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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 and fragmentation of habitat complexes pose a serious threat to 
amphibians. The project will mitigate this within the project area Jovsi by creating or restoring core 
amphibian habitats for the target species Bombina bombina, Bombina variegata and Triturus carnifex as well 
as population reinforcement. KP and CKFF conducted the preoperational study for amphibians in the project 
area Jovsi and the wider area of Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). The main aim of the study was to 
estimate the population status and special habitat requirements of the target species in the area and to 
provide the best possible information to design the Workplan for conservation actions (C.1, C.2 and C.3 
action). 

 
Methods used were based on a national monitoring scheme (Cipot et al. 2011, 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 February and August in the year 
2020 and between February and July in the year 2021. Altogether 204 sampling sites were surveyed in two 
years. 

 
Out of 12 amphibian taxons living in Natura 2000 area Dobrava–Jovsi, 11 were recorded during fieldwork: 

Salamandra salamandra, Triturus carnifex, Lissotriton vulgaris, Ichthyosaura alpestris, Bombina variegata, 
Bufo bufo, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana arvalis, Rana temporaria and Pelophylax sp.. During the 
intensive two-year survey the presence of Bombina bombina was not confirmed in Natura 2000 area 
Dobrava–Jovsi and we can conclude that has gone extinct. In the expanded search in 2021 for genus Bombina 
we confirmed the presence of Bombina variegata and hybrids Bombina bombina × variegata in the forested 
area of Dobrava. Additionally, the results showed that the population of Triturus carnifex is very small, 
isolated and on the edge of extinction so population reinforcement will be performed for this species (C.3). 
In the eight known sites in Natura 2000 area we found very low number of specimens, only two adults and 
approximately 100 eggs and 10 larvae. In the project area Jovsi all Triturus carnifex sites have the maximum 
distance up to 1.500 m and the sites in the northern part of the Natura 2000 Dobrava–Jovsi have the 
maximum distance up to 1.000 m. The two are geographically separated by a small hill with the settlements 
Jereslavec and Rakovec, and the closest sites are connected at a maximum distance of 2.000 m. 

 
The population status of the Triturus carnifex was assessed as unfavourable. The limiting factor are 

breeding sites, where we noticed drying up too early or the complete absence of water for successful 
reproduction and larval metamorphose. The distance between the only two breeding sites within the Natura 
2000 Dobrava–Jovsi, where water retained until the end of the metamorphosis of the Triturus carnifex larvae, 
is approximately 3.000 m. The main threats are lack of suitable water habitats and poor water quality due to 
intensive agricultural landuse around known sites. 

 
We proposed the conservation guidelines for improving the Triturus carnifex population in the Jovsi area 

as the basis for the separate documents »Population Reinforcement Plan for Italian crested newt (Triturus 
carnifex) in Jovsi« and »Workplan for creation and restoration water and terrestrial habitat in Jovsi«. 
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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 populacij ciljnih vrst dvoživk na projektnem območju Natura 2000 Dobrava–
Jovsi v akciji A.1 Popis izhodiščnega stanja vrst in načrt varstvenih ukrepov za projektna območja. 

 
Javni zavod Kozjanski park (KP) in Center za kartografijo favne in flore (CKFF) sta v letih 2020 in 2021 

popisovala izhodiščno stanje ciljnih vrst dvoživk v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi. Ciljne vrste so nižinski 
urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), ki so tudi 
kvalifikacijske vrste za območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). Hkrati smo beležili tudi podatke o 
dvoživkah iz Priloge IV Direktive o habitatih in sicer rosnice (Rana dalmatina), plavčka (Rana arvalis), zelene 
rege (Hyla arborea) ter drugih vrstah dvoživk. 

 
Na osnovi inventarizacije mrestišč, podatkov o razširjenosti in številčnosti vrst, selitvenih poti, ter analize 

vodnih in kopenskih habitatov smo opredelili izhodiščno stanje populacij ciljnih vrst in njihove specifične 
habitatne zahteve, na osnovi katerih so zasnovani konkretni varstveni ukrepi na terenu (akcija B.1 Nakup 
zemljišč, akcija C.1 Vzpostavitev in obnova vodnih habitatov, C.2 Izboljšanje stanja kopenskih habitatov in C.3 
Krepitev populacij). 

 
 

1.1  Splošna biologija dvoživk 

Dvoživke del leta preživijo v vodi, del leta pa na kopnem. Njihova telesna temperatura je popolnoma 
odvisna od temperature okolja. Imajo tanko in golo kožo brez lusk, s številnimi sluznimi in strupnimi žlezami. 
Odrasle dvoživke dihajo s preprostimi pljuči in deloma tudi skozi kožo, ki mora biti vlažna, zato se večinoma 
zadržujejo v vodi ali vsaj v vlažnih kopenskih okoljih. 

 
Pri nas živita dva redova dvoživk: repate dvoživke (Caudata) ter brezrepe dvoživke (Anura). Odrasle repate 

dvoživke imajo rep, dolžini sprednjih in zadnjih nog sta dokaj enaki. Odrasle brezrepe dvoživke nimajo repa, 
zadnje noge so občutno daljše od sprednjih. Skupini se razlikujeta tudi po različnem poteku razvoja (po načinu 
parjenja, oploditve, odlaganja jajc in preobrazbi). Za brezrepe dvoživke je značilna zunanja oploditev – poteka 
izven telesa – v vodi. V obdobju parjenja samec oprime samico v tesen paritveni objem (ampleksus) in ko 
samica odlaga jajca v vodo, jih samec sproti oplaja. Tako odložen skupek jajc imenujemo mrest, njegova oblika 
pa je vrstno značilna. Ličinke brezrepih dvoživk – paglavci – dihajo s škrgami, ki so sprva zunanje, v nekaj dneh 
pa jih preraste kožna guba in na zunaj več niso vidne. Parjenje repatih dvoživk lahko poteka v vodi ali na 
kopnem, oploditev pa je pri vseh notranja, v telesu samice. Samec odloži skupek semenčic v želatinasti kapsuli 
(spermatofor), ki ga samica pobere v kloako. Po oploditvi samice pupkov odlagajo jajca tako, da vsakega 
posebej ovijejo v list vodne rastline. Iz jajc se po nekaj tednih razvijejo ličinke, ki so sicer podobne odraslim 
osebkom, vendar dihajo z zunanjimi škrgami. Močeradi so izjema med dvoživkami, saj jajc ne odlagajo v vodo. 
Razvoj ličink delno ali povsem poteka v samičinem telesu, ki nato v vodo odloži že razvite ličinke. (povzeto po 
Poboljšaj in sod. 2019) 
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Življenjski prostor dvoživk 
 
V svojem letnem življenjskem ciklu so dvoživke vezane na vodna in kopenska bivališča – mrestišča, poletna 

bivališča in prezimovališča – ki predstavljajo enakovredne dele njihovega življenjskega prostora. 
Na mrestiščih poteka parjenje večine pri nas živečih vrst dvoživk, odlaganje jajc ali ličink in njihov razvoj do 

mladega osebka. Posamezne vrste dvoživk za mrestišča uporabljajo zelo različne tipe habitatov. Mrestišča so 
lahko večje ali manjše stoječe vode, mlake, potoki, jarki, luže ipd. 

Odrasle dvoživke se po parjenju in odlaganju mrestov iz mrestišč napotijo v poletna bivališča, kjer preživijo 
preostali aktivni del leta. Gre za različne tipe večinoma kopenskih habitatov, kjer se prehranjujejo in 
pripravljajo na zimo. Po preobrazbi se odraslim v poletnih bivališčih pridružijo tudi mladi osebki. V 
prezimovališčih dvoživke v neaktivnem stanju preživijo neugodne zimske razmere. Prezimujejo praviloma v 
listnatih oziroma mešanih gozdovih, kjer je dovolj primernih skrivališč (pod kamenjem, lubjem, v luknjah v 
tleh ipd.) in so dovolj ugodni pogoji za preživetje zime. Nekatere vrste dvoživk (sekulja (Rana temporaria), 
zelene žabe (Pelophylax sp.)) nemalokrat prezimujejo tudi v vodi. Ob otoplitvah lahko zimsko mirovanje tudi 
večkrat prekinejo, vendar se ob ponovni ohladitvi spet vrnejo v neaktivno stanje. Praviloma se med 
prezimovanjem dvoživke ne prehranjujejo. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2019) 

 
Letne selitve dvoživk 
 
Med mrestišči in kopenskimi bivališči se dvoživke selijo po ustaljenih poteh, potek selitev pa je vrstno 

značilen. Nanj vplivata fiziološka pripravljenost živali na selitev (npr. pripravljenost osebkov na 
razmnoževanje, prezimovanje) in vremenske razmere. Te vplivajo predvsem na časovni potek selitve: kdaj se 
bo selitev dejansko začela in koliko časa bo trajala. Spomladanska selitev spolno zrelih osebkov iste populacije 
k skupnemu mrestišču lahko traja ob primernih vremenskih razmerah le nekaj dni, lahko pa je zaradi 
nenadnega znižanja temperatur ali suše tudi večkrat prekinjena. Časovnega obdobja selitve osebkov 
posameznih vrst ni mogoče natančno opredeliti, saj se potek selitve med leti razlikuje glede na vremenske 
razmere. Pri tem je treba vedeti, da gibanja dvoživk potekajo ves aktivni del leta, razlikujejo se le po 
množičnosti pojavljanja osebkov. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2019) 

 
Najbolj opazna je spomladanska selitev k mrestiščem, saj se osebki nekaterih vrst skoraj istočasno 

odpravijo na pot. Po parjenju, ki pri različnih vrstah traja različno dolgo, se odrasle živali napotijo nazaj na 
kopno, v poletna bivališča, kjer preživijo preostali aktivni del leta. Tu se hranijo in kopičijo zaloge. Jeseni se 
odpravijo v zimska bivališča, kjer v neaktivnem – otrplem stanju preživijo neugodne zimske mesece. Poletna 
in jesenska selitev odraslih živali ne potekata tako množično in v isti smeri kot pomladanska selitev, temveč 
bolj razpršeno in v različnih časovnih obdobjih, kar je odvisno od posameznega osebka. Zelo pomembna je 
tudi razpršitev preobraženih mladostnih osebkov iz mrestišč v iskanju primernih prezimovališč. (povzeto po 
Poboljšaj in sod. 2019) 

 
V nasprotju s selitvami so razširjanja dvoživk opredeljena kot stalni pojav. Premikanja na dolge razdalje 

med habitatnimi krpami so bistvena za ohranjanje populacijske dinamike in genetsko izmenjavo med 
populacijami. V primeru mrestišč to pomeni, da se dvoživke med njimi stalno premikajo, pri čemer ločimo 
premikanje odraslih in mladih osebkov. Zelo pomembna je razpršitev preobraženih mladih osebkov iz 
mrestišč v iskanju primernih prehranjevališč in kasneje prezimovališč, saj ponavadi potekajo na daljših 
razdaljah kot pri odraslih osebkih. Vse te neusmerjene (v različne smeri) in neusklajene (ob različnem času) 
premike posameznih osebkov uvrščamo v t. i. razširjanja. (povzeto po Matos in sod. 2019 in Poboljšaj in sod. 
2019) 
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Razdalje, na katerih se dvoživke selijo, so vrstno specifične (Slika 1). Nekatere vrste med bivališči prehodijo 
le nekaj sto metrov, druge se lahko selijo tudi več kilometrov. Najdlje se selijo navadna krastača (Bufo bufo) 
in rjave žabe – rosnica (Rana dalmatina) in sekulja, sledijo jim veliki pupek (Triturus carnifex), zelena rega 
(Hyla arborea), hribski urh (Bombina variegata), navadni pupek (Lissotriton vulgaris) in planinski pupek 
(Ichthyosaura alpestris) ter navadni močerad (Salamandra salamandra). Zelene žabe, imajo večinoma letna 
in zimska prebivališča v bližini svojih mrestišč. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2019) 

 
 

 
Slika 1: Povprečne selitvene razdalje slovenskih vrst dvoživk (Poboljšaj in sod. 2019). 
 
 

1.2  Veliki pupek (Triturus carnifex) 

Veliki pupek je z 10 do 18 cm dolžine največja vrsta pupkov v Evropi. Največji osebki dosegajo celo 25 cm. 
Ima bočno sploščen rep in neizrazite, komaj vidne zaušesne žleze na zatilju. Trebuh je rumeno-oranžen z 
značilnim vzorcem nepravilno oblikovanih pik (Slika 2). Edini izmed pupkov ima temno grlo s številnimi 
drobnimi belimi pikami. Značilna spolna dvoličnost se v obdobju parjenja kaže predvsem v hrbtnem delu 
telesa. Takrat imajo samci značilen kožnat, visok in izrazito nazobčan hrbtni greben. Od repa, ki ima v tem 
času srebrno-belo progo, ga loči izrazita zajeda. Samice in mladi osebki nimajo hrbtnega grebena, pogosto pa 
imajo vzdolž hrbta neprekinjeno rumeno črto. Značilni trebušni vzorec je "prstni odtis" posameznega osebka, 
po katerem ga lahko vedno prepoznamo. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
V Sloveniji je veliki pupek splošno razširjen, od nižin do 1.500 m n.m.v., 75 % točnih najdišč je pod 

500 m n.m.v.. Vrsta je vezana na območja, kjer je zadostna gostota primernih voda in ustrezen kopenski 
habitat, ki zajema travišča, grmišča in mejice z veliko skrivališči (pod odpadlim lesom, kamni ipd.). Tipični 
habitati velikega pupka v severni Italiji so podobni habitatom severnega velikega pupka (Triturus cristatus) iz 
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Srednje Evrope. Gre za večje, globlje vode z bujno vodno vegetacijo. Mrestišča so večinoma raznolike stalne 
ali začasne stoječe vode, z obilo vodne vegetacije in brez rib. Pogosto ga najdemo tudi v antropogenih 
habitatih, kot so npr. kamniti vodnjaki, cisterne in korita za vodo, mlake v kamnolomih in peskokopih, kali in 
mlake za napajanje živine, požarne mlake. V osrednji in južni Italiji so vodna telesa umetnega nastanka najbolj 
pogost vodni habitat velikega pupka in podobno je tudi v zahodni Sloveniji. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
 

 
Slika 2: Veliki pupek (Triturus carnifex) (foto: K. Poboljšaj, T. Osovnikar). 
 
 
Veliki pupki dve tretjini svojega življenja preživijo na kopnem, kjer ponavadi tudi prezimujejo. Na mrestišča 

prihajajo konec februarja ali v začetku marca. Tu se načeloma zadržujejo do tri mesece – med glavnino 
parjenja, nekje do junija. V obdobju parjenja si samci prisvojijo začasen teritorij, kjer se postavljajo pred 
drugimi samci in pred samico. Veliki pupki so bolj aktivni ponoči, odrasli osebki pa se bolj pogosto kot ostale 
vrste pupkov zadržujejo v osrednjih, z vodnimi makrofiti zaraščenih delih mlak, večinoma na dnu vode. Na 
površino hodijo le po zrak in se nato hitro vrnejo nazaj na dno. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
Samica začne odlagati jajca od dva do tri tedne po prihodu na mrestišče. Po oploditvi odloži okoli 200 

ovalnih jajc, ki jih vsakega posebej ovije v liste plavajočih ali potopljenih vodnih rastlin, kar znese od 15 do 16 
ur odlaganja jajc za posamezno samico v sezoni. Obdobje odlaganja lahko traja od nekaj tednov do treh 
mesecev. Jajca velikega pupka se po videzu razlikujejo od jajc navadnega in planinskega pupka. Približno 
2 mm velik zarodek velikega pupka je bele do svetlo rumene barve, obdaja ga ovalni prozorni želatinasti 
zunanji ovoj s premerom od 4,5 do 6 mm. Zarodek navadnega ali planinskega pupka je manjši in rjavkaste ali 
umazano bele barve s prozornim ovalnim želatinastim ovojem premera 3 mm. Ličinke se večinoma izležejo v 
mesecu maju. Za razliko od odraslih osebkov in ličink navadnega in planinskega pupka, ličinke velikega pupka 
plavajo v odprti vodi in so zato lahek plen plenilcev (predvsem rib). V Zahodni in Srednji Evropi preobraženi 
osebki zapuščajo vode od julija dalje, lahko celo tudi kasneje npr. oktobra. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 
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Odrasli veliki pupki se navadno začnejo seliti iz prezimovališč med februarjem in aprilom. Začetek selitve 
pogojuje veliko dejavnikov, predvsem so to minimalne zračne temperature in padavine. Navadno postanejo 
aktivni, ko seriji toplih noči (nad 4–5 °C) sledijo še padavine. Selitve potekajo skoraj izključno ponoči in so 
postopne, tako da nekateri odrasli prispejo do mrestišč šele maja. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
Kljub izraziti zvestobi mrestiščem, se posamezni osebki redno selijo med bližnjimi vodami tudi med 

paritvenim obdobjem. Poznano je, da lahko tudi v času parjenja, zaradi prehranjevanja na kopnem, vode 
začasno zapustijo. Razdalje, ki jih prehodijo, se razlikujejo glede na kvaliteto in razpoložljivost ustreznih 
habitatov. Ponavadi se večina odraslih zadržuje v 250 m pasu ob mrestišču, njihova gostota paz razdaljo od 
mrestišča postopoma upada. Pupki pa se selijo tudi dlje, če se območja s kvalitetnimi prehranjevalni habitati 
in zatočišči razprostirajo tudi čez to razdaljo. Posamezniki se lahko razpršijo tudi do razdalje 1.000 m ali več. 
(povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
Veliki pupek je dolgoživa vrsta, dosega lahko visoko starost – od 8 do 17 let (Cipot in sod. 2011). 
 
Veliki pupek je vrsta vezana na območja, kjer je zadostna gostota primernih voda in ustreznih kopenskih 

habitatov, ki zajemajo travišča, grmišča in mejice ter gozd z veliko skrivališči. Tipični vodni habitati velikega 
pupka so večje, globlje vode z bujno vodno vegetacijo, razmnožujejo pa se lahko v raznolikih stalnih ali 
začasnih stoječih vodah, z obilo vodnih rastlin in brez rib. Pogosto ga najdemo tudi v antropogenih habitatih, 
kot so npr. kamniti vodnjaki, betonski zbiralniki vode in korita, mlake v kamnolomih in peskokopih, kali in 
mlake za napajanje živine ter požarne mlake. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
Na splošno je vrsta ogrožena zaradi hitrega izgubljanja primernih vodnih in kopenskih habitatov. 

Populacijski trend za vrsto v večini držav Evrope je negativen, saj je tudi razširjenost vrste v upadanju. Ker je 
veliki pupek zelo občutljiv na spremembe v kvaliteti vode, je med najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja 
čedalje večja intenzifikacija kmetijstva in onesnaženje voda (vnos pesticidov in gnojil, neurejene komunalne 
odplake ipd.). Tudi naseljevanje rib, izsuševanje in urbanizacija krajine imajo velik negativen vpliv na 
populacije. (povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
Podobno so pokazale tudi dolgoletne populacijske študije severnih velikih pupkov (Triturus cristatus), ki 

imajo podobno ekološke zahteve kot veliki pupek. Do velikega upada populacij severnih velikih pupkov na 
različnih območjih (Griffiths in sod. 2010, Drechsler in sod. 2016; v Bülow & Kupfer 2019) je prišlo v primeru, 
ko več let zaporedoma ni prišlo do vključevanja mladih osebkov v populacije in v mrestiščih ni bilo 
razmnoževalnega uspeha (zaradi plenilstva rib, prehitrega izsuševanja mrestišč in podobno). Po drugi strani 
pa je stalno vsakoletno število preobraženih mladih osebkov v obdobju šestih let vodilo v trikratno povečanje 
števila odraslih v populaciji (Kupfer & Kneitz 2000, v Bülow & Kupfer 2019). Kljub temu, da na populacijsko 
dinamiko direktno vplivajo različni dejavniki ogrožanja, so bili avtorji študije (Bülow & Kupfer 2019) trdno 
prepričani, da je glavni razlog za šestkratni upad populacije v tamkajšnjem raziskovanem območju ta, da štiri 
leta zapored ni bilo uspešnega razmnoževanja zaradi izsušitve mrestišč. Zato ocenjujemo, da je tudi za 
populacije velikega pupka zelo pomembno, da ima populacija dovolj veliko produkcijo mladih osebkov brez 
večletnih prekinitev. 
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1.3  Rod urhov (Bombina sp.) 

V Sloveniji se pojavljata dve vrsti urhov – hribski urh (Bombina variegata) in nižinski urh (Bombina 
bombina). Hribski urh je v Sloveniji splošno razširjena vrsta in živi od nižin pa do montanskega pasu do gozdne 
meje. Na celotnem območju, kjer se v Sloveniji pojavlja nižinski urh (severovzhodna Slovenija, Krakovski gozd, 
Jovsi), pa se pojavljajo tudi križanci med obema vrstama (Gorički 2001, Poboljšaj & Lešnik 2003, Veenvliet & 
Kus Veenvliet 2003). V tem t.i. hibridnem pasu urhov najdemo križance z vmesnimi značilnostmi obeh vrst, 
ki so sposobni preživetja in razmnoževanja. Zato obe vrsti obravnavamo skupaj v enotnem poročilu. (povzeto 
po Poboljšaj in sod. 2011) 

V splošnem se hibridizacija v ozkem pasu pojavlja pri populacijah, ki so deloma, ne pa popolnoma genetsko 
izolirane. Zunanja (geografska ali klimatska) ovira, ki je pred 2–7 milijoni let preprečevala genski pretok med 
vzhodno in zahodno obliko predniške vrste današnjih urhov, je padla in populacije obeh delov so prišle 
ponovno v stik. Hibridni pas urhov v Evropi poteka ob vznožju Karpatov in po robu Donavskega bazena. 
Morfološke, vedenjske in razvojne lastnosti križancev padejo v razpon med obema vrstama. Hibridni pas je 
danes dolg 3.000 km in širok 6–20 km, tuje alele pa je moč zaznati še do 50 km daleč na obe strani. Uvrstitev 
v eno od obeh taksonomskih skupin je možna predvsem na osnovi obarvanosti prvega prsta in dlani sprednjih 
in zadnjih okončin (prvi prst je pri nižinskih urhih ponavadi črn, pri hribskih vedno rumen, veliko hibridov pa 
ima črn prstan na rumenem prstu). Po frekvenci oglašanja so križanci nekje med starševskima vrstama ali pa 
se od njiju ne ločijo. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
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, prevladujoča barva pa je rumena. Hrbtna stran se spreminja glede na okolico in je lahko 
rjave, sive ali olivne barve (Slika 3). Drobne žlezne bradavice, 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. (prirejeno po Nöllert & Nöllert 1992) 

 
Telo je pri nižinskih urhih sploščeno, njegova dolžina pa navadno ne presega 5 cm, saj so večinoma veliki 

le od 3 do 4,5 cm. Razmerje med dolžino trupa in dolžino goleni je večje kot pri hribskem urhu. Koža je 
značilno bradavičasta, vendar na otip niso tako hrapavi kot hribski urhi. Hrbet je temno olivne do rjave barve 
s temnejšim vzorcem, trebuh pa črn z oranžno-rdečimi lisami. Na črno obarvanih trebušnih predelih je 
mogoče opaziti bele pike. Oranžno-rdeče lise se v dimeljni regiji in na stegnih ne stikajo, na dlaneh in 
podplatih ne sežejo do prvega prsta, konice prstov so na sprednjih in zadnjih nogah temne. Očesna zenica je 
srčaste oblike, nima zunanjega bobniča in zaušesnih žlez. Samci imajo notranje goltne zvočne vreče, zaradi 
česar je njihovo oglašanje glasnejše kot pri hribskem urhu. (prirejeno po Nöllert & Nöllert 1992) 

 
Rumeno-črn oz. oranžno-črn trebušni vzorec je pri obeh vrstah urhov individualno značilen in se dokončno 

izoblikuje v dveh mesecih po preobrazbi, zato lahko posamezne osebke prepoznavamo skozi celotno 
življenjsko obdobje. Obe vrsti urhov spolno zrelost dosežeta pri dveh letih. Parjenje poteka izključno v vodi. 
(povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 
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Slika 3: Hribski urh (Bombina variegata) (foto: T. Smolej). 
 
 
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. Subadultni (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. Samice mrest odlagajo v plitvi vodi, do globine 30 cm. Mrest v več rahlih majhnih skupkih 
pritrdijo na vodne rastline ali v vodo segajoče bilke obrežnih vrst v različnih delih mlake. To ob znižanju vodne 
gladine poveča verjetnost preživetja vsaj dela zaroda. V primeru, da v vodi ni rastlin ali neživih struktur, 
samice mrest odložijo 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 urhov lahko pri odlaganju jajc 
opazimo 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 1.000 m 
daleč od mrestišča. Osebki, ki so se preobrazili še v istem letu, so juvenilni osebki. Osebki po prvem 
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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) 

 
Nižinski urhi so prebivalci odprtih, dobro osončenih nižinskih območij, predvsem poplavnih travnikov, 

nižinskih poplavnih gozdov in lok do 300 m nadmorske višine. Razmnožujejo se v večjih trajnih in stoječih 
vodah, kot so mrtvice, gramoznice in ribniki z nizko okoliško vegetacijo, ki se ne izsušijo, imajo veliko 
podvodne vegetacije in so brez rib. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
Topli del leta preživijo v ali ob vodi. V času parjenja (od aprila do julija oz. avgusta) se samci značilno 

oglašajo (ukajo), ko napihujejo sprednji del telesa in ogrlje. Samci imajo (za razliko od hribskih urhov, ki niso 
teritorialni) v vodi teritorij velikosti 1–2 m2. Razdalja med posameznimi samci mora znašati vsaj 60–70 cm – 
če to razdaljo prekoračijo, se spopadejo. Nekateri samci so zvesti svojemu teritoriju, večina pa ne. 
Subadultnih osebkov odrasli samci ne napadajo, se pa le-ti včasih bojujejo med sabo. Odrasli se zadržujejo v 
vodi najmanj 1–2 m od brega, mladi osebki pa sedijo na meji z bregom ali na vlažnem bregu. Podobno kot pri 
hribskem urhu je tudi pri nižinskem urhu mogoče opaziti več jasno ločenih obdobij oglašanja in mrestenja. V 
vrvičastem mrestu je povprečno 30 posamičnih jajc pritrjenih na vodne rastline. Ena samica lahko v sezoni 
izleže več kot 300 dvobarvnih jajc. Samice nižinskega urha v eni sezoni odložijo več jajc kot samice hribskega 
urha, vendar so jajca hribskega urha večja in težja, prav tako pa tudi paglavci, ki se izležejo. Paglavci hribskega 
urha se razvijajo hitreje kot paglavci nižinskega urha (prilagoditev na razmnoževanje v začasnih toplejših 
vodah), ob metamorfozi pa so osebki obeh vrst enako veliki in težki. Od mrestišč se predvsem mladi osebki 
nižinskega urha razkropijo tudi več kot 500 m daleč, medtem ko se večina odraslih od vode ne oddalji več kot 
200 m. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
Odrasli hribski in nižinski urhi se po navadi gibljejo v razdalji nekaj 100 m okrog mrestišč, zmožni pa so tudi 

premikov daljših od 1.000 m. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2019) 
 
Med začetkom oktobra in koncem marca obe vrsti urhov prezimujeta. Prezimovanje poteka na kopnem. 

Hribski urhi prezimujejo večinoma do nekaj 100 m stran od vode, posamezni osebki lahko tudi do 1.000 m 
stran. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
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) 

 
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 striktno dnevno aktivni – 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) 

 
Nižinski urhi so pomladi in poleti aktivni podnevi in ponoči, pozno poleti pa predvsem v mraku. Podnevi se 

zadržujejo v vodi, ponoči pa jih najdemo tudi na kopnem, ko se selijo med vodnimi telesi. (povzeto po 
Poboljšaj in sod. 2011) 
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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 njenega uničenja, so urhi prisiljeni, da se odselijo do drugih vodnih teles ali v kopenski habitat. Tudi 
spremembe v temperaturi vode lahko urhe pripravijo 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 mlakah, ki se hitro segrejejo, v pozni pomladi in 
zgodnjem poletju pa v hladnejših, pogosto počasi tekočih vodah. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
Primerni prehranjevalni habitati nižinskega urha so ekstenzivni močvirni travniki, prezimovališča pa 

poplavni nižinski gozd. Hranijo se z različnimi žuželkami in njihovimi ličinkami (trzače, hrošči), pajki, stonogami 
in drugimi nevretenčarji. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
 

1.4  Pregled obstoječih podatkov o nižinskem urhu (Bombina bombina) in velikem pupku 
(Triturus carnifex) v projektnem območju Jovsi 

Jovsi so poplavno mokrišče, ki predstavlja edino potencialno območje prisotnosti nižinskega urha v 
jugovzhodni Sloveniji poleg Krakovskega gozda (Kink 2011). Vse ostale populacije nižinskih urhov v Sloveniji 
se nahajajo v severovzhodnem delu države v porečju reke Mure, ki je od Jovsov oddaljena več kot 60 km. 
Populacija nižinskega urha v Jovsih predstavlja severni rob razširjenosti vrste v porečju reke Save in je 
najverjetneje povezana s Hrvaškimi populacijami ob reki Savi ter Sotli. Celotno območje Natura 2000 
Dobrava–Jovsi (SI3000268) predstavlja hibridno cono s hribskim urhom (Poboljšaj in sod. 2011). 
Razmnoževalne habitate nižinskega urha predstavljajo osončene mlake na odprtih travniških površinah, ki 
lahko tudi presušijo, hribski urh pa se pretežno razmnožuje v lužah. Kljub različnim razmnoževalnim 
habitatom se vrsti lahko križata, njuni potomci pa so plodni (Szymura 1993). Območje nižinskih poplavnih 
travnikov v Jovsih predstavlja primernejši razmnoževalni habitat nižinskega urha, gozd v dvignjenem območju 
Dobrave pa je pomembnejši za hribskega urha. Ocenjevalo se je, da se je zadnjih 20 letih populacija nižinskega 
urha na Jovsih močno zmanjšala predvidoma zaradi izsuševanja območja in posledično pomanjkanja večjih 
poplavnih travniških površin, ki za vrsto predstavljajo pomemben razmnoževalni habitat. 

 
Populacije nižinskih urhov in velikih pupkov v Jovsih so bile v preteklosti slabo raziskane in so v večji meri 

pridobljene iz naključnih popisov ali opažanj (Slika 4). Kratka raziskava na delu Jovsov je bila izvedena v letu 
2011, v kateri prisotnost nižinskega urha ni bila potrjena (Poboljšaj in sod. 2011). O prisotnosti vrste na 
projektnem območju obstajajo posredni dokazi s starejšimi najdbami urhov, ki po morfoloških znakih 
ustrezajo populaciji nižinskih urhov oz. križancem podobnim nižinskim urhom. V mlaki Račjek, jugovzhodno 
od vasi Kapele sta bili 4. 8. 1995 naključno opaženi dve samici nižinskega urha (Poboljšaj 1996), leta 2007 pa 
dva mlada osebka nižinskega urha v potoku Šica, vzhodno od vasi Kapele (Cipot in Ichter 2007; CKFF 2022). O 
prisotnosti vrste na območju Jovsov obstajajo tudi fotografije (Slika 5) iz leta 1995 (Poboljšaj 1996), ustne 
navedbe za leto 2007 o pojavljanju urhov na več lokacijah na območju Jovsov, ki so bili po oglašanju in izgledu 
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drugačni od hribskih urhov (Klenovšek ustno 2018) skupaj z zadnjo obstoječo fotografijo (Slika 5), kjer 
morfološke lastnosti trebušnih vzorcev kažejo na nižinskega urha (Klenovšek 2007; v Poboljšaj in sod. 2011). 
Zadnja potrditev prisotnosti urhov na območju Jovsov je iz leta 2018, ko je bilo na poplavnih travnikih v bližini 
Malega Obreža slišano oglašanje samcev urha (Kink ustno 2018). Pred začetkom projekta je bilo ocenjeno, da 
je populacija zelo majhna in na robu izumrtja, zato je nujno izvajanje ukrepov za krepitev populacije ter 
obnovo habitatov na projektnem območju Jovsi. 

 
Rezultati kratke raziskave v letu 2011 (Cipot in sod. 2011) so potrdili prisotnost velikega pupka v mrtvici 

Črnec (mrtvica potoka Šica) zahodno od Trebeža – Jovsi, kjer so bili zabeleženi dva samca, ena samica in ena 
ličinka (Slika 6). Iz leta 2019 sta v Jovsih zani še dve naključni najdbi jajc velikega pupka (Poboljšaj 2019; CKFF 
2022). Skupno so do leta 2020 v Jovsih poznane tri lokacije velikega pupka (Slika 4; CKFF 2022). 

 
Ugotavljamo, da so pred izvedbo projekta LIFE AMPHICON splošno poznavanje razširjenosti, razporeditev 

posameznih vrst dvoživk v prostoru, njihova pogostost in velikost populacij ciljnih vrst zelo slabo raziskane. 
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Slika 4: Poznavanje razširjenosti nižinskega urha (Bombina bombina), križancev nižinskega in hribskega urha 

(Bombina sp.), hribskega urha (Bombina variegata) in velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju 
LIFE AMPHICON in območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) do leta 2020 (CKFF 2022). 
  



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

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Kozjanski park, junij 2022 20 od 66 

 
Slika 5: Morfološko nižinski osebek urha v Jovsih iz leta 1995 (levo, foto K. Poboljšaj) in iz leta 2007 (na sredini, foto 

D. Klenovšek) ter morfološko hribski osebek urha iz leta 2006 (desno, foto M. Vamberger) iz območja Dobrava–
Jovsi (CKFF 2022; v Poboljšaj in sod. 2011). 

 
 

 
Slika 6: Dva samca (levo) in samica velikega pupka (desno) iz v mrtvice Črnec v letu 2011 (foto: B. Skaberne) (CKFF 

2022). 
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2. METODE DELA 

2.1  Območje dela 

Projektno območje LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) obsega nižinske 
travniške površine v Jovsih, kjer je bil glavni namen naloge opredelitev stanja populacije nižinskih urhov. V 
letu 2020 smo izvedli popis izhodiščnega stanja celotnega projektnega območja in vrste nismo potrdili. Zato 
smo v letu 2021 popis izhodiščnega stanja razširili na celotno območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi 
(SI3000268) (Slika 7). 

 
Jovsi so obsežna poplavna ravnica ob reki Sotli. Ob strugi zaradi regulacije prevladujejo travniki in njive, v 

osrednjem delu pod Kapelami pa mokrotni travniki z grmišči in osamelim drevjem. Hidrološke razmere 
območja so posledica rečnega režima Sotle, visoke podzemne vode in predvsem neprepustne ilovnate zemlje, 
na kateri se zadržuje površinska voda. Pred regulacijo potoka Šica, ki odvodnjava površino Jovsov, je bilo 
območje pogosto poplavljeno. V nekdanjih ostankih meandrov reke Sotle je ohranjenih več stoječih vod. 
Zaradi stoječe vode in košnje pozno poleti so tu primerne razmere za preživetje številnih dvoživk, ptic, 
mehkužcev in žuželk. Dobrava je poleg Krakovskega gozda največji ostanek poplavnega gozda hrasta doba v 
Sloveniji. Nižinski gozd hrasta doba in belega gabra je prepreden z meandri potokov, ki v poleti pogosto 
presahnejo. Območji imata značaj mokrišč, ki jih napajata padavinska voda in poplavna voda (Klenovšek in 
sod. 2013, Klenovšek in sod. 2016, Poboljšaj in sod. 2011, Žvikart 2009). 
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Slika 7: Območje dela: projektno območje LIFE AMPHICON Jovsi in območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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2.2  Terensko delo 

Terensko delo v projektnem območju Jovsi je v letu 2020 potekalo med februarjem in avgustom (32 dni). 
Opravili smo pregled celotnega območja in opredelili območja potencialnih habitatov za nižinskega urha 
(Bombina bombina). Preverili smo tudi znane lokacije najdb nižinskega urha in različnih vodnih habitatov. 
Intenzivno smo pregledovali celotno projektno območje Jovsi, vključno z nekaj lokacijami v širšem območju 
Natura 2000 Dobrava–Jovsi (v gozdu Dobrava ter na nižinskem območju travniških površin ob reki Sotli 
severno od Jovsov). S pregledovanjem območja smo v letu 2020 pričeli zgodaj spomladi tako, da smo ujeli 
tudi vrh razmnoževanja rjavih žab. 

 
Kljub intenzivnemu terenskemu delu v letu 2020, prisotnosti nižinskega urha in predstavnikov iz rodu urhi 

(Bombina sp.) na območju Jovsov nismo potrdili, zato smo v letu 2021 območje dela razširili na celotno 
območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi, še posebej na nižinski del travniških površin severno od Jovsov. V letu 
2021 smo tako med februarjem in julijem 2021 (19 dni) na izbranih lokacijah v Jovsih popis izhodiščnega 
stanja dvoživk ponovili in ga izvedli še na novih lokalitetah v gozdu Dobrava ter odprtih travniških površinah 
na severnem delu območja Natura 2000 Dobrava–Jovsi. Organizirali smo tudi dvodnevno (2. in 3. 6. 2021) 
intenzivno terensko delavnico z večjim številom udeležencev (11 oseb), v katero smo vključili celotno 
projektno skupino LIFE AMPHICON in Območno enoto ZRSVN Novo mesto (dve osebi). Namen terenske 
delavnice je bil popis urhov (rod Bombina sp.) v celotnem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi v optimalnem 
času pojavljanja vrst in na podlagi rezultatov ugotoviti, ali so nižinski urhi (Bombina bombina) oz. križanci 
obeh kvalifikacijskih vrst urhov (Bombina bombina × variegata) še prisotni v tem območju. 

 
V raziskovanem območju smo v letih 2020 in 2021 pregledali vsa predhodno znana najdišča ciljnih vrst 

projekta LIFE AMPHICON – nižinskega urha, hribskega urha in velikega pupka (CKFF 2022) ter vse ostale 
možne vodne habitate vrst (potoke, mlake, jarke, poplavne travnike, luže, kolovoze, mrtvice, poplavne 
gozdove). Kot podlage za terensko delo smo uporabili digitalne ortofoto posnetke (DOF) in različne sloje o 
vodah (ttn5_h, vektorski sloj vod) (Geodetska uprava RS, ARSO). 

 
Pregledane lokacije in opažanja dvoživk smo beležili točkovno s pomočjo GPS naprave (Garmin GPSMAP 

62s, Garmin GPSMAP 65, in Garmin GPSMAP 66s). Po terenskem delu smo mesta najdb iz GPS pretvorili v 
ESRI shp datoteke, po zadnjih dostopnih DOF-ih (iz leta 2017) 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 območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) smo uporabili 

mrežo UTM z natančnostjo 1 km. 
 
Pri popisih smo se osredotočili na iskanje odraslih živali in na potrditev uspešnosti razmnoževanja 

(prisotnost mrestov, ličink, juvenilnih in subadultnih živali). Pri tem smo uporabili osnovne standardne 
metode terenskega dela za dvoživke (Heyer in sod. 1994), velikega pupka (Cipot in sod. 2011), hribskega in 
nižinskega 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). 
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− Ob počasnem obhodu smo vodni habitat pozorno pregledali in prešteli vse osebke ter bili pozorni 
na prisotnost mrestov in ličink. Nato smo vode na primernih mestih prevzorčili še z vodno mrežo 
in če je bilo možno, smo osebkom določi spol (samec, samica) ter razvojni stadij (sveže preobražen 
ali juvenilen, mlad ali subadulten, odrasel). 

 
Poslušanje in izzivanje oglašanja (»Audio Strip Transects«) 
Standardno metodo štetja oglašajočih samcev (Heyer in sod. 1994) smo izvajali ponoči. Metoda je 

uporabna za potrditev prisotnosti vrste, kot tudi za oceno relativne abundance (število oglašajočih osebkov 
na posamezni lokaliteti/območju). Primerna je predvsem za plašne vrste (npr. plavček, nižinski urh), manj 
opazne vrste, ki se »zlijejo« s habitatom (npr. zelena krastača, zelena rega, navadna česnovka, nižinski urh, 
hribski urh), predvsem pa vrste katerih habitat je nedostopen (drevesa, neprehodna močvirje; npr. zelena 
rega, plavček) (Cipot in sod. 2015). Metodo smo uporabili tudi za iskanje nižinskega urha v Jovsih. Opravili 
smo tri nočne terene v letu 2020 katerih glavni namen je bil iskanje oglašajočih se samcev nižinskega urha 
znotraj projektnega območja Jovsi in izbranih lokalitetah znotraj Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. 

 
Lov s pastmi 
Po prvem terenskem pregledu voda v letu 2020 smo na območjih, kjer smo pričakovali prisotnost 

nižinskega urha (v letu 2020) ali velikega pupka (v letu 2021) predvideli tudi vzorčenje z Ortmanovimi pastmi 
(Slika 7) z namenom potrjevanja prisotnosti ciljnih vrst. Ortmannove pasti so oblikovane tako, da se vanje 
lahko ulovijo le manjši plenilci, npr. pupki, ličinke dvoživk, manjše ribe in nevretenčarji, ne pa tudi močvirske 
sklednice in večje ribe (Slika 8). Pasti temeljijo na lovu živih osebkov, v njih pa je dovolj vode in so dovolj 
velike, da lahko živali izpustimo nepoškodovane (Drechsler in sod. 2010). 

 
 

 
Slika 8: Ortmannove pasti (foto: T. Smolej, K. Poboljšaj). 
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Lov s pastmi smo izvedli na devetih izbranih lokalitetah v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (Tabela 1, 
Slika 7). Izbrane so bile lokacije, ki naj bi po naši oceni zadrževale vodo preko celega leta in jih je bilo zaradi 
muljastega dna, globine vode ali preraščenosti z rastlinjem (še posebej z vodno lečo) nemogoče v celoti 
prevzorčiti z vodno mrežo. 

 
S pastmi smo lovili ličinke, juvenilne, subadultne ali odrasle živali ciljnih vrst. Znotraj lokacije smo jih 

razporedili v mikrohabitatih nižinskih urhov in velikih pupkov po protokolu nacionalnega monitoringa (Cipot 
in sod. 2011, Poboljšaj in sod. 2011). V vsako od lokalitet smo glede na njeno površino vložili primerljiv lovni 
napor. 

 
Pasti smo pregledovali enkrat dnevno, v jutranjem času, tako da morebitni ujeti osebki v pasti niso bili dlje 

kot 24 ur. Vse ujete dvoživke smo fotografirali, določili vrsto, stopnjo razvoja, spol in druge pomembne 
podatke. Živali so bile po pregledu izpuščene na mestu, kjer so bili ulovljene. 

 
 
Tabela 1: Lokacije in čas postavitve pasti v projektnem območju LIFE AMPHICON Jovsi in v območju Natura 2000 

Dobrava–Jovsi v letih 2020 in 2021. 
 

Lokacija 
30. 6.–1. 7. 2020 20. 7.–23. 7. 2020 5. 8.–7. 8. 2020 2. 6.– 4. 6. 2021 6. 7.– 7. 7. 2021 

Št. lovov Št. pasti Št. lovov Št. pasti Št. lovov Št. pasti Št. lovov Št. pasti Št. lovov Št. pasti 

Mrtvica Črnec 
(mrtvica potoka 
Šica) Z od Trebeža - 
Jovsi 

1 6 3 6     1 6 

Mlaka (Račjek) JV 
od vasi Kapele - 
Jovsi 

  3 4       

Jovsi - učna mlaka 
ob opazovalnici 550 
m JV od vasi Kapele 

  3 3       

Vlažen kanal 200 m 
JZ od vasi Rakovec - 
Jovsi 

      2 4   

Mrtvica reke Sotle 
300 m JV od zaselka 
Bregansko 

  3 5       

Mrtvica reke Sotle V 
od vasi Slogonsko, 
150 m J od zaselka 
Črnci 

    2 4 2 4 1 4 

Poplavni travnik v 
zaselku Črnci, 250 m 
JZ od hiše Slogonsko 
11 

      2 3   

Mrtvica reke Sotle V 
od zaselka Dvor, 
730 m SV od hiše 
Jereslavec 22 

1 3         

Jarek J od zaselka 
Bregansko, 340 m 
JV od hiše 
Jereslavec 33 

      2 4   
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2.3  Taksonomija in stopnja hibridizacije urhov (rod Bombina sp.) 

V Sloveniji prihaja nižinski urh v stik s hribskim v njenem severovzhodnem delu in na poplavnem območju 
Jovsi na vzhodu, zato najdemo v teh regijah populacije z večjim ali manjšim deležem hibridnih osebkov. 
(povzeto po Gorički 2001, Poboljšaj in sod. 2011) 

Značilna obarvanost trebuhov urhov ni uporabna le za prepoznavanje posameznih osebkov, ampak 
omogoča tudi razločevanje med nižinskimi in hribskimi urhi na podlagi 18-ih morfoloških znakov oz. 
ugotavljanje stopnje hibridizacije urhov na nekem območju (Gorički 2001, Poboljšaj in sod. 2011). Skupna 
analiza vseh 18-ih morfoloških znakov nam da najbolj natančne informacije o stopnji hibridizacije urhov, saj 
so lahko vrednosti le po posameznih znakih različne med populacijami. Ker je variabilnost znakov med osebki 
zelo visoka in lahko npr. posamezne osebke znotraj populacije nižinskih urhov na podlagi te metode uvrstimo 
tako med hribske urhe kot nižinske urhe ali križance, je za namene določanja stopnje križanja v sami populaciji 
potrebno analizirati zadostno število osebkov in upoštevati povprečne vrednosti znakov na območju. Seveda 
gre zgolj za razlikovanje med vrstama po morfoloških lastnostih, kar brez vzporedne genetske raziskave ni 
zanesljivo, ker so lahko nekatere hibridne populacije morfološko identične čistim populacijam nižinskega 
urha (Gollmann 1984). Za zanesljivo ocenjevanje stopnje hibridizacije bi bilo treba uporabiti molekularne 
metode. Čeprav morfološko lahko zaznamo prehod od ene vrste k drugi, je stopnja hibridizacije v večini 
primerov podcenjena. (povzeto po Gorički 2001) 

 
Na terenu smo 37 ujetim odraslim in subadultnim urhom za namene določitve stopnje hibridizacije določili 

vrednost vseh 18-ih znakov ventralnega barvnega vzorca in ga fotografirali (Tabela 2, Slika 9). Gre za 
povezanost ali nepovezanost oranžnih oz. rumenih lis na ventralni strani telesa. Če sta dve oranžni lisi 
povezani, je vrednost znaka 1, če sta nepovezani pa 0. Pri parnih znakih, ki se pojavljajo na levi in desni 
polovici telesa, je možno tudi vmesno stanje 0,5. Definicijo znakov smo povzeli po Gollmann (1984) in Gorički 
(2001). Podatke smo nato analizirali tudi za namene ugotovitve stopnje hibridizacije na območju. Seveda gre 
zgolj za razlikovanje med vrstama po morfoloških lastnostih, kar brez vzporedne genetske raziskave ni 
zanesljivo. 

 
Pri hribskem urhu je večina rumenih trebušnih lis med seboj spojenih – izjema sta znaka 2 in 5, ki sta tudi 

pri hribskih urhih večinoma nepovezana (Gollmann 1987). Pri nižinskem urhu so vse lise med seboj ločene, 
izjema je le znak 3, pri katerem sta lisi pogosto povezani (Gorički 2001). Zato povprečna vrednost vseh 18 
znakov pri nižinskih urhih ni 0, temveč je v povprečju 0,07, pri hribskih urhih pa ni 1, temveč je v povprečju 
0,6 (Gollmann 1984). Poboljšaj in sod. (2011) so te vrednosti glede na razmere v Sloveniji še nekoliko priredili 
in določili naslednje povprečne vrednosti 18 znakov za orientacijsko določanje posameznih osebkov po 
morfoloških znakih urhov do vrste, ki pa jih je treba smatrati le kot orientacijo za določitev dovolj velikega 
vzorca, saj so lahko nekateri hibridni osebki morfološko identični osebkom starševske vrste: 

− Bombina bombina: ≤ 0,13, 
− Bombina × variegata: 0,13 < 0,49 in 
− Bombina variegata: ≥ 0,5. 

 
Znaki 1, 11, 12 in 18 (Tabela 2, Slika 9) naj bi bili uporabni tudi za razlikovanje med obema vrstama 

(Gollmann 1987, Gorički 2001), vendar Poboljšaj in sodelavci (2011) opozarjajo, da moramo biti pri 
interpretaciji pazljivi, saj lahko dobimo različne rezultate. Pri vzorcih populacije urhov, kjer je vdor »hribskih« 
znakov pričakovan, je povprečje izbranih štirih znakov (1, 11, 12, 18) nekoliko višje kot pri »nižinskih« 
populacijah. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 
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Tabela 2: Znaki za določanje stopnje hibridizacije urhov na podlagi ventralnega barvnega vzorca telesa. (povzeto po 
Gollmann (1984) in Gorički (2001)) 

 
Št. znaka Opis 

1 konica prvega prsta sprednjih okončin je rumena/oranžna in je spojena z liso na dlani 

2 lisa na dlani je spojena z liso na podlahti 

3 lisa na podlahti je spojena z liso na nadlahti 

4 lisa na nadlahti je spojena s prsno liso 

5 prsna lisa je spojena z liso na grlu 

6 vse lise na grlu so med sabo spojene 

7 obe prsni lisi sta med sabo spojeni 

8 prsna lisa je spojena s trebušno liso 

9 vse lise na trebuhu so spojene 

10 trebušna lisa je spojena z liso na medenici 

11 medenični lisi ali lisi na stegnih sta mediano spojeni 

12 lisa na medenici je spojena z liso na stegnu 

13 vse lise na stegnu so spojene 

14 lisa na stegnu je spojena z liso na goleni 

15 vse lise na goleni so spojene 

16 lisa na goleni je spojena z liso na gležnju 

17 ventralna lisa na gležnju je spojena z liso na stopalu 

18 konica prvega prsta zadnjih okončin je rumena/oranžna in je spojena z liso na stopalu 

 
 

 
Slika 9: Shema ventralnih lis in znakov 1-18. (Povzeto po Gorički 2001) 
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2.4  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. 
Posamezne lokalitete smo obiskali večkrat, zato smo za primerjavo med njimi upoštevali le 
maksimalno število zabeleženih odraslih živali ob enkratnem popisu. 

− Pri vzorčenju s pastmi predstavlja eno enoto vzorčenja lovna noč, ki pomeni ulov ene pasti v eni 
noči: Relativna abundanca = št. osebkov / [št. pasti × št. noči]. 

− Pri vzorčenju z vodno mrežo predstavlja eno enoto vzorčenja število vzorčenj (vzorčnih mest) na 
lokaliteto: Relativna abundanca = št. osebkov / št. vzorčenj. 

 
 

2.5  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 Natura 2000 območju Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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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 
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), 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 velikega pupka in hribskega urha kot točkovna najdišča – 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 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 

Območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi spada med pomembnejša območja za dvoživke v Sloveniji, saj se tu 
povezujejo gozdnate površine Dobrave ter travniške površine Jovsov in poplavne ravnice Sotle. Gre za 
pomemben preplet različnih kopenskih habitatov, kot so gozdovi in mejice, ter različnih tipov tekočih in 
stoječih voda v ekstenzivni kmetijski krajini, med katerimi še posebej izstopajo poplavni travniki. 

 
V območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi je bilo pred pričetkom projekta LIFE AMPHICON znanih kar 14 od 

20 vrst dvoživk, ki živijo v Sloveniji (CKFF 2022, Tabela 3): navadni močerad (Salamandra salamandra), veliki 
pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton vulgaris), planinski pupek (Ichthyosaura alpestris), 
hribski urh (Bombina variegata), nižinski urh (Bombina bombina), navadna krastača (Bufo bufo), zelena rega 
(Hyla arborea), rosnica (Rana dalmatina), plavček (Rana arvalis) in sekulja (Rana temporaria) iz rodu rjavih 
žab ter vse tri v Sloveniji živeče vrste iz rodu zelenih žab, debeloglavka (Pelophylax ridibundus), pisana žaba 
(P. lessonae) in njun križanec zelena žaba (P. kl. esculentus). Vse vrste so bile najdene tudi v naši raziskavi 
letih 2020 in 2021. 

 
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.). 
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Tabela 3: Vrste dvoživk na območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (CKFF 2022) in njihov naravovarstveni status. 
 
RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). V – ranljiva vrsta, E – prizadeta 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. 

BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ) 
(Uradni list RS 17/1999) (Bernska konvencija). II – Dodatek II: strogo zavarovane živalske vrste; III – Dodatek III: zavarovane živalske vrste. 

2020: da – vrsta/rod, registrirana na terenu; ne – vrsta, ki ni bila registrirana na terenu. 
 
Za namene te študije smo vse tri vrste zelenih žab obravnavali združeno kot takson rod zelenih žab (Pelophylax sp.). 
 

Vrsta RS UZŽV FFH BERN 2020 in 2021 
navadni močerad (Salamandra salamandra) V 1, 2 II, IV II da 
veliki pupek (Triturus carnifex) V 1, 2 II, IV II da 
navadni pupek (Lissotriton vulgaris) V 1, 2  III da 
planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) V 1, 2  III da 
hribski urh (Bombina variegata) V 1, 2 II, IV II da 
nižinski urh (Bombina bombina) E 1, 2 II, IV II ne 
navadna krastača (Bufo bufo) V 1, 2  III da 
zelena rega (Hyla arborea) V 1, 2 IV II da 
rod rjavih žab (Rana sp.)      
rosnica (Rana dalmatina) V 1, 2 IV II da 
plavček (Rana arvalis) V 1, 2 IV II da 
sekulja (Rana temporaria) V 1  III da 
rod zelenih žab (Pelophylax sp.)     da 
pisana žaba (Pelophylax lessonae) V 1, 2 IV III  
debeloglavka (Pelophylax ridibundus) V 1, 2  III  
pisana žaba (Pelophylax kl. esculentus) V 1, 2  III  

 
 
V raziskovanem območju smo v letih 2020 in 2021 pregledali 204 različnih lokalitet, na 185 pa smo popisali 

dvoživke (Slika 10). Od tega je bilo v projektnem območju Jovsi pregledanih 110 lokalitet, od katerih je 100 
najdišč dvoživk. 
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Slika 10: Najdišča dvoživk v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
 
 
V nadaljevanju so natančneje predstavljeni rezultati popisov za ciljne vrste projekta LIFE AMPHICON, ki jih 

varuje Direktiva o habitatih in so uvrščene na Prilogi II in IV direktive ter so bile popisane v projektnem 
območju (Tabela 3). 
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3.2 Nižinski urhi (Bombina bombina), hribski urhi (Bombina variegata) ali križanci 
(Bombina bombina × variegata) v Natura 2000 območju Dobrava–Jovsi 

3.2.1 Najdbe urhov (Bombina sp.) 

V letih 2020 in 2021 smo izvedli intenzivno iskanje nižinskih urhov v projektnem območju Jovsi, ki je del 
Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi (SI3000268). Glavni namen je bil opredeliti stanje populacije nižinskih 
urhov na območju Jovsov. Ko v letu 2020 vrste na območju nismo potrdili, smo raziskave v letu 2021 razširili 
na celotno območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi. V letu 2021 smo organizirali dvodnevno terensko delavnico 
na kateri je 11 oseb v optimalnem času pojavljanja vrst intenzivno pregledovalo celotno območje Natura 2000 
Dobrava–Jovsi. 

Rezultati so pokazali, da v projektnem območju Jovsi ni prisotnih populacij iz rodu urhov (Bombina sp.), so 
bile pa najdene populacije v gozdu Dobrava. 

Ker se ocenjuje, da je celotno območje Dobrava–Jovsi v hibridni coni obeh vrst urhov, smo na osnovi 
analize morfoloških znakov ujetih osebkov preverili, v kateri takson lahko uvrstimo najdene urhe v gozdu 
Dobrava (glej poglavje v nadaljevanju). 
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Slika 11: Najdbe vrst iz rodu urhov (Bombina sp.) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) v letih 2020–

2021. 
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Prisotnost urhov smo potrdili na 30 vodnih lokalitetah znotraj območja Natura 2000 Dobrava–Jovsi (Slika 
11). V večini primerov gre za habitate v gozdu ali na gozdnem robu, kot so na primer luže ali skupine luž na 
kolovozih, gozdnih jarkih in v dolinah potokov Negot, Virje ter Šica. Najbližja lokacija odprtim travniškim 
površinam Jovsov, kjer smo zabeležili osebke urhov, je bila v jarku v Jovsih vzhodno od potoka Šica, 690 m 
jugozahodno od učne mlake ob opazovalnem stolpu (Slika 11). 

 
Odrasle urhe smo zaznali na 18 od 30 najdišč. Razmnoževanje v letih 2020–2021 smo z najdbo mrestov, 

paglavcev ali juvenilnih osebkov potrdili na devetih najdiščih (27 %) – na osmih od teh smo zabeležili tako 
odrasle kakor tudi subadulte. Najdbe subadultnih živali potrjujejo razmnoževalni uspeh v mrestišču oz. v 
neposredni bližini v preteklem oz. predpreteklem letu (2018–2019 oz. 2019–2020), zato smo kot mrestišče 
opredelili tudi 16 najdišč, kjer so bili popisani samo subadultni osebki. Domnevamo, da se subadultne živali 
(ne le odrasle živali) vračajo na tista 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 več kot štirih 
petinah lokacij (25 mrestišč; 83,3 % od 30). 

 
Kot zanimivost naj navedemo, da smo v dveh letih izvajanja popisov smo v isti luži (lokaliteti luže na 

kolovozu v gozdu Dobrava, 670 m J od hiše Kapele 17) zabeležili samca hribskega urha, za katerega smo s 
pomočjo fotoidentifikacije trebušnega vzorca prepoznali, da gre za isti osebek. 

 
 

3.2.2 Razširjenost urhov (Bombina sp.) 

Poznavanje razširjenosti urhov (Bombina sp.) v projektnem območju LIFE AMPHICON se je po raziskavah v 
letih 2020 in 2021 izboljšalo. Po intenzivnem izvajanju raziskav na odprtih negozdnih površinah v letih 2020 
in 2021 smo ugotovili, da je populacija nižinskega urha v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) 
izumrla, poznavanje razširjenosti hribskega urha ter križancev hribskega in nižinskega urha pa se je izboljšalo. 
Prisotnost hribskega urha in/ali križancev smo potrdili v petih celicah (od 10) velikosti 1 km × 1 km, kjer je 
bila znana predhodno in jo dodatno našli še v šestih novih – po doslej zbranih podatkih hribski urh ter križanci 
nižinskega in hribskega urha torej živijo v 11 od 49 (22,45 %) celic velikosti 1 km × 1 km na območju Natura 
2000 Dobrava–Jovsi (Slika 12). V dveh celicah velikosti 1 km × 1 km na robu gozda Dobrava na severu in 
zahodu, v katerih so bile zabeležene najdbe urhov pred letom 2020, popisa nismo izvajali in prisotnosti 
oziroma odsotnosti vrste nismo potrdili. Ocenjujemo, da tudi ti dve celici urhi verjetno naseljujejo (Slika 12). 
Pri tem izpostavljamo, da je bila večina kvadratov ciljno pregledanih šele v letu 2021. Zaradi velikosti območja 
niso bili pregledani vsi kvadrati v gozdnem območju Dobrave, nekateri pa so bili pregledani samo enkrat. Vsi 
kvadrati niso bili pregledani v ustreznem času za potrditev vrste, zato so nove najdbe hribskega urha in 
križancev na območju Dobrave še vedno pričakovane. 
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Slika 12: Razširjenost vrst iz rodu urhov (Bombina sp.) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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3.2.3 Stopnja hibridizacije (Bombina sp.) 

Stopnjo hibridizacije najdenih urhov smo opredelili na podlagi 18 morfoloških znakov po standardni metodi 
(Cipot in sod. 2011). Rezultati v nadaljevanju kažejo na populacijo z večino osebki z lastnostmi hribskih urhov, 
le majhen del osebkov ima hibridne znake. Na podlagi tega zaključujemo, da na območju ni več prisotnih 
nižinskih urhov. 

 
Analizirali smo trebušne vzorce 37 osebkov (Slika 13, Slika 14) ki smo jih ujeli in fotografirali na različnih 

lokalitetah v raziskovanem območju. Podobne analize so izvedli že Gorički (2001) ter Poboljšaj in sodelavci 
(2011) za populacije urhov iz več koncev Slovenije, s poudarkom na populacijah v subpanonskem delu 
Slovenije. Med analiziranimi osebki bi po povprečju 18 znakov lahko šestino osebkov določili kot »križance« 
(Bombina bombina × variegata) (povprečje vrednosti 18 znakov: 0,33 < 0,47; (Slika 13, levo in Slika 14), 
preostalih pet šestin pa kot »čiste« hribske urhe (Bombina variegata) (povprečje vrednosti 18 znakov: ≥ 0,5: 
0,5 – 0,83; (Slika 13, desno). Opozarjamo, da metoda na območju križanja ne dopušča razvrščanja 
posameznega osebka, temveč le uvrščanje populacije na podlagi skupnega povprečja. Uvrščanje 
posameznega osebka z območja križanja je zanesljivo le na podlagi genetskih raziskav. 

 
Glede na skupne vrednosti povprečij 18 znakov (povprečna vrednost: 0,574) in ob upoštevanju nizkega 

števila analiziranih urhov (37 odraslih in subadultov), bi lahko populacije v gozdu Dobrava v območju Natura 
2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) uvrstili med hribske urhe. 

 
 

 
Slika 13: S pomočjo metode ugotavljanja stopnje hibridizacije urhov na podlagi ventralnega barvnega vzorca telesa 

smo v vzorcu 37 odraslih ali subadultov osem osebkov določili kot križance (Bombina bombina × variegata) (levo), 
preostale pa kot hribske urhe (Bombina variegata) (desno) (foto: T. Smolej). 
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Slika 14: Trebušni vzorci šestih ujetih osebkov urha, ki so bili s pomočjo metode ugotavljanja stopnje hibridizacije 

urhov na podlagi ventralnega barvnega vzorca telesa določeni kot križanci (Bombina bombina × variegata) (foto: 
T. Smolej, K. Poboljšaj). 

 
 

3.2.4 Stanje populacij urhov (Bombina sp.) 

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 nižinskega urha, hribskega urha in njune križance 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 gozdno območje Dobrave v 
območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) območje z metapopulacijo hribskega urha ter križanci 
nižinskega in hribskega urha, nižinski urh pa je v območju Natura 2000 izumrl. 

 
Po oceni je efektivna velikost populacije (število živali, ki dejansko prispevajo k nastanku naslednje 

generacije) nižinskega ali hribskega urha, ki imata podobno življenjsko dobo, 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 nižinskih ali 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) 

Definicija ugodnega ohranitvenega stanja metapopulacije nižinskega ali hribskega urha (prirejeno po 
Schnitter in sod. 2006; v grobem lahko priredimo tudi po definiciji ugodnega ohranitvenega stanja 
metapopulacije velikega pupka, Briggs & Rannap 2006): 



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

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Kozjanski park, junij 2022 39 od 66 

− 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 1.000 m; 
− 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 prisotnosti nižinskega urha nismo potrdili, smo pa zabeležili kar nekaj najdišč 
hribskega urha in križancev (Tabela 4, Slika 15). Dobljene vrednosti posameznih kriterijev (P, Pb, Pba; Tabela 
4), ki so uporabne kot izhodiščno stanje za raziskave v prihodnje, pričajo o relativno dobrem trenutnem stanju 
populacije hribskega urha ter križancev v gozdnem območju Dobrava. Pri tem opozarjamo, da celotno 
območje s potencialnimi habitati za hribskega urha ni bilo pregledano, saj je bil osnovni namen raziskav 
iskanje populacij nižinskega urha, in je treba jemati rezultate z določeno rezervo. Vrednosti kriterijev smo 
izračunali na podlagi zasedenosti kvadratov velikosti 1 km × 1 km, saj je naša ocena, da nam v raziskovanem 
območju kvadrati podajo boljšo oceno o razporejenosti urhov kot točkovna najdišča. To pa zaradi različnih 
tipov vodnih habitatov (ne gre le za stoječe vode, pomembne so predvsem doline potokov), 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 mrestov, 
paglavcev in juvenilnih osebkov, kot razmnoževalni uspeh zadnjih treh let pa najdbe mrestov, paglavcev, 
juvenilnih in subadultnih osebkov. V vseh 13 kvadratih, kjer smo vzorčili na raziskovanem območju, se 
nahajajo potencialni vodni habitati hribskega urha. 

 
 
Tabela 4: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) ter križancev hribskega in nižinskega urha 

(Bombina × variegata) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
 

Kriterij Ocena Komentar 

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

11 kvadratov (84 %) od 13 kvadratov Kvadrati (1 km × 1 km) nam podajo dobro 
oceno o razporejenosti znanih najdišč vrste, 
saj je zaradi nestalne vodnatosti luž, 
kolovozov in drugih manjših vodnih 
habitatov, ki jih poseljujejo urhi, najdišča 
težko in manj smiselno točkovno 
opredeljevati.  
Območje Natura 2000 je razdeljeno na 49 
kvadratov, od katerih je 25 potencialno 
primernih za hribskega urha in križance. Za 
vrsto smo v letih 2020–2021 v ustreznem 
obdobju pregledali vodne habitate v 13 
kvadratih. 

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

9 kvadratov (69 %) od 13 kvadratov Število kvadratov, v katerih smo v vodnih 
habitatih zabeležili mreste, ličinke ali mlade 
osebke urhov (razmnoževalni uspeh). 

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

87,50 % Odrasli hribski urhi ter križanci hribskega in 
nižinskega urha so bili zabeleženi v 8 
kvadratih, v 7 od teh so bile najdeni mresti, 
ličinke ali mladi osebki. 
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Slika 15: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) ter križancev med hribskim in nižinskim urhom 

(Bombina bombina × variegata) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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Glede na rezultate intenzivnega terenskega dela v letih 2020 in 2021 lahko zaključimo, da je nižinski urh 
na območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi izumrl, stanje ohranjenosti populacij hribskega urha in križancev v 
območju Dobrave ob upoštevanju zgornjih kriterijev pa ocenjujemo kot verjetno 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 na voljo ni dovolj podatkov. Na podlagi recentnih raziskav 

je bil razmnoževalni uspeh ocenjen na ca 69 % (ocena Pb; Tabela 4, Slika 15), vendar je to rezultat enkratne 
ciljne raziskave hribskega urha (dvodnevna terenska delavnica projektne skupine v 2021) in ga moramo 
jemati z rezervo. Na podlagi tega ocenjujemo, da lahko šele monitoring skozi daljše časovno obdobje pokaže, 
kakšni so trendi populacije na območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi zaradi nestalnih vodnih razmer. Hribski 
urh in križanci sicer spadajo 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 135 odraslih in mladih živali (subadult) v popisih v letih 2020–2021 ni 
mogoče oceniti ali metapopulacija hribskega urha v obravnavanem območju dosega velikost efektivne 
populacije. 

 
b) Območje razširjenosti 
Glavna omejitev za razširjenost hribskega urha ter križancev v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi je 

razpoložljivost primernih potencialnih vodnih habitatov. Območje je razdeljeno na 49 kvadratov 
(1 km × 1 km), od katerih je 25 potencialno primernih za hribskega urha ter križance. Od teh smo pregledali 
13 kvadratov, v katerih se vrsta pojavlja v 11 kvadratih (ca 84 % kvadratov; Tabela 4, Slika 15), kar je za 
hribskega urha in križance na podlagi izkušenj z drugih območij v Sloveniji verjetno stabilno stanje. 

 
Naravno območje razširjenosti vrste se najverjetneje ne zmanjšuje, kljub temu, da za zanesljivo oceno 

trenda nimamo dovolj podatkov, saj je bilo pregledana le polovica primernih kvadratov za vrsto. Merilo je 
treba skrbno spremljati v prihodnje, saj je opazno izsuševanje primernih vodnih habitatov v območju. 

 
c) Ohranjenost habitata 
Omejujoč dejavnik za dolgoročno ohranitev metapopulacije hribskega urha in križancev v območju 

Dobrave je razpoložljivost primernih mrestišč, kjer se voda zadrži dovolj dolgo, da v njih poteka 
razmnoževanje in da se paglavci lahko uspešno preobrazijo. Kopenski habitat hribskega urha in križancev v 
raziskovanem območju je v ugodnem stanju in še omogoča ohranitev povezav med mrestišči. Morebitno 
oviro v povezljivosti med različnimi življenjskimi prostori predstavljajo tudi ceste Mali Obrež–Župelevec, 
Rakovec–Kapele, Sela pri Dobovi–Župelevec in Kapele–Globoko, za kar podatkov ni na razpolago. 
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3.3 Veliki pupek (Triturus carnifex) v Natura 2000 območju Dobrava–Jovsi 

3.3.1 Najdbe velikega pupka (Triturus carnifex) 

Prisotnost velikega pupka znotraj Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi smo v letih 2020–2021 potrdili na 
11 lokacijah (vključno s tremi mlakami, ki smo jih v projektu LIFE AMPHICON v Jovsih vzpostavili spomladi 
2021), od tega je bil veliki pupek zabeležen znotraj projektnega območja Jovsi na osmih lokacijah, izven 
projektnega območja pa na treh lokacijah severno od Jovsov (Slika 16). 

 
Na območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi glavne vodne habitate velikega pupka predstavljajo mrtvice reke 

Sotle severno od Jovsov in mrtvice potoka Šica (npr. mrtvica Črnec) v Jovsih, razširitve potokov, mlake, 
poplavni travniki ob starih strugah potokov in jarki na njih ter tri nove mlake, ki so bile v projektu LIFE 
AMPHICON vzpostavljene spomladi 2021. Opozarjamo, da smo v nadaljevanju pri opisu in vrednotenju 
izhodiščnega stanja populacije velikega pupka te tri mlake izpustili, saj so že rezultat izvedenih ukrepov 
projekta LIFE AMPHICON. 

V izhodiščnem stanju smo zato upoštevali najdbe iz osmih lokacij velikega pupka (Tabela 5), kjer smo 
skupno popisali le majhno število osebkov. Kot mrestišča smo opredelili vse vodne lokalitete, kjer smo našli 
jajca ali ličinke velikega pupka. Mladih osebkov, ki so dokaz uspešnega razmnoževanja v najmanj dveh 
predhodnih letih, nismo zaznali na nobeni lokaliteti. V letih 2020 in 2021 smo kot mrestišča opredelili šest 
lokacij. Izjemi sta bili dve najdišči, vlažen kanal 200 m JZ od vasi Rakovec – Jovsi, kjer smo v letu 2020 našli 
samico, in mlaka v gozdu pri informacijski tabli 350 m JV od Kapel, kjer smo v letu 2021 zabeležili samca. Ob 
vseh nadaljnjih pregledih teh lokalitet prisotnosti jajc, ličink ali mladih osebkov nismo potrdili. 

 
Kljub večkratnim popisom posameznih lokalitet, smo v letu 2020 na dveh lokacijah v projektnem območju 

Jovsi zabeležili eno samico in eno ličinko velikega pupka, ter šest ličink v mrtvici reke Sotle (mrtvica reke Sotle 
V od vasi Slogonsko, 150 m J od zaselka Črnc) na širšem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (Tabela 5). 

V letu 2021 smo poleg intenzivnega iskanja nižinskega urha vodne habitate ciljno pregledovali tudi za 
velikega pupka. V projektnem območju Jovsi smo na treh lokalitetah zabeležili enega samca, 81 jajc in dve 
ličinki, na dveh lokalitetah severno od Jovsov (širše območje Natura 2000 Dobrava–Jovsi) pa eno ličinko in 23 
jajc (Tabela 5). Tri mrestišča od štirih znanih v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi so se konec junija 2021 
že izsušila še preden so se ličinke uspele preobraziti v odrasle živali. 

 
V letih 2020 in 2021 je bil omogočen uspešen razvoj v mrtvici Črnec in mrtvici reke Sotle vzhodno od vasi 

Slogonsko ter v treh mlakah vzpostavljenih v projektu LIFE AMPHICON. Vse ostale lokacije na območju Natura 
2000 Dobrava–Jovsi so se presušile preden so se ličinke velikega pupka uspele dokončno razviti in zapustiti 
vodno okolje. 
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Slika 16: Lokacije najdb velikega pupka (Triturus carnifex) v Natura 2000 območju Dobrava–Jovsi v letih 2020 in 2021. 
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Tabela 5: Podatki o velikem pupku (Triturus carnifex) na osmih lokacijah v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi v letih 
2020 in 2021. 

 
*Lokalitete v projektnem območju Jovsi. 
 

Lok_id Točna lokaliteta Datum Št. samcev Št. samic Št. ličink Št. jajc Jovsi* 

43049 
Vlažen kanal 200 m JZ od vasi Rakovec - 
Jovsi 

21. 5. 2020  1   da 

20599 
Mrtvica Črnec (mrtvica potoka Šica) Z 
od Trebeža - Jovsi 

21. 7. 2020   1  da 

52139 
Mrtvica reke Sotle V od vasi Slogonsko, 
150 m J od zaselka Črnci 

22. 7. 2020   3  ne 

52139 
Mrtvica reke Sotle V od vasi Slogonsko, 
150 m J od zaselka Črnci 

6. 8. 2020   1  ne 

52139 
Mrtvica reke Sotle V od vasi Slogonsko, 
150 m J od zaselka Črnci 

7. 8. 2020   2  ne 

79286 
Mlaka v gozdu pri informacijski tabli 350 
m JV od Kapel 

24. 4. 2021 1    da 

79296 
Stara struga potoka v Jovsih in poplavni 
travnik S od kolovoza Rakovec-Veliki 
Obrež, 700 m SV od hiše Veliki Obrež 74 

2. 6. 2021    58 da 

79296 
Stara struga potoka v Jovsih in poplavni 
travnik S od kolovoza Rakovec-Veliki 
Obrež, 700 m SV od hiše Veliki Obrež 74 

3. 6. 2021   2 12 da 

79461 
Stara struga potoka v Jovsih S od 
kolovoza Rakovec-Veliki Obrež, 650 m 
SV od hiše Veliki Obrež 74 

2. 6. 2021    11 da 

79460 
Jarek J od zaselka Bregansko, 340 m JV 
od hiše Jereslavec 33 

3. 6. 2021   1 12 ne 

79466 
Razširitev potoka ob gozdnem robu SV 
od zaselka Bregansko, 360 m SV od hiše 
Slogonsko 33 

3. 6. 2021    11 ne 

SKUPAJ 1 1 10 104  

 
 
Z analizo medsebojnih povezanosti lokalitet smo ugotovili, da se vse lokalitete znotraj projektnega 

območja Jovsi povezane na razdalji največ 1.500 m, drugo povezano območje pa so lokacije na severnem delu 
območja Natura 2000 Dobrava–Jovsi, ki pa so povezane na razdalji največ 1.000 m (Slika 17). Območji sta 
geografsko ločeni z manjšo vzpetino z naseljema Jereslavec in Rakovec, najbližje lokalitete pa so povezane na 
razdalji največ 2.000 m. 
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Slika 17: Povezanost vodnih lokalitet velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi 

(SI3000268) v letih 2020–2021. 
 
 
Primeren življenjski prostor velikega pupka so območja, kjer je več različno velikih voda, ki so med seboj 

povezane (razdalje med njimi niso prevelike) in okoli katerih se prepletajo travišča, grmišča, mejice ter gozd 
– takšen kompleks vodnih habitatov namreč dobro povezuje različne dele življenjskega prostora vrste 
(mrestišča, prehranjevališča, prezimovališča) in tako omogoča premike/selitve živali v letu oz. med leti. 
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Na raziskovanem območju je večina danes poznanih vodnih habitatov velikega pupka med seboj oddaljenih 
več kot 250 m (Slika 17), do koder naj bi se zadrževala večina odraslih živali (Blab 1986, Langton in sod. 2001). 
Najdaljše razdalje, ki jih na selitvenih poteh premagujejo veliki pupki, znašajo približno 1.300 m (Poboljšaj in 
sod. 2019). Če izvzamemo tri mlake, ki so bile vzpostavljene v projektu LIFE AMPHICON, se znotraj območja 
Natura 2000 Dobrava–Jovsi od šestih mrestišč na medsebojni razdalji manjši od 500 m nahajata po dve 
mrestišči na najbolj severnem delu in najbolj južnem delu znane razširjenosti vrste. Razdalja med edinima 
mrestiščema, kjer se je voda zadržala do konca razmnoževalne sezone in razvoja ličink velikega pupka, v 
območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi, znaša ca 3.000 m. 

 
Glede na znane selitvene razdalje velikega pupka, ki na območjih s kvalitetnimi prehranjevalnimi habitati 

in zatočišči presegajo tudi 1.000 m (Langton in sod. 2001, Jehle in sod. 2011, Poboljšaj in sod. 2019) ter glede 
na rezultate naše raziskave (bližina in razpoložljivost potencialnih vodnih habitatov, delež potencialno 
primernih kopenskih habitatov) domnevamo, da so selitve in gibanja velikih pupkov v projektnem območju 
LIFE AMPHICON na večje razdalje (vsaj do 500 m, pa tudi 1.000 m ali več) zelo verjetne. Omejujoč dejavnik 
pri razširjenosti vrste je po naši oceni razpoložljivost primernih vodnih habitatov (problem presuševanja 
mrestišč) in struktura kopenskega habitata na odprtih intenzivnejših kmetijskih površinah severno od Jovsov 
in v severovzhodnem delu v Jovsih. Večje površine njiv in intenzivna raba travniških površin vodi v monotono 
krajino brez ustreznih struktur (mejic, otokov grmovne in lesne vegetacije), ki živalim nudijo zavetje pred 
izsušitvijo in omogočajo premikanja med različnimi deli habitata. Intenzivne kmetijske površine tudi niso 
primeren prehranjevalni habitat, saj so v primerjavi z ekstenzivnimi travniškimi površinami bolj revne glede 
pestrosti in gostote nevretenčarjev. Gnojenje in vnos pesticidov, s katerimi se ponavadi tretirajo intenzivno 
rabljene površine, slabšajo tudi kvaliteto vode mrestišč. Problematične so tudi površine z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami rastlin, ki tvorijo goste monokulturne sestoje in s tem siromašijo prehranjevalnih habitat. 
Na preučevanem območju je najpogostejša zlata rozga (Solidago sp.). Morebitne selitvene poti med različnimi 
življenjskimi prostori velikega pupka seka tudi cesta Rakovec–Kapele. 

 
 

3.3.2 Razširjenost velikega pupka (Triturus carnifex) 

Poznavanje razširjenosti velikega pupka v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi se je po raziskavah v letih 
2020 in 2021 izboljšalo. Prisotnost vrste smo v projektnem območju Jovsi ponovno potrdili v dveh celicah 
velikosti 1 km × 1 km in dodatno našli še v dveh novih. Na širšem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi smo 
vrsto potrdili še v dveh celicah velikosti 1 km × 1 km. Po doslej zbranih podatkih veliki pupek torej živi v šestih 
od 49 (14,29 %) celic velikosti 1 km × 1 km (Slika 18). Nove najdbe vrste so v območju Natura 2000 še vedno 
pričakovane, predvsem v območju gozda Dobrava. 

 
Najdbe velikega pupka so bile pogostejše v stoječih vodah z ugodnim rastlinjem za odlaganje jajc, ki so 

dovolj globoke, da naj bi zadržale vodo preko celega leta. V letih 2020 in 2021 je zaradi izredno sušnih razmer 
in nizke količine padavin večina stoječih vod presušila preden so se ličinke velikega pupka uspele dokončno 
razviti in zapustiti vodno okolje. 
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Slika 18: Razširjenost velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi. 
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3.3.3 Stanje populacije velikega pupka (Triturus carnifex) 

Za opredelitev ugodnega ohranitvenega stanja velikega pupka v območju Natura 2000 (Briggs & Rannap 
2006) je treba upoštevati več dejavnikov, od katerih so najpomembnejši gostota odraslih osebkov na 
mrestiščih, kvaliteta habitata, efektivna velikost populacije in metapopulacijska struktura območja (število 
stoječih voda – mrestišč in 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 rezultate predpostavljamo, da je območje Natura 2000 
Dobrava–Jovsi območje z metapopulacijo velikega pupka. 

 
Po oceni je efektivna velikost populacije (število živali, ki dejansko prispevajo k nastanku naslednje 

generacije) velikega pupka 500 živali, kar po izračunih pomeni, da mora populacija šteti najmanj 1.000 
odraslih živali (Briggs & Rannap 2006). V primeru, ko je več subpopulacij velikih pupkov z manj kot 1.000 
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 1.000 osebkov, saj mreža npr. 20-tih 
subpopulacij s povprečno 100 odraslimi živalmi lahko tvori metapopulacijo z 2.000 odraslimi (Briggs & Rannap 
2006). 

 
Definicija 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 bregove z naklonom 20–40o, plitvina (do 50 cm globine vode) pokriva 

vsaj 25 % površine stoječe vode, nizko obrežno rastlinje (visoko manj kot 1 m) je na bregovih 
prisotno na več kot 25 %, 25–50 % površine vode pokriva plavajoča vegetacija; 

− 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 1.000 m; 
− 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 kljub precejšnjem lovnem naporu zabeležili le malo najdišč velikega pupka 

(Tabela 5). Dobljene vrednosti posameznih kriterijev (P, Pb, Pba; Tabela 6), ki so uporabne kot izhodiščno 
stanje za raziskave v prihodnje, pričajo o slabem trenutnem stanju populacije velikega pupka v Jovsih in 
širšem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi. 

 
Na podlagi rezultatov smo ocenili, da gre na območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi za majhno izolirano 

populacijo velikega pupka, ki ji grozi izumrtje. V slabem ohranitvenem stanju so tudi maloštevilna obstoječa 
mrestišča, ki nimajo stalnega vodostaja in presahnejo preden se ličinke pupkov uspešno preobrazijo ter med 
seboj niso dovolj povezana (razdalja med najbližjimi mrestišči znaša več kot 500 m). 
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Slika 19: Razmnoževalni uspeh velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 

  



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

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Kozjanski park, junij 2022 50 od 66 

Tabela 6: Ocena stanja populacije velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi 
(SI3000268) v letih 2020 in 2021. 

 
Kriterij Ocena Komentar 
P – število (delež) stoječih voda, ki jih zaseda 
vrsta na pregledanem območju; 

6 kvadratov (42,9 %) od 14 
kvadratov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 stoječih voda (8 %) od 100 
potencialno primernih voda 
za vrsto 

Kvadrati (1 km × 1 km) nam podajo dobro oceno 
o razporejenosti znanih najdišč vrste, hkrati je 
izhodišče za ustrezno primerjavo z drugimi 
ciljnimi vrstami. 
Območje Natura 2000 je razdeljeno na 49 
kvadratov, od katerih je izven gozda Dobrava 22 
potencialno primernih za velikega pupka. Za 
vrsto smo v letih 2020-2021 v ustreznem obdobju 
pregledali vodne habitate v 14 kvadratih. 
 
 
V območju Natura 2000 izven gozda Dobrava 
smo sicer pregledali 129 lokacij, od katerih se jih 
je za 100 izkazalo da so potencialno primerne za 
velikega pupka in so tudi najdišča drugih dvoživk. 

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

4 kvadratov (28,6 %) od 14 
kvadratov 
 
 
 
6 stoječih voda (6 %) od 100 
potencialno primernih voda 
za vrsto 

Število kvadratov, v katerih smo v vodnih 
habitatih zabeležili jajca ali ličinke velikega pupka 
(razmnoževalni uspeh). 
 
 
Število stoječih voda, v katerih smo zabeležili 
jajca ali ličinke velikega pupka (razmnoževalni 
uspeh). 

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

0 % 
 
 
 
 
0 % 
 
 
 

Odrasle velike pupke smo zabeležili v 2 kvadratih, 
v katerih nismo zabeležili jajc ali ličink 
(razmnoževalni uspeh). 
 
 
Odrasle velike pupke smo zabeležili v 2 stoječih 
vodah, v katerih nismo zabeležili jajc ali ličink 
(razmnoževalni uspeh). 

 
 
Stanje ohranjenosti velikega pupka v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi ob upoštevanju zgornjih 

kriterijev ocenjujemo kot neugodno. Vsa tri merila, na podlagi katerih se ocenjuje »ugodno stanje 
ohranjenosti« živalske vrste po prvem členu Direktive o habitatih, namreč kažejo na verjeten upad: 

 
a) Populacijski trend 

Za oceno populacijskega trenda vrste v območju na voljo ni dovolj podatkov. Že na podlagi recentnih 
raziskav pa je jasno, da gre za majhno izolirano populacijo. Maloštevilna populacija zaradi nestalnih vodnih 
razmer (izsušitve mrestišč) tudi nima stabilnih (vsakoletnih) razmnoževalnih uspehov. Veliki pupek sicer 
spada med bolj dolgožive vrste dvoživk, zato ima enoletni izpad razmnoževalnega uspeha dolgoročno 
manjši vpliv, a so lahko zaporedni večletni izpadi kritični. Dodatno je razmnoževalni uspeh nižji v vodnih 
habitatih z ribami, predvsem v tistih z malo ali brez vodnega rastlinja. Na podlagi dveh zabeleženih odraslih 
živali in majhen razmnoževalni uspeh v letih 2020 in 2021 ocenjujemo, da metapopulacija velikega pupka 
v obravnavanem območju ne dosega velikosti efektivne populacije in je na robu izumrtja. 
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a) Območje razširjenosti 

Predvidevamo, da se naravno območje razširjenosti vrste najverjetneje zmanjšuje zaradi izsuševanja 
območja in s tem manjšega števila primernih stoječih vod, ki vodo zadržijo preko celega leta. Za zanesljivo 
oceno trenda imamo premalo podatkov, saj je bila prisotnost vrste na podlagi naključnih najdb in raziskave 
(Cipot in sod. 2011) pred letom 2020 potrjena le v dveh od 49 celic velikosti 1 km × 1 km znotraj območja 
Natura 2000 Dobrava–Jovsi. 

Območje Natura 2000 je razdeljeno na 49 kvadratov (1 km × 1 km), ki so vsi s potencialno primernimi 
kopenskimi habitati velikega pupka in majhnim številom primernih vodnih habitatov, vrsta pa je bila ciljno 
pregledana v 14 kvadratih in zaznana v šestih kvadratih (ca 42 % kvadratov). Ocenjujemo, da se je območje 
razširjenosti vrste v zadnjih letih najverjetneje zmanjšalo in je stanje za območje razširjenosti neugodno. 

 
 

b) Ohranjenost habitata 

Omejujoč dejavnik za dolgoročno ohranitev metapopulacije velikega pupka v projektnem območju je 
razpoložljivost primernih mrestišč, kjer se voda zadrži dovolj dolgo, da se ličinke lahko uspešno preobrazijo. 
Opazno je zmanjševanje števila vodnih habitatov v območju (razdalje med obstoječimi vodnimi habitati se 
povečujejo), slabša se kvaliteta vode (intenzivno obdelovanje kmetijskih površin, odlaganje organskih in 
kemičnih odpadkov v stoječe vode, prisotnost rib). Kopenski habitat velikega pupka v območju je dovolj velik 
in ustrezne kvalitete, zato ocenjujemo, da ni omejujoč dejavnik za dolgoročno ohranitev metapopulacije 
velikega pupka v območju. Oviro v povezljivosti območja verjetno predstavljajo tudi ceste Mali Obrež–
Župelevec, Rakovec–Kapele, Sela pri Dobovi–Župelevec in Kapele–Globoko. Na podlagi povedanega je 
ohranjenost habitata neugodna. 
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3.4  Ostale ciljne vrste dvoživk – vrste s Priloge IV Direktive o habitatih v projektnem LIFE 
AMPHICON območju Jovsi  

V nadaljevanju so natančneje predstavljeni rezultati popisov za ostale ciljne vrste projekta LIFE AMPHICON, 
ki jih varuje Direktiva o habitatih in so uvrščene na Prilogo IV direktive. Rezultati in vrednotenje so podani za 
projektno območje Jovsi, na kartah pa so prikazane tudi ostale naključne najdbe v območju Natura 2000 
Dobrava–Jovsi (SI3000268). 

V območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) živijo tri od štirih slovenskih vrst rjavih žab: plavček 
(Rana arvalis), rosnica (Rana dalmatina) in sekulja (Rana temporaria). Plavček in rosnica sta uvrščena v 
Prilogo IV Direktive o habitatih. 

 
 

3.4.1 Rosnica (Rana dalmatina) 

Pri prvem pregledu habitatov dvoživk v projektnem območju Jovsi spomladi 2020 so bili mresti rosnice 
najpogostejša opažanja. Število preštetih mrestov (718) predstavlja minimalno število odraslih samic znotraj 
projektnega območja Jovsi. Razmerje med samicami in samci znaša pri rosnici 1:1,7 do 1:2,54 (Lodé in sod. 
2005). Upoštevali smo ga pri izračunu minimalnega števila odraslih samcev na območju (1.221 do 1.824 
samcev rosnic). Minimalna ocena velikosti populacije v projektnem območju je med 1.939 in 2.542 odraslih 
osebkov rosnic. V analizo ocene velikosti populacije rosnice smo vključili le podatke prvega pregleda vodnih 
habitatov iz leta 2020, saj je bil teren opravljen dovolj zgodaj spomladi, da smo ujeli vrh razmnoževanja rjavih 
žab. 

Vrsto smo zaznali tudi v širšem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268), na karti (Slika 20) so 
označena vsa najdišča rosnic v letih 2020 in 2021. Mrestišča rjavih žab so tudi dober pokazatelj lokacij na 
katerih se bo voda zadrževala dlje časa in so predstavljala tudi potencialne razmnoževalne habitate za ciljne 
vrste kasneje v sezoni. 
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Slika 20: Razširjenost rosnice (Rana dalmatina) v LIFE AMPHICON projektnem območju Jovsi in v območju Natura 

2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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3.4.2 Plavček (Rana arvalis) 

V projektnem območju Jovsi so bila opažanja plavčkov redka (Slika 21). V letu 2020 smo prisotnost vrste 
zaznali na treh lokacijah, kjer smo skupaj zabeležili 35 mrestov in enega odraslega samca. Na širšem območju 
Natura 2000 Dobrava–Jovsi smo prisotnost vrste potrdili tudi v gozdu Dobrava. 

V letu 2021 smo prisotnost vrste znotraj projektnega območja Jovsi potrdili na štirih lokacijah kjer smo 
skupaj zabeležili 18 ličink in dva odrasla samca. Na širšem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi smo plavčka 
našli na treh lokacijah v gozdu Dobrava kjer sta bila opažena dva osebka, en subadulten osebek in ocena 
števila ličink med 500 in 5.000. 

 
Ker vzorčenje ni bilo namenjeno oceni številčnosti plavčka ampak potrditvi prisotnosti vrst na območju, 

ocen o številčnosti populacij ne moremo podati. 
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Slika 21: Razširjenost plavčka (Rana arvalis) v LIFE AMPHICON projektnem območju Jovsi. 
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3.4.3 Zelena rega (Hyla arborea) 

Zelena rega je bila znotraj projektnega območja Jovsi zabeležena na 18 lokacijah, na širšem območju 
Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268) pa še na 13 lokacijah. Tako je bila na območju Natura 2000 Dobrava–
Jovsi skupaj zabeležena na 31 lokacijah, kar predstavlja ca 16,7 % najdišč vseh dvoživk (Slika 22). Večina najdb 
so bili posamezne odrasle živali, mresti in ličinke, tako da ne moremo podati ocene števila osebkov. 

 
Ker vzorčenje ni bilo namenjeno oceni številčnosti zelene rege ampak potrditvi prisotnosti vrst na območju, 

ocen o številčnosti populacij ne moremo podati. 
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Slika 22: Razširjenost zelene rege (Hyla arborea) v LIFE AMPHICON projektnem območju Jovsi in v območju Natura 

2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268). 
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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 Jovsi in v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi (SI3000268): 

− pomanjkanje vode, 
− neprimerno vzdrževanje vodnih habitatov, 
− onesnaževanje vodnih in kopenskih habitatov, 
− intenzifikacija kmetijske rabe, 
− zaraščanje ekstenzivnih travniških površin in pojavljanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin, 
− druge grožnje. 

 
Podrobnejši opisi groženj sledijo v nadaljevanju. 
 

4.1.1 Pomanjkanje vode 

Pomanjkanje vode v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi je pomembna neposredna grožnja vsem vrstam 
dvoživk. V času raziskave je bilo ugotovljeno, da se številna mrestišča 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 tudi celoten izpad razmnoževalnega uspeha na posameznem območju za tisto leto. 

 
Pred regulacijo potoka Šica, ki odvodnjava površino Jovsov, je bilo območje pogosto poplavljeno. 

Ocenjujemo, da se je zadnjih 20 letih populacija nižinskega urha na Jovsih močno zmanjšala in na koncu celo 
izginila zaradi splošne izsušitve območja. Posledično v zadnjih letih, in v času naših raziskav, sploh ni prišlo do 
daljšega poplavljanja večjih poplavnih travniških površin, ki so bile značilne za Jovse v preteklosti in za vrsto 
predstavljajo pomemben razmnoževalni habitat. Problem je sistemske narave, saj se v zadnjih letih celotno 
območje Jovsov kljub poplavam, ki so tudi manj obsežne kot pred regulacijo potoka Šica, čedalje bolj osušuje. 
Poglabljanje dna struge reke Sotle pa k temu še dodatno prispeva. 

 
Za dvoživke je v projektnem območju Jovsi in širšem preiskovanem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi 

pomembna mreža poplavnih travnikov, mrtvic v nekdanjih ostankih meandrov reke Sotle in potoka Šica, 
potokov, mlak, (drenažnih) jarkov, kompleksov luž in poplavnih gozdov. V dveh letih raziskav smo ugotovili, 
da večina primernih habitatov vode v sušnih razmerah ne zadrži na območju. V večini večjih vodnih habitatov, 
ki vodo uspešno zadržijo do konca razmnoževalnega obdobja dvoživk (mrtvice reke Sotle in potoka Šica, 
ribniki, stalne mlake), pa so prisotne ribe in so posledično manj primerni za dvoživke (vključno s ciljnimi 
vrstami) ter zagotavljanje ugodnega razmnoževalnega uspeha. 
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4.1.2 Onesnaževanje in neprimeren čas vzdrževanja vodnih habitatov 

Znotraj projektnega območja Jovsi smo zaznali problematiko onesnaževanja vodnih habitatov zaradi gnojili 
in fitofarmacevtskih sredstev, ki se vanje spirajo iz bližnjih kmetijskih površin (npr. jugozahodno od vasi 
Rakovec). Na odprtih travniških površinah v celotnem območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi pa smo poleg tega 
v mrtvicah reke Sotle zaznali tudi odlaganje nevarnih snovi in odpadkov (ostanke embalaže pesticidov, naftnih 
derivatov, umetnih gnojil idr.) (Slika 23). Organsko in kemično onesnaževanje vplivata na slabšo kvaliteto 
vodnih habitatov, kar dodatno ogroža dvoživke in druge organizme. 

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) so vzdrževalna dela ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih 
kanalov in praznjenja vodnih zajetij prepovedana med 1. marcem in 1. avgustom. Obnova jarkov po odlaganju 
jajc oziroma mrestov pomeni uničenje celotnega mrestišča za tisto leto. Na območju Natura 2000 Dobrava–
Jovsi smo zaznali kršitve zaradi vzdrževanj jarkov izven zakonsko predvidenega časovnega obdobja (košnja 
jarkov in brežin, poglabljanje jarkov). 

 
 

 
Slika 23: Odlaganje nevarnih snovi in odpadkov na lokacijah znotraj širšega območja Natura 2000 Dobrava–Jovsi (foto: 

T. Smolej). 
 
 

4.1.3 Intenzifikacija kmetijske rabe 

Travniške površine 
V območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi je na podlagi opažanj s terena prisotna predvsem intezifikacija rabe 

travniških površin na račun gnojenja, večanja števila košenj na posameznem travniku in pridelave travne 
silaže. Intenzifikacija je bolj opazna na poplavni ravnici bliže reki Sotli severno od Jovsov in na celotnem 
jugovzhodnem oz. južnem robu Jovsov. 

Travniki s takšno kmetijsko prakso postajajo biodiverzitetno čedalje bolj revni. Na takšnih travnikih je 
gostota žuželk, ki predstavljajo hrano dvoživkam, bistveno nižja od gostote žuželk na ekstenzivnih travnikih 
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(Wilson in sod. 1999, Humbert in sod. 2012). Dodatno predstavljajo pogostejše košnje tudi več strojnih 
posegov na zemljišče in s tem večjo smrtnost dvoživk na travniku. 

 
 
Njivske površine 
Njivske površine za dvoživke niso kvaliteten kopenski habitat, saj na njih najdejo malo hrane, poleg tega 

pa so izpostavljene morebitnim fitofarmacevtskim sredstvom in gnojilom. Preoravanje travnikov v njive je v 
Natura 2000 območju še vedno prisotno. 

 
Gnojenje 
Gnojenje vpliva na slabšo kvaliteto vode v jarkih. V območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi se gnojijo različne 

površine (njive, travniki). V času poplav se hranila razporedijo po celotni poplavljeni površini, zato so lahko 
pod vplivom gnojil tudi tiste površine, ki niso neposredno gnojene. 

 

4.1.4 Zaraščanje ekstenzivnih travniških površin in pojavljanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin 

V projektnem območju Jovsi se pojavlja tudi problem zaraščanja ekstenzivnih travniških površin (še 
posebej t.i. jovsov), zaradi opuščanja kmetijske rabe na bolj mokrotnih površinah v osrednjem delu Jovsov. 

Na območju prihaja tudi do vdora invazivnih tujerodnih vrst rastlin, ki slabšajo kvaliteto kopenskega (še 
posebej prehranjevalnega) habitata. Zaradi invazivnosti pogosto tvorijo monokulture, ki so izrazito slabe za 
biotsko pestrost habitata. Na preučevanem območju smo najpogosteje opazili strnjene sestoje zlate rozge 
(Solidago sp.). 

 

4.1.5 Druge grožnje 

Bolezni dvoživk 
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. Predpostavljamo, da so bolezni potencialna grožnja, še posebej za majhne 
in izolirane populacije dvoživk (npr. veliki pupek). 

 
Smrtnost na selitvenih poteh 
Smrtnost dvoživk na cestah, ki prečkajo selitvene poti je bila že večkrat prepoznana kot ena izmed 

pomembnejših groženj dvoživk v Sloveniji. Selitvene poti med različnimi življenjskimi okolji v bližini 
projektnega območja Jovsi in v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi sekajo ceste Mali Obrež–Župelevec, 
Rakovec–Kapele, Sela pri Dobovi–Župelevec in Kapele–Globoko. Popisi spomladanskih in jesenskih selitev 
dvoživk čez ceste niso bili predmet naše raziskave, razen povozov posameznih osebkov pa podatkov o 
smrtnosti dvoživk na teh cestah nimamo. Klub temu ocenjujemo, da je možna večja smrtnost dvoživk na 
cestah predvsem na območju gozda Dobrava, kar pa bi morali preveriti s ciljnimi raziskavami. 
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4.2  Varstvene usmeritve 

Za doseganje in ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja populacij dvoživke potrebujejo različne 
habitate (razmnoževalni habitat – mrestišča, prehranjevalni habitat, prezimovališča, selitveni koridorji), ki so 
pri mnogih vrstah, vključno s ciljno vrsto veliki pupek, prostorsko ločeni. 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene varstvene usmeritve za ciljne vrste dvoživk (vključno z vrstami s 
Priloge IV Direktive o habitatih) v projektnem območju LIFE AMPHICON. Načrt za vzpostavitev vodnih in 
izboljšanje stanja kopenskih habitatov dvoživk na projektnem območju Jovsi ter Načrt krepitve populacij 
velikega pupka s podporno vzrejo v projektu LIFE AMPHICON sta pripravljena v ločenih dokumentih. 

 
V primerni razdalji okoli obstoječih najdišč velikega pupka 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. Hkrati se bo v okolici 
obnovljenih in novih mrestišč vzpostavilo oz. obnovilo primerno stanje kopenskih habitatov (vzpostavljanje 
ekstenzivnih travniških površin, odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin). 

 
 

4.2.1 Vzpostavitev in obnova vodnih habitatov 

Ena od najpomembnejših prepoznanih groženj na projektnem območju, ki vodi v slab razmnoževalni 
uspeh, je prehitra izsušitev mrestišč. Zato se naj se na območju izboljšajo obstoječa mrestišča ali pa se 
vzpostavijo dodatna nova. Pomembno je, da bodo mrestišča 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 velikega pupka: 

− velikost: več manjših (100 m2) ali eno večje 500–1.000 m2; 
− globina vode: najmanj 50 cm, z globljim delom okoli 1 m; 
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− stalnost vode: minimalno do konca avgusta/septembra v globljih predelih; 
− oblika: ključne so položne brežine (plitva voda, globine manj kot 0,5 m naj zavzema 30–80 % 

vodnega telesa, z najmanj 1,5 m plitve brežine na severni strani mlake; 
− druge ključne lastnosti: vsaj 50 % osončenost vodne površine, mehkolistna obrežna in podvodna 

vegetacija, brez plenilskih vrst rib; 
− primerno dolgoročno vzdrževanje: 

• 10–20 m pas (odvisno od lokacije) okoli mrestišča izvzet iz intenzivne kmetijske rabe, 
gnojenje v tem pasu prepovedano, košnja dvoživkam prijazna; 

• po potrebi selektivno odstranjevanje prebujne vodne vegetacije (trs, rogoz, invazivne 
vrste); 

• izlov rib, če naselijo mlako po poplavnih dogodkih oz. jih človek vnese v mrestišče. 

Vzpostavitev novih mrestišč na zemljiščih, ki so v upravljanju Javnega zavoda Kozjanski park ima dodatno 
prednost v tem, da ima upravljavec možnost nadzora nad vzdrževanjem novih vodnih habitatov. Nova 
mrestišča naj bodo načrtovana tako, da ne bodo imela vtoka ali iztoka iz tekočih voda. 

 
 

4.2.2 Vzpostavitev in obnova kopenskega habitata 

Za preživetje dvoživk je potreben habitat z dovolj veliko nosilno kapaciteto. Bolj kvalitetni habitati imajo 
namreč večjo nosilno kapaciteto. Kvaliteto habitata se izboljša glede na zaznane pomanjkljivosti habitata. 

Na območju Jovsov je potrebno posebno skrb nameniti preprečevanju zaraščanja mokrotnih površin in 
preprečevanju širjenja invazivnih tujerodnih travniških vrst kot je npr. zlata rozga (Solidago sp.), ki lahko hitro 
preraste ekstenzivna travišča. Obstoječe ekstenzivne travniške površine v projektnem območju je smiselno 
kositi mozaično tako, da se ob vsaki košnji del travnika pusti nepokošen. Na ta način se lahko žuželke 
umaknejo v visoko travo. 

 
 

4.2.3 Krepitev populacije velikega pupka  

Ocena stanja populacije velikega pupka v Jovsih kaže, da gre za majhno izolirano populacijo velikega pupka, 
ki ji grozi izumrtje. Za ohranjanje majhnih in ogroženih populacij dvoživk, ki so na robu izumrtja, je eden izmed 
učinkovitih ukrepov za povečanje njihove številčnosti podporna vzreja, ki izboljša stopnjo preživetja 
odloženih jajc. 

Ocenjujemo, da se v zadnjih letih v naravnih razmerah v območju Natura 2000 SI3000268 Dobrava – Jovsi 
iz jajc velikih pupkov mladi osebki uspešno razvijejo v zelo nizkem deležu, kar je za populacije z majhnim 
številom živali premalo za dolgoročno ohranitev. Raziskave v letih 2020 in 2021 so pokazale, da sta glavna 
dejavnika ogrožanja majhno število mrestišč in njihovo prehitro izsuševanje. Ko del odloženih jajc prenesemo 
v vzrejno postajo, kjer poteče razvoj od jajca do mladega osebka, s tem preprečimo smrtnost zaradi izsušitve 
mrestišča, plenilcev in drugih dejavnikov ter tako izboljšamo stopnjo preživetja na več kot 95 % vseh uspešno 
razvitih ličink. Tovrstna tehnika je na Danskem in v Nemčiji že uveljavljena v zadnjih 20 letih in je tudi 
pomemben tip varstvenih ukrepov za dvoživke. V akciji izvedbe podporne vzreje (akcija C.3) bo šlo tudi za 
prenos znanj, izkušenj in dobrih praks danskih partnerjev v Slovenijo. 

 
V primerjavi z brezrepimi dvoživkami (npr. nižinski urh, rosnica, navadna česnovka) je v Evropi s podporno 

vzrejo repatih dvoživk manj izkušenj. Največ izkušenj imajo v Nemčiji in Veliki Britaniji pri doselitvah oz. 
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translokacijah velikih severnih pupkov (Triturus cristatus) (Kinne 2004, Haycock 2016), kjer so uporabili enake 
metode vzreje, kot so opisane v ločenem dokumentu Načrt krepitve populacij velikega pupka (Triturus 
carnifex) s podporno vzrejo. Izpuščene ličinke in mladi osebki velikih severnih pupkov so v novih mrestiščih 
odrasli in v nekaj letih vzpostavili viabilno populacijo. 

Doselitev severnih velikih pupkov (Triturus cristatus) so uspešno izvedli v dolini reke Luhe v Nemčiji, kjer je 
vrsta izginila v osemdesetih letih. Vrsto so ponovno naselili na 5,5 ha velikem območju, kjer so uredili 
kompleks devetih mlak in ustrezne kopenske habitate. Med leti 1996-2001 (šest let) so vsako leto v mlake 
izpustili ca 60 osebkov. Po devetih letih (2004) so ocenili, da populacija obsega že več kot 500 osebkov vseh 
razvojnih stadijev, v letu 2002 pa so severne velike pupke prvič našli tudi v mlakah izven območja doselitve. 
(povzeto po Kinne 2006) 

 
Glavni namen podporne vzreje velikih pupkov v Jovsih je pospešiti naravno kolonizacijo na novo 

vzpostavljenih mlak in povečati število mladih osebkov v populaciji v posameznem letu. Na ta način se bo 
populaciji pomagalo v prvih letih po vzpostavitvi novih vodnih habitatov, saj še ne bodo v optimalnem 
stanju za razmnoževanje in razvoj velikih pupkov, ki potrebujejo stoječe vode z obilo vodne vegetacije in 
so brez rib. Razvoj ustrezne vodne vegetacije v mlakah namreč potrebuje več let. 

 
Podobno kot za vse dvoživke, tudi za velike pupke velja, da se odrasli osebki praviloma razmnožujejo v 

mrestiščih, v katerih so se razvili oz. v njihovi neposredni bližini. Tudi zato preselitev odraslih osebkov v nove 
habitate (translokacija) ni zelo uspešna, kot so pokazale analize iz Velike Britanije (Lewis in sod. 2013). 
Uspešno pa so vzpostavili viabilne populacije velikih pupkov, ko so v nova mrestišča preselili jajca ali ličinke 
(Kinne 2006, Haycock 2016). 

 
Pri načrtovanju izvajanja akcije krepitve populacije velikih pupkov na Jovsih se bo upoštevalo tudi splošne 

IUCN smernice za varstvene translokacije (IUCN/SSC 2013), IUCN smernice za varstvene reintrodukcije dvoživk 
in druge varstvene translokacije (Linhoff in sod. 2021) in slovensko zakonodajo. V projektu LIFE AMPHICON 
načrtujemo izvedbo naslednjega tipa varstvene translokacije – suplementacija/doselitev (angl. 
reinforcement), kar pomeni vnos osebkov v obstoječo majhno populacijo z namenom njene okrepitve. 
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5. PRIPOROČILA ZA SPREMLJANJE STANJA USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV 

Takoj po zaključku vzpostavitve in obnove vodnih habitatov (akcija C.1) in izboljšanju stanja kopenskih 
habitatov (akcija C.2) 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 ter 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 dvoživk 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 2021 in 2026), saj so bile prve tri mlake 
vzpostavljene že v letu 2021. 

Najpomembnejše bo sprotno ugotavljanje ali je naselitev oziroma doselitev (akcija C.3) in razmnoževanje 
ciljnih vrst v obnovljenih vodnih habitatih uspešno (razvoj od jajčeca 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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