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Spoštovani,

Center za kartografijo favne in flore vas vabi na mednarodno srečanje z 
naslovom »Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran«, ki ga organiziramo v Termah 
Radenci od 6. do 8. junija 2007.

Srečanje pripravljamo ob zaključku triletnega projekta »Varstvo dvoživk in 
netopirjev v regiji Alpe-Jadran« v okviru programa meddržavnega sodelovanja 
Interreg IIIA Slovenija-Avstrija . Na njem vam želimo s partnerji iz Slovenije, 
Avstrije in Italije predstaviti aktivnosti ter glavne zaključke in spoznanja s 
področja varstva dvoživk v regiji.

Dvoživke sodijo med najbolj ogrožene živali v Evropi in Sloveniji. Najbolj jih 
ogrožajo izguba, fragmentacija in uničenje primernih habitatov (npr. mrestišč 
dvoživk – mlak, 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. V Sloveniji so vse 
vrste dvoživk zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
(Ur.l. RS 46/04), Direktivo o habitatih (92/43/EEC), Bernsko in Bonnsko 
konvencijo. V Sloveniji in EU je ustanovljeno omrežje posebnih varstvenih 
območij Natura 2000 tudi z namenom zavarovanja habitatov dvoživk (v 
Sloveniji za 4 vrste dvoživk). Potrebna je vključitev in vzpodbujanje varstva 
teh dveh skupin v redne aktivnosti obstoječih (npr. Triglavski narodni park, 
Krajinski park Goričko) in bodočih zavarovanih območjih (npr. Regijski 
park Mura, Krajinski park Drava) ter znotraj območij Natura 2000. Velikega 
pomena sta tudi varstvo in ohranjanje vrst izven zavarovanih območij, kar naj 
bi predstavljalo element trajnostne rabe in razvoja prostora. 

V Centru za kartografijo favne in flore (CKFF) se v Sloveniji skoraj že 
desetletje aktivno ukvarjamo z varstvom dvoživk na celotnem območju države 
in smo doslej izpeljali več odmevnih nacionalnih in mednarodnih projektov. 
V sodelovanju s Societas herpetologica slovenica – društvom za preučevanje 
dvoživk in plazilcev pripravljamo v okviru triletnega projekta »Varstvo dvoživk 
in netopirjev v regiji Alpe-Jadran« v sklopu programa Skupnosti INTERREG 
IIIA Slovenija-Avstrija (2002-2006) številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k 
varstvu te skupine vretenčarjev. 

Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran 
INTERREG IIIA SLO-AT
Radenci, Slovenija, 6.–8. 6. 2007



Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran 
INTERREG IIIA SLO-AT

Radenci, Slovenija, 6.–8. 6. 2007

Cilji projekta so: 

Ohranjanje in izboljšanje stanja življenjskih prostorov in populacij dvoživk 
v Sloveniji.
Povečati privlačnost te živalske skupine in dovzetnost javnosti za njihovo 
varstvo.
Doseči aktivno vključevanje širše javnosti, nevladnih organizacij, 
upravljavcev zavarovanih območij, upravljavcev regij in lokalnih skupnosti, 
predstavnikov javnega ter zasebnega sektorja v ohranjanje dvoživk na obeh 
straneh meje.
Povečati prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke (s poudarkom 
na Krajinskem parku Goričko ter Triglavskem narodnem parku). 

Projektne aktivnosti se odvijajo na območju Gorenjske statistične regije, občine 
Kamnik, na območju Savinjske, Koroške, Podravske in Pomurske statistične 
regije. 

V regiji Alpe-Jadran potekata še dva sorodna projekta, na katera se naš projekt 
vsebinsko in prostorsko navezuje:

V Avstriji v okviru programa Interreg IIIA Slovenija-Avstrija izvaja naš 
avstrijski partner Arge NATURSCHUTZ s sedežem na avstrijskem 
Koroškem zrcalni projekt »Varstvo dvoživk na območju Alpe-Jadran 
s posebnim poudarkom na fragmentaciji habitatov zaradi prometne 
infrastrukture« (Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum unter besonderer 
Berücksichtigung der Lebensraumzerschneidung durch Verkehrswege); 
v Italiji Deželni favnistični zavod Furlanije-Julijske krajine izvaja v okviru 
programa Interreg IIIA Italija-Avstrija projekt “Varstvo dvoživk in plazilcev 
v prostoru Alpe-Jadran” (Salvaguardia dell’erpetofauna nel territorio di 
Alpe-Adria), skupno z avstrijskim partnerjem Arge NATURSCHUTZ.

Vljudno vabljeni!
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