
ZAKONSKE UREDITVE

Učitelji morajo pri načrtovanju svojega dela spoštovati zakonodajo, ki določa 
pogoje uporabe živih živali in avtohtonih vrst v pedagoškem procesu. Priporoča-
mo, da se poučijo o varni in odgovorni rabi živih živali pri pouku. Informacije naj 
poiščejo v zanesljivih virih, preverijo veljavno zakonodajo ter regulative in prido-
bijo ustrezna dovoljenja.

Vse vrste dvoživk so v Sloveniji zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto 
živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 
32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). V skladu z 
Uredbo je dvoživke prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrti-
ti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati.

Ne glede na prepoved je v Uredbi predvidena izjema za odvzem in zadrževanje 
osebkov zavarovanih vrst iz narave za izobraževalne organizacije za 
namene izobraževanja. Izjema se ne nanaša na vrste dvoživk, ki so s predp-
isom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na rdeči seznam razvrščene 
v kategorije z oznakami Ex (izumrla), Ex? (domnevno izumrla) ali E (ogrožena 
vrsta), ter človeško ribico.

Izobraževalni ustanovi je omogočeno zadrževanje do deset osebkov dvoživk. 
Zadržujejo jih lahko za obdobje, ki je krajše od četrtine njihovega razmnoževal-
nega cikla, v nobenem primeru pa ne daljše od 3 mesecev. Osebke morajo v 
naravo vrniti žive, zdrave in brez oznak.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

Nevarnosti za dvoživke

Dvoživke so zaradi svoje tanke kože zelo občutljive na dejavnike iz okolja. 
Človeške roke lahko prenašajo patogene, ki so za njih potencialno nevarni. 
Priporočamo umivanje rok pred rokovanjem. 

Za dvoživke so lahko škodljivi tudi ostanki mila na rokah, ki niso dovolj splakn-
jene. Zato je pomembno temeljito splakovanje rok.

Dvoživke močno ogrožajo tudi nalezljive bolezni, kot so hitridomicete (glivična 
obolenja dvoživk) in ranavirusi. Človek te patogene prenaša predvsem z 
okuženo opremo (nerazkuženi terariji, mreže, škornji itd.).

Zelo pomembno je, da vso opremo, s katero so bile dvoživke v stiku, po uporabi 
temeljito operemo in razkužimo z ekocidom oz. drugim širokospektralnim 
razkužilom. 

PRIPOROČILA ZA ORGANIZACIJO UČNE URE NA TEMO DVOŽIVK

Za učitelje



Preprečiti moramo stik dvoživk, začasno odvzetih iz narave, z osebki, ki 
živijo v ujetništvu ter vso opremo, ki je bila z njimi v stiku.

Neposreden stik dvoživk z zdravo kožo ne predstavlja nevarnosti za ljudi. Snovi, 
ki jih najdemo v zaščitnih rokavicah, pa lahko poškodujejo kožo dvoživk. Še 
posebej škodljive so rokavice s smukcem. Uporabo zaščitnih rokavic pri 
rokovanju z dvoživkami zato odsvetujemo.

Nevarnosti za ljudi

Učitelji naj učence poučijo o varnostnih ukrepih pri rokovanju z živimi organizmi 
in načrtujejo ukrepe v primeru alergij ali strahu pred živalmi.

Dvoživke, ki jih ujamemo v naravi, prihajajo iz nepreverjenega okolja. Mlake so 
lahko onesnažene z različnimi snovmi in s tem, ko primemo dvoživko iz mlake, 
lahko na roke zanesemo onesnažila in morebitne patogene iz okolice. 

Dvoživke so lahko okužene z nekaterimi patogenimi bakterijami, ki lahko povz-
ročajo bolezni tudi pri ljudeh. Njihova koža proizvajajo tudi strupe. Strupi 
dvoživk, ki živijo v Sloveniji, na zdravi koži ne puščajo posledic, lahko pa dražijo 
sluznico in ranjeno kožo.

Za preprečevanje okužbe ali zastrupitve se med rokovanjem z dvoživka-
mi z rokami ne dotikamo obraza in sluznice, ter si po končanem delu 
temeljito umijemo in razkužimo roke.

NAPOTKI ZA TRANSPORT IN ZADRŽEVANJE DVOŽIVK ZA DELO V 
UČILNICI

Za transport odraslih dvoživk iz naravnega okolja v učilnico uporabimo čiste (raz-
kužene) plastične terarije s produšnim pokrovom. 

V terarij namestimo nekaj vlažnega materiala iz okolja, v katerem je bila dvoživ-
ka ujeta (npr. listje, mah, vodne rastline). Terarij obvezno navlažimo, da 
preprečimo poškodbe kože dvoživk ob stiku s plastiko (nevarnost lepljenja). 

V terarij, v katerem zadržujemo odrasle dvoživke, ne nalijemo vode. Odrasle 
dvoživke se v zaprtem terariju brez izhoda na kopno lahko utopijo.

Mrest in ličinke dvoživk transportiramo in zadržujemo v vodi. Paziti moramo na 
ustrezno količino, da preprečimo pomanjkanja kisika. Vodo odvzamemo na 
mestu ulova ličinke oz. odvzema mresta.

V enem terariju hkrati hranimo primerke ene vrste. Različnih vrst ne zapiramo v 
isti terarij, saj nekatere vrste lahko izločijo strupe, ki škodujejo drugim vrstam.

Dvoživk, ujetih na različnih lokacijah, ne združujemo v istem terariju 
zaradi možnosti prenosa bolezni.



Preprečimo vsakršen stik dvoživk, začasno odvzetih iz narave, z osebki, 
ki živijo v ujetništvu. Vso opremo, ki bi lahko prišla v stik tako z živalmi iz 
narave kot iz ujetništva, skrbno razkužujemo zaradi preprečevanja širjenja 
bolezni.

Terarije z dvoživkami hranimo v hladnem prostoru, na mestu, ki ni direktno 
izpostavljeno sončni svetlobi. V primeru, da dvoživke zadržujemo v ujetništvu 
kratek čas (do 3 dni), bodo obdobje preživele brez hranjenja. Dolgotrajnejše 
zadrževanje ni priporočljivo.
 
Ob primerni oskrbi jih lahko zadržujemo največ tretjino njihovega razmnoževal-
nega cikla, a ne več kot 3 mesece. V času zadrževanja poskrbimo za varstvo pred 
dejavniki, ki bi jim lahko škodovali, npr. pred kemičnimi sredstvi, uporabljenimi 
med čiščenjem prostorov.

Po končanih učnih urah je treba dvoživke čimprej izpustiti v naravo. To vselej 
storimo na mestu ulova.

Če je bila dvoživka ujeta na kopnem, jo izpustimo zvečer oziroma ponoči, ko je 
zračna vlaga najvišja. V sončnem in sušnem vremenu se dvoživke na kopnem 
lahko izsušijo in poginejo že v nekaj urah.

V primeru zadrževanja dvoživk v jesenskem času bodimo pozorni, da bodo po 
izpustu imele dovolj časa za nabiranje zalog za prezimovanje ter iskanje prim-
ernega mesta za hibernacijo.

V naravo nikoli ne izpuščamo tujerodnih živalskih vrst ali v ujetništvu 
živečih primerkov avtohtonih vrst neznanega izvora. V naravo ne odlag-
amo niti odpadne vode ali ostankov rastlinja iz terarijev, v katerih trajno 
bivajo dvoživke (tujerodnih) vrst.



NAPOTKI ZA ROKOVANJE Z DVOŽIVKAMI ZA UČENCE 

Pred učno uro z živimi dvoživkami je učence potrebno seznaniti z navodili za 
varno rokovanje.

1. Preprečite pobeg.

Preprečite, da bi žival pobegnila. V učilnici zaprite vsa okna in vrata ter druge 
manjše težko dostopne prostore (špranje za omarami, hladilniki ipd.).

2. Roke si umijte in navlažite.

Kadar rokujete z živimi dvoživkami, morajo biti vaše roke vedno čiste in mokre 
oziroma vlažne. Če se dvoživk dotikate s suhimi rokami, lahko odstranite sluz in 
tako povzročite poškodbe na njihovi občutljivi koži. Priporočljivo je, da imate 
vodo ves čas v bližini.

3. Ne dotikajte se obraza in po zaključku rokovanja umijte roke.

Med rokovanjem z dvoživkami vedno pazite, da se z rokami ne dotikate obraza, 
še posebej ne ust, oči in nosu. Strup dvoživk zdravi človeški koži ni nevaren, 
lahko pa draži sluznico. Po zaključku si roke temeljito umijte z milom.

4. Z živalmi ravnajte nežno in spoštljivo.

Vedno pazite, da z dvoživkami ravnate dovolj nežno, da jih ne bi poškodovali. 
Brezrepe dvoživke lahko primete tako, da jih držite med trebuhom in iztegnjen-
imi zadnjimi nogami. Dvoživke, ki ne skačejo, držite v odprtih dlaneh. Za ogled 
paglavcev in ličink repatih dvoživk uporabite majhno prosojno posodo z vodo. 
Njihova koža je še bolj občutljiva, zato jih ne prijemajte z roko.

5. Počepnite.

Kadar imate v rokah živo dvoživko, vedno počepnite. S tem preprečite, da bi 
žival padla z velike višine in se poškodovala, če bi vam po nesreči ušla iz rok.

6. Izpust dvoživk nazaj v naravo.

Dvoživke, ki so bile v skladu z zakonodajo in na podlagi ustreznih dovoljenj iz 
narave odvzete za namen izobraževanja, po končani izobraževalni delavnici 
čimprej izpustite nazaj v naravo. Izpustite jih točno na tistem mestu, kjer so bile 
ujete. Nikoli jih ne izpuščajte v sosednjo mlako ali kamorkoli drugam!
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Priporočila so nastala v okviru projekta Varstvo dvoživk in obnova njihovih 
habitatov - LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711). Vsebina odraža 
izključno stališča avtorjev. Zanjo in za morebitno iz nje izhajajočo uporabo 
informacij Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) ter Evrops-
ka komisija ne prevzemata  odgovornosti.
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