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za lokalno samoupravo in

regionalno politiko

Dvoživke in cesteDvoživke in ceste --
pregled stanja in tehničnih rešitev v pregled stanja in tehničnih rešitev v 

Sloveniji. Sloveniji. 
Ali smo v koraku z Evropo?Ali smo v koraku z Evropo?
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UvodUvod

Dvoživke so živalska Dvoživke so živalska 
skupina, za katero skupina, za katero 
prometna infrastruktura in prometna infrastruktura in 
promet na njej promet na njej 
predstavljata pomemben predstavljata pomemben 
faktor ogrožanja v Sloveniji faktor ogrožanja v Sloveniji 
in tudi v Evropi.in tudi v Evropi.
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Življenjski prostori dvoživkŽivljenjski prostori dvoživk

foto: Maja Cipot

prezimovališča in prezimovališča in 
poletna bivališčapoletna bivališča

mrestiščamrestišča

Preživetje dvoživk je odvisno od povezanosti Preživetje dvoživk je odvisno od povezanosti 
vodnih in kopenskih habitatov!vodnih in kopenskih habitatov!
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SelitveSelitve
•• spomladanskespomladanske

•• večinoma usmerjene večinoma usmerjene 
množične selitve množične selitve 
osebkov iz prezimovališč osebkov iz prezimovališč 
na mrestišča na mrestišča 

•• vezane na kratko vezane na kratko 
časovno obdobječasovno obdobje

•• poletnopoletno--jesenskejesenske
•• razpršena selitev razpršena selitev 

odraslih osebkov na odraslih osebkov na 
letna prehranjevališča in letna prehranjevališča in 
množična selitev množična selitev 
mladostnih osebkov po mladostnih osebkov po 
preobrazbipreobrazbi
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selitve na mrestišča,

A - selitve odraslih 
osebkov iz mrestišč v 
poletna bivališča, 

J - selitve pravkar 
metamorforiziranih 
mladostnih osebkov iz 
mrestišč, 

Z - jesenske selitve na 
prezimovališča;
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Dvoživke SlovenijeDvoživke Slovenije

1212št. strogo varovanih vrst št. strogo varovanih vrst 
(Dodatek 2 Bernske konvencije)(Dodatek 2 Bernske konvencije)

1212št. evropsko pomembnih vrstšt. evropsko pomembnih vrst, , ki ki 
potrebujejo strogo zaščito potrebujejo strogo zaščito 
(Dodatek 4 Habitatne direktive)(Dodatek 4 Habitatne direktive)

55št. kvalifikacijskih vrst za NATURA št. kvalifikacijskih vrst za NATURA 
2000 območja (Dodatek 2 Habitatne 2000 območja (Dodatek 2 Habitatne 
direktive)direktive)

3/143/14št. prizadetih (E) in ranljivih vrst (V)št. prizadetih (E) in ranljivih vrst (V)

1919št. vrst v Slovenijišt. vrst v Sloveniji

Dvoživke SlovenijeDvoživke Slovenije
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Vpliv cest in prometa:Vpliv cest in prometa:

•• vpliv na idividualni ravni:vpliv na idividualni ravni:
–– verjetnost, da živali naletijo na cesto, je odvisna od mobilnostverjetnost, da živali naletijo na cesto, je odvisna od mobilnosti i 

vrste, selitvenih razdalj, ki jih premagujejo, in gostote cest;vrste, selitvenih razdalj, ki jih premagujejo, in gostote cest;
–– verjetnost preživetja posameznih osebkov na cesti je odvisna od verjetnost preživetja posameznih osebkov na cesti je odvisna od 

gostote in hitrosti prometa ter časa, ki ga preživijo na cesti.gostote in hitrosti prometa ter časa, ki ga preživijo na cesti.

Mreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živaliMreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živali in in 
rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen –– fragmentiran.fragmentiran.

št. avtomobilov/urošt. avtomobilov/uro
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smer prečkanja cestesmer prečkanja ceste
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Vpliv cest in prometa:Vpliv cest in prometa:

•• vplivi na ravni populacije:vplivi na ravni populacije:
–– kolikšen delež populacije kolikšen delež populacije 

določene vrste “mora” določene vrste “mora” 
prečkati cesto, da pride do prečkati cesto, da pride do 
mrestišča, oziroma kolikšen mrestišča, oziroma kolikšen 
delež populacije je pri delež populacije je pri 
prečkanju ceste povožen;prečkanju ceste povožen;

–– ali se lahko izguba zaradi ali se lahko izguba zaradi 
smrtnosti na cestah smrtnosti na cestah 
nadomesti z večjim nadomesti z večjim 
razmnoževalnim uspehom.razmnoževalnim uspehom.

Mreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živaliMreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živali in in 
rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen –– fragmentiran.fragmentiran.

sekulja (sekulja (Rana temporariaRana temporaria))
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Vpliv cest in prometa:Vpliv cest in prometa:

•• vplivi na ravni povezanosti vplivi na ravni povezanosti 
populacij:populacij:
–– preživetje vrste je popolnoma preživetje vrste je popolnoma 

odvisno od funkcionalne odvisno od funkcionalne 
povezanosti populacij med sabo; povezanosti populacij med sabo; 

–– z vedno gostejšo mrežo cest so z vedno gostejšo mrežo cest so 
povezave med populacijami vedno povezave med populacijami vedno 
slabše, prihaja do zmanjševanja slabše, prihaja do zmanjševanja 
pretoka genetskega materiala in pretoka genetskega materiala in 
sčasoma lahko tudi do izumrtja sčasoma lahko tudi do izumrtja 
vrste; vrste; 

–– genetske raziskave na sekulji so genetske raziskave na sekulji so 
pokazale, da ceste delujejo kot pokazale, da ceste delujejo kot 
pomembna ovira za populacije žab pomembna ovira za populacije žab 
v vplivnemu območju 3 do 4 km.v vplivnemu območju 3 do 4 km.

Mreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živaliMreža cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živali in in 
rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen rastlin vedno manjši ali vsaj vedno bolj razdrobljen –– fragmentiran.fragmentiran.
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Zgodovinski pregled:Zgodovinski pregled:
•• Savage R.M. (1935):Savage R.M. (1935): The influence of external factors on the The influence of external factors on the 

spawning date and migration of the common frog spawning date and migration of the common frog -- Rana temporariaRana temporaria
Proc. zool. Soc.;Proc. zool. Soc.;

•• ŠVICA:ŠVICA: prva objava o pomoru krastač na cestah (Heusser, 1960, prva objava o pomoru krastač na cestah (Heusser, 1960, 
1964);1964);

•• NEMČIJA:NEMČIJA: Amphibians and Roads Conference (Münch D. 1992: Amphibians and Roads Conference (Münch D. 1992: 
Strassen Sperrungen. Neue Wege im Amphibienschutz) Strassen Sperrungen. Neue Wege im Amphibienschutz) PRVA PRVA 
MEDNARODNA KONFERENCAMEDNARODNA KONFERENCA: Toad Tunnel Conference in : Toad Tunnel Conference in 
Rendsburg, Germany, 7Rendsburg, Germany, 7--8 January 1989 (Langton, 1989);8 January 1989 (Langton, 1989);

•• ŠVICA:ŠVICA: Installation de protection pour les batraciens efficacite et Installation de protection pour les batraciens efficacite et 
effets secondaires (Berthoud & Müller, 1983);effets secondaires (Berthoud & Müller, 1983);

•• ŠVICA:ŠVICA: Amphibien und Verkehr (Grossenbacher 1985; Ryser 1988; Amphibien und Verkehr (Grossenbacher 1985; Ryser 1988; 
Ryser1989);Ryser1989);

•• NEMČIJA:NEMČIJA: Das Merkblatt zum Amphibienschutz an Strassen Das Merkblatt zum Amphibienschutz an Strassen 
(MAmS) 1987 & 2001.(MAmS) 1987 & 2001.
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Prvi koraki:Prvi koraki:
Avtocesta Ljubljana Avtocesta Ljubljana –– Vodice (1982) Vodice (1982) ––
prvi ukrepi za dvoživke v SLO.prvi ukrepi za dvoživke v SLO.

prehod za dvoživkeprehod za dvoživke

nadomestni biotopnadomestni biotop
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Prvi koraki:Prvi koraki:

Podhodi za Podhodi za 
dvoživke na dvoživke na 
lokalni cesti ob lokalni cesti ob 
Slivniškem jezeru Slivniškem jezeru 
pri Celju (1995).pri Celju (1995).
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Prvi koraki:Prvi koraki:

Prvi posvet na temo “Dvoživke in Prvi posvet na temo “Dvoživke in 
ceste”, 17. november 1999.ceste”, 17. november 1999.

cestarjicestarji
načrtovalcinačrtovalci
naravovarstvenikinaravovarstveniki
deležnikideležniki
medijimediji
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Stanje v SlovenijiStanje v Sloveniji

•• Dvoživke in ceste, CKFF 2000 [raziskava za Dvoživke in ceste, CKFF 2000 [raziskava za 
Direkcijo RS za ceste] Direkcijo RS za ceste] -- prvi pregled stanja v prvi pregled stanja v 
državi:državi:

–– cestni transekti cestni transekti –– metoda “nočne vožnje”;metoda “nočne vožnje”;

–– vzpostavitev podatkovne zbirke “črnih točk za dvoživke”, ki vzpostavitev podatkovne zbirke “črnih točk za dvoživke”, ki 
je bila predana naročniku (s strani CKFF je zbirka je bila predana naročniku (s strani CKFF je zbirka 
sistematsko vzdrževana v obdobju 2005sistematsko vzdrževana v obdobju 2005--2007);2007);

–– ocena stanja “pomembnih črnih točk”ocena stanja “pomembnih črnih točk”
na državnih cestah.na državnih cestah.
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Stanje v SlovenijiStanje v Sloveniji

2002 2002 -- Dvoživke in promet v regiji AlpeDvoživke in promet v regiji Alpe--Jadran [Phare CBC SlovenijaJadran [Phare CBC Slovenija--
Avstrija]Avstrija]

2002 2002 -- 2006 Amphibienschutz im Alpen2006 Amphibienschutz im Alpen--AdriaAdria--Raum unter besonderer Raum unter besonderer 
Berücksichtigung der lebensraumzerschneidung durch Berücksichtigung der lebensraumzerschneidung durch 
Verkehrswege [INTERREG III A] Verkehrswege [INTERREG III A] 

20052005--2007 Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe2007 Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe--Jadran Jadran 
[INTERREG III A][INTERREG III A]

2002 2002 -- 2006 Varstvo netopirjev v regiji Alpe2006 Varstvo netopirjev v regiji Alpe--Jadran (Fledermaus Jadran (Fledermaus 
schutz in Alpenschutz in Alpen-- und Adriaraum)und Adriaraum)

2002 Varstvo netopirjev v regiji Alpe2002 Varstvo netopirjev v regiji Alpe--Jadran [INTERREG III A] Jadran [INTERREG III A] 





pregledanih 2700 km državnih cestpregledanih 2700 km državnih cest



~ 100 pomembnih “črnih točk” na Interreg območju ~ 100 pomembnih “črnih točk” na Interreg območju 
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Metode delaMetode dela

•• pregled cestnih odsekov celotnega območja z metodo pregled cestnih odsekov celotnega območja z metodo 
nočne vožnje (Night driving) nočne vožnje (Night driving) –– enkratni obisk odseka;enkratni obisk odseka;

•• postavitev začasnih ograj na cestnem odseku ob postavitev začasnih ograj na cestnem odseku ob 
Ledavskem jezeru (2005Ledavskem jezeru (2005--2007), Pokljuka (2006);2007), Pokljuka (2006);

•• redno pregledovanje ceste v dolini reke Radovne redno pregledovanje ceste v dolini reke Radovne 
(7.3.(7.3.––15.5.2007).15.5.2007).





podatki iz l. 2000, april, 11 osebkovpodatki iz l. 2000, april, 11 osebkov



podatki iz l. 2003, april & maj, 148 osebkovpodatki iz l. 2003, april & maj, 148 osebkov



podatki iz l. 2005, april & september, 29 osebkovpodatki iz l. 2005, april & september, 29 osebkov



17.3. 17.3. –– 15.4. 2007, redno pregledovanje15.4. 2007, redno pregledovanje



17.3. 17.3. –– 15.4. 2007, redno pregledovanje 15.4. 2007, redno pregledovanje 

3995 osebkov!!!3995 osebkov!!!



jezero Kreda je glavno mrestiščejezero Kreda je glavno mrestišče
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Izhodišča in interpretacije rezultatovIzhodišča in interpretacije rezultatov

•• pomen enkratnega pregleda cestnega pomen enkratnega pregleda cestnega 
odseka;odseka;

•• pravilna ocena stanja na cesti je pravilna ocena stanja na cesti je 
osnovno izhodišče za primerno osnovno izhodišče za primerno 
izvedbo ukrepov;izvedbo ukrepov;

•• postavljanje prioritet glede na stanje v postavljanje prioritet glede na stanje v 
širši regiji.širši regiji.
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Ledavsko jezeroLedavsko jezero

•• 2003 PHARE CBC “Dvoživke in 2003 PHARE CBC “Dvoživke in 
ceste” (CKFF)ceste” (CKFF)

•• ureditev 7 podhodov za ureditev 7 podhodov za 
dvoživke jeseni 2003 dvoživke jeseni 2003 –– brez brez 
ograje!ograje!

•• postavljanje začasne ograje postavljanje začasne ograje 
(2005(2005--2007)2007)

začasna 
ograja
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Ledavsko jezeroLedavsko jezero
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cesta Radenci cesta Radenci -- KriževciKriževci
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cesta v Petanjcih, mrtvica Zatoncesta v Petanjcih, mrtvica Zaton
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cesta Impolca cesta Impolca –– Zavratec, ribnik LokaZavratec, ribnik Loka



Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006

Katja Poboljšaj, Aleksandra Lešnik, Maja Cipot, Radenci 6.–8. junij 2007
Služba Vlade RS

za lokalno samoupravo in regionalno politiko

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

•• Funkcija varovalnih in usmerjevalnih ograj je preprečevanje Funkcija varovalnih in usmerjevalnih ograj je preprečevanje 
dostopa živalim na cestišče in usmerjanje v podhode. Lahko so dostopa živalim na cestišče in usmerjanje v podhode. Lahko so 
različnih materialov in oblik, ustrezati pa morajo naslednjim različnih materialov in oblik, ustrezati pa morajo naslednjim 
zahtevam:zahtevam:
–– višina ograje mora biti najmanj 40 cm in zakopana najmanj 20 cm višina ograje mora biti najmanj 40 cm in zakopana najmanj 20 cm 

globoko (da je živali ne spodkopljejo);globoko (da je živali ne spodkopljejo);
–– odpornost na visoke in nizke temperature, sol, mehanske udarce (odpornost na visoke in nizke temperature, sol, mehanske udarce (v v 

primeru naleta avtomobilov oz. namernega uničevanja);primeru naleta avtomobilov oz. namernega uničevanja);
–– brez ostrih robov, ki lahko poškodujejo živali;brez ostrih robov, ki lahko poškodujejo živali;
–– enostavno vzdrževanje;enostavno vzdrževanje;
–– neprepustna za novo preobražene mladostne osebke, ki so zelo neprepustna za novo preobražene mladostne osebke, ki so zelo 

majhni (telesna dolžina 1majhni (telesna dolžina 1--3 cm).3 cm).

•• ocena ničelnega stanja na osnovi primerne metode ocena ničelnega stanja na osnovi primerne metode 
•• sodelovanje biologa in načrtovalca v vseh fazah projektasodelovanje biologa in načrtovalca v vseh fazah projekta
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Izhodišča za načrtovanjeIzhodišča za načrtovanje

Podhodi služijo varnemu prehajanju živali ob selitvah preko cestPodhodi služijo varnemu prehajanju živali ob selitvah preko ceste. e. 
Da jih dvoživke zaznajo kot možen prehod, morajo ustrezati Da jih dvoživke zaznajo kot možen prehod, morajo ustrezati 
naslednjim zahtevam:naslednjim zahtevam:

–– premer oz. svetla višina mora biti dovolj velika, da podhod premer oz. svetla višina mora biti dovolj velika, da podhod 
na živali deluje kot prehod in ne kot luknja na živali deluje kot prehod in ne kot luknja -- daljši kot je daljši kot je 
tunel, večji premer je potreben;tunel, večji premer je potreben;

–– speljani morajo biti v isti smeri kot poteka selitev dvoživk speljani morajo biti v isti smeri kot poteka selitev dvoživk 
glede na smer ceste.glede na smer ceste.

•• ocena ničelnega stanja na osnovi primerne metode ocena ničelnega stanja na osnovi primerne metode 
•• sodelovanje biologa in načrtovalca v vseh fazah projektasodelovanje biologa in načrtovalca v vseh fazah projekta
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Monitoring funkcionalnosti ukrepov in Monitoring funkcionalnosti ukrepov in 
vzdrževanjevzdrževanje

•• Pomembno je preverjanje funkcionalnosti ukrepov ter po potrebi Pomembno je preverjanje funkcionalnosti ukrepov ter po potrebi 
dopolnilne ureditve podhodov in ograj!dopolnilne ureditve podhodov in ograj!

Za primerno vzdrževanje:Za primerno vzdrževanje:

–– načrt vzdrževanja (čiščenje pred selitveno sezono, datum načrt vzdrževanja (čiščenje pred selitveno sezono, datum 
košnje);košnje);

–– redno pregledovanje stanja ograj in podhodov ter redno pregledovanje stanja ograj in podhodov ter 
popravila;popravila;

–– prevzem ograj in podhodov po poteku garancijskega roka prevzem ograj in podhodov po poteku garancijskega roka 
izdelovalca.izdelovalca.
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Sistemske rešitveSistemske rešitve

•• Za primerno delovanje so potrebne nove sistemske rešitve, ki Za primerno delovanje so potrebne nove sistemske rešitve, ki 
vključujejo tudi ukrepe za dvoživke:vključujejo tudi ukrepe za dvoživke:

–– državna strategija reševanja problema; državna strategija reševanja problema; 
–– priprava tehničnih smernic za izvajanje ukrepov;priprava tehničnih smernic za izvajanje ukrepov;
–– postavitev standardov oz. meril za odločitve o izvajanju ukrepovpostavitev standardov oz. meril za odločitve o izvajanju ukrepov;;
–– ustanovitev multidisciplinarne delovne skupine za varstvo dvoživustanovitev multidisciplinarne delovne skupine za varstvo dvoživk k 

v okviru Direkcije za ceste;v okviru Direkcije za ceste;
–– vzpostavitev rednega monitoringa dvoživk na cestah (kot osnova vzpostavitev rednega monitoringa dvoživk na cestah (kot osnova 

za izvajanje primernih ukepov);za izvajanje primernih ukepov);
–– komunikacija med sektorji (okolje, promet);komunikacija med sektorji (okolje, promet);
–– komunikacija v lokalnih skupnostih, kjer se izvaja ukrepe;komunikacija v lokalnih skupnostih, kjer se izvaja ukrepe;
–– ......
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Kje smo?Kje smo?

Na začetku!Na začetku!

–– majhno število izvedenih podhodov v Sloveniji;majhno število izvedenih podhodov v Sloveniji;
–– dosedanje raziskave na tem področju samo na projektnem dosedanje raziskave na tem področju samo na projektnem 

nivoju, ni dolgoročnih rešitev...;nivoju, ni dolgoročnih rešitev...;
–– v Evropi je varstvo dvoživk reden del spremljanja stanja in v Evropi je varstvo dvoživk reden del spremljanja stanja in 

izvajanja omilitvenih ukrepov zaradi negativnih vplivov cest izvajanja omilitvenih ukrepov zaradi negativnih vplivov cest 
na okolje v okviru cestarske stroke...;na okolje v okviru cestarske stroke...;

–– ozaveščanje javnosti o pomenu ukrepov;ozaveščanje javnosti o pomenu ukrepov;
–– ......
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Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!
Danke! Grazie! Thank you!Danke! Grazie! Thank you!


