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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 Ljubljansko barje by creating or restoring 
core amphibian habitats for the target species yellow-bellied toad (Bombina variegata) and Italian crested 
newt (Triturus carnifex). KPLB and CKFF conducted the preoperational study for amphibians in the project 
area Ljubljansko barje. 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 and C.2 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 the 19th of March and 13th of June 
in the year 2020 and between the 9th of April and 26th of August in the year 2021. Altogether 408 sampling 
sites were surveyed in two years, which is app. 88 km of drainage channels in the project area. 

 
Out of 10 amphibian taxons living in Ljubljansko barje, 9 were recorded during fieldwork: Triturus carnifex, 

Lissotriton vulgaris, Ichthyosaura alpestris, Bufo bufo, Bombina variegata, Hyla arborea, Rana dalmatina, 
Rana temporaria and Pelophylax sp. Known distribution of target species was improved for all target species. 
In the dense network of ditches, the main breeding sites of Triturus carnifex and Bombina variegata are 
tertiary ditches. The maximum distance between breeding sites is 1.500 m, thus connectivity in the landscape 
is a lesser problem. Relative abundance results showed that the density of animals is low, compared to other 
areas in Slovenia, where relative abundance was calculated with comparable methods. 

 
The population status of both target species 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. Additionally, there is also poor water quality due to intensive agricultural land use. 
The quality of the land habitat in the area is decreasing due to intensification and increasing of farmland 
(including the intensification of meadows) and spreading of plant invasive species. There is also high road 
mortality on the roads Vrhnika–Podpeč in Podpeč–Ig on Bistra, Pako and Podkraj road sections. Distribution 
of Annex IV species (Rana dalmatina, Hyla arborea and Pelophylax sp.) is also presented. 

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

restoration of land habitats in project area as the basis for the separate document »Workplan for creation 
and restoration water and terrestrial habitat in Ljubljansko barje«. 
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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 Ljubljansko barje v akciji 
A.1 Popis izhodiščnega stanja vrst in načrt varstvenih ukrepov za projektna območja. 

 
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB) je ob strokovni podpori Centra za kartografijo favne in 

flore (CKFF) v letih 2020 in 2021 popisoval izhodiščno stanje ciljnih vrst dvoživk na projektnem območju 
Ljubljansko barje. Ciljni vrsti sta hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), ki sta tudi 
kvalifikacijski vrsti za območje Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271). Hkrati smo beležili tudi podatke o 
dvoživkah iz Priloge IV Direktive o habitatih (rosnica, zelena rega) 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 in C.2 Izboljšanje stanja kopenskih habitatov). 

 
 

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, dolžina sprednjih in zadnjih nog je enaka. 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, 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. 2019b) 

 
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. 
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Na mrestiščih poteka parjenje večine pri nas živečih vrst dvoživk, odlaganje jajc ali ličink ter 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. 2019b) 

 
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. Pomladanska 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. 

 
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 spomladanska 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. 

 
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 (povzeto po Matos in sod. 2019). Vse te neusmerjene (v različne smeri) in 
neusklajene (ob različnem času) premike posameznih osebkov uvrščamo v t. i. razširjanja. 

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

 
 

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. Edini izmed pupkov ima temno grlo, ki je posuto s številnimi 
drobnimi belimi pikami. Značilna spolna dvoličnost se v obdobju parjenja kaže predvsem v hrbtnem delu 
telesa (Slika 2). 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 
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)   
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Slika 2: Veliki pupek (Triturus carnifex) (foto: K. Drašler). 

 
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 3 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 23 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 3 mesecev. Jajca 
velikega pupka se po videzu razlikujejo od jajc »malih« pupkov – 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) 

 
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 in gostota pupkov z razdaljo od 
mrestišča postopoma upada. Pupki pa se selijo dlje, če se območja s kvalitetnimi prehranjevalni habitati in 
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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). 
 
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 ter urbanizacija krajine imajo velik negativen vpliv na 
populacije. Znano je, da zaradi izgube habitata vrsta dramatično upada tudi v Črni gori, in splošno na Balkanu. 
(povzeto po Cipot in sod. 2011) 

 
 

1.3 Hribski urh (Bombina variegata) 

Hribski urh (Slika 3) je v Sloveniji splošno razširjena vrsta, živi od nižin in vse do montanskega pasu do 
gozdne meje. Telesna velikost odraslih hribskih urhov le izjemoma presega 5 cm. Najočitnejša značilnost 
njihove zunanjosti je rumeno-črn do kovinsko siv lisast vzorec na trebušni strani telesa. Rumene lise na 
trebuhu so velike in povezane, rumena je prevladujoča barva. 

 
 

 
Slika 3: Hribski urh (Bombina variegata) (foto: J. Tarman). 
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Hrbtna stran se spreminja glede na okolico in je lahko rjave, sive ali olivne barve. Posuta je z drobnimi 
žleznimi bradavicami, ki se končajo z izrazitim trnčkom, zato je hrbet na otip hrapav. Glava in trup sta 
sploščena, sprednji rob glave je topo zaokrožen. Zenica je srčasta, s konico usmerjeno proti spodnjemu robu 
očesa. Nimajo niti zunanjega bobniča niti zaušesnih žlez, v nasprotju z nižinskimi urhi tudi nimajo zvočnih 
vreč. Rumeno-črn trebušni vzorec je pri urhih individualno značilen in se dokončno izoblikuje v dveh mesecih 
po preobrazbi, zato lahko posamezne osebke prepoznavamo skozi celotno življenjsko obdobje. Spolno zrelost 
dosežeta obe vrsti urhov pri dveh letih. Parjenje poteka izključno v vodi. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

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

mlakah, kolesnicah in jarkih). Po prezimovanju se v bližini mrestišč hribskih urhov prvi pojavijo veliki odrasli 
osebki. To je ponavadi v aprilu, ko se povprečna dnevna temperatura dvigne nad 10 °C in po predhodnih 
padavinah. Začetek pojavljanja hribskih urhov v mrestiščih se lahko v odvisnosti od vremenskih razmer od 
leta do leta razlikuje za 2 do 3 tedne. Po prvem pojavu urhov traja še 10 do 20 dni, da se odrasli urhi ob vodi 
pojavijo v večjem številu. Spolno nezreli osebki, ki imajo za seboj komaj eno ali dve prezimovanji, se v 
povprečju ob vodi prikažejo kasneje. V večjem številu so opaženi maja ali junija. Samci v času razmnoževanja 
lebdijo na vodni gladini in privabljajo samice z melodičnim oglašanjem. Pojejo od popoldneva vse do polnoči, 
pozno spomladi, ko je paritvena aktivnost na vrhuncu, pa tudi nepretrgoma cel dan. Oglašajo se le v jasnem 
vremenu in ob brezvetrju. Hribski urhi mrestijo pri temperaturi vode med 10 in 30 °C. Pri spodnji 
temperaturni meji se parijo le posamezni osebki, šele pri nadaljnji otoplitvi se prične razmnoževati večje 
število osebkov. Glavno obdobje razmnoževanja se prične v drugi polovici maja in traja do sredine julija. 
Samica odlaga mrest v plitvi vodi, do globine 30 cm. Mrest v več rahlih majhnih skupkih pritrdi na vodne 
rastline ali v vodo segajoče bilke obrežnih vrst v različnih delih mlake. To ob znižanju vodne gladine poveča 
verjetnost preživetja vsaj dela zaroda. V primeru, da v vodi ni rastlin ali neživih struktur, samica odloži mrest 
prosto na dno (npr. v kolesnicah). Znotraj večmesečnega paritvenega obdobja (od aprila do avgusta), lahko 
opazimo več jasno ločenih obdobij oglašanja in mrestenja, ki jih sprožijo obilne padavine. Ta obdobja lahko 
trajajo od enega dneva do preko enega meseca. Če so ustrezne razmnoževalne vode venomer na voljo, se 
paritvena aktivnost urhov ne omeji zgolj na kratko obdobje, temveč je približno enakomerno razporejena 
preko cele sezone. Hribski urhi se tako lahko v primernih letih razmnožujejo večkrat, v neugodnih letih pa se 
lahko sploh ne razmnožujejo. Zadnje pare lahko opazimo pri odlaganju jajc v prvih dnevih avgusta. Oglašanje 
in mrestenje nista nujno usklajena. Tako lahko najdemo mreste tudi izven obdobja oglašanja ali v mlakah, 
kjer ni bilo opaziti kličočih samcev. Paglavci se hranijo z zelenimi in kremenastimi algami ter železovimi 
bakterijami. Po preobrazbi se mladi osebki razkropijo tudi do 1 km daleč od mrestišča. Osebki, ki so se 
preobrazili še v istem letu, so juvenilni osebki. Osebki po prvem prezimovanju in osebki po drugem 
prezimovanju so subadultni osebki, po tretjem prezimovanju pa so že odrasli, adultni osebki. Dosežejo 
povprečno starost okrog 12 let, nekateri osebki v naravi pa so stari tudi 20 let. (povzeto po Poboljšaj in sod. 
2011) 

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

prezimujejo večinoma do nekaj 100 m stran od vode, posamezni osebki lahko tudi do 1 km stran. (povzeto 
po Poboljšaj in sod. 2011) 

 
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 
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aktivnosti. Tudi pri močnem vetru ali silovitih padavinah je na površini vode opaziti le malo živali. Prav tako 
se pri nizkih temperaturah (od 8 do 16 °C) urhi prej zadržujejo na kopnem ali pa nepremično ždijo na dnu 
mlake. Juvenilni osebki hribskega urha so aktivni izključno podnevi – po sončnem zahodu sveže preobraženih 
in starejših juvenilnih živali izven skrivališč ni moč opaziti. Subadultni osebki se le v posameznih primerih 
pojavljajo, ko pade mrak. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2011) 

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

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

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

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

 
Odrasli hribski urhi se ponavadi gibljejo v razdalji nekaj 100 metrov okrog mrestišč, zmožni pa so tudi 

premikov daljših od 1.000 metrov. (povzeto po Poboljšaj in sod. 2019b) 
 
 

1.4 Pregled obstoječih podatkov o velikem pupku (Triturus carnifex) in hribskem urhu 
(Bombina variegata) 

Ciljni vrsti projekta LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271) sta veliki pupek 
(Triturus carnifex) in hribski urh (Bombina variegata). Vrsti sta splošno razširjeni v območju Natura 2000, kot 
pomembnejša območja pojavljanja teh dveh vrst pa so bila opredeljena štiri območja na Ljubljanskem barju: 
širše območje Loga na severu, območje severno od Matene in širše območje Havptmance na vzhodu in 
območje Bistra na zahodu (Govedič in sod. 2012). Poznavanje razširjenosti obeh vrst v projektnem območju 
LIFE AMPHICON do leta 2020 je prikazano na Slika 4. Na teh območjih so prisotne tudi rosnica, zelena rega in 
rod zelenih žab (Govedič in sod. 2012). 
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Slika 4: Poznavanje razširjenosti hribskega urha (Bombina variegata) in velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem 

območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju do leta 2020 (CKFF 2022). 

 
 
Prvi celoviti pregled stanja velikega pupka in hribskega urha na Ljubljanskem barju izvira iz leta 2009 

(Govedič in sod. 2009). Od takrat do danes na projektnem območju ni bilo sistematičnih raziskav dvoživk, z 
izjemo študije »Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora« (Cipot in sod. 2015a), ko so bile 
opravljene raziskave ciljnih vrst v barjanskih oknih pri naseljih Iška Loka, Podkraj in Pako. V Mateni je 
opredeljeno območje državnega monitoringa za hribskega urha, ki je bilo pregledano v dveh raziskavah 
(Poboljšaj in sod. 2011, Triglav Brežnik & Grudnik, 2015). 

 
Na cestnih odsekih Bistra in Pako (regionalna cesta R3-642/1146 Vrhnika–Podpeč) ter Podkraj (regionalna 

cesta R3-642/1147 Podpeč–Ig so bile zabeležene ene večjih črnih točk za dvoživke v Sloveniji, kjer so bile tudi 
registirane najdbe obeh ciljnih vrst (Poboljšaj in sod. 2018). V letu 2020 so se v projektu LIFE AMPHICON 
spremljale selitve dvoživk na treh projektnih cestnih odsekih (Bistra, Pako in Podkraj), katerih rezultati so 
predstavljeni v ločenih poročilih (Poboljšaj in sod. 2021a, b in c). Selitve dvoživk smo v letu 2020 spremljali 
tudi na cesti R3-642/1146 na odseku Borovnica–Breg v dolžini ca 1.400 m (Poboljšaj in sod. 2020). Rezultati 
cestnih študij so bili povzeti pri izdelavi poročila. 
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2. METODE DELA 

2.1 Območje dela 

Projektno območje LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271) obsega dve 
prostorsko ločeni podobmočji – zahodni del Bistra – Pako in vzhodni del Podkraj (Slika 5). Nahaja se na južnem 
delu Ljubljanskega barja, kjer sta bila najbolj zahodni del območja Bistra – Pako in najbolj vzhodni del območja 
Podkraj prepoznana tudi kot pomembnejši območji za dvoživke na Barju zaradi prisotnosti večjega števila vrst 
dvoživk in kompleksa mokrotnih travnikov z grmišči in mejicami (Govedič in sod. 2012). V zadnjih letih smo 
na projektnem območju zaznali intenzivnejšo kmetijsko rabo, kar je vodilo tudi v slabšanje habitata za 
dvoživke. 

Vodni del habitata dvoživk in obeh ciljnih vrst na Ljubljanskem barju naj bi danes poleg večjih vod 
(glinokopi, ribniki) predstavljal sistem kanalov in jarkov, ki nadomešča nekdanje depresije in struge ter 
mrtvice pritokov reke Ljubljanice (Govedič in sod. 2009). V raziskovanem območju LIFE AMPHICON so skoraj 
edini tip vodnih habitatov barjanski jarki, drugih tipov stoječih voda (ribniki, barjanska okna in luže) je le 
manjše število. 

Na cestnih odsekih Bistra in Pako (regionalna cesta R3-642/1146 Vrhnika–Podpeč) ter Podkraj (regionalna 
cesta R3-642/1147 Podpeč–Ig so se v letu 2020 v projektu LIFE AMPHICON izvajale ločene raziskave selitev 
dvoživk preko cest (Poboljšaj in sod. 2021a, b in c), katerih rezultate smo tudi povzeli pri izdelavi poročila. 

 

 
Slika 5: Območje dela v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 
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2.2 Terensko delo 

V letih 2020 in 2021 smo terensko delo izvedli na delih projektnega območja (podobmočji Bistra – Pako in 
Podkraj; Slika 5), ki smo jih opredelili glede na dobljene rezultate raziskave selitev dvoživk preko cest 
(Poboljšaj in sod. 2021a, b in c), oddaljenosti od prezimovališč in rabe zemljišč. V letu 2020 smo terensko delo 
opravili med 19. marcem in 13. junijem ter v letu 2021 med 9. aprilom in 26. avgustom. V letu 2020 smo 
pregledali celotno območje ter izvedli popise za ciljno vrsto veliki pupek (Triturus carnifex). V letu 2021 je bil 
glavni namen popis ciljne vrste hribski urh (Bombina variegata) in ugotavljanje razmnoževalnega uspeha 
velikega pupka. 

V raziskovanem območju smo v dveh letih skupno pregledali ca 88 km (87.860 m) barjanskih jarkov. 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). 

Prvi pregled barjanskih jarkov projektnega območja v skupni dolžini ca 71 km (71.010 m) (Slika 6) smo 
opravili v marcu 2020, v času mrestenja zgodnjih vrst dvoživk (rjavih žab). Med pregledanimi vodnimi habitati 
so se nekateri že ob prvem pregledu območja izkazali kot neustrezni za velikega pupka, saj so bili že spomladi 
izsušeni. Na podlagi rezultatov prvega pregleda v letu 2020 smo izbrali vzorčna mesta za velikega pupka za 
metodo s postavitvijo pasti (Slika 6). 

 
 

 
Slika 6: Prvi pregled barjanskih jarkov in lokacije vzorčenja s pastmi v letu 2020 v projektnem območju LIFE AMPHICON 

na Ljubljanskem barju. 
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V letu 2021 so bili izvedeni ciljni popisi za hribskega urha in velikega pupka v skupni dolžini barjanskih 
jarkov ca 37 km (36.750 m) (Slika 7) z vizualnim pregledovanjem bregov vodnih teles, z vzorčenjem vodnih 
teles z vodno mrežo in izvajanjem transektnih popisov. 

 
 

 
Slika 7: Vzorčenje barjanskih jarkov v letu 2021 v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
 
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) oz. za hribskega urha (Poboljšaj in sod. 2011) in 
velikega pupka (Cipot in sod. 2011), ki jih opisujemo v nadaljevanju. 

 
Popis z opazovanjem in vzorčenje z vodno mrežo 

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

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

− Ob počasnem obhodu 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). 
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Lov s pastmi 
Po prvem terenskem pregledu vodnih lokalitet v 2020 smo na območjih, kjer smo pričakovali prisotnost 

velikega pupka, predvideli vzorčenje s pastmi za oceno gostot velikih pupkov (odraslih in mladih živali). Pasti 
smo poskusno nastavili tudi v mlaki neposredno ob reki Bistri (lokacija 1, Tabela 1; zelo zasenčena mlaka z 
globljo vodo), kljub temu, da po naši oceni ni bila primeren habitat za velikega pupka. 

Za lov velikih pupkov smo uporabili prirejene Dewsburyjeve vodne pasti (Dewsbury, Coleford in Forest 
2014; Slika 8). Prirejene so bile na način, da so bile dovolj ozke in nizke, da smo jih lahko pravilno namestili 
tudi v ozke terciarne jarke, ki so na Ljubljanskem barju pomemben habitat velikih pupkov. Pasti so oblikovane 
tako, da se vanje lahko ulovijo le manjši plenilci, npr. pupki, ličinke dvoživk, manjše ribe in nevretenčarji, ne 
pa tudi želve sklednice in večje ribe. Pasti temeljijo na lovu živih osebkov in so varne za ujete živali, v njih pa 
je dovolj vode in so dovolj velike, da lahko živali pozneje izpustimo nepoškodovane. 

 
 

 
Slika 8: Past za velike pupke (prirejeno po Dewsbury) (foto: K. Poboljšaj). 

 
 
Lov s pastmi omogoča tudi oceno velikosti populacije, kjer podatke lahko prikažemo kot relativne gostote 

– število ujetih osebkov na lovni napor (število lovnih noči × število pasti) (Cipot in sod. 2011). 
 
Na izbrane lokalitete smo pasti postavili v maju in juniju 2020 in sicer za najmanj 2 noči (Slika 6, Tabela 1). 

Pasti so bile po vzorčnih območjih bolj ali manj enakomerno razporejene po jarkih (na razdalji ca 20 m) po 
vnaprej predpisanem protokolu, na podlagi katerega se je ustrezno število pasti postavilo glede na dolžino 
jarka (do 10 pasti). Za postavitev pasti smo prilagodili standardno metodo (Cipot in sod. 2011) za velikega 
pupka, saj so na Ljubljanskem barju habitati vrste predvsem barjanski jarki in ne manjše stoječe vode. 

Pasti smo pregledovali enkrat dnevno, v jutranjem času, tako da morebitni ujeti osebki v pasti niso bili dlje 
kot 24 ur. Pri vsakem vzorčenju smo v pasteh prešteli vse ujete dvoživke, jim določili vrsto, spol in stopnjo 
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razvoja (odrasel, subadult, juvenilni osebek) in jih izpustili. Vsem ujetim velikim pupkom smo fotografirali 
trebušno stran in zabeležili njihov spol. 

 
 

Tabela 1: Lokacije postavitve pasti za velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 
Ljubljanskem barju. 

*Poskusna lokacija (po predhodni oceni neprimeren habitat za velikega pupka). 
 

Številka 
lokacije 

Projektno 
podobmočje Najbližji kraj  Lokacija 

Datum 
postavitve 

Število 
postavljenih 
pasti 

Število lovnih 
noči 

Lovni 
napor 

1* Bistra 
Dol pri 
Borovnici 

Mlaka obrasla z grmovjem 300 m V od 
Gradu Bistra 11.–13. 6. 2020 2 2 4 

2 Bistra 
Dol pri 
Borovnici 

Terciarni jarek, 275 m V od Črnega potoka, 
900 m V od gradu Bistra 3.–5. 6. 2020 3 2 6 

3 Bistra 
Dol pri 
Borovnici 

Terciarni jarek, 290 m V od Črnega potoka, 
750 m JV od gradu Bistra 26.–29. 5. 2020 7 3 21 

4 Bistra 
Dol pri 
Borovnici 

Terciarni jarek, 65 m V od Črnega potoka, 
500 m JV od gradu Bistra 1.–3. 6. 2020 8 2 16 

5 Bistra 
Dol pri 
Borovnici 

Sekundarni jarek, 100 m SV od domačije 
Kralj 11.–13. 6. 2020 2 2 4 

6 Pako 
Breg pri 
Borovnici 

Jarki (4) Z od potoka Borovniščica, 750 m 
SZ od hiše Pako 5 3.–5. 6. 2020 4 2 8 

7 Pako 
Breg pri 
Borovnici 

Jarek na »Za krasom«, 230 m SZ od hiše 
Pako 5 26.–29. 5. 2020 5 3 15 

8 Pako Pako Jarki (5) 175 m Z od kmetije Rožman 3.–5. 6. 2020 8 2 16 

9 Pako 
Goričica pod 
Krimom 

Jarka (2) »Pod Rožmanom« 270 m S od 
kmetije Rožman 11.–13. 6. 2020 6 2 12 

10 Pako 
Goričica pod 
Krimom 

Drenažni jarek 100 m JV od fragmenta 
barja Goričica 1.–3. 6. 2020 3 2 6 

11 Pako 
Goričica pod 
Krimom 

Jarka (2) na Goriškem mahu 850 m SZ od 
zaselka Na griču 1.–3. 6. 2020 7 2 14 

12 Podkraj Lipe 
Jarki (3) S od gozdne zaplate, 120 m Z od 
potoka Virje 1.–3. 6. 2020 9 2 18 

13 Podkraj Jezero Kanal 170 m iz Izvira V od Jezera 11.–13. 6. 2020 5 2 10 

14 Podkraj Lipe 

Jarek severno ob gozdni zaplati, Male 
Ključe V ob potoku Virje, 1 km SV od vasi 
Jezero 3.–5. 6. 2020 8 2 16 

15 Podkraj Lipe 
Jarek severno od gozdne zaplate, 400 m Z 
od Šalčkovega grabna 1.–3. 6. 2020 3 2 6 

16 Podkraj Podkraj 
Jarek na območju Pod krajem, 160 m S od 
hiše Podkraj 132 25.–28. 5. 2020 5 3 15 

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

62s). Po terenskem delu smo mesta najdb in/ali možnih vodnih habitatov iz GPS pretvorili v ESRI shape 
datoteke, po zadnjih dostopnih DOF-ih (iz leta 2017) preverili njihovo prostorsko natančnost in točke po 
potrebi popravili. Vse zbrane podatke in fotografije smo uredili in vnesli v Podatkovno zbirko CKFF (CKFF 
2022). Analize oziroma pripravo podatkov za analize in prostorske prikaze smo naredili s programskim 
paketom ArcGIS 10. 

 
Za prikaz splošne razširjenosti vrste v projektnem območju smo uporabili mrežo 500 m × 500 m. 
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2.3 Ocena relativne številčnosti 

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

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

− Zabeleženo število odraslih živali na posameznem vzorčnem mestu (lokaliteti) ob enkratnem 
popisu nam omogoča vrednotenje posameznih lokalitet/območij, primerjavo med posameznimi 
lokalitetami/območji in primerjavo posameznih lokalitet/območij v daljšem časovnem obdobju. 
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 barjanskih jarkov predstavlja eno enoto vzorčenja popis dvoživk (hribskega urha) v 
jarku: maksimalno število popisanih odraslih ali vseh živali (odraslih, juvenilnih in 
subadultov) / dan / 100 m jarka. 

 
 

2.4 Opredelitev ohranitvenega stanja vrste 

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

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

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

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

 
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) oz. na krajinskem 

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

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

ki se jih nato lahko spremlja tudi pri monitoringu. 

Naša ocena je, da nam v raziskovanem območju kvadrati velikosti 0,5 km × 0,5 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 

Ljubljansko barje spada med najpomembnejša območja za dvoživke v Sloveniji, saj je preplet različnih tipov 
tekočih in stoječih voda v ekstenzivni kmetijski krajini izjemno pomemben za številne vrste dvoživk. Na 
Ljubljanskem barju najdemo kar 80 % vseh vrst, ki živijo v Sloveniji, med njimi velikega pupka (Triturus 
carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata), ciljni vrsti projekta LIFE AMPHICON. Dvoživke, ki večji del 
svojega življenja preživijo v bližnjih gozdovih, z vsakoletnimi pohodi čez ceste na barjanskem robu opozarjajo, 
da je Ljubljansko barje zanje pomembno mesto za mrestenje. 

V projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju smo registrirali 10 taksonov dvoživk (Tabela 
2): navadni močerad (Salamandra salamandra), veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton 
vulgaris), planinski pupek (Ichthyosaura alpestris), navadna krastača (Bufo bufo), hribski urh (Bombina 
variegata), zelena rega (Hyla arborea), rosnica (Rana dalmatina) in sekulja (Rana temporaria) iz rodu rjavih 
žab ter osebke iz rodu zelenih žab (Pelophylax sp.). 

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

 
 

Tabela 2: Vrste dvoživk v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju, njihov naravovarstveni status in 
število najdišč (izven cest). 

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

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

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

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. 

Št. najdišč: število najdišč, kjer je vrsta prisotna (skupno število 349 najdišč izven cest); 
% najdišč: % najdišč, kjer je vrsta prisotna (skupno število 349 najdišč izven cest); 
 
Za namene te študije smo vse tri vrste zelenih žab obravnavali združeno kot takson rod zelenih žab (Pelophylax sp.). 
 

Vrsta RS UZŽV FFH Št. najdišč % najdišč 

navadni močerad (Salamandra salamandra) O 1  0 0 
veliki pupek (Triturus carnifex) V 1, 2 II, IV 38 10,89 

navadni pupek (Lissotriton vulgaris) V 1, 2  60 17,19 

planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) V 1, 2  8 2,29 

navadna krastača (Bufo bufo) V 1, 2  2 0,57 

hribski urh (Bombina variegata) V 1, 2 II, IV 65 18,62 

zelena rega (Hyla arborea) V 1, 2 IV 21 6,02 

rod rjavih žab (Rana sp.)      
rosnica (Rana dalmatina) V 1, 2 IV 229 65,62 

sekulja (Rana temporaria) V 1  29 8,31 

rod zelenih žab (Pelophylax sp.)    144 41,26 

pisana žaba (Pelophylax lessonae) V 1, 2 IV   
debeloglavka (Pelophylax ridibundus) V 1, 2    
pisana žaba (Pelophylax kl. esculentus) V 1, 2    
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V raziskovanem območju smo v letih 2020 in 2021 pregledali 408 različnih vodnih lokalitet, na 349 pa smo 
popisali dvoživke (Slika 9). Kar 340 lokalitet z dvoživkami (97,4 %) so barjanski jarki, devet lokalitet pa je ribnik, 
mlaka ali luža. 

 
 

 
Slika 9: Najdišča dvoživk v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
 
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 2). 
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3.2 Veliki pupek (Triturus carnifex) 

3.2.1 Najdbe velikega pupka (Triturus carnifex) 

Velikega pupka smo v letih 2020 in 2021 v raziskovanem območju popisali na 38 vodnih lokalitetah (ca 
10 % najdišč z dvoživkami; Tabela 2) ter na vseh treh projektnih cestnih odsekih (Poboljšaj in sod. 2021 a, b 
in c) (Slika 10). Rezultati popisov kažejo, da je veliki pupek v raziskovanem območju prisoten na manjšem 
številu lokalitet, ki pa so razporejene po celotnem raziskovanem območju. Na raziskovanem območju je gosta 
mreža sekundarnih in terciarnih barjanskih jarkov, ki so glavni tip vodni habitat velikega pupka na 
Ljubljanskem barju (Govedič in sod. 2009). Tudi v raziskavi barjanskih oken pri naseljih Iška Loka, Podkraj in 
Pako se je izkazalo, da so bili za velikega pupka jarki in potoki, ki so bili v mesecu maju še vodnati, 
najpogostejši vodni habitati (Cipot in sod. 2015a). 

 
 

 
Slika 10: Najdbe velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju v 

letih 2020–2021. 

 
 
Največje zabeleženo mrestišče velikega pupka na raziskovanem območju je ribnik pri gradu Bistra, edina 

večja stoječa voda brez rib na območju, kjer je bilo ob enem obisku opaženih ca 50 odraslih osebkov. To 
potrjuje tudi visoko število najdenih mladih osebkov velikih pupkov na cestnem odseku Bistra v neposredni 
bližini ribnika (Poboljšaj in sod. 2021a), kjer je bilo spomladi registriranih 22 mladih osebkov (subadultov po 
preživeti prvi zimi) in v jesenskem delu raziskave 68 juvenilnih osebkov, ki so se prvič odpravili na kopno.  
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Primeren življenjski prostor velikega pupka na Ljubljanskem barju (Govedič s sod. 2009) so območja, kjer 
je na razpolago gosta mreža jarkov, ki so zaraščeni z vodnim rastlinjem in so vodnati tudi v bolj sušnih 
razmerah (vsaj do konca junija) in ki so med seboj povezani (razdalje med njimi niso prevelike) ter okoli 
katerih se prepletajo travišča, grmišča in 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.  

 
Kot mrestišča (Slika 11) smo opredelili vse vodne lokalitete, kjer smo našli ali samico pri odlaganju jajc ali 

ličinke velikega pupka ali pa mlade osebke, ki so dokaz uspešnega razmnoževanja v najmanj dveh predhodnjih 
letih. Veliki pupki namreč spolno dozorijo po najmanj dveh prezimovanjih. V obdobju 2020–2021 smo kot 
mrestišča opredelili 21 (55,3 %) od 38 vodnih lokalitet. Z analizo medsebojnih povezanosti lokalitet na obeh 
projektnih podobmočjih smo ugotovili, da so vse lokalitete povezane na razdalji največ 1.500 m (Slika 11).  

 
 

 
Slika 11: Povezanost vodnih lokalitet velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 

Ljubljanskem barju. 

 
 
Na raziskovanem območju ima večina danes poznanih vodnih habitatov velikega pupka na oddaljenosti do 

250 m (Slika 11), do koder naj bi se zadrževala večina odraslih živali (Blab 1986, Langton in sod. 2001), v bližini 
tudi druge vodne habitate. V pasu do 1.500 m od potrjenih najdišč vrste se nahajajo vsa najdišča na 
projektnem območju (Slika 11). To potrjuje, da gosta mreža barjanskih jarkov pupkom še omogoča 
povezljivost v prostoru. Izkazalo pa se je, da je velik problem na tem delu Ljubljanskega barja pomanjkanje 
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vode v jarkih, saj jarki velikokrat presušijo ali v glavnem razmnoževalnem obdobju ali pa še pred zaključkom 
preobrazbe ličink. Tako je zelo sušna pomlad 2020 botrovala skoraj popolni izsušitvi jarkov v aprilu 
(razmnoževalno obdobje velikih pupkov), v letu 2021 pa je bil velik del vodnatih jarkov (z globino vode 
> 50 cm konec maja oz. začetek junija) v začetku meseca julija (ko ličinke velikega pupka še niso zaključile s 
preobrazbo) že občutno manj vodnat (z globino 30 cm in manj) ali pa izsušen. V primeru, da se še pravočasno 
v sezoni jarki ponovno napolnijo z vodo, je možno tudi uspešno razmnoževanje v prvih poletnih mesecih, saj 
se lahko razmnoževalno obdobje zaradi suše razpotegne čez daljše časovno obdobje. To potrjujejo najdbe 
mladih osebkov na cesti jeseni 2020 (Poboljšaj in sod. 2021a, b, c) in najpoznejša najdba ličink v letu 2021 
(24. 8. 2021). 

 
Za analizo kopenskih habitatov smo uporabili sloj dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022; Tabela 3), kjer smo 

vrste dejanske rabe smiselno uvrstili v kategorije habitatov, ki so za dvoživke različnega pomena: kmetijske 
površine (njiva, rastlinjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in ostali trajni nasadi) 
in ostalo (pozidano in sorodno zemljišče) so neprimerni kopenski habitati dvoživk; travišča, grmišča in 
zamočvirjena zemljišča (trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in 
grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, barje, trstičje in 
ostalo zamočvirjeno zemljišče) in gozd (gozd) so primerni kopenski habitati dvoživk; vode (voda) so vodni 
habitati. 

 
Večina vodnih lokalitet vrste je v pasu do 250 m v povprečju v precejšnjem deležu (> 67,8 %) obkroženih s 

travišči, grmišči in zamočvirjenimi zemljišči ter gozdom na celotnem projektnem območju (Slika 12, Tabela 
3), kar je podoben delež pojavljanja enakih površin (69,2 %) na projektnem območju dela (Tabela 3). Izkazalo 
pa se je, da je razlika v deležu površin kategorij habitatov, ki obkrožajo vodne lokalitete v pasu do 250 m med 
območji Bistra – Pako in Podkraj. V Podkraju (Tabela 3) je v tem pasu ca 42 % kmetijskih površin in ca 55 % 
travišč, grmišč in zamočvirjenih zemljišč, v Bistri – Pako pa ca 20 % kmetijskih površin in ca 74 % travišč, grmišč 
in zamočvirjenih zemljišč. Različna raba pa se ne odraža v različni številčnosti velikih pupkov na obeh 
območjih, kar pripisujemo predvsem ulovu majhnega števila živali, kar ne omogoča primerjave. 

 
 

Tabela 3: Površine kategorij habitatov v območju dela in v pasu 250 m okoli najdišč velikega pupka (Triturus carnifex) v 
projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
*Habitat: v oklepaju kategorije iz sloja dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022) - gozd (gozd); kmetijske površine (njiva, rastlinjak, intenzivni sadovnjak, 
ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in ostali trajni nasadi); ostalo (pozidano in sorodno zemljišče); travišča, grmišča in zamočvirjena zemljišča (trajni 
travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem, barje, trstičje in ostalo zamočvirjeno zemljišče); vode (voda). 
 
 

Habitat* 
Bistra – Pako Podkraj Skupaj 

% vseh 
površin 

% T.car 
površin 

% vseh 
površin 

% T.car 
površin 

% vseh 
površin 

% T.car 
površin 

Gozd 2,71 2,59 0,60 0,62 1,84 1,79 

Kmetijske površine 16,57 19,73 44,16 42,13 27,89 28,89 

Ostalo 2,46 3,31 2,11 2,26 2,32 2,88 

Travišča, grmišča in 
zamočvirjena zemljišča 77,56 73,76 52,80 54,51 67,39 65,88 

Voda 0,71 0,61 0,33 0,48 0,55 0,56 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Slika 12: Habitati v okolici potrjenih najdišč velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON 

na Ljubljanskem barju. 
Kategorije habitatov so izpeljane iz dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022). 

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

in zatočišči presegajo tudi 1 km (Langton in sod. 2001, Jehle in sod. 2011) ter glede na rezultate naše raziskave 
(bližina in razpoložljivost potencialnih vodnih habitatov, delež potencialno primernih kopenskih habitatov) 
domnevamo, da so redne selitve 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 sta po naši 
oceni razpoložljivost primernih vodnih habitatov (problem presuševanja jarkov, ki so mrestišča ali koridorske 
povezave) in struktura kopenskega habitata. Večje površine njivskih površin 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 sta najpogostejši kanadska (Solidago canadensis) in 
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea). 
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3.2.2 Razširjenost velikega pupka (Triturus carnifex) 

Poznavanje razširjenosti velikega pupka v projektnem območju LIFE AMPHICON se je po raziskavah v letih 
2020 in 2021 izboljšalo. Prisotnost vrste (vključno z rezultati iz Poboljšaj in sod. 2021a, b, c) smo potrdili v 7 
celicah velikosti 0,5 km × 0,5 km, kjer je bila znana predhodno in jo dodatno našli še v 19 novih – po doslej 
zbranih podatkih veliki pupek živi v 26 (59 %) od 44 pregledanih celic velikosti 0,5 km × 0,5 km (Slika 13). Vrste 
nismo potrdili v 4 celicah, kjer so znani podatki pred letom 2020. Pri tem izpostavljamo, da zaradi velikosti 
območja niso bili vsi kvadrati pregledani v ustreznem času za potrditev vrste, nove najdbe vrste so v območju 
še vedno pričakovane. 

 
 

 
Slika 13: Razširjenost velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
 

3.2.3 Stanje populacije velikega pupka (Triturus carnifex) 

Ocena relativne gostote velikih pupkov 
V letu 2020 smo velike pupke vzorčili z metodo s postavitvijo pasti, za katero smo po prvem 

spomladanskem pregledu projektnega območja izbrali 16 lokacij vzorčnih mest (Slika 6, Tabela 4). 
Ocene relativnih gostot velikih pupkov v raziskovanem območju (Slika 14, Tabela 4) so pokazale, kje v 

raziskovanem območju veliki pupki dosegajo največje gostote. Vrste nismo potrdili na 3 lokacijah (št. 1, 5 in 
10 v Tabela 4). Tri največje lovne uspehe velikega pupka na lokacijo v eni noči smo imeli vse v isti noči 
(3. 6. 2020) na lokacijah številka 4 in 11 (območje Bistra – Pako) ter 12 (območje Podkraj) (Slika 14). Na 
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lokacijah številka 4 in 12 smo ujeli po 10 osebkov, s to razliko da je bilo na lokaciji 4 ujetih 10 odraslih osebkov 
(8 samcev in 2 samici), na lokaciji 12 pa 8 mladih osebkov in 2 samca. Na lokaciji 11 smo ulovili 8 osebkov (1 
samec in 7 samic). Glede na tako različno starostno in spolno strukturo ujetih velikih pupkov v isti noči na 
različnih lokacijah ne moremo sklepati o skupnih razlogih za visok ulov. 

 
Izračunali smo relativne gostote (število ujetih živali/lovni napor; Tabela 4) za odrasle živali in skupno za 

vse ujete živali (odrasli in mladi osebki), kar nam omogoča primerjavo stanja populacij velikega pupka med 
posameznimi lokacijami/območji ali v daljšem časovnem obdobju (monitoring). Izračun velikosti populacije 
(ocena števila osebkov na posameznih lokacijah oz. območjih) ni mogoč, saj sta število ujetih osebkov na 
posamezen lov in delež ponovno ujetih osebkov prenizka. 

 
 

Tabela 4: Ocena relativne gostote za velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 
Ljubljanskem barju. 

 
Relativna gostota*: število ujetih živali (odraslih ali mladih)/past/dan. 
**Lokacija je izvzeta iz analize relativnih gostot (razlaga v poglavju 2.3 Terensko delo). 
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1** Bistra-
Pako 

Mlaka obrasla z grmovjem 300 m V od 
Gradu Bistra 

11.–
13. 6. 2020 4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 Bistra-
Pako 

Terciarni jarek, 275 m V od Črnega 
potoka, 900 m V od gradu Bistra 

3.–
5. 6. 2020 6 0 4 0 4 4 0,67 0,67 

3 Bistra-
Pako 

Terciarni jarek, 290 m V od Črnega 
potoka, 750 m JV od gradu Bistra 

26.–
29. 5. 2020 21 1 4 1 5 6 0,24 0,29 

4 Bistra-
Pako 

Terciarni jarek, 65 m V od Črnega potoka, 
500 m JV od gradu Bistra 

1.–
3. 6. 2020 16 0 11 3 14 14 0,88 0,88 

5 Bistra-
Pako 

Sekundarni jarek, 100 m SV od domačije 
Kralj 

11.–
13. 6. 2020 4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

6 Bistra-
Pako 

Jarki (4) Z od potoka Borovniščica, 750 m 
SZ od hiše Pako 5 

3.–
5. 6. 2020 8 0 3 3 6 6 0,75 0,75 

7 Bistra-
Pako 

Jarek na »Za krasom«, 230 m SZ od hiše 
Pako 5 

26.–
29. 5. 2020 15 0 5 7 12 12 0,80 0,80 

8 Bistra-
Pako Jarki (5) 175 m Z od kmetije Rožman 3.–

5. 6. 2020 16 1 2 3 5 6 0,31 0,38 

9 Bistra-
Pako 

Jarka (2) »Pod Rožmanom« 270 m S od 
kmetije Rožman 

11.–
13. 6. 2020 12 0 2 3 5 5 0,42 0,42 

10 Bistra-
Pako 

Drenažni jarek 100 m JV od fragmenta 
barja Goričica 

1.–
3. 6. 2020 6 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

11 Bistra-
Pako 

Jarka (2) na Goriškem mahu 850 m SZ od 
zaselka Na griču 

1.–
3. 6. 2020 14 0 2 8 10 10 0,71 0,71 

12 Podkraj Jarki (3) S od gozdne zaplate, 120 m Z od 
potoka Virje 

1.–
3. 6. 2020 18 8 3 0 3 11 0,17 0,61 

13 Podkraj Kanal 170 m iz Izvira V od Jezera 11.–
13. 6. 2020 10 1 1 0 1 2 0,10 0,20 

14 Podkraj 
Jarek severno ob gozdni zaplati, Male 
Ključe V ob potoku Virje, 1 km SV od vasi 
Jezero 

3.–
5. 6. 2020 16 0 1 2 3 3 0,19 0,19 

15 Podkraj Jarek severno od gozdne zaplate, 400 m 
Z od Šalčkovega grabna 

1.–
3. 6. 2020 6 0 1 0 1 1 0,17 0,17 

16 Podkraj Jarek na območju Pod krajem, 160 m S od 
hiše Podkraj 132 

25.–
28. 5. 2020 15 0 2 4 6 6 0,40 0,40 

 SKUPNO ŠTEVILO UJETIH ŽIVALI   11 41 34 75 86   
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Analiza relativnih gostot je pokazala, da je na celotnem projektnem območju razpon od minimalne do 
maksimalne relativne gostote med 0 in 0,88 osebkov/past (Tabela 4). Za ulov vseh živali je mediana 0,40 (oz. 
0,31 za ulov odraslih), gostote manj kot 0,19 (vse živali) oz. 0,17 (odrasli) pa so v prvem kvartilu. Primerjali 
smo tudi rezultate med dvema prostorsko ločenima projektnima območjema Bistra – Pako in Podkraj (Slika 
14, Tabela 4). V povprečnem lovnem uspehu (povprečni ulov) območja so zajeta vsa vzorčenja s pastmi, tako 
uspešna kot neuspešna na obeh območjih in predstavljajo skupno vsoto ujetih osebkov (mladih in odraslih 
živali) na območju na skupen napor na območju (št. lovov = število pasti × št. noči). Izkazalo se je, da sta si 
povprečni lovni uspeh na območju Bistra – Pako (0,53) in na območju Podkraj (0,35) podobna. 

 
 

 
Slika 14: Relativne gostote velikega pupka (Triturus carnifex) (vseh živali) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 

Ljubljanskem barju. 

 
 
V Sloveniji še nimamo na razpolago veliko podatkov z znanimi relativnimi gostotami velikih pupkov (Cipot 

in sod. 2011, 2015a, 2015b, Poboljšaj 2021). Za primerjavo lahko pogledamo rezultate intenzivnega vzorčenja 
velikega/panonskega pupka ob reki Muri (Cipot in sod. 2015b), kjer je bil največji maksimalni lovni uspeh 
velikega/panonskega pupka na 61 lokalitetah 4 odrasle živali na past, mediana vseh maksimalnih lovov je bila 
0,33, gostote manj kot 0,2 osebka/past pa so bile v prvem kvartilu (Cipot in sod. 2015b). V raziskavi barjanskih 
oken na treh območjih (Iška loka, Podkraj in Pako) (Cipot in sod. 2015a), so bile največje relativne gostote na 
lokacijo na območju 3,50 (Išla loka), 4,50 (Podkraj) in 1,50 (Pako). Glede na te podatke lahko uvrstimo vse 
relativne gostote projektnega območja LIFE AMPHICON med zelo nizke vrednosti. 
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Sobivanje z drugimi vrstami dvoživk 
Na 38 lokalitetah velikega pupka smo zabeležili še sedem drugih vrst dvoživk, največkrat navadnega pupka 

(Lissotriton vulgaris) (24 lokalitet; 63,2 %), ki mu sledijo zelene žabe (Pelophylax sp.) (21 lokaliteta; 55,3 %), 
rosnica (Rana dalmatina) (20 lokalitet; 52,6 %), hribski urh (Bombina variegata) (9 lokalitet; 23,7 %), sekulja 
(Rana temporaria) (5 lokalitet; 13,2 %), zelena rega (Hyla arborea) in planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) 
(4 lokalitete; 10,5 %) ter navadna krastača (Bufo bufo) (2 lokaliteti; 5,3 %). Na skoraj tretjini najdišč velikega 
pupka (28,9 %) smo zabeležili še tri druge vrste dvoživk, na sedmih najdiščih (18 %) velikega pupka pa nismo 
zabeležili nobene druge vrste dvoživk, za kar je najverjetneje razlog v različnih metodah dela (vrše, vzorčenje 
z mrežo). 

Sobivanje velikega pupka z drugimi vrstami dvoživk priča tudi o dobri kvaliteti vodnih in okoliških kopenskih 
habitatov vrste. Ker pa je bila vrsta zabeležena samo v ca 10 % lokalitetah z dvoživkami (Tabela 2), je to tudi 
pokazatelj slabega stanja habitatov dvoživk na raziskovanem območju. 

 
 
Ocena stanja populacije in ocena stanja ohranjenosti vrste 
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, 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 sta v projektnem 
območju LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271) dve prostorsko ločeni 
metapopulaciji 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 km, 
− selitveni koridorji med subpopulacijami so omogočeni – z vzpostavitvijo ali ohranitvijo stoječih voda 

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

kmetijske pridelave (ni gnojenja in dodajanja fitofarmacevtskih sredstev). 

 
V raziskovanem območju smo kljub precejšnjem lovnem naporu zabeležili manjše število vodnih najdišč 
velikega pupka, še manj pa njegovih mrestišč (Tabela 5, Slika 15). Dobljene vrednosti posameznih kriterijev 
(P, Pb, Pba; Tabela 5, Slika 15), ki so uporabne kot izhodiščno stanje, pričajo o slabem trenutnem stanju 
populacije velikega pupka v raziskovanem območju. Izračunali smo jih na podlagi zasedenosti kvadratov 
velikosti 0,5 km × 0,5 km (najdbe na cestah niso upoštevane), saj je naša ocena, da nam v raziskovanem 
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območju kvadrati podajo boljšo oceno o razporejenosti velikega pupka. Na Ljubljanskem barju je najdišča 
zaradi goste mreže barjanskih jarkov in njihove nestalne vodnatosti na raziskovanem območju težko in manj 
smiselno točkovno opredeljevati. V vseh 40 kvadratih, kjer smo vzorčili na raziskovanem območju, se nahajajo 
potencialni vodni habitati velikega pupka. 

 
 

 
Slika 15: Razmnoževalni uspeh velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 

Ljubljanskem barju v letih 2020–2021. 

 
 

Tabela 5: Ocena stanja populacije velikega pupka (Triturus carnifex) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 
Ljubljanskem barju. 

 

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

20 kvadratov (50 %) od 40 
kvadratov 

Kvadrati (0,5 km x 0,5 km) nam podajo dobro 
oceno o razporejenosti znanih najdišč vrste, saj je 
zaradi goste mreže barjanskih jarkov in njihove 
nestalne vodnatosti na Ljubljanskem barju 
najdišča težko in manj smiselno točkovno 
opredeljevati.  
Raziskovano območje je razdeljeno na 65 
kvadratov, ki so vsi potencialno primerni habitati 
za velikega pupka. Za vrsto smo v letih 2020–
2021 v ustreznem obdobju pregledali vodne 
habitate v 40 kvadratih. 
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Pb – delež vseh pregledanih stoječih voda, ki imajo 
tudi razmnoževalni uspeh; 

14 kvadratov (35 %) od 40 
kvadratov 

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

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

50 % Odrasli veliki pupki so bili zabeleženi v 12 
kvadratih, v 6 od teh so bile najdene ličinke ali 
mladi osebki. 

 
 
Stanje ohranjenosti velikega pupka v projektnem območju LIFE AMPHICON ob upoštevanju zgornjih 

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

a) Populacijski trend 
Za oceno populacijskega trenda vrste v območju na voljo ni dovolj podatkov. Že na podlagi recentnih raziskav 
pa je jasno, da zaradi nestalnih vodnih razmer (izsušitve mrestišč) ni stabilnega (vsako leto) razmnoževalnega 
uspeha, ki je bil v letih 2020–2021 ocenjen na ca 35 % (ocena Pb; Tabela 5). Na podlagi tega ocenjujemo, da 
lahko šele monitoring skozi daljše časovno obdobje pokaže, kakšni so trendi populacije na Ljubljanskem barju 
zaradi nestalnih vodnih razmer. Veliki pupek sicer spada med bolj dolgožive vrste dvoživk, zato ima enoletni 
izpad razmnoževalnega uspeha dolgoročno manjši vpliv, a zaporedni večletni izpadi so lahko kritični. Dodatno 
je razmnoževalni uspeh nižji v vodnih habitatih z ribami, predvsem v tistih z malo ali brez vodnega rastlinja. 

Na podlagi skupno zabeleženih 141 odraslih in mladih živali v popisih v letih 2020–2021 ter skupni oceni 
števila velikih pupkov (908,6), ki so se selili čez projektne cestne odseke Bistra, Pako in Podkraj spomladi v 
letu 2020 (Poboljšaj in sod. 2021a, b, c) tudi ni mogoče oceniti ali metapopulacija velikega pupka v 
obravnavanem območju dosega velikost efektivne populacije. 

 
b) Območje razširjenosti 
Glavna omejitev za razširjenost velikega pupka v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem 

barju je razpoložljivost primernih potencialnih vodnih in kopenskih habitatov. Območje je razdeljeno na 65 
kvadratov (0,5 km × 0,5 km), ki so vsi s potencialno primernimi habitati velikega pupka, vrsta pa je bila 
pregledana v 40 kvadratih in zaznana v 50 % kvadratov, kar je za velikega pupka na podlagi izkušenj z drugih 
območij v Sloveniji verjetno stabilno stanje. 

 
c) Ohranjenost habitata 
Omejujoč dejavnik za dolgoročno ohranitev metapopulacije velikega pupka v območju je razpoložljivost 

primernih mrestišč, kjer se voda zadrži dovolj dolgo, da v njih poteka razmnoževanje in da se ličinke lahko 
uspešno preobrazijo. Opazno je prehitro izsuševanje vodnih habitatov v območju, slabša je kvaliteta vode 
(intenzivno obdelovanje kmetijskih površin) in pojavljajo se tujerodne vrste rib v jarkih v območju (npr. sončni 
ostriž).  

Kopenski habitat velikega pupka v območju še omogoča ohranitev povezav med mrestišči, vendar se zaradi 
intenzivacije kmetijske rabe povečujejo njivske površine in se slabša kvaliteta travniških površin (intenzivni 
pašniki in travniki), problematične so tudi površine gosto preraščene z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin. 
Na splošno je stanje kopenskih in vodnih habitatov vrste slabše v območju Podkraj, kjer je prisotna 
intenzivnejša kmetijska praksa kot v območju Bistra–Pako. Oviro v povezljivosti obeh območij predstavljata 
tudi regionalni cesti Vrhnika–Podpeč in Podpeč–Ig, kjer še vedno prihaja do povozov velikega pupka na 
odsekih Bistra, Pako in Podkraj (Poboljšaj in sod. 2021a, b, c). Na podlagi povedanega je ohranjenost habitata 
neugodna. 
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3.3 Hribski urh (Bombina variegata) 

3.3.1 Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) 

Hribskega urha smo v letih 2020 in 2021 v raziskovanem območju popisali na 65 vodnih lokalitetah (ca 
20 % najdišč z dvoživkami; Tabela 2) ter na projektnih cestnih odsekih Pako in Podkraj (Poboljšaj in sod. 2021b 
in c) (Slika 16). Rezultati popisov kažejo, da je hribski urh v raziskovanem območju prisoten na manjšem 
številu lokalitet, ki pa so gručasto razporejene po celotnem raziskovanem območju.  

 
 

 
Slika 16: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju v 

letih 2020–2021. 

 
 
Razmnoževanje v letih 2020–2021 smo z najdbo mrestov, paglavcev ali sveže preobraženih (juvenilnih) 

osebkov potrdili na 35 najdiščih (53,9 % od 65) – na 22 od teh nismo zabeležili nobene odrasle živali. Najdbe 
subadultnih živali potrjujejo razmnoževalni uspeh v mrestišču ali v neposredni bližini v preteklem oz. 
predpreteklem letu (2018–2019 oz. 2019–2020), zato smo kot mrestišče opredelili tudi 3 najdišča, kjer so bili 
popisani samo subadultni osebki. Domnevamo, da se subadultne živali (ne le odrasle živali) vračajo na svoja 
izvorna mrestišča, kjer je voda stalna, saj je manj verjetno, da posamezni osebki zapustijo vode, kjer je 
nevarnost izsušitve nižja, kar daje prednost uspešnemu in stalnemu razmnoževanju (Tournier in sod. 2017). 
V zadnjih 4 letih so se tako urhi razmnoževali na treh petinah lokacij (38 mrestišč; 58,5 % od 65).  
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Že v predhodnji raziskavi (Govedič in sod. 2009) so ugotovili, da so jarki na Ljubljanskem barju zelo dober 
približek primarnim habitatom hribskega urha, saj izbira za mrestenje plitve, osončene vode, ki se hitro 
segrejejo. Temperatura vode je namreč najpomembnejši dejavnik pri izbiri mrestišča, medtem ko gostota 
plenilcev, prisotnost drugih vrst dvoživk in verjetnost izsušitve mlake ne igrajo tako pomembne vloge 
(Barandun & Reyer 1997). Na Ljubljanskem barju so plitvi drenažni jarki vsekakor najprimernejša mrestišča 
za hribskega urha. Dokler se ne vzpostavijo primarni habitati, je za uspešno razmnoževanje hribskega urha 
na Ljubljanskem barju pomembno, da se drenažni jarki vzdržujejo. Nivo vode v njih je odvisen od globine 
večjih kanalov v bližini, zato je pomembno, da ti niso preveč globoki, ker v tem primeru izsušijo celotno 
območje. Vendar pa ni pomemben samo posamezni jarek, temveč celotna mreža. Čeprav se lahko posamezni 
osebki hribskih urhov selijo na velike razdalje – tudi 1 km in več (Gollmann & Gollmann 2002, Maccallum in 
sod. 1998, Sy & Grosse 1998), je večina hribskih urhov zvesta enemu kraju (Gollmann & Gollmann 2002, 
Kapfberger 1984, Maccallum in sod. 1998, Möller 1996, Jahn in sod. 1996). Posledica tega je, da lahko urhi v 
jarkih čakajo na vodo, ki pa je ne bo. (povzeto po Govedič in sod. 2009) 

V obdobju 2020–2021 smo popisali hribske urhe na 65 vodnih lokalitetetah (od tega 38 mrestišč). Z analizo 
medsebojnih povezanosti vseh lokalitet na obeh projektnih podobmočjih Bistra–Pako in Podkraj smo 
ugotovili, da so vse lokalitete povezane na razdalji največ 1.500 m (Slika 17). 

 
 

 
Slika 17: Povezanost vodnih lokalitet hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 

Ljubljanskem barju. 

 
 
Za hribskega urha je na Ljubljanskem barju najbolj ugodna prostorsko tesno povezana kombinacija 

mrestišč (plitvi, osončeni, manj zaraščenih drenažni jarki), kopenskih skrivališč (bolj zaraščeni drenažni jarki z 
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bogato obrežno vegetacijo, vlažni travniki) in prezimovališč (gozdovi in grmišča) (Govedič in sod. 2009). Na 
raziskovanem območju ima večina danes poznanih vodnih habitatov hribskega urha na oddaljenosti do 250 m 
(Slika 17) v bližini tudi druge vodne habitate. V pasu do 750 m od potrjenih najdišč vrste so med seboj 
povezana vsa najdišča na projektnem območju (Slika 17). To potrjuje, da gosta mreža barjanskih jarkov urhom 
omogoča dobro povezljivost v prostoru. Izkazalo pa se je, da je velik problem na tem delu Ljubljanskega barja 
prepogosto presuševanje jarkov, saj jarki velikokrat presušijo ali v glavnem razmnoževalne obdobju ali pa še 
pred zaključkom preobrazbe paglavcev. Tako je zelo sušna pomlad 2020 botrovala skoraj popolni izsušitvi 
jarkov v aprilu (razmnoževalno obdobje hribskih urhov), v letu 2021 pa je bil velik del vodnatih jarkov (z 
globino vode > 50 cm konec maja oz. začetek junija) v začetku meseca julija (ko ličinke hribskega urha še niso 
zaključile s preobrazbo) že občutno manj vodnat (z globino 30 cm in manj) ali pa izsušen. V primeru, da se 
jarki ponovno napolnijo z vodo še pravočasno v sezoni, je možno tudi uspešno razmnoževanje v poletnih 
mesecih, saj se lahko razmnoževalno obdobje zaradi suše razpotegne čez daljše časovno obdobje. To 
potrjujejo najdbe mladih osebkov na cesti jeseni 2020 (Poboljšaj in sod. 2021b, c) in najpoznejša najdba ličink 
v letu 2021 (24. 8. 2021). Kljub temu, da je urh vrsta prilagojena na razmnoževanje v občasnih vodah 
ocenjujemo, da so se vodne razmere za vrsto na območju v zadnjih letih občutno poslabšale. 

 
Za analizo kopenskih habitatov smo uporabili sloj dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022; Tabela 6), kjer smo 

vrste dejanske rabe smiselno uvrstili v kategorije habitatov, ki so za dvoživke različnega pomena: kmetijske 
površine (njiva, rastlinjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in ostali trajni nasadi) 
in ostalo (pozidano in sorodno zemljišče) so neprimerni kopenski habitati dvoživk; travišča, grmišča in 
zamočvirjena zemljišča (trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in 
grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, barje, trstičje in 
ostalo zamočvirjeno zemljišče) in gozd (gozd) so primerni kopenski habitati dvoživk; vode (voda) so vodni 
habitati. 

 
 

Tabela 6: Površine kategorij habitatov v območju dela in v pasu 250 m okoli najdišč hribskega urha (Bombina 
variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
*Habitat: v oklepaju kategorije iz sloja dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022) - gozd (gozd); kmetijske površine (njiva, rastlinjak, intenzivni sadovnjak, 
ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in ostali trajni nasadi); ostalo (pozidano in sorodno zemljišče); travišča, grmišča in zamočvirjena zemljišča (trajni 
travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem, barje, trstičje in ostalo zamočvirjeno zemljišče); vode (voda). 
 
 

Habitat 
Bistra-Pako Podkraj Skupaj 

% vseh 
površin 

% B.var 
površin 

% vseh 
površin 

% B.var 
površin 

% vseh 
površin 

% B.var 
površin 

Gozd 2,71 4,95 0,60 0,37 1,84 3,18 

Kmetijske površine 16,57 16,13 44,16 36,45 27,89 23,95 

Ostalo 2,46 1,70 2,11 1,74 2,32 1,71 

Travišča, grmišča in 
zamočvirjena zemljišča 77,56 76,64 52,80 60,53 67,39 70,44 

Voda 0,71 0,58 0,33 0,92 0,55 0,71 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
Večina vodnih najdišč hribskega urha je v pasu do 250 m v povprečju v precejšnjem deležu (73,6 %) 

obkroženih s travišči, grmišči in zamočvirjenimi zemljišči ter gozdom na celotnem projektnem območju (Slika 
18, Tabela 6), kar je podoben delež kot pojavljanje enakih površin (69,2 %) na celotnem projektnem območju. 
Izkazalo pa se je tudi, da je razlika v deležu površin kategorij habitatov, ki obkrožajo najdišča v pasu do 250 m 
med območji Bistra–Pako in Podkraj. V Podkraju je v tem pasu ca 36 % kmetijskih površin in ca 60 % travišč, 
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grmišč in zamočvirjenih zemljišč, v Bistri–Pako pa ca 16 % kmetijskih površin in ca 76 % travišč, grmišč in 
zamočvirjenih zemljišč (Tabela 6). To se odraža tudi v različni številčnosti hribskih urhov na obeh območjih, 
kar je podrobneje opisano v poglavju z opisom stanja populacije vrste v nadaljevanju. 

 
 

 
Slika 18: Habitati v okolici potrjenih potrjenih najdišč hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE 

AMPHICON na Ljubljanskem barju. 
Kategorije habitatov so izpeljane iz dejanske rabe zemljišč (MKGP 2022). 

 
 
Glede na znane selitvene razdalje hribskega urha na območjih s kvalitetnimi prehranjevalnimi habitati in 

zatočišči (tudi več kot 1 km; Gollmann & Gollmann 2002, Maccallum in sod. 1998, Sy & Grosse 1998) ter glede 
na rezultate naše raziskave (bližina in razpoložljivost potencialnih vodnih habitatov, delež potencialno 
primernih kopenskih habitatov) domnevamo, da so redne selitve hribskih urhov 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 so najverjetneje razpoložljivost primernih vodnih habitatov (problem izsuševanja jarkov, ki 
so mrestišča ali koridorske povezave) in struktura kopenskega habitata. Večje površine njivskih površin 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 
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sestoje in s tem siromašijo prehranjevalnih habitat. Na preučevanem območju sta najpogostejši kanadska 
(Soligado canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea). 

 
 

3.3.2 Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) 

Poznavanje razširjenosti hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON se je po raziskavah v letih 
2020 in 2021 izboljšalo. Prisotnost vrste (vključno z rezultati iz Poboljšaj in sod. 2021b, c) smo potrdili v 12 
celicah velikosti 0,5 km × 0,5 km, kjer je bila znana predhodno in jo dodatno našli še v 17 novih – po doslej 
zbranih podatkih hribski urh torej živi v 29 (54,72 %) od 53 pregledanih celic velikosti 0,5 km × 0,5 km (Slika 
19). Vrste nismo potrdili v 6 celicah, kjer so znani podatki pred letom 2020. Pri tem izpostavljamo, da zaradi 
velikosti območja niso bili vsi kvadrati pregledani v ustreznem času za potrditev vrste, nove najdbe vrste so v 
območju še vedno pričakovane. 

 
 

 
Slika 19: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem 

barju. 
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3.3.3 Stanje populacije hribskega urha (Bombina variegata) 

Ocena relativne številčnosti odraslih živali 
Relativne gostote lahko podamo le na podlagi standardiziranega vzorčenja. Za te namene smo uporabili 

podatke iz leta 2021 iz transektnih popisov hribskega urha, ko smo popisali skupno 36,8 km barjanskih jarkov 
(19,2 km na območju Bistra–Pako; 17,6 km na območju Podkraj), urhe pa smo potrdili v 6,7 km jarkov (18,2 % 
skupne dolžine vseh jarkov; 3,4 km (17,7 %) na območju Bistra–Pako in 3,3 km (18,7 %) na območju Podkraj).  

 
Izračunali smo relativne gostote (število popisanih živali / dan / 100 m jarka) (Tabela 7) za odrasle živali in 

skupno za vse popisane preobražene živali (odrasli in mladi osebki), kar nam omogoča primerjavo stanja 
populacij hribskega urha med posameznimi lokacijami/območji ali v daljšem časovnem obdobju (monitoring) 
(Tabela 7). V analizi je zajetih 59 najdišč vrste v letu 2021, za izračun relativne gostote pa smo upoštevali 
samo najdbe preobraženih osebkov (odrasli, juvenilni in subadulti). Na najdiščih z relativno gostoto odraslih 
živali 0 so bile najdene le ličinke hribskega urha (Tabela 7; Slika 20). 

 
 

 
Slika 20: Relativne gostote hribskega urha (Bombina variegata) (vseh preobraženih živali) v projektnem območju LIFE 

AMPHICON na Ljubljanskem barju. 
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Tabela 7: Ocena relativne gostote za hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 
Ljubljanskem barju. 

Število odraslih živali: maksimalno število popisanih odraslih živali / dan; 
Število vseh živali: maksimalno število popisanih vseh živali (odraslih, juvenilnih in subadultov) / dan; 
Relativna gostota*: maksimalno število popisanih odraslih ali vseh živali (odraslih, juvenilnih in subadultov) / dan / 100 m jarka. 

 

Območje Lok ID Dolžina 
jarka (m) 

Število 
odraslih 

živali 

Število vseh 
živali 

Relativna gostota* 
odraslih živali 

Relativna gostota* 
vseh živali 

Bistra-Pako 27805 158 1 1 0,63 0,63 

Bistra-Pako 71346 92 2 6 2,17 6,52 

Bistra-Pako 78211 341 1 2 0,29 0,59 

Bistra-Pako 80594 46 0 1 0,00 2,17 

Bistra-Pako 80596 90 0 6 0,00 6,67 

Bistra-Pako 80597 39 5 5 12,82 12,82 

Bistra-Pako 80598 42 3 3 7,14 7,14 

Bistra-Pako 80599 101 1 1 0,99 0,99 

Bistra-Pako 80600 99 1 1 1,01 1,01 

Bistra-Pako 80603 151 2 2 1,32 1,32 

Bistra-Pako 80604 157 5 5 3,18 3,18 

Bistra-Pako 80605 175 5 5 2,86 2,86 

Bistra-Pako 80614 126 1 1 0,79 0,79 

Bistra-Pako 80618 118 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80624 111 1 1 0,90 0,90 

Bistra-Pako 80641 119 2 2 1,68 1,68 

Bistra-Pako 80647 181 2 2 1,10 1,10 

Bistra-Pako 80650 39 1 1 2,56 2,56 

Bistra-Pako 80651 52 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80652 47 1 1 2,13 2,13 

Bistra-Pako 80656 54 1 1 1,85 1,85 

Bistra-Pako 80658 74 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80659 56 4 4 7,14 7,14 

Bistra-Pako 80674 181 1 1 0,55 0,55 

Bistra-Pako 80676 53 0 2 0,00 3,77 

Bistra-Pako 80677 58 1 1 1,72 1,72 

Bistra-Pako 80678 59 3 4 5,08 6,78 

Bistra-Pako 80681 112 2 2 1,79 1,79 

Bistra-Pako 80684 170 1 1 0,59 0,59 

Bistra-Pako 80698 81 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80699 78 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80700 79 0 0 0,00 0,00 

Bistra-Pako 80701 81 1 1 1,23 1,23 

Podkraj 38775 266 4 5 1,50 1,88 

Podkraj 64392 106 1 1 0,94 0,94 

Podkraj 64469 113 0 2 0,00 1,77 
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Območje Lok ID Dolžina 
jarka (m) 

Število 
odraslih 

živali 

Število vseh 
živali 

Relativna gostota* 
odraslih živali 

Relativna gostota* 
vseh živali 

Podkraj 78076 252 0 0 0,00 0,00 

Podkraj 78283 209 0 0 0,00 0,00 

Podkraj 78286 181 0 0 0,00 0,00 

Podkraj 80602 78 1 1 1,28 1,28 

Podkraj 80625 297 0 0 0,00 0,00 

Podkraj 80628 121 1 1 0,83 0,83 

Podkraj 80632 198 0 2 0,00 1,01 

Podkraj 80633 214 2 2 0,93 0,93 

Podkraj 80634 121 1 1 0,83 0,83 

Podkraj 80637 264 1 1 0,38 0,38 

Podkraj 80660 196 1 1 0,51 0,51 

Podkraj 80661 58 1 1 1,72 1,72 

Podkraj 80663 92 3 3 3,26 3,26 

Podkraj 80665 43 0 0 0,00 0,00 

Podkraj 80682 444 0 1 0,00 0,23 

Podkraj 80693 70 2 2 2,86 2,86 

 
 

Analiza relativnih gostot je pokazala, da je na celotnem projektnem območju razpon od minimalne do 
maksimalne relativne gostote urhov med 0 in 12,82 osebkov / 100 m oz. med 0 in 12,82 odraslih/100 m 
(Tabela 8). Za popis vseh živali je mediana 1,01 (oz. 0,86 odraslih) / 100 m jarkov, gostote manj kot 0,41 (vse 
živali) oz. 0 (odrasli) pa so v prvem kvartilu (Tabela 8). To spada med nizke vrednosti relativnih gostot hribskih 
urhov. Ko relativne gostote primerjamo s številom zabeleženih živali na jarek, je najvišja vrednost gostote 
urhov rezultat najdbe 5 odraslih urhov v zelo kratkem jarku (39 m), najvišje število opaženih živali na jarek je 
6 (v dveh jarkih na območju Bistra–Pako). Za primerjavo so na voljo rezultati raziskav na Ljubljanskem barju 
(Govedič s sod. 2009), kjer so bile po podatkih opaženih hiribskih urhov pri transketnih popisih močvirske 
sklednice (276,5 km jarkov, relativna gostota 0,43 osebka / km; op.a. 0,043 osebkov / 100 m) največje 
relativne gostote / 100 m jarka zabeležene na treh območjih: severno od gradu Bistra je bilo opaženih največ 
(10) urhov v enem jarku, 22 osebkov je bilo opaženih južno od Vnanjih Goric (1,57 osebka / km jarkov; op.a. 
0,157 osebkov / 100 m), 27 osebkov pa pri Mateni (1,97 osebka / km jarkov; op.a. 0,197 osebkov / 100 m). 
Vrednosti na teh območjih so bile ocenjene kot 3–4 krat večje kot za celotno Ljubljansko barje in jih nikakor 
ne smemo jemati kot absolutne (Govedič s sod. 2009). V isti raziskavi (Govedič s sod. 2009) so bila za 
hribskega urha za ciljno populacijsko študijo opredeljena 4 območja, kjer so bile relativne gostote 
urhov / 100 m jarka v dveh obdobjih vzorčenja med 0,07 in 2,41 (Matena 0,37 in 1,13; Bevke 2,41 in 1,62; 
Gmajnice 0,07 in 0,58; Lavrica 0,60 in 0,00). Povprečno so ob enkratnem ulovu v posameznem jarku ulovili 
8,3 urha, v več kot polovici jarkov pa po 1 do vključno 4. Ker so bili jarki v povprečju dolgi 200–300 m, pomeni 
to 2,8–4,15 urha / 100 m jarkov. Maksimalni ulov več kot 20 urhov na jarek je bil na ca 13 % jarkov, med 10 
in 20 urhov pa ca 12 %. Glede na površino območja so bile največje gostote urhov na Bevkah in Mateni 
(Govedič s sod. 2009). Primerjava z našimi rezultati (Tabela 8) pokaže, da je bilo naše število popisanih urhov 
na jarek občutno manjše, saj je bilo po 1 do vključno 4 urhe popisanih na 67 % jarkov, maksimalno število 5 
ali 6 urhov pa na 11,5 % jarkov. Samo ličinke (brez odraslih in mladih osebkov) so bile zabeležene na 21 % 
jarkov (relativna gostota 0).  

Primerjali smo tudi relativne gostote hribskih urhov na dveh prostorsko ločenih projektnih območjih 
Bistra–Pako in Podkraj (Tabela 8). V analizi so zajeta vsa vzorčenja na obeh območjih. Izkazalo se je, da so 
mere srednjih vrednosti relativnih gostot na območju Bistra–Pako večje od relativnih gostot na območju 
Podkraj (Tabela 8). Razlog za razliko je najverjetneje v kvaliteti kopenskih habitatov, saj je analiza dejanske 
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rabe v pasu 250 m okoli najdišč vrste pokazala, da je v Podkraju (ca 36 %) občutno večji delež kmetijskih 
površin kot v Bistra–Pako (ca 16 %) (glej poglavje 3.3.1). 

 
 

Tabela 8: Primerjava mer srednjih vrednosti relativnih gostot za hribskega urha (Bombina variegata) med območjema 
Bistra–Pako in Podkraj v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
Relativna gostota*: maksimalno število popisanih odraslih in vseh živali (odraslih, juvenilnih in subadultov) / dan/ 100 m jarka. 
 

  

Bistra–Pako Podkraj 

Relativna 
gostota* 

odraslih živali  
Relativna gostota* vseh 

živali  
Relativna gostota* 

odraslih živali  
Relativna gostota* vseh 

živali  
Minimalna vrednost  0,00 0,00 0,00 0,00 

1. kvartil Q1 0,00 0,59 0,00 0,00 

2. kvartil Q2 (mediana) 1,01 1,32 0,51 0,83 

3. kvartil Q3 2,15 3,02 1,28 1,72 

Maksimalna vrednost 12,82 12,82 3,26 3,26 

 
 
V raziskovanem območju smo po posameznih najdiščih preverili, kje smo ob enkratnem popisu zabeležili 

največ odraslih živali. Razdalje med nekaterimi najdišči so manjše od 100 m, zato opaženo število urhov zaradi 
morebitnih premikov ni nujno minimalno število odraslih živali na posameznem najdišču. Vendar pa lahko 
kljub temu ocenimo, kje v raziskovanem območju so hribski urhi najbolj številčni in kje posledično dosegajo 
največje gostote. Stoječe vode, v katerih ob enkratnem ogledu opazimo več kot 4 odrasle živali, lahko 
opredelimo kot vode z visokimi gostotami hribskih urhov (Poboljšaj in sod. 2011). Naši rezultati 
standardiziranega vzorčenja v letu 2021 pričajo o majhnem številu takšnih voda (od 6 od 59; 10,2 %). Zato 
ocenjujemo, da se urhi na raziskovanem območju pojavljajo v nizkih gostotah in nobena najdišča posebej ne 
izstopajo z višjimi gostotami hribskih urhov. 

 
Sobivanje z drugimi vrstami dvoživk 
Na 65 lokalitetah hribskega urha smo zabeležili še osem drugih vrst dvoživk, največkrat zelene žabe 

(Pelophylax sp.) (31 lokalitet; 47,7 %), ki jim sledijo rosnica (Rana dalmatina) (20 lokalitet; 30,8 %), zelena 
rega (Hyla arborea) in navadni pupek (Lissotriton vulgaris) (po 11 lokalitet; 16,9 %), veliki pupek (Triturus 
carnifex) (9 lokalitet; 13,8 %), planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) (5 lokalitet; 7,7 %), sekulja (Rana 
temporaria) (2 lokaliteti; 3,1 %) in navadna krastača (Bufo bufo) (1 lokaliteta; 1,5 %). Sobivanje hribskega urha 
z drugimi vrstami dvoživk priča o dobri kvaliteti vodnih in okoliških kopenskih habitatov vrste, ker pa je bila 
vrsta zabeležena samo v ca 20 % lokalitetah z dvoživkami (Tabela 2), je to tudi pokazatelj slabega stanja 
habitatov dvoživk na raziskovanem območju. Na bolj pionirski značaj vodnih habitatov urha in manj stalno 
vodo kaže predvsem majhno število skupnih lokalitet z velikim pupkom, ki potrebuje bolj stalno vodo. 

Zelene žabe in rosnica so na območju pogoste vrste, zato so pričakovano prisotne v večjem številu lokalitet. 
Zelena rega in navadni pupek pa sta redkejši vrsti območja, ki sta tudi prilagojeni na podoben tip vodnih 
habitatov kot urh. To so tudi verjetni razlogi, da smo na več kot petini (21,5 %) najdišč hribskega urha 
zabeležili najmanj 3 vrste dvoživk (v jarku v Podkraju »Za krajem« 100 m severno od regionalne ceste kar vseh 
8 vrst).  

Pionirski značaj vodnih habitatov hribskega urha, ki najprej naseli in celo izbira sveže očiščene barjanske 
jarke brez vegetacije, je tudi razlog, da na več kot tretjini (36,9 %) vseh najdišč hribskega urha nismo zabeležili 
nobene druge vrste dvoživk. 
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Ocena stanja populacije in ocena stanja ohranjenosti vrste 
Podobno kot za opredelitev ugodnega ohranitvenega stanja velikega pupka v območju Natura 2000 (Briggs 

& Rannap 2006) je tudi za hribskega urha treba upoštevati več dejavnikov (Schnitter in sod. 2006), od katerih 
so najpomembnejši gostota odraslih osebkov na mrestiščih, kvaliteta habitata, efektivna velikost populacije 
in metapopulacijska struktura območja (število stoječih voda – mrestišč, razdalje med njimi). Merila za oceno 
ugodnega ohranitvenega stanja na nekem območju se razlikujejo tudi glede na to, ali opisujemo stanje za 
posamezno izolirano populacijo ali gre za območje z metapopulacijsko strukturo. Glede na naše rezultate 
predpostavljamo, da je projektno območje LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje 
(SI3000271) območje z metapopulacijo hribskega urha. 

Po oceni je efektivna velikost populacije (število živali, ki dejansko prispevajo k nastanku naslednje 
generacije) nižinskega urha, ki ima podobno življenjsko dobo kot hribski urh, najmanj 500 živali, kar po 
izračunih pomeni, da mora populacija šteti najmanj 2.000 odraslih živali (Fog in sod. 2011). V primeru, ko je 
več subpopulacij hribskih urhov z manj kot 2.000 odraslimi osebki še medsebojno povezanih (razdalja med 
njimi 0,5–1 km), ti tvorijo eno metapopulacijo. Iz tega sledi, da lahko posamezna subpopulacija šteje tudi 
manj kot 2.000 osebkov, saj mreža npr. 20-tih subpopulacij s povprečno 100 odraslimi živalmi lahko tvori 
metapopulacijo z 2.000 odraslimi. (prirejeno po Briggs & Rannap 2006) 

Definicija ugodnega ohranitvenega stanja metapopulacije hribskega urha (prirejeno po Schnitter in sod. 
2006; v grobem lahko priredimo tudi po definiciji ugodnega ohranitvenega stanja metapopulacije velikega 
pupka, Briggs & Rannap 2006): 
− vsaka subpopulacija ima stabilni razmnoževalni uspeh (vsakoletni) v najmanj treh mrestiščih, 
− mrestišča so brez rib in imajo položne brežine, plitvine (do 30 cm globine vode) pokrivajo vsaj 70 % 

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

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

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

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

pridelave (ni gnojenja in dodajanja fitofarmacevtskih sredstev). 

V raziskovanem območju smo kljub precejšnjem lovnem naporu zabeležili kar nekaj najdišč hribskega urha, 
vendar pa malo njegovih mrestišč (Tabela 9, Slika 21). Dobljene vrednosti posameznih kriterijev (P, Pb, Pba; 
Tabela 9), ki so uporabne kot izhodiščno stanje za raziskave v prihodnje, pričajo o relativno slabem trenutnem 
stanju populacije hribskega urha v raziskovanem območju. Izračunali smo jih na podlagi zasedenosti 
kvadratov velikosti 0,5 km × 0,5 km (najdbe na cestah niso upoštevane), saj je naša ocena, da nam v 
raziskovanem območju kvadrati podajo boljšo oceno o razporejenosti hribskega urha kot točkovna najdišča. 
To pa zaradi različnih tipov vodnih habitatov (ne gre le za stoječe vode), spremenljivega obsega vodnih 
površin in tudi neposredne bližine posameznih voda, ki jo živali zelo verjetno redno premagujejo. Kot 
razmnoževalni uspeh posameznega leta raziskave smo upoštevali najdbe paglavcev in juvenilnih osebkov, kot 
razmnoževalni uspeh zadnjih treh let pa najdbe paglavcev, juvenilnih in subadultnih osebkov. V vseh 51 
kvadratih, kjer smo vzorčili na raziskovanem območju, se nahajajo potencialni vodni habitati hribskega urha. 
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Tabela 9: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 
Ljubljanskem barju. 

 
Kriterij Ocena Komentar 

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

25 kvadratov (49,02 %) od 51 
kvadratov 

Kvadrati (0,5 km x 0,5 km) nam podajo dobro 
oceno o razporejenosti znanih najdišč vrste, 
saj je zaradi goste mreže barjanskih jarkov in 
njihove nestalne vodnatosti na Ljubljanskem 
barju najdišča težko in manj smiselno 
točkovno opredeljevati.  
Raziskovano območje je razdeljeno na 65 
kvadratov, ki so vsi potencialno primerni 
habitati za hribskega urha. Za vrsto smo v 
letih 2020–2021 v ustreznem obdobju 
pregledali vodne habitate v 51 kvadratih. 

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

20 kvadratov (39,22 %) od 51 
kvadratov 

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

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

80 % Odrasli hribski urhi so bili zabeleženi v 20 
kvadratih, v 16 od teh so bile najdene ličinke 
ali mladi osebki. 

 
 

 
Slika 21: Ocena stanja populacije hribskega urha (Bombina variegata) v projektnem območju LIFE AMPHICON na 

Ljubljanskem barju. 
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Stanje ohranjenosti hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON ob upoštevanju zgornjih 
kriterijev ocenjujemo kot neugodno. Vsaj dve merili, na podlagi katerih se ocenjuje »ugodno stanje 
ohranjenosti« živalske vrste po prvem členu Direktive o habitatih, namreč kažeta na verjeten upad: 

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

raziskav pa je jasno, da zaradi nestalnih vodnih razmer (izsušitve mrestišč) ni stabilnega (vsako leto) 
razmnoževalnega uspeha, ki je bil v letih 2020–2021 ocenjen na ca 40 % (ocena Pb; Tabela 9). Na podlagi tega 
ocenjujemo, da lahko šele monitoring skozi daljše časovno obdobje pokaže, kakšni so trendi populacije na 
Ljubljanskem barju zaradi nestalnih vodnih razmer. Hribski urh sicer spada med bolj dolgožive vrste dvoživk, 
zato ima enoletni izpad razmnoževalnega uspeha dolgoročno manjši vpliv, a zaporedni večletni izpadi so 
lahko kritični. Dodatno je razmnoževalni uspeh nižji v vodnih habitatih z ribami in v tistih, ki jih prerašča vodno 
rastlinje (Sopotnik 2009). 

Na podlagi skupno zabeleženih 116 odraslih in mladih živali v popisih v letih 2020–2021 ter skupni oceni 
(197,8) števila hribskih urhov, ki so se selili čez projektna cestna odseka Pako in Podkraj jeseni v letu 2020 
(Poboljšaj in sod. 2021b, c), tudi ni mogoče oceniti ali metapopulacija hribskega urha v obravnavanem 
območju dosega velikost efektivne populacije. 

 
b) Območje razširjenosti 
Glavna omejitev za razširjenost hribskega urha v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem 

barju je razpoložljivost primernih potencialnih vodnih habitatov. Območje je razdeljeno na 65 kvadratov 
(0,5 km × 0,5 km), ki so vsi potencialno primerni habitati za hribskega urha, pregledali smo 51 kvadratov, v 
katerih se vrsta pojavlja v ca 50 % kvadratov (Tabela 9), kar je za hribskega urha 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 in da vrste nismo potrdili v 4 od 16 (25 %) pregledanih kvadratov z znanimi 
najdišči pred letom 2020. Vendar pa je treba to merilo skrbno spremljati v prihodnje, saj je opazno 
zmanjševanje števila ustreznih vodnih habitatov v območju. 

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

primernih mrestišč, kjer se voda zadrži dovolj dolgo, da v njih poteka razmnoževanje in da se paglavci lahko 
uspešno preobrazijo. Opazno je prehitro izsuševanje vodnih habitatov v območju, slabša je kvaliteta vode 
(intenzivno obdelovanje kmetijskih površin) in pojavljajo se tujerodne vrste rib v jarkih v območju (npr. sončni 
ostriž).  

Kopenski habitat hribskega urha v območju še omogoča ohranitev povezav med mrestišči, vendar se zaradi 
intenzivacije kmetijske rabe povečujejo njivske površine in se slabša kvaliteta travniških površin (intenzivni 
pašniki in travniki). Na splošno je stanje kopenskih in vodnih habitatov vrste slabše v območju Podkraj, kjer 
je prisotna intenzivnejša kmetijska praksa kot v območju Bistra–Pako. Oviro v povezljivosti obeh območij 
predstavljata tudi regionalni cesti Vrhnika–Podpeč in Podpeč–Ig, kjer še vedno prihaja do povozov hribskega 
urha na odsekih Pako in Podkraj (Poboljšaj in sod. 2021b, c). Na podlagi povedanega je ohranjenost habitata 
neugodna. 
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3.4 Ostale ciljne vrste dvoživk – vrste s Priloge IV Direktive o habitatih in druge 
zavarovane vrste 

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 ter so bile popisane v projektnem 
območju. 

 
 

3.4.1 Rosnica (Rana dalmatina) 

V območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271) 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, v projektnem območju LIFE AMPHICON je od njiju prisotna le rosnica. 

 
Pri prvem pregledu habitatov dvoživk v projektnem območju LIFE AMPHICON spomladi 2020 so bili mresti 

rosnice najpogostejša opažanja (Slika 22). Število preštetih mrestov (1.883) predstavlja minimalno število 
odraslih samic na območju. Razmerje med samicami in samci znaša pri rosnici od 1:1,7 do 1:2,54 (Lodé in sod. 
2005). Upoštevali smo ga pri izračunu minimalnega števila odraslih samcev na območju (3.201 do 4.783 
samcev rosnic). Minimalna ocena velikosti populacije v projektnem območju je med 5.084 in 6.666 odraslih 
osebkov rosnic. Primerjava s skupno oceno števila rosnic, ki so se selile čez cesto na projektnih cestnih 
odsekih Bistra, Pako in Podkraj spomladi 2020 (7.095; Poboljšaj in sod. 2021a, b, c) nam pove, da je bila ta 
ocena v letu 2020 relevantna oz. je tudi ocena števila osebkov na mrestiščih podobna. Na karti (Slika 22) so 
označena vsa najdišča rosnic. 

Primerjava med območjem Bistra–Pako in Podkrajem pa pokaže drugačno sliko. V odmočju Bistra–Pako je 
bilo preštetih 302 mrestov, iz česar sledi minimalna ocena velikosti populacije med 815 in 1.069 odraslih 
osebkov rosnic. V odmočju Podkraj je bilo preštetih 1.581 mrestov, iz česar sledi minimalna ocena velikosti 
populacije med 4.269 in 5.597 odraslih osebkov rosnic. Na cestnih odsekih Bistra in Pako je skupna ocena 
4.026 osebkov rosnice, v Podkraju pa 3.069. Ko številke primerjamo, je na območju Bistra–Pako ocena 
velikosti populacije na mrestiščih verjetno podcenjena, saj je ocena za cesto kar 4-krat večja. Na območju 
Podkraj pa je ocena števila rosnic na cesti manjša od ocene velikosti populacije na mrestiščih za ca 30 %. 

Razlog za te razlike je verjetno tudi v tem, da so bili jarki na območju Bistra–Pako pregledani kasneje kot 
območje Podkraj in je bilo zato veliko jarko v času raziskave že izsušenih, na območju Podkraj pa še ne. Zato 
je za območje Bistra–Pako bolj ustrezna ocena števila rosnic na cesti, v Podkraju pa na mrestiščih, obe oceni 
pa sta si podobni in sicer več kot 4.000 osebkov na območje. 

 
  



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

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Krajinski park Ljubljansko barje, april 2022 48 od 60 

 
Slika 22: Razširjenost rosnice (Rana dalmatina) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 
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3.4.2 Zelena rega (Hyla arborea) 

Zelena rega je naredkeje opažena vrsta dvoživk v projektnem območju, saj se pojavlja le na 21 lokalitetah, 
kar je 6 % najdišč vseh dvoživk (Slika 23, Tabela 2). Večina najdb so bili posamezni mresti in ličinke, tako da 
ne moremo podati ocene števila osebkov. Na projektnih cestnih odsekih Bistra, Pako in Podkraj smo v letu 
2020 ocenili, da se čez ceste seli v spomladanskem času skupaj 2.554 osebkov, od tega na območju Bistra–
Pako 1.429 osebkov in na območju Podkraj 1.125 osebkov. Ocene za zeleno rego so najverjetneje precenjene 
in pri interpretaciji ocen števila dvoživk je pomembno izpostaviti, da smo uporabili model tveganja za 
dvoživke opisan v študiji Hels & Buchwald (2001a, b), ki temelji na nekaj vrstah ter omejenih opazovanjih na 
eni lokaciji, empirični testi napovedovanja tega modela pa so še vedno redki (Gibbs & Shriver 2005; v Helldin 
& Petrovan 2019). Število najdb zelene rege na cestah je bilo spomladi na območju Bistra–Pako 69 osebkov 
in na območju Podkraj 62 osebkov (Poboljšaj in sod. 2021a, b, c). 

 
 

 
Slika 23: Razširjenost zelene rege (Hyla arborea) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 
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3.4.3 Pisana žaba (Pelophylax lessonae) 

V projektnem območju LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271) so 
zabeleženi vsi trije taksoni v Sloveniji razširjenih zelenih žab: debeloglavka (Pelophylax ridibunda), pisana žaba 
(Pelophylax lessonae) in njun križanec zelena žaba (Pelophylax kl. esculenta). Na Prilogo IV Direktive o 
habitatih je uvrščena le pisana žaba (Pelophylax lessonae). 

 
Ločevanje vrst iz skupine zelenih žab je na terenu zelo težavno in zelo zamudno, brez genetskih, 

morfoloških in bioakustičnih raziskav pa le redko zanesljivo. Zato smo za namene te študije zelene žabe 
večinoma obravnavali skupaj pod taksonom Pelophylax sp., za pisano žabo (Pelophylax lessonae) nismo 
določili nobene najdbe. 

 
Rod zelenih žab je napogosteje registriran takson dvoživk (41,2 % najdišč; Slika 24, Tabela 2). Ker vzorčenje 

ni bilo namenjeno oceni številčnosti zelenih žab ampak potrditvi prisotnosti vrst na območju, ocen o 
številčnosti populacij ne moremo podati. Tudi na projektnih cestnih odsekih Bistra, Pako in Podkraj so se v 
času raziskav pojavljale v majhnem številu (Poboljšaj in sod. 2021a, b, c), tako da ocene števila osebkov na 
cesti niso realne. 

 
 

 
Slika 24: Razširjenost rodu zelenih žab (Pelophylax sp.) v projektnem območju LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
 

  



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

 

 

 Center za kartografijo favne in flore & JZ Krajinski park Ljubljansko barje, april 2022 51 od 60 

4. USMERITVE ZA PRIPRAVO VARSTVENIH UKREPOV 

4.1 Dejavniki ogrožanja 

V času raziskav v letih 2020 in 2021 smo zaznali naslednje grožnje, ki zelo verjetno vplivajo na stanje ciljnih 
vrst v projektnem območju LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271): 

− pomanjkanje vode, 
− neprimerno vzdrževanje mreže jarkov, 
− intenzifikacija kmetijske rabe, 
− pomanjkanje lesne zarasti, 
− invazivne tujerodne vrste, 
− smrtnost na selitvenih poteh, 
− druge grožnje. 

 
Podrobnejši opisi groženj sledijo v nadaljevanju. 
 

4.1.1 Pomanjkanje vode 

Pomanjkanje vode na Ljubljanskem barju je pomembna neposredna grožnja vsem vrstam dvoživk. V času 
raziskave je bilo ugotovljeno, da se številna mrestišča, predvsem pa tista v jarkih in kanalih 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. 

Problem je sistemske narave, saj se celotno območje Ljubljanskega barja kljub rednim poplavam, čedalje 
bolj osušuje zaradi neprimernega vzdrževanja jarkov za ohranjanje narave. Za dvoživke je na Ljubljanskem 
barju pomembna mreža terciarnih barjanskih (drenažnih) jarkov, ki pa v povezavi s sekundarnimi odvodniki 
padavinsko vodo prehitro odvedejo iz območja oz. v sušnih razmerah vode ne zadržijo na območju. 

 

4.1.2 Neprimerno vzdrževanje mreže jarkov 

Na območju Ljubljanskega barja so jarki najpogostejši razmnoževalni habitat dvoživk. Kvaliteta habitata v 
jarkih je odvisna od načina in pogostosti vzdrževanja posameznega jarka, ki se kaže tudi v različnih 
sukcesijskih fazah jarkov. Pri obstoječem načinu vzdrževanja jarkov na Ljubljanskem barju je prilagojeno 
vzdrževanje za ohranjanje vodnih habitatov dvoživk nujno, vendar pa je pomemben tudi način in primeren 
časovni interval ter prostorski razpored vzdrževanja (Poboljšaj in sod. 2019a). Najpogostejši način 
vzdrževanja terciarnih jarkov na območju Ljubljanskega barja je strojna obnova z t.i. jarkačem, ki z noži zareže 
stene jarka, vsebino (zemljino, usedlino, vegetacijo in ostalo biomaso) pa odloži na bregove. Na tak način 
obnovljeni jarki imajo strme brežine in ravno dno. V prvem letu po obnovi so jarki večinoma neporasli z 
rastlinjem. Naselijo jih predvsem tiste vrste dvoživk, ki ne potrebujejo goste vodne zarasti (hribski urh, 
rosnica, sekulja). V naslednjih letih se z razvojem vegetacije habitat spreminja in jarek postaja primeren vodni 
habitat tudi za vrste, ki potrebujejo z vegetacijo bolj zaraščena okolja (veliki pupek, zelena rega). Zaradi 
usedlin in zasipavanja se sčasoma globina jarka niža in količina vode manjša. Jarki, ki se več let ne vzdržujejo, 
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se zasujejo in vodni habitat izgine. Količina vode v jarku je sicer odvisna od več dejavnikov – lokalne 
namočenosti terena, količine padavin in globine sekundarnih in primarnih odvodnikov, v katere se jarek 
izteka. Pri globokem strojnem čiščenju pa so jarki in odvodniki lahko tudi predimenzionirani in s preveliko 
strmino brežin (Krušnik in sod. 2000), kar dodatno osušuje območje. 

 
Odsotnost območnih načrtov obnove jarkov 
Obnova posameznega jarka iz vidika populacij dvoživk ni problematična, saj gre za zanemarljivo majhen 

delež habitata. Če se na majhnem območju istočasno (v istem letu) obnovi velik delež jarkov, to predstavlja 
grožnjo za populacije dvoživk, saj je lahko uničen velik delež mrestišč na območju. Kadar se takšne obnove 
zgodijo v času, ko so dvoživke že aktivne na mrestiščih, je negativen vpliv posegov še večji. Za območje 
Ljubljanskega barja ne obstaja noben načrt, s katerim bi spremljali, nadzorovali in po potrebi omejili delež 
skupne dolžine jarkov, ki se obnavljajo v posameznem letu na posameznem območju. 

 
Poglabljanje jarkov 
Posledica pogostejše uporabe večjih in modernejših strojev za čiščenje jarkov na Ljubljanskem barju je tudi 

prekomerno poglabljanje jarkov, ki pospešuje odvajanje vode iz območja in zato se posamezna območja 
hitreje osušujejo. Največji vpliv na hitrejše odtekanje ima poglabljanje sekundarnih in primarnih jarkov. 
Izrazito globoke jarke (1 m ali več) smo zaznali predvsem v podobmočju Podkraj. 
 

Neprimeren čas vzdrževanja jarkov 
Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) in Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni 

list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C) so vzdrževalna dela na jarkih dovoljena med 30. 9. in 1. 3.. V letih s toplimi 
dnevi v januarju in februarju, lahko dvoživke (predvsem rosnice, sekulje in krastače) do 1. marca v jarke že 
odložijo pomemben delež mrestov. Obnova jarka po odlaganju mrestov pomeni uničenje celotnega mrestišča 
za tisto leto. Na območju Ljubljanskega barja smo zaznali tudi kršitve (obnove jarkov po 1. 3. oz. vse do 
sredine aprila), ki predstavljajo še večjo grožnjo. Kasnejši posegi imajo zaradi še več odloženih mrestov in jajc 
še večji vpliv na izpad razmnoževalnega uspeha dvoživk. 
 

4.1.3 Intenzifikacija kmetijske rabe 

Travniške površine 
V Krajinskem parku Ljubljansko barje 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. V zadnjih 10 letih se je na območju povečalo tudi število pašnikov z govedom, kjer je problem 
prepašenost travnikov (prevelika obtežba in čas zasedenosti). 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 (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.  

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje so opazili tudi košnjo travniških površin v 
nočnem času. Poleti, v času košnje, so dvoživke na kopnem aktivne predvsem ponoči, ko se poveča zračna 
vlaga. S košnjo v nočnem času se tako poveča smrtnost med kmetijskim posegom. 

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

pa so izpostavljene morebitnim fitofarmacevstskim sredstvom in gnojilom. Preoravanje njiv v travnike je na 
Ljubljanskem barju še vedno prisotno, kljub nekaterim zakonskim omejitvam (prepoved intezifikacije 
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kmetijskih zemljišč po Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje, sistem varstva travišč s kmetijskim 
ukrepom okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT)). 

 
Gnojenje 
Gnojenje vpliva na slabšo kvaliteto vode v jarkih. Na Ljubljanskem barju se gnojijo različne površine (njive, 

trajni nasadi, travniki) in 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 Pomanjkanje lesne zarasti 

Lesna zarast je pomemben del kopenskega habitata dvoživk. V grmiščih dvoživke poleti najdejo skrivališča 
pred vročino, pozimi pa prezimovališča, linijske strukture pa v negozdni krajini predstavljajo selitvene 
koridorje (Blab 1986). Grmišča so še posebej pomembna za hribskega urha, saj ta vrsta za svoje preživetje 
potrebuje v bližini mrestišč tudi zaraščene površine. Mejice in grmišča v sušnem delu leta tudi zmanjšujeta 
pregravanje in nižata stopnjo izhlapevanja vode, ter s tem ohranjata območje bolj vlažno, kar dvoživkam 
omogoča lažje preživetje vročine (Blab 1986). 

Na projektnem območju LIFE AMPHICON gozd predstavlja 2,38 % površin, ostala zemljišča z lesno zarastjo 
(vrsta dejanske rabe Kmetijsko zemljišče v zaraščanju, Drevesa in grmičevje in Kmetijsko zemljišče, poraslo z 
gozdnim drevjem) pa 4,13 % vse površine. Krčenje mejic in drugih površin z lesno zarastjo na območjih z 
intenzivno kmetijsko rabo je bilo zaznano na obeh projektnih podobmočjih Bistra–Pako in Podkraj ter 
predstavlja tudi grožnjo ciljnim vrstam dvoživk zaradi izgube pomembnih elementov v strukturi kopenskega 
habitata. Izkušnje zaposlenih v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje kažejo, da se v zadnjih letih 
veliko mejic poseka za predelavo v lesne sekance, kmetje pa z odstranitvijo mejice dobijo večje površine za 
uveljavljanje kmetijskih subvencij. Zaskrbljujoča je kumulativna izguba zaraščenih površin. 
 

4.1.5 Invazivne tujerodne vrste  

Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin 
Invazivne tujerodne vrste rastlin so problematične ker 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.). Na brežinah posameznih jarkov se razrašča črnoplodni mrkač (Bidens frondosa), posamezno pa tudi 
japonski dresnik (Fallopia japonica). Na območju smo opazili posledice hudega žledoloma, ki je v letu 2014 
prizadel gozdne površine. Zaradi poškodb dreves in posledične presvetljenosti so se invazivne vrste rastlin 
začele pojavljati tudi znotraj gozdni površin. 

 
Prisotnost tujerodnih vrst rib v mrestiščih 
Prisotnost rib v mrestiščih dvoživk pomeni povečan plenilski pritisk na ličinke in s tem zmanjšan 

razmnoževalni uspeh. Na preučevanem območju smo na 31 lokacijah mrestišč dvoživk zaznali tudi ribe. 
Prisotnost rib v jarkih na Ljubljansem barju je načeloma omejena na primarne in sekundarne jarke in tiste, ki 
se izlivajo direktno v vodotoke s tekočo vodo. Zaskrbljujoče so najdbe invazivne tujerodne vrste ribe – 
sončnega ostriža (Lepomis gibosuss) (Slika 25). Najden je bil na 7 lokacijah in sicer vedno v globljih vodnatih 
terciarnih jarkih. Večinoma je bil prisoten v jarkih kot edina popisana vrsta ribe. Sončni ostriž je plenilec, ki se 
hitro namnoži, zato ima lahko velik negativen vpliv na dvoživke (Kus Veenvliet & Veenvliet 2019). V teciarnih 
jarkih prisotnost avtohtonih vrst rib ni značilna, zato je prisotnost sončnega ostriža še toliko bolj zaskrbljujoča, 
saj se lahko hitro namnoži in ob poplavah razširi v sosednje jarke.  
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Slika 25: Najdbe tujerodnega sončnega ostriža (Lepomis gibbosus) v vodnih habitatih dvoživk v projektnem območju 

LIFE AMPHICON na Ljubljanskem barju. 

 
 

4.1.6 Smrtnost na selitvenih poteh 

Smrtnost dvoživk na cestah, ki prečkajo selitvene poti je bila že večkrat prepoznana kot ena izmed 
pomembnejših groženj. Problem je natančneje opisan v poročilih o projektnih cestnih odsekih Bistra, Pako in 
Podkraj (Poboljšaj in sod. 2021a, b in c). 

 

4.1.7 Druge grožnje 

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.  
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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 ciljnima vrstama veliki pupek in hribski urh, prostorsko ločeni.  

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

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

obkrožajo ekstenzivne površine kopenskih habitatov dobre kvalitete in strukture. Glavni namen vzpostavitve 
novih mlak je okrepiti številčnost ciljnih vrst in izboljšati populacijsko dinamiko v območju. Povečanje števila 
primernih vodnih habitatov bo namreč izboljšalo razmnoževalni uspeh ter redno naseljevanje in odseljevanje 
osebkov na posameznih lokacijah. Tako se bo izboljšala povezanost subpopulacij, verjetnost preživetja 
odraslih osebkov, starostna struktura in vitalnost populacije. 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, zasaditev mejic in manjših grmovnih otokov ter 
posameznih dreves). 

V projektu LIFE AMPHICON Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje tudi izvedba ukrepov za dvoživke na treh 
projektnih cestnih odsekih (Bistra, Pako in Podkraj), kar bo dodatno izboljšalo stanje populacij na območju. 

 
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 500–1000 m2; 
− globina vode: najmanj 50 cm, z globljim delom okoli 1 m; 
− stalnost vode: minimalno do konca avgusta/septembra v globljih predelih; 
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− 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. 

Usmeritve za ureditev mrestišč, primernih za hribskega urha: 
− velikost: več manjših voda (do 50 m2); 
− stalnost vode: od aprila do avgusta, lahko nestalna, a v intervalih, ki omogočajo uspešno 

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

mrestišč izvzet iz kmetijske rabe. 

Vzpostavitev novih mrestišč na zemljiščih, ki so v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko 
barje 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.  

 
 
Vzpostavitev in obnova kopenskega habitata 
Za preživetje dvoživk je potreben habitat z dovolj veliko nosilno kapaciteto, kjer imajo bolj kvalitetni 

habitati večjo nosilno kapaciteto. Kvaliteto habitata se izboljša glede na zaznane pomanjkljivosti habitata. 
Na Ljubljanskem barju je bilo kot pomembna grožnja prepoznano pomanjkanje oz. nizek delež ekstenzivnih 

travniških površin in intenzifikacija rabe travnikov ter zmanjšanje količine lesne zarasti na intenzivnih 
kmetijskih površinah. V okolici mrestišč je potrebno povečati delež ekstenzivnih kmetijskih površin, ki bodo 
zagotavljaje ustrezen prehranjevalni in poletni habitat. Na območju Ljubljanskega barja je potrebno posebno 
skrb nameniti tudi invazivnim tujerodnim travniškim vrstam (kanadski in orjaški zlati rozgi), ki lahko hitro 
prerastejo ekstenzivna travišča. Zaradi trenutnega nizkega deleža ekstenzivnih travniških površin, je smiselno 
obstoječe ekstenzivne površine kositi mozaično, tako, da se ob vsaki košnji del travnika pusti nepokošen. Na 
ta način se lahko žuželke umaknejo v visoko travo. 

Zaradi zaznane izgube zaraščenih površin v zadnjih letih je potrebno delež le teh ponovno povečati s 
sajenjem mejic ali grmovnih otokov, pri čemer je potrebo za zasaditev uporabiti avtohtona semena oz. sadike, 
ki so značilne za posamezno območje. 
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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. 

Projektno območje Ljubljansko barje je veliko, zato v monitoringu ne bomo ponovili pregleda vseh znanih 
najdišč ciljnih vrst, temveč bomo poleg obnovljenih vodnih habitatov izbrali tudi določeno število kontrolnih 
lokacij. Izbrali jih bomo tako, da bodo skupni rezultati v projektnem območju omogočali primerjavo z 
izhodiščnim stanjem ter s predvidenimi projektnimi kazalniki, saj za akcijo monitoringa ne predvidevamo 
enakega delovnega napora kot za oceno izhodiščnega stanja. 

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 2023 in 2025). Najpomembnejše bo 
sprotno ugotavljanje ali je naselitev 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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