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SUMMARY 

The LIFE AMPHICON project focuses on amphibian conservation in Slovenia, Germany and Denmark. 
Amphibians are undergoing a significant decline mainly caused by a loss of suitable aquatic and terrestrial 
habitats. In Slovenia, the increasing traffic, fragmentation of habitat complexes and lack of suitable water 
habitats pose a serious threat to amphibians. The project will mitigate this within the project area Bohor by 
creating or restoring core water habitats for the target species Bombina variegata. KP and CKFF conducted 
the preoperational study for amphibians in the project area Bohor. The main aim of the study was to estimate 
the population status and special habitat requirements of Bombina variegata in the area and to provide the 
best possible information to design the Workplan for conservation action (C.1 action). 

 
Used methods were based on a national monitoring scheme (Poboljšaj et al. 2011), with minor 

adjustments due to the specifics of the area. Field methods included multiple surveys of breeding sites and 
collecting data on distribution and reproduction success of target species, followed by estimation of relative 
abundance of target species. Fieldwork was carried out between the 27th of May and 27th of August in the 
year 2020 and between the 6th of June and 15th of July in the year 2021. Altogether more than 89 sampling 
sites were surveyed in two years. 

 
In the project area Bohor six amphibian taxons were recorded during fieldwork: Salamandra salamandra, 

Ichthyosaura alpestris, Bufo bufo, Bombina variegata, Rana temporaria and Pelophylax sp. Known 
distribution of target species Bombina variegata was improved. Wetlands as well as ponds and different 
types of puddles represent the main breeding sites of Bombina variegata along the stream valleys in the hilly 
area with different types of beech and silver fir forests. There are formed two areas, where the maximum 
distance between 45 known sites is 1.500 m, thus connectivity in the landscape is a lesser problem due to 
relative dense network of small streams. The relative abundance of Bombina variegata in the area is low, 
compared to other areas in Slovenia, where relative abundance was calculated with comparable methods. 

 
The population status of Bombina variegata was assessed as unfavourable. The limiting factors are 

breeding sites, where we noticed water drying up too early or the complete absence of water for successful 
reproduction and larval metamorphose. Additionally, there is also poor water quality due to intensive 
agricultural land use in aforested areas. The quality of the terrestrial habitat in the area is also decreasing 
due to the intensification of grasslands and pastures, especially in the open agricultural areas of Vetrnik and 
in the southern part of the project area, which is also more urbanised. 

 
We proposed the conservation guidelines for the creation and/or restoration of water habitats in project 

area as the basis for the separate document »Workplan for creation and restoration water habitats in Bohor«.  
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1. UVOD 

V projektu LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov smo 
izvedli Popis izhodiščnega stanja hribskega urha (Bombina variegata) na projektnem območju Bohor v akciji 
A.1 Popis izhodiščnega stanja vrst in načrt varstvenih ukrepov za projektna območja. 

 
Javni zavod Kozjanski park (KP) je ob strokovni podpori Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) v letih 

2020 in 2021 popisoval izhodiščno stanje hribskega urha (Bombina variegata) na projektnem območju Bohor, 
ki je tudi kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Bohor (SI3000274). Hkrati smo beležili tudi podatke o 
drugih vrstah dvoživk. 

 
Na osnovi inventarizacije mrestišč, podatkov o razširjenosti in številčnosti vrste ter analize vodnih in 

kopenskih habitatov smo opredelili izhodiščno stanje hribskega urha (Bombina variegata) in njihove 
specifične habitatne zahteve, na osnovi katerih so zasnovani konkretni varstveni ukrepi na terenu (akcija C.1 
Vzpostavitev in obnova vodnih habitatov). 

 
 

1.1 Hribski urh (Bombina variegata) 

Hribski urh (Slika 1) je v Sloveniji splošno razširjena vrsta, živi od nižin in vse do montanskega pasu do 
gozdne meje. Telesna velikost odraslih hribskih urhov le izjemoma presega 5 cm. Najočitnejša značilnost 
njihove zunanjosti je rumeno-črn do kovinsko siv lisast vzorec na trebušni strani telesa. Rumene lise na 
trebuhu so velike in povezane, rumena je prevladujoča barva. Hrbtna stran se spreminja glede na okolico in 
je lahko rjave, sive ali olivne barve. Imajo drobne žlezne bradavice, ki se končajo z izrazitim trnom, zato je 
hrbet na otip hrapav. Glava in trup sta sploščena, sprednji rob glave je topo zaokrožen. Zenica je srčasta, s 
konico usmerjeno proti spodnjemu robu očesa. Nimajo niti zunanjega bobniča niti zaušesnih žlez, v nasprotju 
z nižinskimi urhi tudi nimajo zvočnih vreč. Rumeno-črn trebušni vzorec je pri urhih individualno značilen in se 
dokončno izoblikuje v dveh mesecih po preobrazbi, zato lahko posamezne osebke prepoznavamo skozi 
celotno življenjsko obdobje. Spolno zrelost dosežejo pri dveh letih. Parjenje poteka izključno v vodi. (povzeto 
po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
Hribski urhi se razmnožujejo v plitvih občasnih vodah ali vodah z velikim nihanjem vodostaja (npr. v 

mlakah, kolesnicah in jarkih). Po prezimovanju se v bližini mrestišč hribskih urhov prvi pojavijo veliki odrasli 
osebki. To je ponavadi v aprilu, ko se povprečna dnevna temperatura dvigne nad 10 °C in po predhodnih 
padavinah. Začetek pojavljanja hribskih urhov v mrestiščih se lahko v odvisnosti od vremenskih razmer od 
leta do leta razlikuje za dva do tri tedne. Po prvem pojavu urhov traja še 10–20 dni, da se odrasli urhi ob vodi 
pojavijo v večjem številu. Spolno nezreli osebki, ki imajo za seboj komaj eno ali dve prezimovanji, se v 
povprečju ob vodi prikažejo kasneje. V večjem številu so opaženi maja ali junija. Samci v času razmnoževanja 
lebdijo na vodni gladini in privabljajo samice z melodičnim oglašanjem. Pojejo od popoldneva vse do polnoči, 
pozno spomladi, ko je paritvena aktivnost na vrhuncu, pa tudi nepretrgoma cel dan. Oglašajo se le v jasnem 
vremenu in ob brezvetrju. Hribski urhi mrestijo pri temperaturi vode med 10 in 30 °C. Pri spodnji 
temperaturni meji se parijo le posamezni osebki, šele pri nadaljnji otoplitvi se prične razmnoževati večje 
število osebkov. Glavno obdobje razmnoževanja se prične v drugi polovici maja in traja do sredine julija. 
Samica odlaga mrest v plitvi vodi do globine 30 cm. Mrest v več rahlih majhnih skupkih pritrdi na vodne 
rastline ali v vodo segajoče bilke obrežnih vrst v različnih delih mlake. To ob znižanju vodne gladine poveča 
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verjetnost preživetja vsaj dela zaroda. V primeru, da v vodi ni rastlin ali neživih struktur, samica odloži mrest 
prosto na dno (npr. v kolesnicah). Znotraj večmesečnega paritvenega obdobja (od aprila do avgusta), lahko 
opazimo več jasno ločenih obdobij oglašanja in mrestenja, ki jih sprožijo obilne padavine. Ta obdobja lahko 
trajajo od enega dneva do preko enega meseca. Če so ustrezne razmnoževalne vode venomer na voljo, se 
paritvena aktivnost urhov ne omeji zgolj na kratko obdobje, temveč je približno enakomerno razporejena 
preko cele sezone. Hribski urhi se tako lahko v primernih letih razmnožujejo večkrat, v neugodnih letih pa se 
lahko sploh ne razmnožujejo. Zadnje pare lahko opazimo pri odlaganju jajc v prvih dnevih avgusta. Oglašanje 
in mrestenje nista nujno usklajena. Tako lahko najdemo mreste tudi izven obdobja oglašanja ali v mlakah, 
kjer ni bilo opaziti kličočih samcev. Paglavci se hranijo z zelenimi in kremenastimi algami ter železovimi 
bakterijami. Po preobrazbi se mladi osebki razkropijo tudi do 1 km daleč od mrestišča. Osebki, ki so se 
preobrazili še v istem letu, so juvenilni osebki. Osebki po prvem prezimovanju in osebki po drugem 
prezimovanju so subadultni osebki, po tretjem prezimovanju pa so že odrasli, adultni osebki. Dosežejo 
povprečno starost okrog 12 let, nekateri osebki v naravi pa so stari tudi 20 let. (povzeto po Poboljšaj in sod. 
2011) 

 
 

 
Slika 1: Hribski urh (Bombina variegata) (foto: K. Poboljšaj). 

 
 
Prve juvenilne hribske urhe lahko opazimo že junija, večina ličink pa se uspe preobraziti v juliju, avgustu in 

septembru. Od sredine septembra dalje se ob vodi odrasli ali subadultni urhi ne zadržujejo več, juvenilne 
urhe pa lahko tam srečamo še sredi oktobra. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
Med začetkom oktobra in koncem marca urhi prezimujejo. Prezimovanje poteka na kopnem. Hribski urhi 

prezimujejo večinoma do nekaj 100 m stran od vode, posamezni osebki lahko tudi do 1 km stran. (povzeto 
po Poboljšaj in sod. 2011) 
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Odrasli hribski urhi so v vodi, kjer se prehranjujejo in razmnožujejo, aktivni predvsem podnevi, na kopnem 
pa so aktivni tudi ob mraku in v prvih nočnih urah, neodvisno od padavin. V sončnih in toplih dnevih poteka 
aktivnost urhov v vodi čez cel dan in tudi v mraku. V hladnih nočnih urah lahko v mlakah opazimo le malo 
aktivnosti. Tudi pri močnem vetru ali silovitih padavinah je na površini vode opaziti le malo živali. Prav tako 
se pri nizkih temperaturah (8–16 °C) urhi prej zadržujejo na kopnem ali pa nepremično ždijo na dnu mlake. 
Juvenilni osebki hribskega urha so aktivni izključno podnevi – po sončnem zahodu sveže preobraženih in 
starejših juvenilnih živali izven skrivališč ni moč opaziti. Subadultni osebki se le v posameznih primerih 
pojavljajo, ko pade mrak. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
V suhem in toplem vremenu se hribski urhi na kopnem zadržujejo v vlažnih skrivališčih – pod odmrlim 

lesom, kamni ter med koreninami dreves in grmovja. Med selitvami se živali koncentrirajo v dolinah majhnih 
potokov in vlažnih depresijah. Na suhih območjih so posamezni osebki aktivni izključno v mraku ali v prvih 
urah noči. Neposredno po padavinah srečamo urhe podnevi tudi na sicer suhih površinah, v življenjskih 
okoljih z visoko vlažnostjo tal pa se urhi premikajo ves poletni čas po celotni površini. (povzeto po Poboljšaj 
in sod. 2011) 

 
V majhnih, začasnih vodnih telesih, se hribski urhi povprečno zadržujejo manj dolgo kot v mlakah, ki imajo 

vodo dlje časa. Stalnim vodnim telesom so urhi bolj »zvesti« kot začasnim. Če se mlaka popolnoma izsuši ali 
pride do uničenja mlake, so urhi prisiljeni, da se odselijo do drugih vodnih teles ali v kopenski habitat. Tudi 
spremembe v temperaturi vode lahko pripravijo urhe do tega, da poiščejo druga vodna telesa. Premikanje 
urhov ni naključno in brezciljno tavanje, marveč se znajo med različnimi mlakami dobro orientirati. Na 
začetku dobe razmnoževanja tako najdemo urhe v plitvih, hitro segretih mlakah, v pozni pomladi in zgodnjem 
poletju pa v hladnejših, pogosto počasi tekočih vodah. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 
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1.2 Pregled obstoječih podatkov o hribskem urhu (Bombina variegata) 

Ciljna vrsta projekta LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Bohor (SI3000274) je hribski urh (Bombina 
variegata). Poznavanje razširjenosti vrste v projektnem območju LIFE AMPHICON do leta 2020 je prikazano 
na Slika 2. 

 
Območje Natura 2000 Bohor s stališča dvoživk še ni bilo sistematično raziskano, saj je poznanih le nekaj 

najdišč, ki so bili rezultat naključnih obiskov ali namenskih raziskav manjšega dela območja (Poboljšaj 1996, 
Poboljšaj in sod. 2011, CKFF 2022). Vrsta je bila do sedaj najdena v dolinah potokov urezanih v hriboviti svet 
Bohorja, kjer se razprostirajo obsežni bukovi gozdovi. 

 
 

 
Slika 2: Poznavanje razširjenosti hribskega urha (Bombina variegata) v območju LIFE AMPHICON Bohor do leta 2020 

(CKFF 2022). 
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2. METODE DELA 

2.1 Območje dela 

Območje projekta LIFE AMPHICON obsega vzhodni del območja Natura 2000 Bohor (SI3000274) in zahodni 
del zavarovanega območja Kozjanskega parka (Slika 3). Bohor z Vetrnikom in Oslico predstavlja vzhodni del 
Posavskega hribovja. Obsežni gozdovi s prevladujočo bukvijo (Fagus sylvatica) in zastopanostjo različnih 
starostnih faz dreves omogočajo ugodne življenjske pogoje mnogim vrstam. Na sončnih legah so prisotni 
vrstno pestri ekstenzivno gojeni suhi travniki s kukavičevkami (Orchidaceae), ob potokih najdemo mokrotne 
travnike s prevladujočo stožko (Molinia sp.), vlažna območja pa so pomemben življenjski prostor hribskega 
urha (Klenovšek in sod. 2016). 

 
 

 
Slika 3: Območje dela v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 
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2.2 Terensko delo 

Sodelavci Kozjanskega parka so v letih 2020 in 2021 na projektnem območju Bohor pregledovali predvsem 
širša območja dolin potokov, kjer lahko najdemo potencialne vodne habitate hribskega urha (potoki, luže, 
mlake) (Slika 3). V letu 2020 so terensko delo izvedli med 27. majem in 27. avgustom (11 dni), v letu 2021 pa 
med 6. junijem in 15. julijem (19 dni). Glavni namen je popis ciljne vrste – hribski urh (Bombina variegata). 

 
 
 
Ciljne popise za hribskega urha so izvajali z vizualnim pregledovanjem bregov vodnih teles in z vzorčenjem 

vodnih teles z vodno mrežo. Kot podlaga za terensko delo so bili uporabljeni Digitalni ortofoto posnetki (DOF) 
in različni sloji o vodah (ttn5_h, vektorski sloj vod) (Geodetska uprava RS, ARSO). 

Pri popisih so se osredotočili na iskanje odraslih živali in na potrditev uspešnosti razmnoževanja (prisotnost 
mrestov, ličink, juvenilnih in subadultnih živali). Pri tem so uporabili osnovne standardne metode terenskega 
dela za dvoživke (Heyer in sod. 1994) oz. za hribskega urha (Poboljšaj in sod. 2011), ki jih opisujemo v 
nadaljevanju. 

 
Popis z opazovanjem in vzorčenje z vodno mrežo 

− Opazovanje je uporabno za potrditev prisotnosti in razmnoževanja vrste, ter oceno relativne 
številčnosti (število preštetih živali za posamezno vzorčno mesto). 

− Vzorčenje z vodno mrežo je uporabno za potrditev prisotnosti in razmnoževanja vrste ter oceno 
relativne številčnosti (število preštetih živali za posamezno vzorčno mesto). 

− Ob počasnem obhodu so vodni habitat pozorno pregledali in prešteli vse osebke ter bili pozorni na 
prisotnost mrestov in ličink. Nato so vode na primernih mestih prevzorčili še z vodno mrežo in če 
je bilo možno, so osebkom določi spol (samec, samica) ter razvojni stadij (sveže preobražen ali 
juvenilen, mlad ali subadulten, odrasel). 

 
 
Pregledane lokacije in opažanja dvoživk so beležili točkovno s pomočjo GPS naprave (Garmin GPSMAP 65). 
 
Po terenskem delu smo mesta najdb in/ali možnih vodnih habitatov iz GPS pretvorili v ESRI shape datoteke, 

po zadnjih dostopnih DOF-ih (iz leta 2017 in 2018) preverili njihovo prostorsko natančnost in točke po potrebi 
popravili. Vse zbrane podatke in fotografije smo uredili in vnesli v Podatkovno zbirko CKFF (CKFF 2022). 
Analize oziroma pripravo podatkov za analize in prostorske prikaze smo naredili s programskim paketom 
ArcGIS 10. 

 
Za prikaz splošne razširjenosti vrste v projektnem območju Bohor smo uporabili mrežo UTM z natančnostjo 

1 km. 
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2.3 Ocena relativne številčnosti 

Ocena relativne številčnosti (gostote, abundance) odraslih živali (število ujetih zabeleženih odraslih živali 
na posamezno vzorčno mesto) 

− Relativna abundanca ali indeks abundance nam pove, kakšna je velikost populacije glede na neko 
drugo populacijo ali glede na isto populacijo v drugem časovnem obdobju. Pomembna lastnost 
indeksa abundance je njegova primerljivost, zato ga moramo nujno izraziti skupaj s parametri štetja 
(čas postavitve in število postavljenih pasti, trajanje vzorčenja, porabljen čas za štetje, dolžina poti, 
itd.). Če je zbiranje podatkov sistematično, je rezultat vedno v pozitivni korelaciji z dejanskim 
številom osebkov v prostoru. (povzeto po Tome 2006) 

− Zabeleženo število odraslih živali na posameznem vzorčnem mestu (lokaliteti) ob enkratnem 
popisu nam omogoča vrednotenje posameznih lokalitet/območij, primerjavo med posameznimi 
lokalitetami/območji in primerjavo posameznih lokalitet/območij v daljšem časovnem obdobju. 

 
 

2.4 Opredelitev ohranitvenega stanja vrste 

Ocena stanja populacije 
Ocena stanja populacije je uporabna metoda za opis izhodiščnega stanja vrste na nekem območju, 

predvsem kadar zanesljiva ocena velikosti populacije ni mogoča. Za ugotavljanje številčnosti populacij dvoživk 
so v uporabi različne metode. Osnovna neposredna metoda je popolno štetje, pri kateri predpostavljamo, da 
zaznamo in preštejemo vse osebke v populaciji. Popolno štetje v naravnem okolju večinoma ni izvedljivo, zato 
imajo ocene, pridobljene na tej podlagi lahko veliko napako. Razlogi za to so v mobilnosti živali in njihovem 
pogosto prikritem življenju, kar otežuje njihovo zaznavanje. Druga skupina metod temelji na preštevanju dela 
organizmov v populaciji na določenih vzorčnih mestih. S pomočjo ocene zaznavnosti osebkov lahko ocenimo 
število osebkov v celotni populaciji. Tudi z uporabo takih metod zanesljive ocene velikosti populacije niso 
vedno mogoče. V nekaterih primerih lahko določimo le relativni indeks populacije, ki je domnevno povezan 
z dejansko velikostjo populacije (Donnelly & Guyer 1994; Greenwood & Robinson 2006; povzeto po Lužnik 
2013). 

 
To je pogost problem pri populacijah dvoživk, zato so v uporabi tudi druga merila in ocene, med katerimi 

je pogosto število zasedenih vodnih habitatov na km2 (Wilkinson in sod. 2011), ki pa pride v poštev predvsem 
za ocene na državnem nivoju oz. na velikih Natura 2000 območjih. Mednarodni projekt »Protection of Triturus 
cristatus in the Eastern-Baltic region« (LIFE2004NAT/EE/000070) (Briggs in sod. 2006) je postavil 
metodologijo za oceno stanja populacije severnega velikega pupka z oceno razmnoževalnega uspeha in 
oceno stanja metapopulacije na nivoju posameznih območij ob upoštevanju izbranih kriterijev oz. indeksov, 
ki bolj natančno opisujejo stanje vrste na nekem območju. Zaradi primerljive metodologije monitoringa 
velikega pupka (Cipot in sod. 2011) in hribskega urha (Poboljšaj in sod. 2011) v Sloveniji, lahko to 
metodologijo uporabimo tudi na Bohorju. 

 
Ko govorimo o populacijah dvoživk gre za skupino organizmov iste vrste, ki živijo v istem prostoru ob istem 

času in med seboj izmenjujejo genetski material. Od drugih populacij iste vrste je skupina bolj ali manj 
izolirana, s tem da danes v ekologiji meje prostora določimo v skladu s potrebami raziskave. Kadar za 
populacijo določimo več ločenih skupin osebkov iste vrste, posamezno skupino poimenujemo subpopulacija. 
Edino pravilo pri tem je, da je razmnoževanje osebkov med subpopulacijami nekoliko bolj ovirano, vsaj zaradi 



Poboljšaj in sod., 2022. Popis izhodiščnega stanja populacij ciljnih vrst dvoživk na projektnem območju Bohor. Končno poročilo. Projekt LIFE 
AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Kozjanski park, junij 2022 15 od 32 

večje medsebojne razdalje. Celotno populacijo, ki je sestavljena iz več subpopulacij imenujemo 
metapopulacija. (povzeto po Tome 2006) 

V poročilu veljajo za posamezne izraze o populacijah ciljnih vrst zgornje definicije. 
 
Opis metodologije za opredelitev stanje vrste na nekem območju (Briggs in sod. 2006): 
Za območja, kjer so prisotne večje subpopulacije velikih pupkov (več kot 10 stoječih vod) oz. na krajinskem 

nivoju (več kot 50 stoječih vod), ki so med seboj bolj ali manj povezane, priporočajo uporabo kriterijev P, Pb 
in Pba, s katerimi se opiše izhodiščno stanje vrste na območju in ki se jih nato spremlja v okviru monitoringa. 
Ista metodologija velja tudi za hribskega urha: 

 
− P (število oz. delež stoječih voda, ki jih zaseda vrsta na pregledanem območju),  
− Pb (delež vseh pregledanih stoječih voda, ki imajo razmnoževalni uspeh – so prisotne ličinke) in  
− Pba (delež stoječih voda, v katerih so bili zabeležene odrasle živali in ki imajo razmnoževalni uspeh), 

ki se jih nato lahko spremlja tudi pri monitoringu. 

Naša ocena je, da nam v raziskovanem območju kvadrati velikosti 1 km × 1 km podajo boljšo oceno o 
razporejenosti hribskega urha kot točkovna najdišča. Na območju so namreč različni tipi vodnih habitatov (ne 
gre le za stoječe vode), obseg vodnih površin se spreminja, s tem pa spreminjajo tudi razdalje med 
posameznimi vodami, ki jih živali zelo verjetno redno premagujejo. Kot razmnoževalni uspeh posameznega 
leta raziskave smo upoštevali najdbe paglavcev oz. ličink in juvenilnih osebkov, kot razmnoževalni uspeh 
zadnjih treh let pa najdbe paglavcev oz. ličink, juvenilnih in subadultnih osebkov. Kvadrate s potencialnimi 
vodnimi habitati velikega pupka in hribskega urha smo določili na podlagi vzorčnih mest. 

 
Ocena stanja ohranjenosti vrste 
Prvi člen Direktive o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS) podaja tri osnova merila, na podlagi katerih se 

ocenjuje »ugodno stanje ohranjenosti« živalske vrste: 
− če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot 

preživetja sposobna sestavina svojih naravnih habitatov (merilo populacijski trend), in 
− če se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi prihodnosti 

verjetno ne bo zmanjšalo (merilo območje razširjenosti), in 
− če obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev 

njenih populacij (merilo ohranjenost habitata). 

Pri ocenah stanja ohranjenosti po posameznih merilih so uporabljene naslednje kategorije: verjeten 
porast, verjetno stabilno, negotov trend, premalo podatkov za oceno trendov in verjeten upad. 

Ugodno stanje ohranjenosti vrste je po našem mnenju, če so vsa tri merila ocenjena kot pozitivna ali 
stabilna oz. je po strokovni oceni splošno stanje še vedno ugodno, ne glede na spremenljiv trend ali premalo 
število podatkov za oceno posameznih meril. 

Neugodno stanje ohranjenosti vrste je po našem mnenju, če se vsaj pri enem od meril pojavi negativna 
ocena, ne glede na to, ali sta ostali merili pozitivni. 
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3. REZULTATI 

3.1 Najdbe dvoživk 

V projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor smo registrirali šest taksonov dvoživk (Tabela 1): navadni 
močerad (Salamandra salamandra), planinski pupek (Ichthyosaura alpestris), navadna krastača (Bufo bufo), 
hribski urh (Bombina variegata) in sekulja (Rana temporaria) iz rodu rjavih žab ter osebke iz rodu zelenih žab 
(Pelophylax sp.). 

V Sloveniji živijo tri vrste iz rodu zelenih žab, debeloglavka (Pelophylax ridibundus), pisana žaba (P. 
lessonae) in njun križanec zelena žaba (P. kl. esculentus). Ločevanje vrst iz rodu zelenih žab je na terenu zelo 
težavno in zamudno, brez genetskih, morfoloških in bioakustičnih raziskav pa le redko zanesljivo. Zato smo 
za namene te študije zelene žabe obravnavali združeno kot takson rod zelenih žab (Pelophylax sp.). 

 
 

Tabela 1: Vrste dvoživk v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor, njihov naravovarstveni status in število najdišč. 

RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). V – ranljiva vrsta. 
UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007). 1 – Priloga 1 (poglavje A): živalske 

vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva 
habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov. 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z 
dne 22.07.1992) (Direktiva o habitatih). II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna 
ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati. 

Št. najdišč: število najdišč, kjer je vrsta prisotna (skupno število 64 najdišč); 
% najdišč: % najdišč, kjer je vrsta prisotna (skupno število 64 najdišč). 
 
Za namene te študije smo vse tri vrste zelenih žab obravnavali združeno kot takson rod zelenih žab (Pelophylax sp.). 
 

Vrsta RS UZŽV FFH Št. najdišč % najdišč 

navadni močerad (Salamandra salamandra) O 1  18 28,1 

planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) V 1, 2  7 10,9 

navadna krastača (Bufo bufo) V 1, 2  5 7,8 

hribski urh (Bombina variegata) V 1, 2 II, IV 45 70,3 

rod rjavih žab (Rana sp.)    5 7,8 

sekulja (Rana temporaria) V 1  7 10,9 

rod zelenih žab (Pelophylax sp.)    3 4,7 

pisana žaba (Pelophylax lessonae) V 1, 2 IV   
debeloglavka (Pelophylax ridibundus) V 1, 2    
pisana žaba (Pelophylax kl. esculentus) V 1, 2    

 
 
V raziskovanem območju smo v letih 2020 in 2021 pregledali 89 različnih lokalitet, na 64 (71,9 %) pa smo 

popisali dvoživke (Slika 4). Kar 42 lokalitet z dvoživkami (66,6 %) so bile različne luže (32) ali mlake (10). Ker 
so bili popisi ciljno namenjeni hribskemu urhu, ki ima specifične habitatne zahteve in najpogosteje poseljuje 
osončene začasne vodne habitate, je zato temu primerno večje tudi število najdišč (70,3 % najdišč) v 
primerjavi z drugimi vrstami dvoživk. 
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Slika 4: Najdišča dvoživk v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 

 
 
V nadaljevanju so natančneje predstavljeni rezultati popisov za ciljno vrsto hribski urh (Bombina variegata) 

projekta LIFE AMPHICON, ki jo varuje Direktiva o habitatih in je uvrščena na Prilogo II Direktive. Na Bohorju 
nismo registrirali drugih vrst dvoživk uvrščenih na Prilogo IV Direktive (Tabela 1). 
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3.2 Hribski urh (Bombina variegata) 

3.2.1 Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) 

Hribskega urha smo v letih 2020 in 2021 v raziskovanem območju popisali na 45 lokalitetah (Tabela 1, Slika 
5). Rezultati popisov kažejo, da je hribski urh v raziskovanem območju prisoten na manjšem številu lokalitet, 
ki pa so gručasto razporejene predvsem po severnem gozdnatem delu raziskovanega območja. 

 
 

 
Slika 5: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor v letih 2020–2021. 

 
 
Razmnoževanje v letih 2020–2021 smo z najdbo mrestov, paglavcev ali juvenilnih osebkov potrdili na 21 

najdiščih (46,7 % od 45) – na osmih od teh nismo zabeležili odraslih živali. Najdbe subadultnih živali potrjujejo 
razmnoževalni uspeh v mrestišču ali v neposredni bližini v preteklem oz. predpreteklem letu (2018–2019 oz. 
2019–2020), zato smo kot mrestišče opredelili tudi 10 najdišč, kjer so bili popisani samo subadultni osebki. 
Domnevamo, da se subadultne živali (ne le odrasle živali) vračajo na svoja izvorna mrestišča, kjer je voda 
stalna, saj je manj verjetno, da posamezni osebki zapustijo vode, kjer je nevarnost izsušitve nižja, kar daje 
prednost uspešnemu in stalnemu razmnoževanju (Tournier in sod. 2017). V zadnjih štirih letih so se tako urhi 
razmnoževali na dveh tretjinah znanih lokacij (31 mrestišč; 68,9 % od 45).  
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Rezultati popisov kažejo, da hribski urh živi v večjem delu raziskovanega območja, za njegovo prisotnost 
pa je bistvenega pomena gozd oz. bližina gozda (doline gozdnih potokov, vlažni in močvirni predeli v gozdu, 
močvirni travniki v bližini gozda) (Slika 6). To velja tudi za južni, bolj kmetijsko obdelan del projektnega 
območja, kjer je najpomembnejši vodotok potok Brzinski graben s pritoki, na pašnikih in travniških površinah 
pa najdemo tudi različne mlake. 

 
Posamezni osebki hribskih urhov se lahko selijo na velike razdalje – tudi 1 km in več (Gollmann & Gollmann 

2002, Maccallum et al. 1998, Sy & Grosse 1998; v Poboljšaj in sod. 2011), vendar je večina hribskih urhov 
zvesta enemu kraju (Gollmann & Gollmann 2002, Kapfberger 1984, Maccallum et al. 1998, Möller 1996, Jahn 
et al. 1996; v Poboljšaj in sod. 2011). 

 
V obdobju 2020–2021 smo popisali hribske urhe na 45 vodnih lokalitetah (od tega 31 mrestišč). Z analizo 

medsebojnih povezanosti vseh lokalitet na projektnem območju smo ugotovili, da so vse lokalitete povezane 
na razdalji največ 1.500 m na dveh podobmočjih (Slika 6), kar pa ne pomeni slabe povezljivosti habitatov v 
območju. Hriboviti svet projektnega območja Bohor je prepreden z gosto mrežo potokov, ki se stekajo v dva 
glavna vodotoka: Bistri graben (poteka v smeri zahod – vzhod proti reki Bistrici) in Brzinski potok (poteka v 
smeri sever – jug proti potoku Brestanica). Mreža potokov omogoča potencialne habitatne povezave, a jih 
zaradi omejenega obsega raziskav projektnega območja ne moremo natančneje opredeliti. Ocenjujemo tudi, 
da je velika verjetnost, da so v območju možne nove najdbe vrste. 

 
 

 
Slika 6: Povezanost vodnih lokalitet hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON 

Bohor. 
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V raziskovanem območju imajo vodni habitati hribskega urha različne vire vode (deževnica/snežnica, bližnji 
izvir ali potok), so različno veliki (večinoma do 10 m2) in različno globoki (večinoma plitvi, z manj kot 50 cm 
globine), nekateri se v razmnoževalnem obdobju izsušijo. So različnih oblik, večinoma s položnimi brežinami. 
Le redki so preraščeni z vodnim rastlinjem, je pa ponekod razvito obrežno močvirsko rastlinje. Nekateri so 
popolnoma osončeni, drugi popolnoma zasenčeni. Kar nekaj je mrestišč, drugi služijo kot prehranjevališča. 

 
Primarni habitat hribskega urha v raziskovanem območju so gozdnate doline potokov, vlažni in močvirni 

predeli v gozdovih ter izvirna in povirna območja na močvirnih travnikih. Največkrat pa smo ga zabeležili v 
sekundarnih habitatih – različnih kolesnicah na kolovozih in gozdnih vlakah na prisojnih legah. Drevesne 
krošnje tam niso sklenjene, kar omogoča pogosto osončenost luž, voda v njih pa se zato hitreje segreje (Slika 
7). V hribovitem svetu Bohorja je primerna temperatura vode za urha zelo pomembna. Naravne doline 
potokov v gozdovih strme in večinoma zelo osenčene ter posledično z nizkimi temperaturami tudi v poletnem 
času. Na podlagi tega ocenjujemo, da je glavni omejitveni faktor za pojavljanje urhov in uspešno 
razmnoževanje vrste najverjetneje pomanjkanje manjših kompleksov primerno osončenih vodnih habitatov, 
kjer bi živali imele na razpolago večje število občasnih voda z ustrezno osončenostjo in višjimi temperaturami, 
ki omogočajo ličinkam uspešen razvoj preden se izsušijo. V letih 2020–2021 je bilo zelo sušno obdobje, ki je 
dodatno izsušilo obstoječe vodne habitate na območju. Kljub temu, da je hribski urh prilagojen na 
razmnoževanje v občasnih vodah ocenjujemo, da so se vodne razmere za vrsto na območju v zadnjih letih 
občutno poslabšale. 

 
 

 
Slika 7: Vodni habitati hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor (foto: K. 

Poboljšaj in N. Rabuza).  
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V pasu do 250 m (in tudi v pasu do 500 m) od najdišč vrste je delež gozda v povprečju 80 % in je za ca 5 % 
višji od vrednosti, ki veljajo za celotno območje Natura 2000 Bohor (SI3000274) oz. projektno območje Bohor 
(za obe območji velja, da HT Gozdovi pokriva 74,1 % površin) (Slika 8). Če gozdu prištejemo še delež travišč 
in grmišč, je v pasu 250 m (in v pasu 500 m) od najdišč vrste v povprečju več kot tri četrtine površin 
primernega kopenskega habitata. 

 
 

 
Slika 8: Habitati v okolici potrjenih potrjenih najdišč hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE 

AMPHICON Bohor. 
Kategorije habitatov so izpeljane iz kartiranja habitatnih tipov območja Natura 2000 Bohor (Erjavec in sod. 2009). 

 
 

3.2.2 Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) 

Poznavanje razširjenosti hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON se je po raziskavah v letih 
2020 in 2021 izboljšalo. Prisotnost vrste smo potrdili v vseh štirih celicah velikosti 1 km × 1 km, kjer je bila 
znana predhodno in jo dodatno našli še v 13 novih – po doslej zbranih podatkih hribski urh torej živi v 17 
(80,6 %) od 21 pregledanih celic velikosti 1 km × 1 km (Slika 9). Pri tem izpostavljamo, da zaradi velikosti 
območja vsi kvadrati niso bili pregledani v ustreznem času za potrditev vrste, nove najdbe vrste v območju 
so tako še vedno pričakovane. 
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Slika 9: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 

 
 

3.2.3 Stanje populacije hribskega urha (Bombina variegata) 

Ocena relativne številčnosti odraslih živali 
 
V raziskovanem območju smo po posameznih območjih, ki združujejo najdišča na medsebojni razdalji do 

150 m, preverili, kje smo ob enkratnem popisu zabeležili največ odraslih živali (Tabela 2, Slika 10). Na najdiščih 
brez odraslih živali so bili najdeni mresti, ličinke ali mladi osebki hribskega urha (Slika 10). Razdalje med 
nekaterimi območji so relativno majhne (manj od 250 m), zato opaženo število urhov zaradi morebitnih 
premikov ni nujno minimalno število odraslih živali na posameznem območju. Vendar pa lahko kljub temu 
ocenimo, kje v raziskovanem območju so hribski urhi najbolj številčni in kje posledično dosegajo največje 
gostote. Nekaj hektarjev velika območja, v katerih ob enkratnem ogledu opazimo 10 ali več odraslih hribskih 
urhov, lahko opredelimo kot območja z visokimi gostotami hribskih urhov (Poboljšaj in sod. 2011) – naši 
rezultati kažejo na najmanj pet takšnih območij v severozahodnem delu projektnega območja Bohor (Tabela 
2, Slika 10) v dolinah potokov Bistri Graben, Brzinski graben in Studenčna, pri kmetiji Figel in vzhodno od hriba 
Oslica (Tabela 2, Slika 10). V vseh teh območjih so najdišča luže na ali ob kolovozu. Z najdbami mrestov, ličink 
in komaj preobraženih juvenilnih osebkov smo potrdili razmnoževanje v letih 2020 in 2021, z najdbami mladih 
subadultnih osebkov pa smo potrdili uspešno razmnoževanje tudi v dolini Studenčne v letu 2018 ali 2019 
(Slika 10). Med prostorsko bolj povezanimi območji (na razdalji do 500 m), ob upoštevanju najdišč s potrjenim 
razmnoževanjem vsaj enkrat v obdobju 2018–2021, še posebej izstopa severozahodni del projektnega 
območja okoli najvišjega vrha Oslica (Slika 10), kar pa pripisujemo boljši pregledanosti območja.  
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Tabela 2: Število odraslih hribskih urhov (Bombina variegata) v projektnem območju Bohor (SI3000214) po 
posameznih območjih v letu 2021. 

AD – maksimalno število odraslih živali zabeleženih ob enkratnem popisu v letu 2021. 
V tabeli so navedena le območja z najmanj 10 opaženimi odraslimi hribski urhi ob enkratnem popisu. 
Št. območja v tabeli ustreza številki območja na Slika 10. 
 

Območje Št. območja AD Mrestišče 

Dolina potoka Brzinski graben (Mrčna sela) 5 15  

Dolina potoka Studenčna (severno od vrha Vetrnik) 8 12 

ne (potrjeno 
razmnoževanje 
2018–2019 na 

lokaliteti v pasu 
do 500 m) 

Dolina potoka Bistri graben 13 15 2021 

 25 15 2021 

 26 40 2021 

Pri kmetiji Figel (Reštanj) 28 27 2021 

Vzhodno od hriba Oslica 17 11 2020 

 
 

 
Slika 10: Število odraslih hribskih urhov (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 
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Analiza je pokazala, da je na celotnem projektnem območju v letih 2020 in 2021 razpon od minimalnega 
do maksimalnega števila odraslih urhov med 0 in 40 osebkov na lokaliteti na dan. Za število odraslih v letu 
2020 je mediana 2 osebka in 0 osebkov v prvem kvartilu, za leto 2021 pa je mediana 3 osebki in 1 osebek v 
prvem kvartilu (Tabela 3). To spada med nizke vrednosti relativnih gostot hribskih urhov na lokaliteto, saj 
stoječe vode, v katerih ob enkratnem ogledu opazimo več kot štiri odrasle živali, lahko opredelimo kot vode 
z visokimi gostotami hribskih urhov (Poboljšaj in sod. 2011). Zato ocenjujemo, da se po sedaj znanih podatkih 
urhi na raziskovanem območju večinoma pojavljajo v nizkih gostotah, z višjimi gostotami hribskih urhov 
izstopa le območje okoli najvišjega vrha Oslica na severozahodnem delu projektnega območja (št. območja 
26; Tabela 2, Slika 10). 
 
Tabela 3: Primerjava mer srednjih vrednosti števila odraslih hribskih urhov (Bombina variegata) v letih 2020 in 2021 v 

projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 

 
 2020 2021 
Minimalna vrednost  0 0 
1. kvartil Q1 0 1 
2. kvartil Q2 (mediana) 2 3 
3. kvartil Q3 4,25 8 
Maksimalna vrednost 8 40 

 
 
Ocenjujemo, da je število lokacij hribskega urha v projektnem območju Bohor več, kot kažejo naši rezultati, 

saj bi zaradi težko dostopnega hribovitega terena za bolj natančen pregled območja potrebovali še veliko več 
časa, kar pa ni bilo predvideno v okviru projekta. 

 
Sobivanje z drugimi vrstami dvoživk 
Na najdiščih hribskega urha smo v letih 2020 in 2021 zabeležili vseh pet zabeleženih drugih vrst dvoživk v 

območju (Tabela 1), vendar le na manjšem številu lokalitet (12 lokalitet, ca 26,7 % najdišč hribskega urha). 
Največkrat so bili opaženi navadni močerad (Salamandra salamandra) (6 lokalitet, 13,3 %) ter planinski pupek 
(Ichthyosaura alpestris) in sekulja (Rana temporaria) (po 5 lokalitet, 11,1 %), ki so tudi vrste, ki jih najdemo v 
podobnih vodnih habitatih kot hribske urhe. 

 
Ocena stanja populacije in ocena stanja ohranjenosti vrste 
Podobno kot za opredelitev ugodnega ohranitvenega stanja velikega pupka v območju Natura 2000 (Briggs 

& Rannap 2006) je tudi za hribskega urha treba upoštevati več dejavnikov (Schnitter in sod. 2006), od katerih 
so najpomembnejši gostota odraslih osebkov na mrestiščih, kvaliteta habitata, efektivna velikost populacije 
in metapopulacijska struktura območja (število stoječih voda – mrestišč, razdalje med njimi). Merila za oceno 
ugodnega ohranitvenega stanja na nekem območju se razlikujejo tudi glede na to, ali opisujemo stanje za 
posamezno izolirano populacijo ali gre za območje z metapopulacijsko strukturo. Glede na naše rezultate 
predpostavljamo, da je projektno območje LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Bohor (SI3000274) 
območje z metapopulacijo hribskega urha. 

Po oceni je efektivna velikost populacije (število živali, ki dejansko prispevajo k nastanku naslednje 
generacije) nižinskega urha (Bombina bombina), ki ima podobno življenjsko dobo kot hribski urh, najmanj 
500 živali, kar po izračunih pomeni, da mora populacija šteti najmanj 2.000 odraslih živali (Fog in sod. 2011). 
V primeru, ko je več subpopulacij hribskih urhov z manj kot 2.000 odraslimi osebki še medsebojno povezanih 
(razdalja med njimi 0,5–1 km), ti tvorijo eno metapopulacijo. Iz tega sledi, da lahko posamezna subpopulacija 
šteje tudi manj kot 2.000 osebkov, saj mreža npr. 20-tih subpopulacij s povprečno 100 odraslimi živalmi lahko 
tvori metapopulacijo z 2.000 odraslimi (prirejeno po Briggs & Rannap 2006). 
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Definicija ugodnega ohranitvenega stanja metapopulacije hribskega urha (prirejeno po Schnitter in sod. 
2006; v grobem lahko priredimo tudi po definiciji ugodnega ohranitvenega stanja metapopulacije velikega 
pupka, Briggs & Rannap 2006): 
− vsaka subpopulacija ima stabilni razmnoževalni uspeh (vsakoletni) v najmanj treh mrestiščih, 
− mrestišča so brez rib in imajo položne brežine, plitvine (do 30 cm globine vode) pokrivajo vsaj 70 % 

površine stoječe vode, nizko obrežno rastlinje (visoko manj kot 1 m) je na bregovih prisotno na več kot 
25 %, najmanj 50 % površine vode mora biti brez vodnega rastlinja (kadar v bližini ni drugih mrestišč), 

− vsaka subpopulacija ima na razpolago dovolj primernih habitatov (razmnoževalni in prehranjevalni vodni 
habitati, prehranjevalni kopenski habitati in prezimovališča), 

− razdalja med dvema subpopulacijama je okoli 500 m, a ne več kot 1 km, 
− selitveni koridorji med subpopulacijami so omogočeni – z vzpostavitvijo ali ohranitvijo stoječih voda brez 

rib ter z vzdrževanjem primernih kopenskih habitatov, 
− okoli stoječih voda v bližini njivskih površin je najmanj petmetrski varovalni pas, kjer ni nobene kmetijske 

pridelave (ni gnojenja in dodajanja fitofarmacevtskih sredstev). 

V raziskovanem območju smo s precejšnjim lovnim naporom zabeležili kar nekaj najdišč hribskega urha, 
prav tako tudi njegovih mrestišč (Slika 11). Dobljene vrednosti posameznih kriterijev (P, Pb, Pba; Tabela 4), ki 
so uporabne kot izhodiščno stanje za raziskave v prihodnje, pričajo o relativno slabem trenutnem stanju 
populacije hribskega urha v raziskovanem območju. Izračunali smo jih na podlagi zasedenosti kvadratov 
velikosti 1 km × 1 km, saj je naša ocena, da nam v raziskovanem območju kvadrati podajo boljšo oceno o 
razporejenosti hribskega urha kot točkovna najdišča (Poboljšaj 2021). To pa zaradi različnih tipov vodnih 
habitatov (ne gre le za stoječe vode), spremenljivega obsega vodnih površin in tudi neposredne bližine 
posameznih voda, ki jo živali zelo verjetno redno premagujejo. Kot razmnoževalni uspeh posameznega leta 
raziskave smo upoštevali najdbe paglavcev in juvenilnih osebkov, kot razmnoževalni uspeh zadnjih treh let 
pa najdbe paglavcev, juvenilnih in subadultnih osebkov. V vseh 21 kvadratih, kjer smo vzorčili na 
raziskovanem območju, se nahajajo potencialni vodni habitati hribskega urha. 

 
 

Tabela 4: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 

 
Kriterij Ocena Komentar 

P – število (delež) kvadratov, ki jih zaseda 
vrsta na pregledanem območju; 

17 kvadratov (80,95 %) od 21 
kvadratov 

Kvadrati (1 km × 1 km) nam podajo dobro 
oceno o razporejenosti znanih najdišč vrste, 
saj je zaradi goste mreže vodotokov in 
kolovozov z lužami najdišča težko in manj 
smiselno točkovno opredeljevati. 
Raziskovano območje je razdeljeno na 21 
kvadratov, ki so vsi potencialno primerni 
habitati za hribskega urha in kjer smo v letih 
2020–2021 v ustreznem obdobju pregledali 
vodne habitate. 

Pb – delež vseh pregledanih kvadratov, ki 
imajo tudi razmnoževalni uspeh; 

14 kvadratov (66,67 %) od 21 
kvadratov 

Število kvadratov, v katerih smo v vodnih 
habitatih zabeležili ličinke ali mlade osebke 
hribskega urha (razmnoževalni uspeh). 

Pba – delež kvadratov, v katerih so bili 
zabeleženi odrasli osebki in ki imajo 
razmnoževalni uspeh. 

81,25 % Odrasli hribski urhi so bili zabeleženi v 16 
kvadratih, v 13 od teh so bile najdene ličinke 
ali mladi osebki. 
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Slika 11: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor. 

 
 
Stanje ohranjenosti hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON ob upoštevanju zgornjih 

kriterijev ocenjujemo kot neugodno. Vsaj dve merili, na podlagi katerih se ocenjuje »ugodno stanje 
ohranjenosti« živalske vrste po prvem členu Direktive o habitatih, namreč kažeta na verjeten upad: 

 
a) Populacijski trend 
Za oceno populacijskega trenda vrste v območju ni na voljo dovolj podatkov. Že na podlagi recentnih 

raziskav pa je jasno, da zaradi nestalnih vodnih razmer (izsušitve mrestišč) ni stabilnega (vsako leto) 
razmnoževalnega uspeha, ki je bil v letih 2020–2021 ocenjen na ca 66 % (ocena Pb; Tabela 4). Na podlagi tega 
ocenjujemo, da lahko šele monitoring skozi daljše časovno obdobje pokaže, kakšni so trendi populacije na 
Bohorju zaradi nestalnih vodnih razmer. Hribski urh sicer spada med bolj dolgožive vrste dvoživk, zato ima 
enoletni izpad razmnoževalnega uspeha dolgoročno manjši vpliv, a zaporedni večletni izpadi so lahko kritični.  

Na podlagi skupno zabeleženih 259 odraslih in mladih živali v popisih v letih 2020–2021, tudi ni mogoče 
oceniti ali metapopulacija hribskega urha v obravnavanem območju dosega velikost efektivne populacije. 

 
b) Območje razširjenosti 
Glavna omejitev za razširjenost hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON Bohor je 

razpoložljivost primernih potencialnih vodnih habitatov. Vrsta se pojavlja v ca 81 % kvadratov (Tabela 4), kar 
je za hribskega urha na podlagi izkušenj z drugih območij v Sloveniji verjetno stabilno stanje. 
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Naravno območje razširjenosti vrste se najverjetneje ne zmanjšuje, kljub temu, da za zanesljivo oceno 
trenda nimamo dovolj podatkov. Vendar pa je treba to merilo skrbno spremljati v prihodnje, saj je opazno 
zmanjševanje števila ustreznih vodnih habitatov v območju. 

 
c) Ohranjenost habitata 
Omejujoč dejavnik za dolgoročno ohranitev metapopulacije hribskega urha v območju je razpoložljivost 

primernih mrestišč, kjer se voda zadrži dovolj dolgo, da v njih poteka razmnoževanje in da se paglavci lahko 
uspešno preobrazijo. Hladne in senčne strme doline potokov v gozdovih niso optimalni habitat za vrsto, zato 
jo pogosto najdemo na kolovozih na pobočjih, kjer se krošnje dreves dovolj razklenejo, da skoznje posije 
sonce in so temperature vode višje. Opazno je prehitro izsuševanje vodnih habitatov v območju, slabša je 
kvaliteta vode (intenzivno obdelovanje kmetijskih površin). 

Kopenski habitat hribskega urha v območju še omogoča ohranitev povezav med mrestišči, vendar se zaradi 
intenzivacije kmetijske rabe izven gozda slabša kvaliteta travniških površin (intenzivni pašniki in travniki). 
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4. USMERITVE ZA PRIPRAVO VARSTVENIH UKREPOV 

4.1 Dejavniki ogrožanja 

V času raziskav v letih 2020 in 2021 smo zaznali naslednje grožnje, ki zelo verjetno vplivajo na stanje ciljnih 
vrst v projektnem območju LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Bohor (SI3000274): 

− pomanjkanje vode in primernih vodnih habitatov, 
− intenzifikacija kmetijske rabe. 

Pomanjkanje vode na Bohorju je pomembna direktna grožnja vsem vrstam dvoživk. Kljub temu, da je 
hribovito območje zelo vodnato s potoki, pa v njihovih hladnih in senčnih dolinah primanjkuje primernih 
osončenih mest z večjimi lužami ali mlakami. Z regulacijo potokov prihaja do nepovratnega uničenja struktur 
v mokrotnih delih dolin potokov, kjer je omogočeno zadrževanje in razlivanje vode. 

V času raziskave je bilo ugotovljeno, da se številna mrestišča, predvsem pa tista v kolovozih presušijo 
prehitro, pred končano preobrazbo ličink dvoživk. Posledica tega je slabši razmnoževalni uspeh, več 
zaporednih let z manjšim razmnoževalnim uspehom pa ima negativen vpliv na številčnost populacij dvoživk. 
Ocenjujemo, da se v zelo sušnih letih lahko zgodi izpad velikega dela razmnoževalnega uspeha na 
posameznem območju za tisto leto. 

Na Bohorju je na podlagi opažanj s terena prisotno predvsem onesnaževanje potokov z gnojili in 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se vanje scejajo s sosednjih kmetijskih površin, tudi odpadne vode iz kmetij. 
Še posebej je to opazno na odprtih kmetijskih površinah naselja Vetrnik in na južnem delu projektnega 
območja, ki je tudi bolj urbanizirano. 

 
Dvoživke so v svetovnem merilu ogrožene zaradi glivičnih in virusnih bolezni dvoživk, ki na nekaterih 

območjih povzročajo celo lokalna izumrtja. V času opravljanja raziskave na preučevanem območju nismo 
zaznali znakov prisotnosti bolezni, a predstavljajo potencialno grožnjo. 

 

4.2 Varstvene usmeritve 

Boljše stanje populacij hribskega urha, kot tudi drugih vrst dvoživk, lahko dosežemo z obnovo obstoječih 
ali z vzpostavitvijo novih vodnih in kopenskih habitatov. Poleg tega se bo kvaliteta njihovega življenjskega 
prostora ohranjala, če se bodo ohranjale (oz. izboljšala, če se bodo vzpostavljale) ustrezne povezave med 
vodnimi in kopenskimi habitati – to z drugimi besedami pomeni, da je za primerno življenjsko okolje hribskega 
urha nujen preplet različnih vodnih (luže, mlake, potoki) in kopenskih habitatov (travišča, mejice in grmišča, 
gozdovi). 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene varstvene usmeritve za ciljne vrste dvoživk na projektnem 
območju LIFE AMPHICON. Načrt za vzpostavitev vodnih in izboljšanje stanja kopenskih habitatov dvoživk na 
območju Bohorja v projektu LIFE AMPHICON je pripravljen v ločenem dokumentu. 

 
V primerni razdalji okoli obstoječih najdišč je treba povečati število ustreznih vodnih habitatov, ki jih 

obkrožajo ekstenzivne površine kopenskih habitatov dobre kvalitete in strukture. Glavni namen vzpostavitve 
novih mlak je okrepiti številčnost ciljnih vrst in izboljšati populacijsko dinamiko v območju. Povečanje števila 
primernih vodnih habitatov bo namreč izboljšalo razmnoževalni uspeh ter redno naseljevanje in odseljevanje 
osebkov na posameznih lokacijah. Tako se bo izboljšala povezanost subpopulacij, verjetnost preživetja 
odraslih osebkov, starostna struktura in vitalnost populacije.  
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Zmanjšanje vnosa gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (Kuzmin in sod. 2009, Wagner in sod. 2014) na 
kmetijske površine, ki mejijo neposredno na mrestišča hribskega urha, bo pozitivno vplivalo na kakovost 
vodnih habitatov in posledično na ugodnejše stanje vrste. Predlagamo njihovo zmanjšano uporabo na 
zemljiščih v neposredni bližini načrtovanih novih mlak oz. intenzivno obdelovane površine spremeniti v 
ekstenzivno obdelovane površine. Vzpostavi naj se varovalni pas vsaj 10 m okoli mlak, v katerem naj se ne 
gnoji in uporablja fitofarmacevtskih sredstev. 

Priporočamo tudi čimprejšnjo ureditev sistema odvajanja odpadnih voda iz kmetij, zaselkov in vasi. 
Neočiščene odpadne vode, ki se stekajo v vodne habitate, so velik vir hranil za mikroorganizme in alge, ki se 
zato prekomerno namnožijo, v vodi porabijo ves ali večino razpoložljivega kisika in ustvarjajo nevarne toksine 
– te razmere pa niso primerne za uspešen razvoj dvoživk. 

 
Vzpostavitev in obnova vodnih habitatov 
Ena od najpomembnejših prepoznanih groženj na projektnem območju, ki vodi v slab razmnoževalni 

uspeh, je pomanjkanje primernih mrestišč. Zato se naj se na območju izboljšajo obstoječa mrestišča ali pa se 
vzpostavijo dodatna nova. Pomembno je, da bodo mrestišča na bolj osončenih mestih, kjer se bo tudi v sušnih 
razmerah dovolj dolgo v razmnoževalni sezoni zadržala vodo, da bo prišlo do uspešne preobrazbe dvoživk. 

 
Usmeritve za ureditev mrestišč, primernih za dvoživke (splošno): 
Je vodno telo, ki je primerno veliko in kjer so območja z različnimi globinami vode, saj imajo posamezne 

vrste različne ekološke zahteve za mrestenje: 
− ima globlji del (več kot 60 cm vode v najbolj sušnem obdobju leta), ki deluje kot zavetje v sušnem 

ali hladnem delu leta, ter plitvi in osončen del, kjer se voda hitreje ogreje, in omogoča hitrejšo rast 
in razvoj; 

− je primerno zaraščeno in obraščeno z vegetacijo, kamor dvoživke odlagajo mreste, kjer se skrivajo 
ličinke in odrasle dvoživke in kjer te najdejo hrano; 

− ima v okolici pester mozaik kopenskih habitatov, saj se večina dvoživk v vodah samo pari in odlaga 
jajca ter nato vrne v primerne kopenske življenjske prostore (gozd, mejice, ekstenzivni travnik); 

− je s koridorji primernih kopenskih habitatov povezano z drugimi vodnimi habitati; 
− ima lastni vir vode, da se ne izsuši v poletnih mesecih oz. je stalno v stiku s talno vodo; 
− ima položne brežine in razgibano obrežje; 
− je brez plenilskih rib, ki se hranijo s paglavci, mrestom ali z vegetacijo, na kateri je pritrjen mrest. 

 
Usmeritve za ureditev mrestišč, primernih za hribskega urha: 

− velikost: več manjših voda (do 50 m2); 
− stalnost vode: od aprila do avgusta, lahko nestalna, a v intervalih, ki omogočajo uspešno 

preobrazbo (40–70 dni); 
− oblika: plitvi jarki, luže/mlake s položnimi brežinami; 
− globina: 30 cm; 
− druge ključne lastnosti: osončenost, nekaj vodne vegetacije, brez plenilskih vrst rib, okoli mrestišč 

vzpostavljen varovalni pas izvzet iz kmetijske rabe (intenzivna paša, gnojenje). 

Nova mrestišča naj bodo načrtovana tako, da ne bodo imela vtoka ali iztoka iz tekočih voda z ribami. 
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5. PRIPOROČILA ZA SPREMLJANJE STANJA USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV 

Takoj po zaključku vzpostavitve in obnove vodnih habitatov (akcija C.1) je v projektu LIFE AMPHICON v 
sklopu akcije D.1 Monitoring uspeha projektnih akcij načrtovano tudi spremljanje uspešnosti izvedenih 
ukrepov, ki bo ovrednoteno na podlagi izboljšanja stanja ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk na projektnem 
območju. 

Metode dela bodo usklajene med partnerji projekta. Metode, cilji in kazalniki spremljanja bodo za vsako 
projektno območje natančno opisani v zaključnem poročilu monitoringa. Kazalniki, ki jih je treba spremljati, 
bodo enaki kot v raziskavi izhodiščnega stanja. Glavna kazalnika bosta: 

− ocena relativne številčnosti hribskega urha v projektnem območju; 
− ocena stanja populacije in ocena stanja ohranjenosti vrste. 

Ocena stanja populacije in ocena stanja ohranjenosti vrste na projektnem območju bo vključevala enaka 
merila kot so v opisu izhodiščnega stanja: populacijski trend, območje razširjenosti, ohranjenost habitata. 
Izrednega pomena bo monitoring razmnoževalnega uspeha in populacijske dinamike ciljnih vrst, kar bomo 
spremljali vsako sezono po izvedbi ukrepov (predvidoma med leti 2023 in 2026). 

Najpomembnejše bo sprotno ugotavljanje ali je naselitev in razmnoževanje hribskega urha v obnovljenih 
vodnih habitatih uspešno (razvoj od jajca do preobrazbe), kar bo omogočilo tudi sprotno podrobno 
prilagajanje izvedenih ukrepov za dosego varstvenih ciljev. Vsako leto je bistvenega pomena tudi ocena 
kakovosti oz. razvoja obnovljenih habitatov in ocena možnih groženj za ciljne vrste. 
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