
Griša Planinc 

Societas herpetologica slovenica − društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev 

K A Č O F O N  



Področje delovanja: preučevanje in varstvo dvoživk 
(Amphibia) in plazilcev (Reptilia) ter izobraževanje in 
popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. 

SOCIETAS HERPETOLOGICA SLOVENICA − 
DRUŠTVO ZA PREUČEVANJE DVOŽIVK IN PLAZILCEV 

Število članov: 40 

Leto ustanovitve: 1996 



KAČOFON 

Kačofon 
je prostovoljna in 
brezplačna dejavnost članov 
Societas herpetologica slovenica – 
društva za preučevanje dvoživk in plazilcev. 

Info 
GSM: 00386 40 322 449 
E-MAIL: kaca.telefon@gmail.com 
WWW: kacofon.blogspot.com 



KAČE 

DRUŽINA VODARIC (so človeku nenevarne) 
belouška - Natrix natrix (se ne brani z ugrizom) 
kobranka - Natrix tessellata (se ne brani z ugrizom) 
 
DRUŽINA GOŽEV (so človeku nenevarne) 
navadni gož - Zamenis longissimus 
smokulja - Coronella austriaca 
črnica - Hierophis viridiflavus 
belica - Hierophis gemonensis 
mačjeoka kača - Telescopus fallax 
progasti gož - Elaphe quatuorlineata 
 
DRUŽINA GADOV (strupenjače) 
modras - Vipera ammodytes 
navadni gad - Vipera berus 
laški gad - Vipera aspis 

Vse domorodne vrste kač so ogrožene in zaradi tega tudi zakonsko zavarovane 
(Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah Ur. l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 
84/2005, 115/2007, 96/2008) in jih je prepovedano vznemirjati, ubijati, zadrževati v 
ujetništvu ali uničevati njihove življenjske prostore. 



KAČOFON 

Kratek opis: Pomoč kačam in ljudem, ki ne vedo, 

kako ravnati ob srečanju z njimi. 

Leto izvedbe: 2007 → 

Število udeležencev: 2 vodji + 19 udeležencev v vseh letih 

Sponzorji/donatorji: Societas herpetologica slovenica − 

društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev ter njeni člani. Od 
julija 2008 do konca decembra 2009 subvencija Islandije, 
Lihtenštajna in Norveške preko finančnega mehanizma EGP in 
Norveškega finančnega mehanizma, v letih 2010 in 2011 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani in Ministrstvo za 
okolje in prostor, v letu 2012 Študentska organizacija Slovenije. 



KAČOFON 

Namen: 

● Pomagati kačam, ki imajo nevšečnosti z ljudmi. 

● Prispevati k izboljšanju odnosa ljudi do kač. 

● Pomagati odpravljati predsodke do kač. 

● Pomagati odpravljati neutemeljen strah pred kačami. 

● Pomagati ljudem, pri preselitvi kač, ko je to potrebno in smiselno. 

● Pomagati ljudem pri načrtovanju urejanja okolice svojih 
domovanj in s tem zmanjšati verjetnost pojavljanja kač. 

● Izobraziti ljudi o kačah in njihovem pomenu v naravi. 

● Poučiti ljudi o zakonodaji na področju varovanja kač in njihovih 
življenjskih prostorov. 

● Zbirati podatke o razširjenosti domorodnih vrst kač. 



POSLANSTVO 



KAČOFON 

Delovanje zajema: 

IZOBRAŽEVANJE: telefonsko/elektronsko/osebno nudimo 
informacije o domorodnih vrstah kač. 

SVETOVANJE: telefonsko/elektronsko/osebno svetujemo, kako 
postopati, če se kača pojavi v bližini domovanj oz. zaide v objekt. 

POSREDOVANJE: po dogovoru v nujnih primerih opravljamo 
intervencije in kače preselimo v primernejša bivališča. 

ODPRAVLJANJE PREDSODKOV: telefonsko/elektronsko/osebno 
pomagamo odpravljati predsodke. 

PREUČEVANJE: zbiramo podatke o razširjenosti domorodnih vrst 
kač v Sloveniji. 



ZBIRANJE PODATKOV 

Ime in priimek: 
GSM ali telefon: 
Elektronski-naslov: 
najbližji naslov: 
Gauss-Kruegerjeve koordinate 
Y: 460343; X: 103732 
Datum: 11.07.2011 
Ura: 20:48 
Za kačofon slišal: 112 Ljubljana 
Problem: Na cesti so opazili kačo in jo 
prepodili v travo ter poklicali 112. Od tam so 
prevezali na kačofon. Ker je šlo za najdbo v 
strnjenem naselju, smo se odzvali z 
intervencijo. Ugotovljena je bil mladostni 
osebek smokulje (Coronella austriaca), ki je 
bila izpuščena na G-K koordinatah (Y=456853, 
X=103685). Gospa, ki je kačo opazila omeni, 
da je njenega brata pred sedmimi leti 
ugriznila strupenjača. Bil je hospitaliziran in 
dobil protistrup. Do ugriza je prišlo v Savljah. 
Klic prevzel: Vesna Cafuta 
Vrsta: smokulja (Coronella austriaca) 



intervencije 

klici in elektronska sporočila 
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USMERITEV 

Prostovoljstvo … / Profesionalizacija? (pro et contra) 
● nivo strokovnosti 
● zanesljivost 
● organiziranost 
● čas 
● finance 
● administracija 


