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Projekt vodi dežela Furlanija Julijska krajina
financiran s strani
- Evropske skupnosti
- države Italije
- dežele Furlanije Julijske krajine

začetek projekta 2003
v sodelovanju z vodilnim avstrijskim partnerjem "Arge 
NATURSCHUTZ", (že leta 2002 so začeli z akcijami na avstrijskem 
Koroškem).



Projekti Interreg
posvečeni 
herpetofavni:
dva ločena projekta:

Italija - Avstrija
(mednarodni interreg III A 

Italija-Avstrija) 
Avstrija - Slovenija.



RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROJEKTA:RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROJEKTA:



FurlanijaFurlanija JulijskaJulijska krajinakrajina jeje pomembnopomembno
križiščekrižišče genskegenske izmenjaveizmenjave medmed vrstamivrstami in in 
podvrstamipodvrstami

ohranjene so raznolike naravne ohranjene so raznolike naravne 
pokrajine in habitati pokrajine in habitati –– izreden izreden 

vir vir biodiverzitetebiodiverzitete



FurlanijaFurlanija JulijskaJulijska krajinakrajina jeje še še 
posebnoposebno bogatabogata z z vrstamivrstami, , 
zatozato jeje potrebnopotrebno ohranitiohraniti biotskbiotskoo
pestrostipestrosti območjaobmočja..



2. 2. HerpetofavnoHerpetofavno FurlanijeFurlanije JulijskeJulijske krajinekrajine
predstavljapredstavlja pesterpester izborizbor vrstvrst in in podvrstpodvrst::

18 18 vrstvrst dvoživkdvoživk
28 28 vrstvrst plazilcevplazilcev

50 50 različnihrazličnih taksonovtaksonov
prisotnostprisotnost redkihredkih vrstvrst

prisotnostprisotnost alpskoalpsko--orientalskihorientalskih vrstvrst
dinarskodinarsko--ilirskoilirsko--balkanskihbalkanskih vrstvrst

nekaterenekatere vrstevrste so v so v ItalijiItaliji prisotneprisotne samosamo v v tejtej
regijiregiji



3. 3. DVOŽIVKE SO RAZRED VRETENČARJEV, KI JE DVOŽIVKE SO RAZRED VRETENČARJEV, KI JE 
NAJBOLJ OGROŽEN NA SVETOVNEM NIVOJU.NAJBOLJ OGROŽEN NA SVETOVNEM NIVOJU.



DVOŽIVKE IN PLAZILCI SO ŠE POSEBNO VEZANI NA NARAVNO OKOLJE, V KDVOŽIVKE IN PLAZILCI SO ŠE POSEBNO VEZANI NA NARAVNO OKOLJE, V KATEREM ATEREM 
ŽIVIJO.ŽIVIJO.

BOLJ KO DRUGE ŽIVALSKE SKUPINE SO OBČUTLJIVI NA ANTROPOGENE PRITBOLJ KO DRUGE ŽIVALSKE SKUPINE SO OBČUTLJIVI NA ANTROPOGENE PRITISKE IN ISKE IN 
POSTOPNO URBANIZACIJO OKOLJA.POSTOPNO URBANIZACIJO OKOLJA.



PLAZILCI

mavrska kornjača (Testudo greca)
grška kornjača (Testudo hermanni)
močvirska sklednica (Emys orbicularis)
glavata črepaha (Caretta caretta) 

črnopikčasta kuščarica (Algyroides nigropuncatus)
martinček (Lacerta agilis)
velebitska kuščarica (Iberolacerta horvathi)
zelenec (Lacerta viridis)
kraška kuščarica (Podarcis melisellensis)
pozidna kuščarica (Podarcis muralis)
primorska kuščarica (Podarcis sicula)

smokulja (Coronella austriaca)
progasti gož (Elaphe quatuorlineata)
črnica (Coluber=Hierophis viridiflavus)
kobranka (Natrix tassellata)
modras (Vipera ammodytes)

DVOŽIVKE

planinski močerad (Salamandra atra)

veliki pupek (Triturus carnifex)
močeril (Proteus anguinus)
hribski urh (Bombina variegata)

laška žaba (Rana latastei)
pisana žaba (Rana=Pelophlyax lessonae)
rosnica (Rana dalmatina)
zelena kratsača (Bufo =Pseudopidalea viridis)
zelena rega (Hyla arborea)
severnoitaljanska česnovka (Pelobates fuscus
insubricus)

– – Velik del dvoživk in plazilcev je zavarovanih na evropskem nivoju
– – Direktiva o habitatih 92/43/EGS

Priloga IV
ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE V INTERESU SKUPNOSTI, 
KI JIH JE TREBA STROGO VAROVATI



PLAZILCI

mavrska kornjača (Testudo greca)
grška kornjača (Testudo hermanni)
močvirska sklednica (Emys orbicularis)
glavata črepaha (Caretta caretta)
progasti gož (Elaphe quatuorlineata)

DVOŽIVKE

veliki pupek (Triturus carnifex). 
močeril (Proteus anguinus)
hribski urh (Bombina variegata)
laška žaba (Rana latastei)
severnoitaljanska česnovka (Pelobates fuscus insubricus)

Priloga II
ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE V INTERSU SKUPNOSTI, 
ZA OHRANJANJE KATERIH JE TREBA DOLOČITI POSEBNA 
OHRANITVENA OBMOČJA



• varovanje dvoživk in ogroženih vrst pomeni
varovati habitate, v katerih vrste živijo. 
Mokrišča, mlake, čistine, kraške pokrajine, 
suhi travniki itd. so redki habitati z izjemno
biološko pestrostjo. 

• z raziskavami vrst, ki so okoljski
indikatorji, posvečamo pozornost tudi 
okolju in končno kvaliteteti našega življenja



4. 4. PotrebnaPotrebna jeje koordinacijakoordinacija raziskavraziskav in in varstvavarstva
ogroženihogroženih vrstvrst medmed mejnimimejnimi državamidržavami ((BernskaBernska
konvencijakonvencija ““zahtevazahteva popo mednarodnemmednarodnem
sodelovanjusodelovanju zaza ohranitevohranitev vrstvrst”)”)



• S projektom so se utrdile nekatere oblike čezmejnega
sodelovanja med Italijo in Avstrijo. Določene probleme
varovanja dvoživk sedaj obravnavamo skupaj.



AKCIJE:
RAZISKAVE
(1. zbiranje podatkov, 2. raziskave zelenih žab kot indikatorjev okolja, 3. 
monitoring migracijskih poti, 4. priprava regionalne lestvice o biološkem 
tveganju)

POISKUSI VARSTVENIH AKCIJ
(5. obnova ter ureditev novih mlak in napajališč)

OKOLJSKA VZGOJA IN OSVEŠČANJE
(6.public awareness)



1.1. zbiranje novih podatkov: zbiranje novih podatkov: 
raziskave in raziskave in monitoringmonitoring

SporazumSporazum z Prirodoslovnim muzejem z Prirodoslovnim muzejem 
Furlanije iz Vidma (Furlanije iz Vidma (UdineUdine))



Raziskava v treh letih
poteka projekta

- pridobljenih je bilo več kot
650 novih podatkov o 
razširjenosti vrst v regiji

- raziskava je spodbuda za
nadaljne raziskave za
prihodnje posodobitve
altasa razširjenosti
dvoživk in plazilcev
Furlanije Julijske krajine
( ( LapiniLapini; Dall’Asta; ; Dall’Asta; BressiBressi; Dolce; ; Dolce; PellariniPellarini
1999 Edizioni del Museo Friulano di Storia 1999 Edizioni del Museo Friulano di Storia 
naturale di Udine)naturale di Udine)

1.1. raziskaveraziskave in in monitoringmonitoring:: zbiranjezbiranje novihnovih podatkovpodatkov



Med inventarizacijo smo odkrili nova 
nahajališča endemičnih vrst in podvrst:

Živorodna kuščarica (Zootoca vivipara 
carniolica)
primer glacialnega relikta

Padska nižina
habitat – združbe s prevladujočim
črnikastim sitovcem (Schoenus nigricans)

1. 1. raziskaveraziskave in in monitoringmonitoring: : zbiranjezbiranje novihnovih podatkovpodatkov



v v začetkuzačetku leta leta 2005 2005 smosmo začelizačeli vzorčitivzorčiti zelenezelene žabežabe iziz rodurodu PelophylaxPelophylax
z z namenomnamenom, da se:, da se:
–– razjasnirazjasni regionalnaregionalna razširjenostrazširjenost različnihrazličnih taksonovtaksonov,,
–– ocenioceni možnostmožnost uporabeuporabe kotkot indikatorjeindikatorje kvalitetekvalitete okoljaokolja,,
–– raziščerazišče ali ali jeje možno možno ločitiločiti posamezneposamezne vrstevrste medmed sebojseboj nana

osnoviosnovi morfološkihmorfoloških razlikrazlik.  .  

2. 2. RaziskaveRaziskave morfologijemorfologije in in genetikegenetike populacijpopulacij zelenihzelenih žabžab
kotkot možnihmožnih bioindikatorjevbioindikatorjev



V V okviruokviru projektaprojekta so so potekalepotekale različnerazlične raziskaveraziskave ((morfološkemorfološke in in 
biokemičnebiokemične) ) nana 125 125 osebkihosebkih z 8 z 8 različnihrazličnih lokacijlokacij v v regijiregiji. . 
RezultatiRezultati so so pokazalipokazali, da , da nana roburobu tržaškegatržaškega KrasaKrasa živi živi 
debeloglavkadebeloglavka ((P. P. ridibundusridibundus), ), medtemmedtem koko nana ostalemostalem območjuobmočju
najdemonajdemo žabežabe iziz rodurodu PelophylaxPelophylax iziz hibridogenetskegahibridogenetskega
sistema Lsistema L--E (E (lessonaelessonae--esculentusesculentus). ). TaTa sistemsistem predstavljajopredstavljajo
osebkiosebki vrstvrst pisana pisana žabažaba ((P. P. lessonaelessonae) in ) in zelenazelena žabažaba ( ( P.P. kl. kl. 
esculentusesculentus), ), kiki nana različnihrazličnih območjihobmočjih živijoživijo v v skupinahskupinah z z 
različnimrazličnim razmerjemrazmerjem številčnostištevilčnosti medmed vrstamavrstama..



•• v v habitatihhabitatih z z nizkimnizkim antropogenimantropogenim
pritiskompritiskom prevladujeprevladuje pisana pisana žabažaba, , 
medtemmedtem koko jeje v zelo v zelo antropogenihantropogenih okoljihokoljih
bbooljlj pogostapogosta zelenazelena žabažaba..

•• nana tejtej osnoviosnovi jihjih lahkolahko uporabimouporabimo tuditudi v v 
širše širše namenenamene kotkot možne možne bioindikatorjebioindikatorje. . 



dvoživke so posebej ogrožene:
- stalno izginjanje mokrišč

v nižini: melioracije, spremembe 
namembnosti, uničevanje ekoloških
povezav, intenzivno kmetijstvo

v hribih: opuščanje pašnikov, 
zaraščanje in izsuševanje planinskih kalov

3. Monitoring občutljivih mest



- fragmentacija habitatov zaradi obstoječe 
infrastrukture

PROMETNE POVEZAVE LAHKO MOČNO VPLIVAJO NA OKOLJE:

A. ko presekajo migracijske poti dvoživk v času razmnoževanja, lahko 
ovirajo in močno zmanjšajo lokalne populacije; 
B. izolirajo ekosisteme in ob njihovem zmanjševanju povečajo negativen 
pritisk na ranljive vrste.

3. Monitoring občutljivih mest



C. Poveča se možnost da so 
prostoživeče živali povožene, kar 
občutno zmanjša tudi cestno 
varnost.

3. Monitoring občutljivih mest



raziskave so bile omejene na spremljanje glavnih 
migracijskih poti dvoživk v razmoževalnem
obdobju

3. Monitoring občutljivih mest



3123055118379Strada del Lago di Barcis7 (338)

3748785109252Strada che costeggia i Laghetti di Campeglio6 (338)

3259515146689Strada che costeggia il Lago di Sauris5 (338)

4000545150349
Tratto stradale Fusine Ratece, almeno sino al Valico Italo-

Sloveno4 (338)

3500435136089Strada presso la Palude Vuarbis3 (338)

3896005142061Strada che costeggia il Lago del Predil2 (338)

304712,75099743,7Zona Santissima (SP 29)1 (454, 338)

E UTM 33N UTM 33

Coordinate UTM del centroide
del tratto di stradaNome località

Numero 
d’ordine (e fonte 

completa di 
georeferenziazio

ne)

Evidentiranih je bilo 44 migracijskih poti, na 
katerih je smrtnost zaradi prometa izrazito 
povečana; ocena smrtnosti je več deset tisoč
osebkov na leto.
Vse črne točke (“Black spot”) so bile 
georeferencirane, ter uporabljene pri pripravi 
prvega seznama črnih točk na območju Alpe Adria 
v sodelovanju s čezmejnimi partnerji. 

3. Monitoring občutljivih mest



Meddržavni zemljevid črnih točk za dvoživke Meddržavni zemljevid črnih točk za dvoživke Meddržavni zemljevid črnih točk za dvoživke 

Poenoteni so bili različni kartografski sistemi na skupenPoenoteni so bili različni kartografski sistemi na skupenPoenoteni so bili različni kartografski sistemi na skupen
UTM UTM UTM EuropeanEuropeanEuropean datumdatumdatum 195019501950

3. Monitoring občutljivih mest



Prvi seznam črnih točk se mora uporabiti 
pri bodočih omilitvenih ukrepih.
Popis črnih točk je omogočil in olajšal 
povezavo med različnimi organizacijami
(Muzeji, društva, lokalne ustanove kot na primer 
regionalni parki; omogočajo bodoče sodelovanje)

3 . Monitoring občutljivih mest



ugotoviti na objektiven način biološko ugotoviti na objektiven način biološko 
tveganje za vsako vrsto z namenom tveganje za vsako vrsto z namenom 
izdelave regionalne lestvice biološkega izdelave regionalne lestvice biološkega 
tveganjatveganja

Uporabljeni parametri:Uporabljeni parametri:

•• velikost velikost arealaareala vrste v Italiji in Furlanijivrste v Italiji in Furlaniji
•• endemičnostendemičnost vrstevrste
•• stopnja stopnja fragmentiranostifragmentiranosti arealaareala
•• ekološka in prehranjevalna ekološka in prehranjevalna 

prilagodljivost vrsteprilagodljivost vrste
•• razmnoževalna strategija (uporaba razmnoževalna strategija (uporaba 

tekočih ali stoječih vod)tekočih ali stoječih vod)
•• ekonomska uporabnost vrsteekonomska uporabnost vrste
•• naravovarstvena pomembnost vrste na naravovarstvena pomembnost vrste na 

nacionalnem in evropskem nivojunacionalnem in evropskem nivoju

4. 4. PRIPRAVA REGIONALNE LESTVICE BIOLOŠKEGA PRIPRAVA REGIONALNE LESTVICE BIOLOŠKEGA 
TVEGANJATVEGANJA



• v času projekta sta bila izvedena in zaključena dva 
poiskusna ohranitvena in vzgojna posega:

• obnovljeni ali narejani sta bili dve območji za 
razmnoževanje dvoživk v bližini dveh pomembnih 
ekoloških predelov

• primerjava tehnik in materijalov uporabljenih za 
vodotesnost podlage (v nekaterih primerih zelo izvirni) z 
namenom ugotoviti najbolj učinkovito metodo v različnih 
ekoloških pogojih.

55. . PoiskusniPoiskusni in ohranitveni posegiin ohranitveni posegi



primerjava med različnimi tehnikami v predalpskem kraškem območju 
(občina Lusevera, Udine) ter v Furlanski nižini (občina Palazzolo dello Stella, 
Udine). Spremljanje ponovne naselitve dvoživk je pokazalo, da dvoživke 
takoj ponovno uporabijo nove biotope tudi tam, kjer so bili ti uničeni pred 
več kot dvajsetimi leti.

5. 5. PoiskusniPoiskusni in in ohranitveniohranitveni posegiposegi



6. 6. Public Public awarenessawareness

3. B3. B osveščanje in popularizacijaosveščanje in popularizacija



ZAKLJUČKI:

Doseženi so bili vsi cilji zadani v projektu varstva 
dvoživk in plazilcev

- raziskave

- osveščanje javnosti ter izmenjava informacij med 
partnerji

- obnova razmnoževalnih habitatov



Projekt je omogočil oblikovanje nekaterih 
idej o nadalnjem delu in pobudah



• 1. potreba po povezavi občasnih urgentnih akcij z 
dolgotrajnešimi posegi
2. spodbujati načrtovanje in pripravo dobro 
organiziranih projektov tako na regionalni, državni in 
meddržavni ravni v okviru evropskih direktiv (Direktiva 
o habitatih 92/43/EGS) in razvoju omrežja Natura 2000



3. Omenjeni pristop je odločilen če hočemo
vplivati na problem križanja cest z 
migraciskimi potmi dvoživk v času
razmnoževanja



• 4. Problema vpliva cest na ekosisteme se je 
potrebno lotiti čim širše, tako da se ne omeji pri 
potrebah posamezne vrste, temveč hkrati 
upošteva glavna problema: prekinitev in 
fragmentacijo habitatov ter varnost na cestah.  

• Projekt je vplival na nastanek novih zakonskih 
podlag za boljše ohranjanje evropsko najbolj 
ranljivih vrst v regiji.



Knjiga povzema delo 
opravljeno v treh letih 
projekta na dva 
načina:

- kratki in jedrati
tehnični ter strokovni 
povzetki

- privlačno slikovno 
gradivo ter postavitev 
strani, ki k branju 
pritegne širšo javnost



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Stefano Fabian
Servizio 
Tutela ambienti naturali e fauna 
Ufficio Studi faunistici della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia


