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Zloženko smo izdali v okviru projekta »Ohranjanje in upravljanje 
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« (LIFE 09NAT/
SI/000374) s prispevkom LIFE+ finančnega instrumenta Evropske 
skupnosti. Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije.

LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu 
okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja projek-
te, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo 
dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah 
EU. LIFE+ Narava podpira projekte za ohranjanje habitatov in 

vrst na območjih Natura 2000.
Več informacij na: http://ec.europa.eu/environment/life/

Vodilni partner projekta je

Partnerji projekta so:

Sofinancerji projekta so:

Občina Črnomelj, Občina Zreče, Mestna občina Maribor, 
Občina Slovenska Bistrica, Mestna občina Slovenj 

Gradec in Občina Lovrenc na Pohorju.

Nova podoba kalov
Stoječe vode, ki jih predstavljajo kali v okolici Hrasta 
pri Vinici, so v Beli krajini in širše, vse bolj redek 
življenjski prostor. Z opuščanjem ali neustrezno 
rabo se krčijo tudi bivališča ogroženih rastlin in 
živali. Na pilotnem območju je najbolj kritično 
upadanje populacije močvirske sklednice in več 
vrst dvoživk. Za njihovo dolgoročno ohranitev so 
zato v projektu WETMAN načrtovani nujni ukrepi:

• ponovna vzpostavitev kala Kršeljivec,
• izboljšanje habitatnih razmer na Gornjem 

kalu in v Krivačah z ureditvijo položnejših 
brežin, počivališč in optimalnejših pogojev za 
razmnoževanje in odlaganje jajc,

• odstranitev prekomerne obrežne zarasti,
• izlov predatorskih vrst rib, ki plenijo mladiče 

želv in ličinke dvoživk,
• ureditev odvodnjavanja 

meteornih vod ob 
Gornjem kalu,

• vzpostavitev 
dolgoročnega 
vzdrževanja kalov in 
neposrednje okolice,

• vzpostavitev rabe, ki bo 
za ogrožene živalske 
vrste čim manj moteča,

• ozaveščanje javnosti 
o pomenu ohranjanja 
biodiverzitete območja.

Shema ureditve kala Kršeljivec (IzVRS)

Opis projekta:

Cilj projekta »Ohranjanje in upravljanje 
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN« je 
obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih 
mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja 
Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, 
mrtvice Mure pri Petišovcih, območja Planik, 
Vrhe in trije kali v Beli krajini (Gornji kal, Krivače 
in Kršeljivec). 

Projekt, ki poteka od 1. 2. 2011 do 1. 2. 2015, 
financira naravovarstvene akcije na posameznih 
pilotnih območjih. Z izvedbo le-teh in z vzpostavitvijo 
trajnostnega upravljanja pilotnih območij bomo 
pomembno prispevali k ohranjanju mokrišč v 
Sloveniji. Projekt WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374) 
se izvaja s prispevkom LIFE+ finančnega inštrumenta 
Evropske skupnosti.

Pilotno območje projekta WETMAN Gornji kal leži 
na južnem obrobju Bele krajine, med vasema Hrast 
pri Vinici in Perudina in obsega tri kale (Gornji kal, 
Krivače, Kršeljivec). Franciscejski kataster razkriva, 
da so bili kali urejeni v glinenih kraških depresijah 
že na začetku 19. stoletja. So povsem samostojna 
vodna telesa, odvisna predvsem od lokalnih 
padavin. V preteklosti so kali na sušnih kraških tleh 
služili napajanju živine in pranju perila. S prihodom 
vodovoda in s spremembo načina kmetovanja so jih 
pred nekaj desetletji postopno opustili. Plitva vodna 
telesa so bila prepuščena naravnemu zaraščanju 
in zasipavanju. Kal Kršeljivec je tako danes suh in 
zarasel, Gornji kal in Krivače pa sta ostala pomemben 
življenjski prostor ogroženih živali in rastlin, vezanih 
na vodo, še zlasti močvirske sklednice in dvoživk.



Gornji kal, imenovan tudi Selski kal, v vasi Hrast pri 
Vinici je največji vaški kal v Beli krajini. Voda zaliva 
plitvo in zaokroženo glineno depresijo, s premerom 
okoli 100 m in obodom 350 m. Povprečna globina 
je okoli 1,4 m in niha v razponu do pol metra. Večji 
del brežin je brez obrežne zarasti. Kal je vzdrževan 
in služi kot ribogojni objekt.

Krivače je manjši kal, ki se nahaja na severnem 
obrobju Hrasta pri Vinici. Z naravnim zaraščanjem 
se je obseg vodne površine močno skrčil. Pred 
nekaj leti so ga domačini obnovili ter ga, zaradi 
ponorov na južnem obrobju doline, zamaknili proti 
severu. Brežine so gosto zarasle, dno je zaradi 
lege na dnu doline še posebej izpostavljeno 
zamuljevanju.

Kršeljivec, vzhodno od vasi Perudina, je bil nekdaj 
eden večjih belokranjskih kalov. Glinena plast na 
dnu je bila poškodovana in neuspešno sanirana, 

zato je kal presušil. Postopno ga je povsem preraslo 
grmovje, obrobje pa je bilo zasuto z gradbenimi in 
komunalnimi odpadki.

Močvirska sklednica izginja
Močvirska sklednica, naša edina sladkovodna želva, 
je naravovarstveno najbolj cenjena vrsta kalov. V 
Sloveniji je poleg porečja Krke in Ljubljanskega barja 
najbolj pogosto zabeležena prav v Beli krajini. Zanjo 
so ključna mokrišča v okolici Prilozja, ob metliškem 
Obrhu, v povirju Lahinje in Podturnščice ter seveda 
na pilotnem območju Gornji kal, ki je na kraškem 
ravniku najbolj izolirana lokaliteta.

Popis želve 2011 je pokazal presenetljivo nizko število 
osebkov, v Gornjem kalu vsega tri, v Krivačah pa le 
dva, kar je veliko manj, kot je potencial območja. Še 
bolj zaskrbljujoče je, da ni bilo najdenih mladostnih 

osebkov, ki bi dokazovali uspešnost razmnoževanja 
v zadnjem obdobju. Vse kaže, da verjetno govorimo 
o zadnjih preživelih osebkih nekoč vitalne populacije. 

Razlogi za neugodno stanje so predvsem 
zasipavanje kalov v širšem prostoru, opustitev rabe 
in napredujoče naravno zaraščanje kalov, s katero se 
zmanjšujeta obseg in kvaliteta življenjskega prostora 
želve. Usodna je bila tudi naselitev tujerodnih rib, ki 
plenijo mladiče, občasno pa je problematično tudi 
vznemirjanje.

Spomladi pa žabja svadba
Poleg močvirske sklednice sta kala domovanje 
in zatočišče številnih drugih rastlin in živali. Po 
ogroženosti izstopajo dvoživke, med vodnimi 
žuželkami več vrst kačjih pastirjev, med močvirnimi 
rastlinami pa velika zlatica in osnati biček.

V obeh aktivnih kalih je bilo zabeleženih devet vrst 
dvoživk. Prevladujoče so krastače, v veliko manjši 
meri so prisotne rjave žabe (rosnica), redki pa so 
tudi pupki (veliki, navadni, alpski) in urhi. Upad je 
verjetno povezan z naselitvijo rib, ki plenijo njihove 
ličinke, neustrezna je tudi struktura kalov, zaradi 
pomanjkanja obrežnih plitvin.

Z izsušitvijo Kršeljivca ter drugih kalov in mokrišč 
v bližini so se spremenile tudi migracijske poti 
dvoživk, zato sta Gornji kal in Krivače največji 
lokalni mrestišči. Vsako pomlad prihaja vanju 
mrestit na tisoče dvoživk. V zadnjem obdobju se 
je v Gornjem kalu povečalo zlasti število krastač, 
ki se zgodaj spomladi iz prezimovališč množično 
selijo h kaloma. Izgube zaradi povoza na lokalni 
cesti zmanjšujejo začasno postavljene varovalne 
pregrade, preko katerih je potrebno prenesti preko 
7.000 dvoživk.

Kal Krivače Gornji kal
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