, Žabohod 

8 Odsek R3-699 Dravograd–
Libeliče v naselju Černeče 

2011–2016 Prostovoljci 1 ni podatka Martin Vernik, 
ZRSVN MB 

9 Odsek R2-439 Sv. Jurij ob 
Ščavnici–Cerkvenjak ob 
Blaguškem jezeru 

2014–2017 Prostovoljci 4 max 4.178  Gregor Domanjko 
(osebno) 

10 Odsek R2-438 Trate–Gornja 
Radgona v Lutvercih 

2015–2017 Prostovoljci 5 max 615 Gregor Domanjko 
(osebno) 

11 Odsek R2-449 Lenart–
Gornja Radgona in odsek 
R2-438 Trate–Gornja 
Radgona v Podgradu 

2015–2017 Prostovoljci 4 max 729 Gregor Domanjko 
(osebno) 

12 Odsek R2-440 Radenci–
Petanjci in odsek R1-235 
Radenci–Gederovci v 
Petanjcih 

2009–2016 
(ograja) 

Prostovoljci 11 max 1.373 (2008) David Stanković in 
Špela Gorički, 
Žabohod 

13 Odsek R2-440 Cankova–
Kuzma ob Ledavskem 
jezeru 

2006–2017 
(ograja) 

Krajinski park Goričko 8 max 14.000 Kristjan Malačič 
KPG, Žabohod 

 
 
Kot je prikazano v tabeli 11, se nekatere akcije izvajajo že več kot desetletje. Med najbolj 

odmevne v Sloveniji spadata akciji v Hrašah in na Radenskem polju, kjer prostovoljci vsako leto 
prenesejo tudi več kot 15.000 osebkov. Na nekaterih odsekih se akcija izvaja s pomočjo premičnih 
ograj, ki jih prostovoljci postavijo v spomladanskem času v obdobju najbolj množičnih selitev. Na 
drugih odsekih se akcije izvajajo s pobiranjem živali na cesti v večernih urah, tako da jih prenesejo 
varno čez cesto. 

 
Na odsekih, kjer v okviru svojega dela prostovoljci redno beležijo tudi število in vrste dvoživk, ki 

jih rešijo na cesti, so selitve dvoživk dobro poznane (število, vrste ter smer selitve). Zato so to tudi 
najbolj primerni odseki za izvedbo trajnih ukrepov za dvoživke – tu so znani vsi vhodni podatki za 
pravilno načrtovanje, lahko se opredelijo lokacije podhodov in dolžina trajnih varovalnih ograj. 

 
Z vsemi izvajalci akcij nismo uspeli priti v stik, vendar smo za nekatere podatke pridobili na 

spletu oz. smo zapisali informacije, ki so nam poznane. 
 
Seveda je zelo verjetno, da obstajajo še dodatni odseki državnih cest (pa tudi lokalnih), kjer 

prostovoljci izvajajo akcije reševanja dvoživk, vendar nam jih ni uspelo registrirati. Na tem mestu 
se želimo zahvaliti vsem, ki so odgovorili na naš poziv in si vzeli čas za posredovanje podatkov. 
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4.4 Pregled stanja prehajanja dvoživk na državnih cestah 

4.4.1 Opozorilo glede interpretacije podatkov o lokacijah prehajanj dvoživk 

Pomembno opozorilo glede interpretacije zbranih podatkov je, da se je treba zavedati naslednjih 
omejitev: 

− večina podatkov je starejših od 10 let, 
− ocena števila osebkov na posameznih odsekih cest je zelo groba (še posebej to velja za 

kategorije števila osebkov od 3–5, tabela 7) – je predvsem vodilo in opozorilo, da je to 
mesto prehajanja dvoživk; pred vsako odločitvijo o izvedbi ukrepov je treba stanje 
dvoživk na terenu predhodno preveriti. 

Za nekatere odseke cest so seveda na razpolago novejši in predvsem natančnejši podatki, še 
posebej tisti iz akcij prenašanja dvoživk čez cesto (poglavje 4.3). 

 
 

4.4.2 Pregled podatkov 

Zbrali smo podatke o 843 odsekih državnih cest, ki smo jih opredelili kot mesta prehajanja 
dvoživk (slika 27). Pri analizi podatkov najdb posameznih osebkov, ki so med seboj oddaljeni več 
kot 500 m, nismo upoštevali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 27: Lokacije 843 odsekov cest v upravljanju DRSI, kjer so registrirana mesta prehajanja dvoživk.  
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Mesta prehajanja dvoživk predstavljajo 1.060 km (17,7 %) od 5.975 km vseh državnih cest v 
upravljanju DRSI. Po dolžinah cestnih odsekov smo jih razdelili v osem razredov (tabela 12), kjer 
sta najbolj številčna razreda odsekov dolžine 0–200 m in 1.000–3.000 m, kar 65,2 % (550) 
odsekov je dolgih največ 1.000 m. 

 
 

Tabela 12: Število obravnavanih odsekov državnih cest v posameznih razredih dolžin. 

Razred Število odsekov cest 
0–200 m 218 

200–400 m 105 
400–600 m 100 
600–800 m 71 

800–1.000 m 56 
1.000–3.000 m 219 
3.000–5.000 m 36 
5.000–10.000 m 25 

>10.000 13 
SKUPAJ 843 

 
 
Pomemben faktor, ki vpliva na dvoživke, je prometna obremenitev cest (glej poglavje 2.4 Vpliv 

cest in prometa na dvoživke), ki je predstavljena na sliki 28. Smrtnost dvoživk namreč narašča s 
prometno obremenitvijo na cestah: večja hitrost avtomobilov in večja gostota prometa pomenita 
večjo smrtnost dvoživk na selitvah čez cesto.  

Na sliki so prikazane ločeno ceste, ki imajo več oz. manj kot 2.000 PDLP (povprečni letni dnevni 
promet). Po Hels & Buchwald (2001) namreč obremenitve višje od 2.000 avtomobilov na dan 
pomenijo več kot 40 % smrtnost za vse vrste dvoživk, kar pa že lahko privede do lokalnega 
izumrtja populacije. 
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Slika 28: Mesta prehajanja dvoživk in prometna obremenitev cest. Za ceste z višjim prometom od 2.000 
PDLP (povprečni letni dnevni promet) se ocenjuje, da pomenijo več kot 40 % smrtnost dvoživk pri 
poskusu prečkanja teh odsekov. 

 
 

4.4.3 Pregled podatkov po posameznih kriterijih za izbor prednostnih odsekov 
cest 

V nadaljevanju predstavljamo analizo podatkov glede na kriterije, ki smo jih uporabili za izbor 
prednostnih odsekov cest za izvedbo ukrepov (glej poglavje 4.2.2 Metodologija določevanja 
prednostnih odsekov). 

 
 

4.4.3.1 Kriterij število osebkov dvoživk 

Na sliki 29 je prikazano število odsekov po posameznih kategorijah ocene števila osebkov. Glede 
na metodologijo je za vse odseke, ki so uvrščeni v kategorije od 1–4, ocena števila več kot 1.000 
osebkov. 
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Slika 29: Prikaz števila odsekov po posameznih kategorijah ocen števila osebkov na posameznem odseku. 

 
 
Na kar 21 odsekih je registriranih več kot 1.000 osebkov ob enkratnem obisku oziroma kot 

rezultat akcije (tabela 11) ali sistematičnih popisov cest. Največje število zabeleženih osebkov je na 
cesti R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju (več kot 25.000 osebkov) in na 
cesti R2-413, odsek 1079 Zbilje–Vodice v Hrašah (več kot 18.000 osebkov).  

Poleg teh dveh odsekov so v tej kategoriji tudi odseki cest, kjer so delno že bili izvedeni ukrepi 
(cesta R2–440 Cankova-Kuzma ob Ledavskem jezeru, R2-404 Podgrad–Ilirska Bistrica v Harijah, 
R3–672 Impoljca–Zavratec ob ribniku Loke, R1-235 Radenci–Petanjci ob mrtvici Zaton).  

Med te odseke spadajo tudi ceste, ki potekajo ob ribnikih oz. akumulacijskih jezerih (R2-423 
Podsreda–Bistrica–ribnik Trebče, R2-439 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak ob Blaguškem jezeru, 
R2–449 Pesnica-Lenart ob jezeru Komarnik, R3–675 Čatež ob Savi–Mokrice ob ribniku Prilipe).  

Pomembna mesta prehajanja so tudi odseki cest, ki potekajo po stiku velikih kraških mokrišč z 
gozdnato okolico, kot to velja za Ljubljansko barje (cesta R3-642 Vrhnika–Podpeč–Ig), Cerkniško 
jezero (R1-212 Cerknica–Bloška polica v Martinjaku) in seveda Radensko polje. V Prekmurju pa je 
podobna situacija na cestah, ki na daljših odsekih potekajo po ravninskem delu med večjimi 
gozdnimi kompleksi in reko Muro (R2-443 Črenšovci–Doljni Lakoš in G2-109LendavaPetišovci) oz. 
rahlo dvignjenim gozdnim predelom in potokom Bukovnico s pritoki (R2-442 Dobrovnik–Dolga 
vas). 

Kot pomembne so se izkazale tudi doline rek in potokov, kjer cesta v daljšem odseku poteka tik 
ob vodi. Več kot 1.000 osebkov je bilo registriranih v dolini Poljanske Sore in dolini Mirne, zato smo 
te odseke uvrstili v najvišjo kategorijo (1). 

 
Za vse naštete daljše cestne odseke ocenjujemo, da je število osebkov na cestah verjetno v 

podobnem rangu velikosti kot na Radenskem polju ali v Hrašah (ocena >>> 3.000 osebkov). Za 
potrditev ocene bi morali izvesti sistematične raziskave in na daljših cestnih odsekih opredeliti 
lokacije, kjer prihaja do največjih zgostitev dvoživk – to so namreč lokacije, kjer je smiselno 
najprej izvesti ukrepe. 
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Za mesta prehajanja uvrščena v kategorijo 2 (66 odsekov) se je izkazalo, da jih večina poteka 

po dolinah potokov, bolj ali manj v vseh slovenskih regijah. Ocenjujemo, da bi sistematične 
raziskave tudi tu pokazale veliko število osebkov in tudi vrst, ki se selijo preko cest (ocena >> 
3.000 osebkov). 

 
Podatki o preostalih cestnih odsekih, ki spadajo v kategorijo 3 (ocena > 3.000), kategorijo 4 

(ocena 1.000–3.000) ter 5 (ocena do 1.000) in več, pa je ocena števila osebkov le zelo grob 
približek realnega stanja. Teh odsekov je 587, kar predstavlja približno 70 % vseh znanih odsekov. 
Za odseke v kategoriji 6, ki so jih posredovali upravljavci cest, pa pravzaprav nimamo na razpolago 
nobenih konkretnih podatkov. 

 
Prostorska razporeditev podatkov jasno kaže, kateri deli Slovenije še niso bili namensko 

pregledani. CKFF je v okviru svojih projektov najbolj sistematično pregledoval ceste v okviru 
INTERREG projekta (2005–2007), kjer pa smo bili geografsko omejeni na severni del Slovenije. 
Tako ocenjujemo, da je predvsem na območju južne Slovenije v porečjih rek oz. večjih potokov 
(Krke, Lahinje, Kolpe, Mirne, Radulje, Rinže, Pivke), ter v Beli Krajini, na Gorjancih in tudi na 
območju Krakovskega gozda, še veliko nam nepoznanih odsekov cest, kjer prihaja do večjih 
povozov dvoživk na cestah. 

 
Dodaten problem pri oceni števila osebkov predstavlja različna zaznavnost posameznih vrst 

dvoživk pri monitoringu cest. Kot primer razlike v zaznavnosti različnih vrst dvoživk na cestah, sta 
Hels & Buchwald (2001) pripravila t. i. indeks zaznavnosti vrst (tabela 13). To je faktor (F), s 
katerim pomnožimo število registriranih povoženih osebkov v okviru monitoringa, da dobimo oceno 
vseh povoženih osebkov te vrste. Izračunala sta, da zaradi težje zaznavnosti nekaterih vrst zelo 
podcenimo njihovo število povoženih osebkov.  

Pri analizi naših podatkov teh faktorjev nismo upoštevali, saj se priporočajo predvsem pri oceni 
števila osebkov na cestah pri intenzivnem pregledovanju cest peš in brez pomoči začasne ograje. 
Pri maloštevilnih (do 5) pregledih istih cestnih odsekov, kar je večina vseh podatkov, ta faktor ne 
pride v poštev. 

 
 

Tabela 13: Indeks zaznavnosti (F) za nekatere vrste dvoživk (prirejeno po Hels & Buchwald 2001). 
Vrsta oz. skupina vrst Faktor (F) 
pupki (navadni, planinski in veliki pupek) 15 
navadna česnovka 1,50 
navadna krastača 1,88 
rjave žabe (sekulja, rosnica in plavček) 3,15 
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4.4.3.2 Kriterij število vrst dvoživk 

Na sliki 30 je prikazano število odsekov po posameznih kategorijah števila vrst na posameznem 
odseku. Glede na metodologijo so na vseh odsekih, ki so uvrščeni v kategorijo 1, registrirane 
najmanj 4 vrste dvoživk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 30: Prikaz števila odsekov po posameznih kategorijah števila vrst na posameznem odseku. 

 
 
Ocenjujemo, da je število odsekov v kategorijah 1 in 2 verjetno zelo podcenjeno, saj je večina 

podatkov pridobljenih predvsem v času množičnih selitev navadnih krastač in sekulj, ki so najbolj 
opažene na cestah v spomladanskem času. Vrste, za katere so značilne časovno bolj 
razpotegnjene selitve oz. se začnejo seliti kasneje in se predvsem ne pojavljajo v tako velikih 
številih, so pri cestnih pregledih pogosto spregledane. To še posebej velja za vse vrste pupkov, 
vključno z velikim pupkom. 

 
Največ vrst je spet zabeleženih na odsekih, kjer se izvajajo akcije s postavitvijo ograj in so na 

voljo natančnejše informacije. Tako je ob Ledavskem jezeru zabeleženih kar 11 vrst dvoživk, kjer 
so zabeležene praktično vse pričakovane vrste za širše območje, z izjemo urhov in navadnega 
močerada, ki jih tam najdemo v habitatih izven vplivnega območja regionalne ceste. Sledi jim cesta 
ob mrtvici Zaton v Petanjcih ter seveda Radensko polje, Hraše in ceste na Ljubljanskem barju.  

 
Rezultati analize so potrdili našo oceno, da je najpogostejše zabeležena vrsta na cestah navadna 

krastača (605; 71,8 % odsekov), ki ji po pričakovanjih sledita sekulja (404; 47,9 % odsekov) in 
rosnica (113; 13,4 % odsekov).  

Naslednja skupina vrst po pogostosti sta z le po 60 lokacijami (7,1 %) zelena rega in navadni 
močerad. Močerad je zaradi svoje velikosti bolj opazna vrsta in je tudi vrsta, ki se zgodaj prebudi iz 
hibernacije. Zelena rega se začne pojavljati kmalu za navadno krastačo in rjavimi žabami. 
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Med vrstami, ki so razširjene po vsej Sloveniji, so na cestah le redko opaženi pupki (navadni, 
planinski in veliki pupek) – vsaka vrsta na približno 10–20 lokacijah. To so vrste, ki so na cestah 
tudi težje zaznavne (Hels & Buchwald 2001). 

Nato po številu znanih odsekov sledita vrsti, ki sta geografsko omejeni v Sloveniji, saj česnovko 
(10 odsekov) in plavčka (5 odsekov) najdemo le na območju nižinskih poplavnih gozdov vzhodne 
in jugovzhodne Slovenije, plavčka pa tudi na Ljubljanskem barju. 

Najredkeje so zabeležene vrste iz skupine zelenih žab (pisana in zelena žaba ter debeloglavka), 
zelena krastača in hribski urh. To so vrste, ki se začnejo pojavljajo kasneje v sezoni, predvsem 
takrat, ko se pregledov na cestah ne izvaja več, saj so večinoma skoncentrirani na zgodnje 
obdobje množičnih selitev navadne krastače in rjavih žab. To so tudi vrste, ki se aktivno premikajo 
po vsakem dežju skozi celotno aktivno obdobje v letu in se ne pojavljajo hkrati v velikem številu. 
To so vse razlogi za nizko zaznavnost na cestah. 

V dolini Radovne v Triglavskem narodnem parku je tudi edina znana lokacija, kjer je bil na cesti 
registriran planinski močerad, ki je vrsta vezana na višje nadmorske višine alpskih in dinarskih 
pogorij pri nas.  

 
 

4.4.3.3 Kriterij stopnja ogroženosti vrst dvoživk 

Na sliki 31 je prikazano število odsekov po posameznih kategorijah stopnje ogroženosti vrst 
dvoživk na posameznem odseku. Glede na metodologijo je na vseh odsekih, ki so uvrščeni v 
kategorijo 1 prisotna vsaj 1 vrsta s Priloge II Direktive o habitatih oz. najmanj 2 vrsti s Priloge IV 
Direktive o habitatih. 

Glede na stanje ogroženosti smo vse odseke, kjer je registrirana vsaj ena po naši oceni izmed 
najbolj ogroženih in zato pomembnih vrst dvoživk v Sloveniji (veliki pupek, donavski veliki pupek, 
plavček, česnovka, hribski urh, nižinski urh), uvrstili v dodatno kategorijo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 31: Prikaz števila odsekov po posameznih kategorijah stopnje ogroženosti vrst in prisotnost pomembnih 
vrst na posameznem odseku. 
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4.4.4 Opredelitev črnih točk za dvoživke 

Ko smo naredili analizo podatkov po vseh zgoraj opisanih kriterijih, je bil naslednji korak 
opredelitev t. i. prednostnih odsekov cest, ki jih lahko poimenujemo tudi črne točke za dvoživke. 
Glede na zastavljene kriterije so namreč to tisti odseki, ki ustrezajo kriterijem za vzpostavitev 
ukrepov za dvoživke. 

 
V poglavju 4.2.2. smo opredelili, da so prednostni odseki cest tisti, ki so glede na število osebkov 

uvrščeni v kategorije od 1 do 4 (ocena > 1.000 osebkov) ali pa so glede na število in ogroženost 
vrst vsaj po enem od kriterijev uvrščeni v kategorijo 1 (slika 32).  

 
Skupno število prednostnih odsekov je 498 oz. 59 % od 843 vseh mest prehajanja dvoživk (slika 

33). Nekateri odseki so bili uvrščeni v kategorije 1 po več kriterijih in analiza tega je predstavljena 
v nadaljevanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 32: Prikaz porazdelitve odsekov, ki so po kriterijih iz poglavja 4.2.2 uvrščeni v prednostne odseke (489) 
in predstavljajo črne točke za dvoživke. 

 
 
Razlog za izbor kar 491 (98,6 %) prednostnih odsekov je bila kategorija 1 po številu opaženih 

osebkov, od tega je bil za 450 odsekov celo edini kriterij. Za odseke v kategoriji 1 in 2 (64 
odsekov) lahko zagotovo trdimo, da se tam pojavlja več kot 1.000 osebkov. Za preostalih 85,8 % 
odsekov pa so to le grobe ocene številčnosti (kategorija 3 ali 4) (slika 34). 
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Slika 33: Prikaz odsekov, ki so po kriterijih iz poglavja 4.2.2 uvrščeni v prednostne odseke in predstavljajo 
črne točke za dvoživke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 34: Prikaz števila odsekov (skupaj 450), ki so bili uvrščeni med prednostne na podlagi enega samega 
kriterija (kategorija števila osebkov od K1 do K4).  
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Sedem odsekov je bilo v prednostne odseke uvrščenih zaradi uvrstitve v kategorijo 1 ali zaradi 
števila vrst ali zaradi stopnje ogroženosti vrst, na cesti pa je bilo opaženih le nekaj osebkov. Od 
tega je bil za 3 odseke kriterij najdba najbolj ogroženih vrst in sicer velikega pupka (cesta R3-643, 
odsek 1362 Rakitna–Cerknica na poti v Zavrh in R2-437, odsek 0268 Šentilj–Pesnica v Štrihovcu) in 
česnovke (R1-230, odsek 1399 Vučja vas–Križevci v Ilijaševcih). Za preostale štiri odseke je bil 
razlog uvrstitve med prednostne odseke najdba vsaj dveh vrst s Priloge IV Direktive o habitatih 
(stopnja ogroženosti vrst K1). 

 
41 odsekov je bilo uvrščenih v več kategorij 1, poleg uvrstitve v kategorijo 1 po številu osebkov 

so bili uvrščeni tudi v kategorijo 1 po številu in/ali ogroženosti vrst (slika 35 in tabela 14). Ko 
primerjamo odseke na nacionalnem oz. regionalnem nivoju, so med prednostnimi odseki 
pomembnejši tisti z večjim številom osebkov (kategorija 1) oz. več uvrstitvami v kategorijo 1 pri 
prisotnosti vrst in njihovi ogroženosti. 

 
 

Tabela 14: Na 41 odsekih je bilo poleg uvrstitve v kategorijo 1 po številu osebkov, dodaten razlog tudi 
uvrstitev v eno ali več K1 za število in ogroženost vrst. 

2 × K1 Št. 
odsekov 

3 × K1 Št. 
odsekov 

4 × K1 Št. 
odsekov 

K1 število osebkov 
K1 najbolj ogrožene vrste 

1     

K1 število osebkov 
K1 število vrst 

2 K1 število osebkov 
K1 najbolj ogrožene vrste  
K1 stopnja ogroženosti vrst 

6   

K1 število osebkov 
K1 stopnja ogroženosti vrst 

10 K1 število osebkov 
K1 število vrst  
K1 stopnja ogroženosti vrst 

6 K1 število osebkov 
K1 najbolj ogrožene vrste  
K1 stopnja ogroženosti vrst  
K1 število vrst 

16 

Skupaj 13 Skupaj 12 Skupaj 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 35: Prikaz porazdelitve odsekov, ki so bili uvrščeni v več kategorij 1 po posameznih kriterijih.  
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4.4.5 Izbor kritičnih črnih točk za dvoživke 

Analiza je pokazala, da je na cestah v upravljanju DRSI veliko črnih točk, za katere bi bilo treba 
po izbranih kriterijih priporočljivo izvesti ukrepe za dvoživke. Ker pa so informacije za veliko teh 
odsekov pomanjkljive (glej poglavje 4.1. Opozorilo glede interpretacije podatkov o lokacijah 
prehajanj dvoživk), smo v nadaljevanju pripravili prioritetni izbor tistih prednostnih odsekov, za 
katere lahko že sedaj povemo, da spadajo med najbolj problematične odseke državnih cest v 
državi.  

Naš cilj je bil opredeliti 10 % najbolj kritičnih odsekov od prednostnih odsekov cest (843) v 
upravljanju DRSI. 

 
Najpomembnejša kriterija za izbor sta ocena števila osebkov (kategoriji K1 in K2) in prisotnost 

najbolj ogroženih vrst (K1). V procesu izbire smo se odločili, da med kritične odseke ne bodo 
uvrščeni tisti, ki so daljši od 10 km, saj je, kljub velikemu skupnemu številu zabeleženih osebkov, 
na tako dolgih odsekih smiselno najprej opredeliti krajše odseke, kjer prihaja do zgostitve povozov 
dvoživk. 

 
Ko smo izločili odseke daljše od 10 km (razen odseka R3-642 Vrhnika–Podpeč na Ljubljanskem 

barju, na katerem potekata 2 akciji prenašanja dvoživk v Bistri in Pako–Goričica), je v izboru ostalo 
92 odsekov cest, kar ustreza približno 10 % vseh črnih točk (slika 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 36: Prikaz lokacij kritičnih črnih točk za dvoživke (92 odsekov).  
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Analiza izbora kritičnih črnih točk je pokazala, da je za 78 odsekov cest razlog za opredelitev 
kriterij ocena števila osebkov (K1 ali K2), za 14 odsekov pa kriterij prisotnost najbolj ogroženih vrst 
(K1).  

 
Med temi 14 odseki sta dva odseka, za katera je to tudi edina uvrstitev v kategorijo K1 izmed 

vseh kriterijev, gre pa za najdbe česnovke v Pomurju (pri Bučečovcih in Ilijaševcih). Lokacija v 
Ilijaševcih je v bližini glinokopa Boreci v Križevcih, kjer na lokalni cesti prostovoljci izvajajo akcijo 
varstva dvoživk in se česnovka redno pojavlja. V Bučečovcih pa je bila najdena na odseku v bližini 
bioplinarne Organica, kjer je tudi v okolici znanih več najdišč te vrste.  

 
Med kritične črne točke so vključene vse lokacije, kjer se izvajajo akcije varstva dvoživk, razen 

odseka v Černečah, za katerega nimamo na razpolago podatkov o rezultatih akcije. Vključeni so 
tudi vsi odseki, na katerih je že prišlo do izvedbe ukrepov za dvoživke (cesta R3-672 Impoljca–
Zavratec, ob ribniku Loke) oz. njihove delne izvedbe (cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska 
Bistrica v Harijah, cesta R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma ob Ledavskem jezeru, cesta R1-235, 
odsek 0317 Radenci–Petanjci ob mrtvici Zaton, cesta G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v 
Rihtarovcih). 

 
Med kritične črne točke je uvrščena tudi cesta G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v 

Rihtarovcih, kjer so že bili postavljeni ukrepi za dvoživke (glej poglavje 3.2.2), pa je bilo leta 2008 
nekaj podhodov in žičnata ograja v naselju odstranjenih. Kljub temu je bilo med monitoringom 
ugotovljeno (Poboljšaj in sod. 2008), da bi bilo treba na območju, kjer so podhodi še ostali, 
postaviti še primerne ograje za dvoživke. 

 
Med kritične črne točke, ki bi jih radi po pomenu posebej izpostavili, spadajo tudi v nadaljevanju 

podrobneje opisani odseki, za katere v tem trenutku iz tega ali onega razloga ne moremo pripraviti 
tudi predloga za izvedbo ukrepov. 

 
 

Cesta RT-907 Krnica–Zg. Radovna v dolini Radovne 
Poseben primer je dolina Radovne v Triglavskem narodnem parku. Leta 2007 (Stanković & 

Poboljšaj 2007) je bila izvedena študija selitev dvoživk, ko je bila državna cesta RT-907 Krnica–Zg. 
Radovna še neasfaltirana. Takrat je bilo ocenjeno, da cesta še ne predstavlja večjih negativnih 
vplivov na populacije dvoživk. Cesta je bila kasneje asfaltirana, sedaj pa je v postopku pridobivanja 
naknadnega naravovarstvenega soglasja, kjer je bilo s strani ZRSVN zahtevano strokovno mnenje, 
ali so na cesti potrebni ukrepi za dvoživke. Slameršek & Brozovič (2017) sta pripravili strokovno 
mnenje, ki pa ni vključevalo raziskave smrtnosti dvoživk v novih razmerah na cesti. V podobnem 
primeru v Karnijskih Alpah v Italiji (Rassati 2016) so v raziskavi dvoživk pred in po asfaltiranju 
dveh cest ugotovili, da je promet po asfaltiranju narasel za osemnajstkrat in posledično tudi 
smrtnost dvoživk na cestah. Pred asfaltiranjem so na obeh cestah zabeležili smrtnost dveh vrst, po 
asfaltiranju pa sedmih oz. petih vrst dvoživk. Število povoženih osebkov na kilometer ceste 
(kilometric abundance index – KAI) je z 10 (pred asfaltiranjem) narastlo na 158 oz. 67 (po 
asfaltiranju). Zato smo mnenja, da je velika verjetnost, da se je število povozov dvoživk na cesti v 
dolini Radovne povečalo do te mere, da bi bila potrebna ureditev ukrepov. Po asfaltiranju ceste 
podatkov o povozih dvoživk še ni na voljo. Odsek smo zaradi zapisanih razlogov vključili v seznam 
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kritičnih črnih točk, a brez predhodnih raziskav o povozih na asfaltirani cesti ne moremo pripraviti 
predloga ukrepov, ki naj bi bili strokovna podlaga naravovarstvenemu soglasju. 

 
 
 

4.5 Predlog za izvedbo ukrepov za varstvo dvoživk na izbranih odsekih 
cest 

Po projektni nalogi smo na podlagi rezultatov projekta pripravili tudi predloge za izvedljive 
ukrepe na izbranih odsekih cest. Izbor smo naredili na po našem mnenju najbolj kritičnih črnih 
točkah, kjer je na razpolago dovolj informacij za predlog ukrepov. Seznam je razvrščen glede na 
prioriteto izvedbe ukrepov. 

 
 

4.5.1 Tehnični opis ukrepov za dvoživke 

Tehnični ukrepi na cesti preprečujejo dostop živalim na cestišče (varovalne ograje) in jim 
omogočajo varno selitev pod cesto (podhodi in usmerjevalne ograje).  

 
Princip postavitve in delovanja ukrepov je predstavljen na sliki 37. Zelo pomembna je pravilna 

postavitev ograj (dolžina, zaključek ograje na vhodu v podhod in na obeh koncih) ter podhodov 
(primerno število podhodov glede na širino selitvenega koridorja, njihov naklon v cestišču glede na 
smer selitev dvoživk,...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 372: Princip postavitve in delovanja varstvenih ukrepov za dvoživke (prirejeno po Küster 2001). 

http://www.ckff.si/


Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 
upravljanju DRSI. Končno poročilo. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2018 

66 

 
Vsi varstveni ukrepi za dvoživke ne pomenijo rešitve problema v celoti in dokončno, ampak samo 

omilitev negativnega vpliva ceste in prometa na njej (Küster 2001). 
 
 

Podhodi 
Podhodi služijo varnemu prehajanju živali ob selitvah preko ceste. Da jih dvoživke zaznajo kot 

možen prehod, morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 
− premer oz. svetla višina mora biti dovolj velika, da podhod na živali deluje kot prehod in 

ne kot luknja (tabela 15) – daljši kot je podhod, večji premer je potreben; 
− optimalen razmik med posameznimi podhodi je 30 m na lokacijah, kjer so prisotne vrste 

pupki oz. 50 m kjer se večinoma pojavljajo samo krastače in rjave žabe; 
− speljani morajo biti v isti smeri kot poteka selitev dvoživk glede na smer ceste; 
− priporočamo, da dno podhodov ni zabetonirano, ampak je prekrito z zemljo. 

 
Tabela 15: Premeri oz. svetle višine podhodov glede na njihovo dolžino (povzeto po Küster 2001). 

Dolžina podhoda oz. širina ceste Premeri škatlastih profilov podhodov 
do 20 m 1,00 m širine × 0,75 m višine 
do 30 m 1,50 m širine × 1,00 m višine 
do 40 m 1,75 m širine × 1,25 m višine 
do 50 m 2,00 m širine × 1,50 m višine 

  
Dolžina podhoda oz. širina ceste Premeri podhodov cevastega profila 

do 20 m 1,0 m 
do 30 m 1,4 m 
do 40 m 1,6 m 
do 50 m 2,0 m 

 
 
Včasih mora biti podhod postavljen čim bliže cestni površini zaradi različnih razlogov: 

− visok nivo talne vode, 
− kamnita oz. skalnata podlaga, 
− neprimerne topografske in hidrološke lastnosti območja, ... 

Kot podhodi za dvoživke lahko funkcionirajo tudi primerno urejeni vodni prepusti večjih dimenzij, 
kjer se ob strani namesti polička, ki omogoča živalim prehajanje tudi po suhem.  

 
Varovalne in usmerjevalne ograje 

Funkcija varovalnih in usmerjevalnih ograj je preprečevanje dostopa živalim na cestišče in 
njihovo usmerjanje v podhode. Lahko so različnih materialov in oblik, ustrezati pa morajo 
naslednjim zahtevam (slika 38): 

− material mora biti trajen, odporen na vremenske razmere (nizke in visoke temperature), 
primeren za strojno čiščenje in košnjo cestnih brežin ter pohodnih površin ob ograji, 
odporen na sol za soljenje cest; priporoča se beton ali kovina,  
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− celotna višina ograje minimalno 40 cm, 
− rob ograje zaključen s t. i. »strehico« širine minimalno 2 cm (ki preprečuje dvoživkam, da 

bi preplezale ograjo), 
− pohodna površina ob ograji širine minimalno 30 cm (del elementa ograje), 

− ograja mora biti postavljena tako, da bo hkrati usmerjale živali v podhod – na vhod 
podhoda se morajo lijakasto priključiti (lijakasti potek na sliki 37). 

− ograja za dvoživke se mora zaključiti z t. i. »U-elementom« (slika 40), ki ima funkcijo, da 
živali med selitvijo obrne v nasprotno smer, ter s tem prepreči, da bi šle čez cesto na 
koncu ograje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 38: Skica ograj (prirejeno po smernicah Amphibienschutz an Strassen, RVS 3.04, Ministrstvo za promet, 
Avstrija). 

 
 
Prikaz pravilno postavljene ograje na slikah 39 in 40 v nadaljevanju. 
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Slika 39: Fotografije ograj (povzeto po katalogu Maibach) – pravilen način pripenjanja ograje na vhod 
podhoda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 40: Fotografije zaključnega U-elementa ograje(povzeto po katalogu Maibach). 
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Element rešetke, ki preprečuje dostop živalim na cestišče po priključni cesti 
V primeru, ko se na cesto priključuje še stranska cesta (glej situacijo na sliki 37), je treba 

prekiniti varovalno ograjo vzdolž glavne ceste. Na ta način nastane luknja v ograji, kjer bi živali 
lahko prišle na cestišče. To preprečimo z vgradnjo elementa rešetke (slika 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 41: ACO rešetke na dostopu za gozdno cesto – primer v naselju Rova (foto: K. Poboljšaj, 30. 1. 2017). 

 
 

4.5.2 Izbrani odseki cest 

V nadaljevanju so predstavljeni predlogi za izvedbo ukrepov za dvoživke na izbranih odsekih. 
Ukrepi so razvrščeni glede na prioriteto izvajanja ukrepov po vrstnem redu od 1 do 11. 

 
Priporočamo pa, da se za vse cestne odseke, na katerih je načrtovana rekonstrukcija ali pa 

kakšno drugo poseganje v cestišče (npr. polaganje različnih infrastrukturnih vodov v telo ceste) 
vedno preveri, ali je na odseku oz. v neposredni bližini registrirano mesto prehajanja dvoživk 
(rezultati tega projekta). V tem primeru je treba v procesu načrtovanja tudi ugotoviti ali so na tem 
mestu potrebni ukrepi za dvoživke in ukrepe izvesti ne glede na to, ali je lokacija ukrepa navedena 
v nadaljevanju. 
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4.5.2.1 Cesta R3-642, odsek 1147 Podpeč–Ig med Jezerom in Podkrajem 

V novembru 2017 so nas kontaktirali iz uprave Krajinskega parka Ljubljansko barje, da na 
odseku ceste R3-642, odsek 1147 Podpeč–Ig med Jezerom in Podkrajem poteka rekonstrukcija 
državne ceste, kjer je bila v letu 2013 zabeležena največja črna točka za dvoživke na območju 
Ljubljanskega barja (Sopotnik 2013). Na tem odseku sta bili zabeleženi tudi obe kvalifikacijski vrsti 
dvoživk za Natura območje Ljubljansko barje – hribski urh in veliki pupek. 

 
Povabili so nas na sestanek z izvajalcem rekonstrukcije (Trgograd d.o.o.) in nadzorom (DRSI), v 

okviru katerega smo si območje rekonstrukcije ogledali in pripravili predlog za vgradnjo dodatnih 
podhodov za dvoživke. 

 
Predlog za ureditev dodatnih prepustov – podhodov za dvoživke 

Glede na stanje obstoječih in načrtovanih novih prepustov v okviru rekonstrukcije ceste, smo 
pripravili predlog za ureditev 15 podhodov za dvoživke (slika 42).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 42: Lokacije predlaganih ukrepov za dvoživke na cesti R3-642, odsek 1147 Podpeč–Ig med Jezerom in 
Podkrajem. 

 
Glede na to, da je rekonstrukcija že v teku, bi bilo najenostavnejše vgraditi podhode v fazi 

rekonstrukcije. To je tudi razlog, da smo ta odsek izbrali kot prvo prioriteto za izvedbo ukrepov. 
 
Podhodi naj ustrezajo tehničnim zahtevam iz poglavja 4.5.1.  
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Predlog za postavitev ograj za dvoživke 
Na celotnem odseku naj se obojestransko postavijo varovalne ograje za dvoživke, ki naj bodo 

postavljene tako, da bodo hkrati usmerjale živali v podhod (glej poglavje 4.5.1). Po ogledu terena 
ocenjujemo, da zaradi hiš in drugih objektov na cesti ne bo možno popolnoma zapreti celotnega 
odseka. Natančen potek in postavitev naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 
sodelovanje strokovnjaka za dvoživke. Dolžina odseka s predlogom ukrepov je približno 2.000 m, 
tako da je maksimalna skupna dolžina ograj (na obeh straneh ceste) približno 4.000 m. Na vseh 
cestnih priključkih je treba vgraditi elemente rešetke (glej poglavje 4.5.1). 

 
 

4.5.2.2 Cesta R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in R2-440, odsek 1294 Petanjci–
Gederovci ob mrtvici Zaton v Petanjcih 

Na tem odseku so že bili izvedeni ukrepi za dvoživke, njihovo stanje v letu 2017 je opisano v 
poglavju 3.2.1. Na tem območju je treba postaviti varovalne ograje na cesti R2-440, odsek 1294 
Petanjci–Gederovci ter primerno obnoviti oz. nadomestiti ograje na lokaciji že izvedenih ukrepov 
(slika 43). Dolžina odseka s predlogom novih ograj je približno 800 m, tako da je maksimalna 
skupna dolžina ograj (na obeh straneh ceste) približno 1.600 m. Na tem odseku predlagamo 
postavitev petih podhodov. Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi elemente rešetke (glej 
poglavje 4.5.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 43: Predlog ukrepov na cesti R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in R2-440, odsek 1294 Petanjci–
Gederovci ob mrtvici Zaton v Petanjcih.  
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Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 

sodelovanje strokovnjaka za dvoživke. Končno število postavljenih podhodov in lokacija ter dolžina 
ograj je odvisna tudi od dogovora z lokalnim prebivalstvom, ki na cesti R1-235 Radenci–Petanjci v 
prvi fazi izvedbe ukrepov ni dovolilo postavitve podhodov. 

 
 

4.5.2.3 Cesta R2-413, odsek 1079 Zbilje–Vodice v naselju Hraše 

Za izvedbo ukrepov v Hrašah je predlog ukrepov pripravil že ZRSVN OE Ljubljana (Hrabar 2011). 
Po pregledu dokumenta se s predlogom strinjamo in ga na kratko povzemamo. 

 
Predlagana je ureditev 10 podhodov. Ker je odsek bolj ali manj v naselju, je na cesti veliko 

število priključnih cest, ki jih po ugotovitvah izvajalcev akcije uporabljajo tudi dvoživke kot koridor 
med hišami. Zato je predlaganih kar 19 t. i. elementov rešetk. Varovalne ograje naj se postavijo na 
obeh straneh ceste, ocenjena je skupna dolžina približno 1.700 m (tabela 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 44: Predlog ukrepov na cesti R2-413, odsek 1079 Zbilje–Vodice v naselju Hraše (povzeto po Hrabar 
2011). 
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Tabela 16: Predlagane rešitve varstvenih ukrepov za dvoživke na cesti R2-413, odsek 1079 Zbilje–Vodice v 
naselju Hraše (povzeto po Hrabar 2011) 

Odsek Št. podhodov Št. rešetk Obojestranska ograja na odseku ceste v dolžini 
1 2 2 200 m 
2 2 4 350 m 
3 2 4 250 m 
4 4 9 900 m 

 
 

4.5.2.4 Cesta R2-440 Cankova–Kuzma ob Ledavskem jezeru 

 
Na odseku ceste ob Ledavskem jezeru je že izvedenih 7 podhodov (opis stanja v poglavju 

3.2.3). Zato predlagamo, da se na odseku med podhodi prioritetno izvedejo še varovalne ograje na 
obeh straneh ceste v dolžini približno 800 m (slika 45). Na južnem delu odseka je predlagana 
ograja podaljšana do obstoječega vodnega prepusta, ki tudi deluje kot prehod za dvoživke. 
Obstoječi podhodi so sestavljeni iz ACO PRO elementov (t. i. klimatski tunel, ACO 2016) in nekateri 
med njimi imajo vhodni element poškodovan, ki ga je treba zamenjati. Zato je za vse obstoječe 
podhode treba pred izgradnjo preveriti gradbeno stanje in po potrebi vhodne elemente nadomestiti 
z novimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 45: Predlog ukrepov na cesti R2-440 Cankova–Kuzma ob Ledavskem jezeru. 
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Pri pripravi izvedbenega projekta ograj je treba novelirati že izdelan PGD projekt »Ukrepi za 

zaščito dvoživk ob glavni cesti R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma, od km 2.290 do km 2.825 in 
od km 3+730 do km 5+460« (ZEU 2001d). Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi elemente 
rešetke (glej poglavje 4.5.1). 
 
 
 
4.5.2.5 Cesta R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju 

 
Na tej cesti je registrirana črna točka vzdolž Radenskega polja v dolžini približno 3.800 m. 

Vendar se akcija varstva dvoživk zaradi logističnih omejitev izvaja na krajšem odseku (približno 
1.000 m), kjer je vsako leto v povprečju registriranih več kot 15.000 osebkov, ki pripadajo 10 
vrstam dvoživk (med njimi tudi veliki pupek in hribski urh) (Center Grajski vrt Boštanj d.o.o. 2008, 
Preplet 2015, 2016 in 2017). 

 
Na podlagi teh podatkov smo opredelili predlog za postavitev varovalnih ograj in podhodov na 

odseku dolgem približno 2.300 m, saj tu cesta ves čas poteka neposredno ob stoječih vodah 
Radenskega polja. Ocejnujemo, da je maksimalna skupna dolžina ograj (na obeh straneh ceste) 
približno 4.600 m. Na tem odseku predlagamo postavitev 32 podhodov. Na vseh cestnih priključkih 
je treba vgraditi elemente rešetke (glej poglavje 4.5.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 46: Predlog ukrepov na cesti R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju. 
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Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 
sodelovanje strokovnjaka za dvoživke. Končna rešitev podhodov in lokacija ter dolžina ograj je 
odvisna tudi od tehnične preveritve izvedljivosti predloga zaradi zahtevnega terena za gradnjo. 

 
 

4.5.2.6 Cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica 

 
Na odseku ceste med akumulacijama Klivnik in Mola v Harijah je že izvedenih 6 podhodov (opis 

stanja v poglavju 3.2.4). Zato predlagamo, da se na cestnem odseku dolgem približno 760 m 
izvedejo še varovalne ograje na obeh straneh ceste (slika 47). Ocejnujemo, da je maksimalna 
skupna dolžina ograj (na obeh straneh ceste) približno 1.520 m. 

 
Pri pripravi izvedbenega projekta ograj je treba novelirati že izdelan PGD projekt »Ukrepi za 

zaščito dvoživk ob glavni cesti R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica–Pivka, od km 4.500 do 
km 6.300« (ZEU 2001c). Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi elemente rešetke (glej 
poglavje 4.5.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 47: Predlog ukrepov na cesti R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica med akumulacijama Klivnik in 
Mola v Harijah. 
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4.5.2.7 Cesta R3-642, odsek 1146 Vrhnika–Podpeč v naselju Bistra 

 
Na cesti R3-642, odsek 1146 Vrhnika–Podpeč je registrirana črna točka po robu Ljubljanskega 

barja v dolžini približno 16,5 km. Vendar se na tem odseku izvajata 2 akciji varstva dvoživk pri 
naseljih Bistro in Pako-Goričica, kjer je na vsaki lokaciji registriranih po več kot 1.000 osebkov, ki 
pripadajo 10 vrstam dvoživk (med njimi tudi veliki pupek in hribski urh) (Sopotnik in sod. 2014, 
2015, 2016 in 2017). 

 
Na podlagi teh podatkov smo opredelili predlog za postavitev varovalnih ograj in podhodov na 

odseku dolgem približno 540 m, saj tu cesta ves čas poteka neposredno ob kraških izvirih in drugih 
voda okoli gradu Bistra. Ocejnujemo, da je maksimalna skupna dolžina ograj (na obeh straneh 
ceste) približno 1.100 m. Predlog postavitve ograj je enak kot so bile postavljene prenosne ograje. 
Na tem odseku predlagamo postavitev 10 podhodov. Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi 
elemente rešetke (glej poglavje 4.5.1).  

 
Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 

sodelovanje strokovnjaka za dvoživke. Končna rešitev podhodov in lokacija ter dolžina ograj je 
odvisna tudi od tehnične preveritve izvedljivosti predloga zaradi zahtevnega terena za gradnjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 48: Predlog ukrepov na cesti R3-642, odsek 1146 Vrhnika–Podpeč v naselju Bistra. 
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4.5.2.8 Cesta R3-642, odsek Vrhnika–Podpeč pri naselju Pako-Goričica 

 
Kot je pojasnjeno v zgornjem poglavju, se na tem odseku redno izvaja akcija varstva dvoživk 

(Sopotnik in sod. 2014, 2015, 2016 in 2017). 
 
Na podlagi teh podatkov smo opredelili predlog za postavitev varovalnih ograj in podhodov na 

odseku dolgem približno 220 m, saj tu cesta poteka med gozdom in s kanali prepredeno ravnico 
Ljubljanskega barja. Ocejnujemo, da je maksimalna skupna dolžina ograj (na obeh straneh ceste) 
približno 440 m. Predlog postavitve ograj je enak kot so bile postavljene prenosne ograje. Na tem 
odseku predlagamo postavitev 4 podhodov.  

 
Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 

sodelovanje strokovnjaka za dvoživke. Končna rešitev podhodov in lokacija ter dolžina ograj je 
odvisna tudi od tehnične preveritve izvedljivosti predloga zaradi zahtevnega terena za gradnjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 49: Predlog ukrepov na cesti R3-642, odsek Vrhnika–Podpeč pri naselju Pako-Goričica. 
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4.5.2.9 Cesta R2-423, odsek 1283 Podsreda–Bistrica pri ribniku Trebče 

 
Na cesti R2-423, odsek 1283 Podsreda–Bistrica je registrirana črna točka na odseku dolgem 

približno 2.700 m. Kozjanski regijski park že od leta 1999 vsako leto redno izvaja akcijo varstva 
dvoživk na krajšem odseku pri ribniku Trebče. Na približno 300 m ceste je registriranih več kot 
5.000 osebkov, ki pripadajo 4 vrstam dvoživk (Klenovšek 2014, Klenovšek ustno 2017). 

 
Na podlagi teh podatkov smo opredelili predlog za postavitev varovalnih ograj in podhodov na 

odseku dolgem približno 300 m ob ribniku Trebče. Ocejnujemo, da je maksimalna skupna dolžina 
ograj (na obeh straneh ceste) približno 600 m. Predlog postavitve ograj je enak kot so bile 
postavljene prenosne ograje. Na tem odseku predlagamo postavitev 3 podhodov.  

 
Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 

sodelovanje strokovnjaka za dvoživke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 50: Predlog ukrepov na cesti R2-423, odsek 1283 Podsreda–Bistrica pri ribniku Trebče. 
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4.5.2.10 Cesta R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak ob Blaguškem 
jezeru 

 
Na cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak ob Blaguškem jezeru je 

registrirana črna točka na odseku dolgem približno 2.000 m. Prostovoljci med leti 2014 in 2017 
vsako leto redno izvajajo akcijo varstva dvoživk. Na približno 300 m ceste je registriranih več kot 
4.000 osebkov, ki pripadajo 4 vrstam dvoživk (Malačič 2014, Domanjko 2017), med katerimi je tudi 
plavček (Rana arvalis). 

 
Na podlagi teh podatkov smo opredelili predlog za postavitev varovalnih ograj in podhodov na 

odseku dolgem približno 2.000 m ob Blaguškem jezeru. Ocejnujemo, da je maksimalna skupna 
dolžina ograj (na obeh straneh ceste) približno 4.000 m. Na tem odseku predlagamo postavitev 35 
podhodov. Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi elemente rešetke (glej poglavje 4.5.1).  

 
Natančen potek in postavitev ukrepov naj bo določen v fazi projektiranja, kjer je obvezno 

sodelovanje strokovnjaka za dvoživke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 51: Predlog ukrepov na cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak ob Blaguškem 
jezeru. 
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4.5.2.11 Cesta RT-901, odsek 1001 Rateče–Planica pri Ledinah 

 
Na območju mokrišča naravne vrednote Ledine pod Ratečami (slika 52) že od leta 2011 izvaja 

Društvo za naravo Jalovec (2014) akcijo varstva dvoživk na cesti RT-901 in na kolesarski stezi 
Rateče – Italija. Po podatkih (Petrovič Erlah, elektronska pošta 9.2.2018) na tem odseku vsako leto 
prenesejo približno 3.000 osebkov najmanj 4 vrst. Zaradi nevarnega prometa dvoživk ne pobirajo 
na glavni cesti R1-202, odsek 0233 Rateče–Podkoren, kjer prihaja do veliko povozov. 

 
Kljub velikemu številu registriranih dvoživk na tem odseku ceste v tem trenutku ne moremo 

podati primernega predloga ukrepov za varstvo dvoživk. Tu namreč prihaja do glavnih selitev 
dvoživk šele aprila, ko je mnogokrat še sneg na cesti. To potrjuje znano dejstvo, da se krastače in 
sekulje v Alpah redno selijo ko je še sneg, kar ni pogost primer za druge geografske regije 
Slovenije. Po podatkih Petrovičeve je eden večjih problemov tudi to, da je sneg v času selitev 
naplužen na rob cestišča in predstavlja oviro za seleče dvoživke. Zato ocenjujemo, da samo 
postavitev ograj in podhodov ni naboljši ukrep za to lokacijo in bi verjetno morali vzpostaviti tudi 
primeren režim snežnega pluženja na tem odseku.  

 
Natančna izvedba ukrepov naj bo določena po predhodnem ogledu stanja na cesti v času 

spomladanskih selitev, kar naj izvede strokovnjak za dvoživke. Šele nato bodo lahko podani 
primerni ukrepi za izvedbo. Tudi v fazi projektiranja je obvezno sodelovanje strokovnjaka za 
dvoživke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 52: Območje NV Ledine ob cesti RT-901, odsek 1001 Rateče–Planica pri Ledinah. 
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4.5.2.12 Cesta R1-212, odsek 1118 Cerknica–Bloška polica med Cerknico in naseljem 
Grahovo 

 
Cesta poteka po severnem robu Cerkniškega jezera, kjer se s pogorja Slivnice vsako leto 

dvoživke množično odpravijo mrestit na območje jezera. Odsek je bil prepoznan kot pomembna 
»črna točka« za dvoživke že v okviru prve naloge »Dvoživke in ceste« (Poboljšaj in sod. 2000), kot 
rezultat katere je bila pripravljena tudi PGD dokumentacija za ukrepe za dvoživke (ZEU 2001b).  

 
Pri pripravi izvedbenega projekta ograj je treba novelirati že izdelan PGD projekt »Ukrepi za 

zaščito dvoživk ob glavni cesti R1-212, odsek 1118 Cerknica–Bloška polica, pododsek 3 od km 
2.000 do km 6.400« (ZEU 2001b, slika 53). Na vseh cestnih priključkih je treba vgraditi elemente 
rešetke (glej poglavje 4.5.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 53: Območje ukrepov na cesti R1-212, odsek 1118 Cerknica–Bloška polica med Cerknico in naseljem 
Grahovo 
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4.5.2.13 Cesta G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih 
 
Za izvedbo ukrepov v Rihtarovcih je predlog ukrepov pripravljen že v okviru monitoringa leta 

2008 (Poboljšaj in sod. 2008). Po pregledu dokumenta se s predlogom še vedno strinjamo in ga na 
kratko povzemamo. 

Na cesti so se ohranili še trije podhodi, saj se je v okviru monitoringa tudi izkazalo, da tam 
prehaja največ živali. Da pa bodo podhodi funkcionirali, je potrebno postaviti varovalne oz. 
usmerjevalne ograje. Namen teh ograj je, da dvoživkam preprečijo dostop na cesto in jih hkrati 
usmerijo v podhode. Ena možnost je postavitev stalnih ograj, lahko pa se vsako leto postavlja 
začasne ograje v času spomladanskih selitev.  

V sosednji Avstriji imajo že podobne izkušnje, ko vzdrževalec ceste vsako leto postavi na 
kritičnih odsekih začasne ograje na obe strani ceste. Za prihodnje tako predlagamo, da vzdrževalec 
ceste vsako pomlad postavi začasne ograje, ki jih po zaključku selitev dvoživk odstrani. Če 
postavljanje začasnih ograj postane del rednega vsakoletnega vzdrževanja tega odseka ceste, 
lahko ta ukrep nadomesti postavitev stalnih varovalnih ograj za dvoživke na tem odseku.  

Za opredelitev dokončne lokacije začasnih ograj predlagamo, da se jih v spomladanskem 
selitvenem obdobju v naslednjih letih postavi tako, kot je prikazano na sliki 54 (skupna dolžina 
ceste z ograjami je za vse tri podhode približno 600 m). Predlagamo, da se ta prva postavitev 
izvede v sodelovanju s strokovnjakom za dvoživke, tako da bo skupaj z vzdrževalci pripravil načrt 
ureditve. Po skupnem posvetu bodo izbrali primeren materijal in način postaviteve začasnih ograj. 
Za začasne ograje je na razpolago več možnosti, od plastične folije napete na stebričke pa do 
postavitve lesenih plohov. Začasne ograje je potrebno postaviti v začetku oz. sredi februarja – 
odvisno od vremenskih razmer, ki se iz leta v leto spreminjajo. Lahko se zgodi, da je zima topla in 
se selitve začnejo že zgodaj februarja ali pa je ravno februarja največ snega – zato predlagamo, da 
se natančen datum postavitve določi glede na vremenske razmere v letu izvedbe. Ograje naj nato 
stojijo približno dva do tri mesece – pospravijo se nekje konec aprila, začetek maja (zopet odvisno 
od vremenskih razmer). 

V prvem letu postavitve predlagamo monitoring izvedbe ukrepa, saj bomo le na ta način lahko 
ugotovili, ali tako urejeni podhodi in ograje tudi delujejo. Na podlagi rezultatov monitoringa pa se 
pripravi načrt postavitve začasnih ograj za vzdrževalce ceste, ki bodo del redih vzdrževalnih del na 
tem odseku. V načrtu se bodo natančno določile lokacije ograj in način postavitve, tako da bo ta 
rešitev omogočala dolgoročno funkcioniranje podhodov in s tem ohranjanje populacij dvoživk na 
tem območju.  

Glede na dosedanje slabe izkušnje z vzdrževanjem ukrepov za dvoživke pa predlagamo, da je 
bolj primerna rešitev postavitev trajnih ograj za dvoživke na mestih, ki bi se opredelile z 
monitoringom. 
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Slika 54: Predlog ukrepov na cesti G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih: obojestranska 
postavitev ograje za dvoživke (natančna razlaga v tekstu) na cestnem odseku v skupni dolžini približno 
600 m. 
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4.6 Predlog za monitoring izvedenih ukrepov za varstvo dvoživk na 
izbranih odsekih cest 

Kot je bilo že večkrat omenjeno (poglavje 3.3), smo ob pregledu vse dokumentacije in stanja 
izvedenih ukrepov ugotovili, da je bil samo na dveh, od sedmih lokacij z ukrepi na državnih cestah, 
izveden monitoring njihovega delovanja (Poboljšaj in sod. 2008), pa še ta je ugotovil velike 
pomanjkljivosti zaradi nevzdrževanja. 

 
Zato v nadaljevanju predstavljamo predlog za čimprejšnjo izvedbo monitoringa uspešnosti 

selitev dvoživk, ki na ta način lahko postanejo primer dobre prakse na cestah v upravljanju DRSI, 
kot priporočajo v študijah, ki so rezultat projekta CEDR Call 2013 »Roads and Wildlife« – projekt 
HARMONY – Procedures for the Design of Roads in Harmony with Wildlife (Wansink in sod. 2016). 

 
Predlagane lokacije monitoringov so naslednje: 
 
1. Cesta R3-627/1337 Impoljca–Zavratec: glede na to, da so bile ograje in podhodi v celoti 

izvedeni le na tem odseku na državnih cestah predlagamo, da bi tu izvedli tudi vzorčni 
monitoring po priporočilih dobre prakse (Geise in sod. 2008) (glej poglavje 3.3.3); na 
območju je bilo registrirano relativno veliko število velikih pupkov (Poboljšaj in sod. 2004), 
vrste ki spada med najbolj ogrožene vrste dvoživk na slovenskih cestah, zato je še posebej 
pomembno, da bi izvedeni ukrepi tudi delovali. 

2. Cesta RT-907 Krnica–Zg. Radovna: na cesti v dolini Radovne priporočamo takojšnjo izvedbo 
monitoringa novega stanja smrtnosti dvoživk kot posledica asfaltiranja državne ceste skozi 
dolino Radovne v Triglavskem narodnem parku; šele na podlagi rezultatov se bodo lahko 
opredelili ukrepi. 

 
V nadaljevanju predstavljamo kratka osnovna navodila za izvedbo monitoringov v postopku 

opredeljevanja ukrepov ali za namen ugotavljanja delovanja ukrepov. Ta navodila so osnova, na 
kateri mora temeljiti vsak načrt monitoringa za izbrano cesto. Le na osnovi tako pridobljenih 
podatkov lahko zanesljivo ugotovimo, ali izbrani cestni odsek ustreza kvantitativnim in kvalitativnim 
kriterijem za vzpostavitev ali delovanje ukrepov. Ko nimamo na razpolago dovolj natančnih 
podatkov (glej poglavje 4.2.2), moramo pri izdelavi mnenja upoštevati načelo previdnosti. 

 
Mednarodno je bilo načelo previdnosti pri ohranjanju narave zapisano in sprejeto s Konvencijo o 

biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro 1992), ki jo je Slovenija ratificirala leta 1996 (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe 
7/96)), medtem ko za Evropsko unijo to področje ureja Direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22. 07. 1992), oz. prenos njenih zahtev v nacionalne 
zakonodaje.  

Klemenčič (2010) navaja, da je bistvo previdnostnega principa, da je brez podrobnejših študij, 
včasih pa celo z njihovo pomočjo, nemogoče predvideti, kakšne posledice bo imela neka človekova 
aktivnost na naravo, na njene sestavne elemente in procese, ki potekajo med njimi. Včasih lahko 
škodljive vplive na podlagi najboljših znanstvenih dognanj predpostavimo, ne moremo jih pa 

http://www.ckff.si/


Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 
upravljanju DRSI. Končno poročilo. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2018 

85 

dokazati. Takrat uporabimo načelo previdnosti, ki določa, da se je v primeru dvoma treba odločiti v 
korist narave. 

 
 

4.6.1 Monitoring dvoživk za opredelitev trajnih ukrepov 

Glavno vprašanje, na katero moramo odgovoriti, ko ugotavljamo ali naj se izvedejo ukrepi za 
dvoživke, je (prirejeno po Schmidt & Zumbach 2008): 

− ali cesta povzroča smrtnost dvoživk in v kolikšni meri?  

Prvi korak pri odgovoru na to vprašanje je, da ugotovimo, kolikšen delež populacije prehaja čez 
cesto. Pri tem je treba upoštevati: (i) število odraslih živali, ki se selijo proti mrestišču, (ii) število 
odraslih živali, ki se vračajo od mrestišča in (iii) število sveže preobraženih osebkov, ki se prvič 
odpravijo iz mrestišč v kopenske habitate. Stanje moramo oceniti stanje za vsako vrsto posebej. 

 
Za natančno opredelitev trajnih ukrepov na izbranem območju je najprimernejša metoda 

standardna kvantitativna in kvalitativno metoda postavitve začasnih ograj in pasti ("Zaun-Kübel-
Methode") (Küster 2000, Schmidt & Zumbach 2008, RVS 3.04 Amphibienschutz an Straßen 2003). 
Primerna alternativa tej metodi so tudi intenzivni nočni pregledi cest (minimalno 20 dni) v času 
spomladanskih selitev v obdobju 2 mesecev (primer npr. v Poboljšaj & Lešnik 2008, Stanković & 
Poboljšaj 2007).  

Poleg tega je za ugotavljanje stanja populacij dvoživk na vplivnem območju ceste treba popisati 
tudi mrestišča in razmnoževalni uspeh. Priporoča se izvedba raziskave v dveh sezonah, minimalno 
pa v obdobju ene celotne aktivne sezone dvoživk (primer npr. v Stanković & Poboljšaj 2007).  

 
 

4.6.2 Monitoring uspešnosti izvedenih ukrepov za dvoživke na cestah 

Glavna vprašanja, na katera moramo odgovoriti, ko preverjamo uspešnost ukrepov, so naslednja 
(prirejeno po Scmidt & Zumbach 2008, za natančnejšo razlago glej poglavje 3.3.3): 

− ali ukrepi preprečujejo smrtnost dvoživk na cestah?  
− ali ukrep omogoča prehajanje dvoživk?  
− kolikšen delež odrasle populacije dvoživk bi moral uporabljati podhode?  

Tudi v okviru tega monitoringa je najprimernejša metoda standardna kvantitativna in 
kvalitativno metoda postavitve začasnih ograj in pasti ("Zaun-Kübel-Methode") (Küster 2000, 
Schmidt & Zumbach 2008, RVS 3.04 Amphibienschutz an Straßen 2003). Primerna alternativa tej 
metodi so tudi intenzivni nočni pregledi cest (minimalno 20 dni) v času spomladanskih selitev v 
obdobju 2 mesecev (primer npr. v Poboljšaj & Lešnik 2008).  

Poleg tega je za ugotavljanje stanja populacij dvoživk na vplivnem območju ceste treba popisati 
tudi mrestišča in razmnoževalni uspeh. Priporoča se izvedba raziskave v dveh sezonah, minimalno 
pa v obdobju ene celotne aktivne sezone dvoživk (primer npr. v Stanković & Poboljšaj 2007).  
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6. PRILOGE 

Priloga 1 

Priloga poročila so vektorski podatki (ESRI shp file) o mestih prehajanja dvoživk na državnih 
cestah v upravljanju DRSI (dvozivkeceste_ckff2018.shp). Struktura atributne tabele omogoča 
navezavo na prejeti niz državnih cest (ceste_G_R_2016.shp).  

 
Atributna tabela shape datoteke vsebuje za vsako obravnavano linijo na državnih cestah, ki je 

opredeljena kot mesto prehajanja dvoživk, enotno oznako (polje ct_id). Nato v tabeli sledijo 
atributi vektorskih podatkov o državnih cestah (polja od 3 do 5) in atributi z informacijami o 
dvoživkah (polja od 6 do 20). Skupno število mest prehajan dvoživk je 843 (polje ct_id). Zaradi 
navezave linij na odseke državnih cest v upravljanju DRSI, je število vrstic v končni shape datoteki 
večje (896), saj lahko posamezno mesto prehajanja dvoživk zajema več cestnih odsekov. V 
atributni tabeli so za te odseke vsi atributi dvoživk enaki in se ne smejo seštevati, saj so zbrane 
informacije na voljo le za celoteno mesto prehajanja dvoživk (polja 11-19). 

 
Tabela atributov vektorskih podatkov dvozivkeceste_ckff2018.shp: 
 

zap. št ime polja opis 
1 ID zaporedna številka 
2 CT_ID številka mesta prehajanja dvoživk 
3 KATEGORIJA kategorija ceste (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 
4 CESTA oznaka ceste (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 
5 ODSEK cestni odsek (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 
6 ODSEK_IME ime cestnega odseka (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 
7 IME_CKFF ime cestnega odseka (z urejenimi šumniki) 
8 OD_KM začetna stacionaža linije (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 
9 DO_KM končna stacionaža linije (iz posredovane shp datoteke državnih cest) 

10 DOLZINA dolžina linije 
11 MIN_STVRST minimalno število vrst dvoživk na odseku 
12 K_ST_OS kategorija po številu osebkov 
13 K_ST_VRST kategorija po številu vrst 
14 K_OGR kategorija po stopnji ogroženosti vrst 
15 K_PM_VRST 1: prisotna vsaj ena od najbolj ogroženih slovenskih vrst dvoživk 
16 ST_K1_VRST število kategorij 1 v stolpcih 13-15 
17 ST_OS_P 1: prednostni odsek glede na število osebkov 
18 CRNA_TOCKA 1: odsek je črna točka 
19 KRIT_CT 1: odsek je kritična črna točka 
20 VIR Center za kartografijo favne in flore, 2018  
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Glede na Metodologijo določevanja prednostnih odsekov oz. črnih točk za dvoživke (poglavje 
4.2.2) smo za vsako linijo opredelili atribute 11-15. 

 
(11) minimalno število vrst – število registriranih vrst na odseku (v primeru, da podatki ne 

obravnavajo posameznih vrst (na primer »povožene dvoživke«), je najmanjše število vrst 1. 
 
 
(12) kategorije odsekov cest glede na oceno števila osebkov: 
 

Kategorija Število osebkov ob enkratnem obisku Ocena števila vseh osebkov 
1 >15 (>1.000)* >>> 3.000 (lahko tudi več 10.000) 
2 >15 (100–999) >> 3.000 
3 >15 (16–99) > 3.000 
4 5–15 1.000–3.000 
5 <5 1–1.000 
6 ni podatkov ocena ni mogoča 

 
*zabeleženo ob enkratnem obisku ali kot rezultat akcij varstva dvoživk; 
 
 
(13) kategorije odsekov cest glede na število vrst: 
 

Kategorija Število vrst 
1 >4 
2 3–4 
3 1–2 

 
 
(14) Kategorije odsekov cest glede na stopnjo ogroženosti vrst dvoživk: 
 

Kategorija Število ogroženih vrst 
1 1 vrsta na Prilogi II ali 2 vrsti na Prilogi IV 
2 1 vrsta na Prilogi IV 
3 najmanj 2 ranljivi vrsti (V) 

 
Priloga II in IV: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22. 07. 1992) (Direktiva o habitatih). II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu 
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; 

V: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002); V – ranljiva vrsta;,  
 
 
 (15) 1: prisotna vsaj ena od najbolj ogroženih slovenskih vrst dvoživk (veliki pupek, donavski 

veliki pupek, plavček, česnovka, hribski urh, nižinski urh) 
 
 
Glede na Metodologijo za opredelitev prednostnih odsekov oz. črnih točk za dvoživke (poglavje 

4.4.4) so opredeljeni atributi 16-18. 
 
S stališča varstva dvoživk so za opredelitev črnih točk na cestah pomembni naslednji kriteriji: 

http://www.ckff.si/
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1. število osebkov dvoživk; 
2. število vrst dvoživk; 
3. stopnja ogroženosti vrst dvoživk. 
 
Prednostni odseki cest izpolnjujejo naslednje zahteve: 

− glede na število osebkov so uvrščeni v kategorije od 1 do 4 (ocena >1.000 osebkov) 

ali/in 
− glede na število in ogroženost vrst so vsaj v enem od kriterijev uvrščeni v kategorijo 

1. 

Ko primerjamo odseke na nacionalnem oz. regionalnem nivoju, so med prednostnimi odseki 
pomembnejši tisti z večjim številom osebkov (kategorija 1 in 2) oz. več uvrstitvami v kategorijo 1 
pri prisotnosti vrst in njihovi ogroženosti. 

 
Vrednotenje odsekov je predstavljeno v naslednjih atributih: 
 
(16) število kategorij 1 v stolpcih 13-15: se upošteva pri vrednotenju posameznih odsekov. 
 
(17) 1: prednostni odsek glede na število osebkov: glede na število osebkov so uvrščeni v 

kategorije od 1 do 4 (ocena >1.000 osebkov) 
 
(18) 1: odsek je črna točka 
 
 
Glede na Metodologijo za opredelitev kritičnih črnih točk za dvoživke (poglavje 4.4.5) je 

opredeljen atribut 19. 
 
Najpomembnejša kriterija za izbor sta ocena števila osebkov (kategoriji K1 in K2) in prisotnost 

najbolj ogroženih vrst (K1). V procesu izbire smo se odločili, da med kritične odseke ne bodo 
uvrščeni tisti, ki so daljši od 10 km, saj je kljub velikemu skupnemu številu zabeleženih osebkov na 
tako dolgih odsekih smiselno najprej opredeliti krajše odseke, kjer prihaja do zgostitve povozov 
dvoživk. 

 
(19) 1: odsek je kritična črna točka 
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Direkcija RS za infrastrukturo 
Tržaška 19 
SI-1000 Ljubljana 
 

Ljubljana, 15.2.2018 
 
 
Zadeva:  

Pojasnilo k elaboratu  
(pogodba št. 2431-17-000975): 

 
Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljannju DRSI 

 
 
Spoštovani, 
 
V nadaljevanju podajamo pojasnila k elaboratu »Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 

upravljannju DRSI« (CKFF, februar 2018), ki je sestavni del poročila.  
 
Pojasnila so pripravljena po posameznih sklopih oziroma poglavjih:  

−  Sklop A poročila: dodatno smo opisali navodila za  vzdrževanje za ukrepe za dvoživke (na kakšen 
način, kolikokrat na leto se pregleda in podobno).  

−  Sklop B poročila: predlagali smo dodaten izbor odsekov cest, kjer se lahko takoj prične z 
monitoringom dvoživk za določitev ukrepov. 

 
 
 
 
 
Sklop A:  
PREGLED DOKUMENTACIJE DRSI IN IZDELANIH PROJEKTOV V ZVEZI Z ZAŠČITO 

DVOŽIVK S PREGLEDOM IZVEDENIH UKREPOV ZA VARSTVO DVOŽIVK V ZADNJIH 
10 LETIH NA OBMOČJU CEST V UPRAVLJANJU DRSI 

 
 
 

3.2 Pregled izvedenih ukrepov 

V poglavju 3.2 elaborata smo podali pregled izvedenih ukrepov za dvoživke na območju cest v 
upravljanju DRSI. V tabeli 1 v nadaljevanju so navedene stacionaže odsekov cest z izvedenimi ukrepi. 

 



 

2 od 8 

 

Tabela 1: Stacionaže odsekov cest, kjer so bili izvedeni ukrepi za dvoživke na cestah v upravljanju DRSI. 
 

Odsek ceste z izvedenimi ukrepi od km do km 
R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci 1.517,410 2.044,110 
G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas 878,950 1.745,670 
R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma, od km 2.290 do km 2.825 in od 
km 3+730 do km 5+460 

4.527,740 5.478,860 

R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica, od km 4.500 do km 6.300 5.000,00 5.760,000 
R3-672 Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke na odseku 1337 od km 3.000 
do km 3.640 

3.000,00 3.640,000 

R1-210, odsek 1392 obvoznica Škofja Loka, od km 1.762 do km 3.443 1.7622,060 3.443,640 
R1-210/1111 Gorenja vas–Trebija–obvoznica Gorenja vas 174,990 600,000 

 
 

3.3.4 Priporočila za izboljšanje delovanja izvedenih ukrepov v Sloveniji 

V nadaljevanu smo poglavje 3.3.4 Priporočila za izboljšanje delovanja izvedenih ukrepov v Sloveniji 
dopolnili z navodili za izvedbo vzdrževalnih del po posameznih izvedenih ukrepih. 

 
 

3.3.4.1 Splošna navodila za vzdrževanje izvedenih ukrepov za dvoživke  
Na odseku ceste, kjer so bili izvedeni ukrepi za dvoživke se moraja izvajati pregledi stanja ceste, ograj 

in podhodov za dvoživke ter pregledi odvodnih jarkov. Pregledi se delijo na redne, občasne in izredne 
preglede. Ob vsakokratnem pregledu se sproti izvajajo vzdrževalna dela. 

 
Redni pregledi se morajo opraviti 1 × mesečno. Pri tem je potrebno vizuelno preveriti: 

−  stanje, prehodnost in čistost podhodov dvoživk,  
−  stanje in čistost (pretočnost) obcestnih jarkov, 
−  stanje brežin nad odvodnimi jarki, 
−  stanje varovalne ograje, 
−  stanje pohodne površine ob varovalni ograji, 
−  stanje pokrovov in rešetk, 
−  čistost vtočnih odprtin. 

Redna vzdrževalna dela zajemajo : 
−  čiščenje odvodnih jarkov in podhodov; 
−  košnja in odstranjevanje zarasle vegetacije na pohodni površini ob varovalnih ograjah v pasu 

širokem minimalno 50 cm; 
−  popravilo poškodovane varovalne ograje; 
−  zamenjava poškodovanih pokrovov in rešetk. 

Pri čiščenju jarkov je potrebno odstraniti kamenje in veje ter nanose zaradi spiranja materiala s 
pobočja in cestnih brežin. Očistiti je potrebno vstopne odprtine podhodov in očistiti sam podhod. V 
podhodu je potrebno na dnu pustiti plast peska. 

 
Občasni pregledi se morajo opraviti 3 × letno in to pred začetkom spomladanskih selitev (priporočljivo 

je čiščenje tik pred prvim snegom novembra ali decembra v prejšnjem koledarskem letu, mora pa biti 
izvedeno najkasnje do 15. marca oziroma takoj, ko so temperature skupaj sedem dni nad 5° C in ni več 
snega), pred začetkom selitve preobraženih mladih osebkov  iz mrestišč v okoliške kopenske habitate (v 
tednu okoli 30.5.) in pred začetkom jesenskih selitev (v tednu okoli 30.8.). Vsi pregledi morajo biti 



 

3 od 8 

 

opravljeni v času, ko vremenski in temperaturni pogoji omogočajo popravila. Tudi med občasnim 
pregledom se preveri zgoraj naštete dele ceste. Občasna vzdrževalna dela tudi vključujejo vse faze 
rednih vzdrževalnih del, zato da se objekt pripravi na sezono selitev dvoživk. 

 
Občasna dela obsegajo : 

−  čiščenje jarkov in podhodov; 
−  popravilo poškodovanih delov varovalne ograje; 
−  popravilo erozijskih poškodb na brežini za odvodnimi jarki; 
−  odstranitev polomljenih vej in drevja; 
−  košnja in odstranjevanje zarasle vegetacije na pohodni površini ob varovalnih ograjah v pasu 

širokem minimalno 50 cm. 

 
Izredni pregledi se morajo opraviti po vsakem izrednem dogodku, ko varnostne razmere dopuščajo 

dostop preglednikom. Izredni dogodki so : 
−  izredno hud naliv in prekomerno visok nivo potoka ali ribnika; 
−  potres; 
−  plaz; 
−  hujša prometna nesreča z razlitjem nevarnih tekočin in/ali s poškodbami cestne infrastrukture; 
−  podiranje drevja v neposredni bližini; 
−  gozdni požar v bližini. 

Ob navedenih primerih je potrebno glede na tip izrednega dogodka preveriti stanje prizadetosti 
podhodov, pregled pretočnosti odvodnih jarkov in stanje varovalnih ograj. 

 
Izredna vzdrževalna dela 
Izredna vzdrževalna dela vključujejo vse posege, ki so potrebni za popravilo poškodb nastalih ob 

izrednih dogodkih.  Izjema v tej kategoriji vzdrževanja je popravilo poškodb zaradi plazov, usadov, 
podorov in potresov. V navedenih primerih gre za kompleksnejšo problematiko, pri kateri se morajo za 
določitev načina sanacije vključiti strokovnjaki s področja geologije, geomehanike in nizkih gradenj. 
Potrebno projektno dokumentacijo za sanacijo mora izdelati za to dejavnost pooblaščeno podjetje. 
Enako velja tudi za izvedbo sanacijskih del. 

 
Evidenca 
O vseh navedenih kategorijah pregledov se mora voditi evidenca. Zapis mora vsebovati kategorijo 

pregleda, datum, začetno in končno kilometražo pregledanega odseka ceste, navedbo detajlne lokacije 
in opis poškodbe ter podatke o odgovorni osebi, ki je pregled opravila. 

 
Enako velja za evidenco o opravljenih vzdrževalnih delih, v kateri mora biti poleg že navedenih 

podatkov tudi zapis o opravljenih delih, uporabljenih materialih in odgovorni osebi, ki je dela vodila. 
 
Vzdrževalec ceste vsako leto pripravi zaključno poročilo o vzdrževanju ukrepov za dvoživke. 
 

3.3.4.2 Splošna navodila za vzdrževanje podhodov za dvoživke  
Pri vzdrževanju podhodov, se zagotovi naslednje: 

−  podhodi za dvoživke morajo biti popolnoma prehodni, v njih ne sme biti različnih odpadkov ter 
nanosov materiala zaradi spiranja brežin ceste in okoliških pobočij;  

−   območje v radiju 1 m okoli vhoda mora biti počiščeno vseh odpadkov in ostalega materiala, 
vegetacija mora biti pokošena in lesne rastline odstranjene;  na ta način je zagotovljena 
maksimalna odprtost vhoda in maksimalna svetloba v podhodu;  
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−  vhodni elementi podhoda ne smejo biti poškodovani; 
−  tla oz. dno podhodov ne sme bili betonsko, temveč naj bo prekrito z zemljo ali finim peskom 

(zaradi ohranjanja vlage v tleh, ki omogoča da se dvoživke lahko sploh gibljejo po dnu 
podhoda).  

 

3.3.4.3 Splošna navodila za vzdrževanje varovalnih ograj za dvoživke 
Pri vzdrževanju varovalnih ograj, se zagotovi naslednje: 

−  posamezni elementi varovalne ograje morajo imeti med seboj tesen stik, tako da med njimi ni 
špranj, zaradi posedanja brežin ne smejo zdrsniti iz svojega položaja. Tudi na mestu, kjer se 
ograja naveže na vhod podhoda, mora biti ravno tako tesen stik. 

−  pohodna površina ob ograji ne sme biti zaraščena z vegetacijo v pasu širokem 50 cm (redno se 
izvaja košnja travnih površin in odstranjevanje visokih stebljik ter obrezovanje in 
odstranjevanje grmovja oz. lesnih rastlin), tako da predstavlja čistino, po kateri se lahko 
neovirano selijo dvoživke in ostale male živali do podhodov. V primeru, da ima element ograje 
že narejeno manjšo pohodno površino, mora biti ta očiščena vsega materiala,  ki se je morebiti 
nabral ob ograji; odstrani se tudi vso vegetacijo, ki se je razrasla po samem elementu ograje, 
tako da so elementi popolnoma očiščeni.  

Vse to je pomembno za pravilno funkcioniranje varovalne ograje, ki mora živalim preprečiti dostop do 
cestišča in jih voditi v podhode, skozi kater varno prečkajo cesto. 

 
3.3.4.4 Splošna navodila za vzdrževanje elementov rešetk za dvoživke na cestnih priključkih 

Pri vzdrževanju elementov rešetk za dvoživke, se zagotovi naslednje: 
−  kanal pod rešetko mora biti očiščen vseh odpadkov in ostalega materiala;  
−   rešetka ne sme biti poškodovana, očiščena mora biti vsega materiala, tako da zagotavlja, da 

dvoživke padejo skozi rešetke v kanal in nato sledijo ograji do podhoda. 

 
3.3.4.5 Konkretna navodila po posameznih lokacijah za vzdrževanje izvedenih ukrepov za 
dvoživke 

 
 

3.3.4.4.1 Cesta R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci 
Na tem odseku ceste (stacionaža od km 1.517,410 do km 2.044,110) so bile postavljene ACO 

plastične ograje ob mrtvici Zaton. Ograje so popolnoma razpadle, mestoma so bile odstanjene.  
Predlagamo, da se ob mrtvici ponovno postavijo nove varovalne ograje. Predlagamo, da se izberejo 

ograje iz trpežnejšega materiala, saj se je izkazalo, da ta tip ACO ograj ni zdržal 10 let. Priporočamo 
vgradnjo betonskih ali kovinskih ograj, ki so tudi po 10 letih postavitve še vedno v dobrem stanju.  

 
Za odseke ceste ob mrtvici Zaton so v poglavju 4.5 Predlog za izvedbo ukrepov za varstvo dvoživk na 

izbranih odsekih cest  predlagani še dodatni ukrepi v nadaljevanju na sosednjem odseku ceste R2-440, 
odsek 1294 Petanjci–Gederovci (varovalne ograje in podhodi). Predlagamo, da se hkrati izvedejo vse 
ograje in podhodi na celotnem odseku ob mrtvici Zaton (odsek R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in 
odsek R2-440, odsek 1294 Petanjci–Gederovci). 

 
3.3.4.2 Cesta G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas 

Na tem odseku ceste (stacionaža od km 878,950 do km 1.745,670) so postavljeni 3 podhodi za 
dvoživke, brez varovalnih ograj. Za ta odsek so predlagani dodatni ukrepi (glej poglavje 4.5.2.13 Cesta 
G1-3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih) in sicer postavitev varovalnih ograj. 



 

5 od 8 

 

Za vzdrževanje podhodov veljajo splošna navodila za vzdrževanje. 
 

3.3.4.3 Cesta R2-440, odsek 1296 Cankova–Kuzma, od km 2.290 do km 2.825 in od km 
3+730 do km 5+460 

Na tem odseku ceste (stacionaža od km 4.527,740 do km 5.478,860) je postavljenih 7 podhodov za 
dvoživke, brez varovalnih ograj. Za ta odsek so predlagani dodatni ukrepi (glej poglavje 4.5.2.4 Cesta 
R2-440 Cankova–Kuzma ob Ledavskem jezeru) in sicer postavitev varovalnih ograj. 

 
Ob ogledu v 2017 smo ugotovili, da so vhodni elementi večine podhodov poškodovani in jih je 

potrebno popraviti. Vse podhode je potrebno tehnično pregledati in popraviti oz. zamenjati poškodovane 
dele. Vse podhode in območja ob vhodih je treba primerno očistiti in urediti (glej zgoraj), da bodo 
omogočali prehajanje dvoživk. Tu namreč Krajinski park vsako leto postavi začasne ograje, ki vodijo v 
podhode. Priporočamo, da se o začetku vzdrževalnih del obvesti krajinski park, tako da so lahko pri delih 
prisotni in lahko glede na svoje izkušnje svetujejo o dokončni izvedbi vzdrževalnih del. 

 
3.3.4.4 Cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica, od km 4.500 do km 6.300 

Na tem odseku ceste (stacionaža od km 4.527,740 do km 5.478,860) je postavljenih 6 podhodov za 
dvoživke, brez varovalnih ograj. Za ta odsek so predlagani dodatni ukrepi (glej poglavje 4.5.2.6 Cesta 
R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica) in sicer postavitev varovalnih ograj. Priporočamo, da se 
predhodno izvede spomladanski monitoring dvoživk na tem odseku, saj so zadnji podatki o prehajanju 
dvoživk stari več kot 15 let.  

Ob ogledu v 2017 smo ugotovili, da so podhodi po 10 letih v dobrem stanju. Vse podhode in območja 
ob vhodih je treba primerno očistiti in urediti (glej zgoraj), da bodo omogočali prehajanje dvoživk, ko 
bodo postavljene tudi varovalne ograje. 

 
3.3.4.5 Cesta R3-672 Impoljca–Zavratec, ob ribniku Loke na odseku 1337 od km 3.000 do 

km 3.640 
Na tem odseku ceste (stacionaža od km 3.000,00  do km 3.640,000) je postavljenih 12 podhodov za 

dvoživke, varovalne ograje in rešetke za dvoživke. Glavni razlog za nedelovanje ukrepov je 
nevzdrževanje ograj in podhodov. 

Ob ogledu 2018 se je pokazalo, da je na nekaj mestih ograja potrebna popravila (poškodbe ali 
manjkajoči elementi), preveriti je treba tehnično stanje vseh elementov (podhodi, vhodna območja, 
rešetke).  

So pa tako podhodi kot ograje (predvsem na strani ob gozdu) popolnoma zasute z rastlinskim 
opadom, ograje ponekod čisto do vrha. Zato predlagamo, da se celotni cestni odsek takoj očisti, pred 
vhodi podhodov naj se tudi odstrani (izpuli) vso lesno vegetacijo, ki je tu zrasla, naj se očisti podhode ter 
primerno uredi vstopno območje. Poleg strojnih del bo treba tudi ročno očistiti vse elemente za dvoživke. 
Posebna pozornost naj se nameni ureditvi odvajanja vode manjšega izvira oz. potoka skozi prepust na 
način, da bo voda tekla skozi vodni prepust in ne skozi podhod za dvoživke. 

Dodaten problem na območju predstavlja odlaganje lesa ob spravilu iz gozda neposredno ob cesti in 
sicer direktno na ograjo za dvoživke, ki so jo pri tem tudi že poškodovali. Priporočamo, da DRSI o tem 
obvesti lokalno skupnost in primerno ukrepa. 

 
Ko se bo ponovno vzpostavilo dobro stanje podhodov in ograj, pa se nadaljnje vzdrževanje izvaja tako 

kot je predlagano v Splošnih navodilih za vzdrževanje. 
Za zaključek še enkrat predlagamo, da se na območju vzpostavi monitoring uspešnosti delovanja 

podhodov in ograj. To bi lahko bil vzorčen primer reševanja problematike dvoživk in cest v Sloveniji, 
seveda ob pogoju, da se bo v prihodnje vsako leto primerno vzdrževalo tako ograje kot podhode. 
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SKLOP B:  
PREGLED STANJA PREHAJANJA DVOŽIVK NA DRŽAVNIH CESTAH S PREDLOGOM 

UKREPOV ZA VARSTVO DVOŽIVK NA IZBRANIH ODSEKIH CEST 
 
 
 
 

4.5 Predlog za izvedbo ukrepov za varstvo dvoživk na izbranih odsekih cest 

V nadaljevanju predstavljamo dodatna pojasnila oz. predloge za izvedbo ukrepa na izbranih kritičnih 
črnih točkah za dvoživke (poglavje 4.4.5). 

 
V izbor kritičnih črnih točk za dvoživke je prišlo 92 odsekov cest. Za 13 od teh odsekov smo predlagali 

tudi ukrepe za dvoživke (poglavje 4.5.2)  na podlagi tega, da so zanje znani: 
−  ali podatki o dvoživkah iz prostovoljnih akcij za dvoživke v zadnjih 5 letih (10 odsekov);  
−  ali so bili izvedeni podhodi brez ograj (cesta R2-404, odsek 1379 Podgrad–Ilirska Bistrica in G1-

3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih);  
−  ali pa se je zanje že izdelela dokumentacija za izvedbo ukrepov (R1-212, odsek 1118 Cerknica–

Bloška polica med Cerknico in naseljem Grahovo). 

Za prvih 10 odsekov se lahko takoj pristopi k izvedbi ukrepov. Pred izvedbo ukrepov na preostalih treh 
odsekih, kjer ni na razpolago novejših podatkov o stanju dvoživk, pa predlagamo da se pristopi k izvedbi 
spomladanskega monitoringa dvoživk, ki bo preveril stanje dvoživk na tem območju. Na podlagi teh 
podatkov se bo dopolnil oz. noveliral predlog ukrepov za dvoživke. 

 
 

4.6 Predlog za monitoring izvedenih ukrepov za varstvo dvoživk na izbranih 
odsekih cest 

 
V nadaljevanju predlagamo še dodatni izbor kritičnih črnih točk za dvoživke, za katere se lahko takoj 

pristopi k izvedbi monitoringa stanja dvoživk, na podlagi katerih se bodo ukrepi šele opredelili. 
 
V tabeli 2 je seznam predlaganih dodatnih 35 kritičnih črnih točk, ki so bile izbrane po naslednjih 

korakih: 
1. vsi odseki, uvrščeni v kategorijo 1 glede na kriterij število osebkov (ocena >>>3.000 osebkov) 

(6 odsekov); 
nato 

2. vsi odseki, uvrščeni v kategorijo 2 glede na kriterij število osebkov  (ocena >>3.000 osebkov) 
in ki so uvrščeni vsaj v eno kategorijo K1 po ostalih kriterijih (8 odsekov); 

nato 
3.  vsi odseki, na katerih je prisotna vsaj ena od najbolj ogroženih slovenskih vrst dvoživk (veliki 

pupek, plavček, česnovka, hribski urh), ter se nahajajo v Natura 2000 območjih (8 odsekov); 
nato 

4.  vsi odseki, uvrščeni v kategorijo 2 glede na kriterij število osebkov (ocena >>3.000 osebkov) 
in se nahajajo v Natura 2000 območjih (13 odsekov). 
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Tabela 2: Seznam izbranih dodatnih kritičnih črnih točk (CT_ID), kjer za opredelitev ukrepov obvezno predhodno 
izvesti monitoring stanja dvoživk. 
 
*V primeru, da črna točka obsega več cestnih odsekov, je vsak odsek naveden v svoji vrstici z enakim CT_ID 

CT_ID* IME ODSEKA STAC. OD KM STAC. DO KM 
DOLŽINA 
ODSEKA 

3 cesta R1–232, odsek 1315 PETROVCI-MARTJANCI 13430,370 14330,538 900,150 

10 cesta R2–433, odsek 1288 LENART-TRATE 12150,408 12986,468 836,008 

16 cesta R1–230, odsek 1399 VUČJA VAS-KRIŽEVCI 2194,500 3096,025 901,478 

17 cesta R1–230, odsek 1308 RADENCI-VUČJA VAS 7559,130 7803,140 244,001 

17 cesta R1–230, odsek 1399 VUČJA VAS-KRIŽEVCI 0,000 516,430 516,431 

18 cesta R2–449, odsek 0314 PESNICA-LENART 11376,565 12882,210 1505,364 

18 cesta R2–449, odsek 1543 PRIKLJUČEK LENART - LENART 0,000 531,237 530,895 

29 cesta R2–424, odsek 1225 DEŽNO-ČRNOLICA 5488,512 11800,070 6307,686 

30 cesta R1–215, odsek 1163 MOKRONOG-BOŠTANJ 667,077 6770,582 6100,045 

35 cesta R2–423, odsek 1281 ČRNOLICA-LESIČNO 0,000 1817,230 1815,470 

44 cesta R3–689, odsek 6260 KOZMINCI-ŽETALE-ROGATEC 710,146 4583,034 3872,600 

68 cesta R3–686, odsek 1279 ŽIČE-DRAMLJE 5443,383 6905,510 1461,693 

74 cesta R1–228, odsek 1291 SPUHLJA-ZAVRČ 8431,918 12724,258 4292,104 

84 cesta R3–729, odsek 4206 HOTIZA - VELIKA  POLANA 377,930 2223,150 1845,210 

149 cesta R1–219, odsek 1242 BIZELJSKO-ČATEŽ 10113,230 12887,325 2773,920 

149 cesta R3–676, odsek 2204 SP.POHANCA-KAPELE 7733,720 10073,290 2337,236 

154 cesta R3–675, odsek 1207 ČATEŽ OB SAVI-MOKRICE 0,000 4758,882 4757,182 

163 cesta R1–232, odsek 1315 PETROVCI-MARTJANCI 1738,469 2976,260 1237,709 

189 cesta R3–726, odsek 1322 ČRENŠOVCI-RAZKRIŽJE 4261,271 5486,303 1224,915 

205 cesta RT–907, odsek 1101 KRNICA-ZG.RADOVNA 4765,479 11748,820 6981,993 

225 cesta R3–724, odsek 4210 BERKOVCI-KOBILJE 0,000 1820,750 1820,502 

225 cesta R3–724, odsek 5661 DOMANJŠEVCI-BERKOVCI 0,000 3725,360 3718,577 

243 cesta R2–439, odsek 1299 KOBILJE-DOBROVNIK 4830,838 5493,654 662,466 

297 cesta R2–443, odsek 0322 ČRENŠOVCI-DOL. LAKOŠ 2286,020 6390,419 4104,385 

366 cesta R1–235, odsek 0318 PETANJCI-M.SOBOTA (GAJ) 0,000 3732,235 3732,107 

373 cesta R1–230, odsek 1308 RADENCI-VUČJA VAS 352,812 3063,388 2710,504 

457 cesta R3–642, odsek 1360 IG-LJ(PERUZZIJEVA) 0,000 6580,240 6580,003 

468 cesta R2–415, odsek 1216 ŽELODNIK-DRTIJA 10708,900 11006,690 297,793 

468 cesta R2–415, odsek 1217 DRTIJA-IZLAKE 0,000 2345,695 2345,569 

494 cesta R1–210, odsek 1110 ŠK.LOKA-GORENJA VAS 646,444 6346,563 5699,373 

535 cesta G2–106, odsek 0261 ŠKOFLJICA-RAŠICA 0,000 2556,710 2556,098 

537 cesta R2–438, odsek 1307 TRATE-GORNJA RADGONA 12366,247 13488,060 1121,805 

620 cesta R3–672, odsek 3927 SMEDNIK-ZAMEŠKO-KOSTANJEVICA 2053,051 2813,884 760,830 

632 cesta R2–418, odsek 1200 ZBURE-ŠKOCJAN 0,000 3618,990 3618,067 

632 cesta R3–667, odsek 1385 ZBURE-DOLENJE KRONOVO 0,000 401,986 401,942 

644 cesta R1–230, odsek 1308 RADENCI-VUČJA VAS 4418,999 6426,160 2007,144 

648 cesta R2–439, odsek 1302 BRATONCI-KRIŽEVCI 3907,928 5109,699 1201,766 

653 cesta R3–712, odsek 1331 ŽIHLAVA-ROGOZNICA(PTUJ) 17109,583 18528,546 1418,944 

798 cesta R2–425, odsek 1266 ŠENTVID-ŠOŠTANJ 12311,844 15251,158 2936,825 
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POSEBNO OPOZORILO: 
 
Na strani 70 poročila je prišlo do napake. Pravilni stavek se glasi: 
 
»V nadaljevanju so predstavljeni predlogi za izvedbo ukrepov za dvoživke na izbranih odsekih. Ukrepi 

so razvrščeni glede na prioriteto izvajanja ukrepov po vrstnem redu od 1 do 13.« 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav, 

Katja Poboljšaj, univ.dipl.biol. 
vodja projekta 
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