1

Projektna naloga: Popis hribskega urha (Bombina variegata) na projektnih zemljiščih in priprava predlogov
ukrepov za izboljšanje habitata
Javno naročilo, podpora projektu: »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega
barja« (akronim PoLJUBA). Pogodba št. 430-010/2019-11.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Popis hribskega urha (Bom bina variegata ) na
Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za izboljšanje
habitata
končno poročilo

Miklavž na Dravskem polju
oktober 2019

Projektna naloga: Popis hribskega urha (Bombina variegata) na projektnih zemljiščih in priprava predlogov
ukrepov za izboljšanje habitata
Javno naročilo, podpora projektu: »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega
barja« (akronim PoLJUBA). Pogodba št. 430-010/2019-11.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Popis hribskega urha (Bom bina variegata ) na
Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za izboljšanje
habitata
končno poročilo

Izvajalec:

Center za kartografijo favne in flore
Antoličičeva 1
SI-2204 Miklavž na Dravskem polju

Vodja projekta:

Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol.

Naročnik:

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380
SI-1357 Notranje Gorice
Pogodba št. 430-010/2019-11

Datum:
21. 10. 2019

Center za kartografijo favne in flore
Direktor
Marijan Govedič, univ. dipl. biol.

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

2

SEZNAM DELOVNE SKUPINE
Center za kartografijo favne in flore
Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju
Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol.
Primož Presetnik, univ. dipl. biol.

Priporočen način citiranja:
Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi
ukrepov za izboljšanje habitata. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
98 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]

Sestavni del poročila so digitalne priloge.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

3

KAZALO
KAZALO SLIK ...................................................................................................................6
KAZALO TABEL ................................................................................................................8
POVZETEK .......................................................................................................................9
1. UVOD .........................................................................................................................10
2. HRIBSKI URH (BOM BINA VAR IEGATA ) .....................................................................11
2.1 Opis......................................................................................................................... 11
2.2 Biologija in ekologija ................................................................................................. 12
2.3 Razširjenost na Ljubljanskem barju............................................................................. 13
2.4 Varstveni status ........................................................................................................ 15
2.5 Pregled predhodnih priporočil za izboljšanje habitata hribskega urha ............................. 15
3. METODE DELA ...........................................................................................................17
3.1 Pregled obstoječih podatkov ...................................................................................... 17
3.2 Terensko delo in obdelava podatkov ........................................................................... 17
3.3 Izhodišča za izbor zemljišč za izvedbo ukrepov ............................................................ 18
4. REZULTATI POPISA HRIBSKEGA URHA NA IZBRANIH ZEMLJIŠČIH LJUBLJANSKEGA
BARJA........................................................................................................................19
4.1 Najdbe pred letom 2019 ............................................................................................ 19
4.2 Najdbe v letu 2019.................................................................................................... 19
4.2.1 K. o. Dobrova .................................................................................................................... 22

4.2.1.1 Dolgi tali ................................................................................................................................... 22

4.2.2 K. o. Vič ............................................................................................................................ 23

4.2.2.1 Zgornji log ................................................................................................................................ 23
4.2.2.2 Na blateh.................................................................................................................................. 24

4.2.3 K. o. Trnovsko predmestje ................................................................................................. 25

4.2.3.1 Rakova jelša – Z del .................................................................................................................. 25
4.2.3.2 Rakova jelša – osrednji del ......................................................................................................... 26
4.2.3.3 Rakova jelša – V del .................................................................................................................. 27

4.2.4 K. o. Tomišelj .................................................................................................................... 28

4.2.4.1 Resnik ...................................................................................................................................... 28
4.2.4.2 Mežnarice ................................................................................................................................. 29
4.2.4.3 Iški morost ............................................................................................................................... 30

4.2.5 K. o. Iška Loka .................................................................................................................. 31

4.2.5.1 Božje polje................................................................................................................................ 31

4.2.6 K. o. Ig ............................................................................................................................. 32
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.4
4.2.6.5
4.2.6.6
4.2.6.7
4.2.6.8



Parti – S del .............................................................................................................................. 32
Parti – J del .............................................................................................................................. 33
Plesa ........................................................................................................................................ 34
Zanarti – SV del ........................................................................................................................ 35
Zanarti – JZ del ......................................................................................................................... 36
Rastovka .................................................................................................................................. 37
Ajdovšček ................................................................................................................................. 38
Na mahu .................................................................................................................................. 39

Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

4

4.2.6.9 Zgornji tali ................................................................................................................................ 40
4.2.6.10 Kratki tali ................................................................................................................................ 41
4.2.6.11 Dolnje mostišče ....................................................................................................................... 42
4.2.6.12 Gornje mostišče ...................................................................................................................... 43
4.2.6.13 Mostišče – Z del ...................................................................................................................... 44
4.2.6.14 Mostišče – V del ...................................................................................................................... 45

4.2.7 K. o. Lanišče ..................................................................................................................... 46

4.2.7.1 Kršija ....................................................................................................................................... 46

7.2.8 K. o. Drenik ....................................................................................................................... 47

4.2.8.1 Strajanov breg .......................................................................................................................... 47

5. PREDLOG UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE HABITATOV HRIBSKEGA URHA NA IZBRANIH
ZEMLJIŠČIH NA LJUBLJANSKEM BARJU ...................................................................48
5.1 Osnovna vodila za pripravo načrta izvedbe ukrepov ..................................................... 48
5.2 Opis ukrepov za izboljšanje vodnih habitatov............................................................... 48
5.2.1 Napotki za ureditev novih vodnih habitatov ......................................................................... 51
5.2.2 Napotki za izboljšanje in vzdrževanje vodnih habitatov......................................................... 52
5.2.3 Posebno opozorilo glede invazivnih rastlin ........................................................................... 52
5.2.4 Čas izvajanja ukrepov ........................................................................................................ 53

5.3 Opis ukrepov za izboljšanje kopenskih habitatov .......................................................... 53
5.3.1 Napotki za ureditev novih kopenskih habitatov .................................................................... 55
5.3.2 Napotki za izboljšanje in vzdrževanje kopenskih habitatov.................................................... 55
5.3.3 Posebno opozorilo glede invazivnih rastlin ........................................................................... 56
5.3.4 Čas izvajanja ukrepov ........................................................................................................ 56

5.4 Umestitev ukrepov na zemljiščih ................................................................................ 57
5.4.1 K. o. Dobrova .................................................................................................................... 59

5.4.1.1 Dolgi tali ................................................................................................................................... 59

5.4.2 K. o. Vič ............................................................................................................................ 60

5.4.2.1 Zgornji log ................................................................................................................................ 60
5.4.2.2 Na blateh.................................................................................................................................. 61

5.4.3 K. o. Trnovsko predmestje ................................................................................................. 62

5.4.3.1 Rakova jelša – Z del .................................................................................................................. 62
5.4.3.2 Rakova jelša – osrednji del ......................................................................................................... 63
5.4.3.3 Rakova jelša – V del .................................................................................................................. 64

5.4.4 K. o. Tomišelj .................................................................................................................... 65

5.4.4.1 Resnik ...................................................................................................................................... 65
5.4.4.2 Mežnarice ................................................................................................................................. 66
5.4.4.3 Iški morost ............................................................................................................................... 67

5.4.5 K. o. Iška Loka .................................................................................................................. 68

5.4.5.1 Božje polje................................................................................................................................ 68

5.4.6 K. o. Ig ............................................................................................................................. 69

5.4.6.1 Parti – S del .............................................................................................................................. 69
5.4.6.2 Parti – J del .............................................................................................................................. 70
5.4.6.3 Plesa ........................................................................................................................................ 71
5.4.6.4 Zanarti – SV del ........................................................................................................................ 72
5.4.6.5 Zanarti – JZ del ......................................................................................................................... 73
5.4.6.6 Rastovka .................................................................................................................................. 74
5.4.6.7 Ajdovšček ................................................................................................................................. 75
5.4.6.8 Na mahu .................................................................................................................................. 76
5.4.6.9 Zgornji tali ................................................................................................................................ 77
5.4.6.10 Kratki tali ................................................................................................................................ 78
5.4.6.11 Dolnje mostišče ....................................................................................................................... 79
5.4.6.12 Gornje mostišče ...................................................................................................................... 80



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

5

5.4.6.13 Mostišče – Z del ...................................................................................................................... 81
5.4.6.14 Mostišče – V del ...................................................................................................................... 82

5.4.7 K. o. Lanišče ..................................................................................................................... 83

5.4.7.1 Kršija ....................................................................................................................................... 83

5.4.8 K. o. Drenik ....................................................................................................................... 84

5.4.8.1 Strajanov breg .......................................................................................................................... 84

5.5 Opozorilo o učinkovitosti ukrepov ............................................................................... 85
5.6 Predlog vzpostavitve skupne evidence ukrepov v Krajinskem parku Ljubljansko barje ..... 85
6. SPREMLJANJE STANJA PO IZVEDENIH UKREPIH S PREDLOGOM NADALJNIH
RAZISKAV .................................................................................................................86
7. VIRI IN LITERATURA ................................................................................................87
8. PRILOGE....................................................................................................................89
Priloga 1 ........................................................................................................................ 89
Priloga 2 ........................................................................................................................ 93
Priloga 3 ........................................................................................................................ 96
Priloga 4 ........................................................................................................................ 97



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

6

KAZALO SLIK
Slika 1: Hribski urh (Bombina variegata). (foto: Aleksandra Lešnik) .................................................................. 11
Slika 2: Hribski urh (Bombina variegata) ima na trebuhu individualno značilen vzorec, ki se dokončno izoblikuje v
dveh mesecih po preobrazbi, kar omogoča prepoznavanje osebkov v celotnem življenjskem obdobju. (foto:
Aleksandra Lešnik) .................................................................................................................................. 11

Slika 3: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju pred letom 2019 (CKFF 2019). .. 14
Slika 4: Drenažni jarki z malo rastlinami, ki ne zasenčijo struge, so najpogostejši vodni habitat hribskega urha
(Bombina variegata) na Ljubljanskem barju. (foto: Aleksandra Lešnik)........................................................ 14
Slika 5: Raziskovana zemljišča na Ljubljanskem barju. ..................................................................................... 17
Slika 6: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju po raziskavah v letu 2019 (CKFF
2019)..................................................................................................................................................... 20
Slika 7: Vse najdbe hribskega urha (Bombina variegata) in najdbe s potrjenim razmnoževanjem (mrestišča) na
Ljubljanskem barju v letu 2019. ............................................................................................................... 21
Slika 8: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Dolgi tali. ....................................................... 22
Slika 9: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zgornji log. .................................................... 23
Slika 10: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Na blateh. .................................................... 24

Slika 11: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rakova jelša – Z del. .................................... 25
Slika 12: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rakova jelša – osrednji del............................ 26

Slika 13: Območje Rakova jelša – V del tudi po popisih v letu 2019 ostaja brez najdb hribskega urha (Bombina
variegata). ............................................................................................................................................. 27

Slika 14: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Resnik. ........................................................ 28
Slika 15: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mežnarice. ................................................... 29
Slika 16: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Iški morost. ................................................. 30
Slika 17: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Božje polje. .................................................. 31
Slika 18: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Parti – S del. ................................................ 32
Slika 19: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Parti – J del. ................................................ 33
Slika 20: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Plesa. .......................................................... 34
Slika 21: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zanarti – SV del. .......................................... 35
Slika 22: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zanarti – JZ del. ........................................... 36
Slika 23: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rastovka. .................................................... 37
Slika 24: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Ajdovšček. ................................................... 38
Slika 25: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Na mahu. .................................................... 39

Slika 26: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zgornji tali. .................................................. 40
Slika 27: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Kratki tali. .................................................... 41
Slika 28: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Dolnje mostišče. ........................................... 42
Slika 29: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Gornje mostišče. .......................................... 43
Slika 30: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mostišče – Z del. .......................................... 44
Slika 31: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mostišče – V del. .......................................... 45

Slika 32: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Kršija. .......................................................... 46
Slika 33: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Strajanov breg. ............................................ 47
Slika 34. Mesta za izvedbo ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje stanja vodnih habitatov hribskega urha
(Bombina variegata) na izbranih zemljiščih na Ljubljanskem barju. ............................................................. 51
Slika 35. Mesta za izvedbo ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje stanja kopenskih habitatov hribskega urha
(Bombina variegata) na izbranih zemljiščih na Ljubljanskem barju. ............................................................. 55
Slika 36: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Dolgi tali in prioriteta njihove izvedbe. .................... 59
Slika 37: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zgornji log in prioriteta njihove izvedbe. ................. 60
Slika 38: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Na blateh in prioriteta njihove izvedbe. .................. 61
Slika 39: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rakova jelša – Z del in prioriteta njihove izvedbe. ... 62
Slika 40: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rakova jelša – osrednji del in prioriteta njihove
izvedbe. ................................................................................................................................................. 63


Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

7

Slika 41: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Resnik in prioriteta njihove izvedbe. ....................... 65
Slika 42: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mežnarice in prioriteta njihove izvedbe. .................. 66
Slika 43: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Iški morost in prioriteta njihove izvedbe. ................ 67
Slika 44: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Božje polje in prioriteta njihove izvedbe.................. 68
Slika 45: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Parti – S del in prioriteta njihove izvedbe. ............... 69
Slika 46: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Parti – J del in prioriteta njihove izvedbe. ............... 70
Slika 47: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Plesa in prioriteta njihove izvedbe. ......................... 71
Slika 48: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zanarti – SV del in prioriteta njihove izvedbe. ......... 72
Slika 49: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zanarti – JZ del in prioriteta njihove izvedbe. .......... 73
Slika 50: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rastovka in prioriteta njihove izvedbe. ................... 74
Slika 51: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Na mahu in prioriteta njihove izvedbe. ................... 76
Slika 52: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zgornji tali in prioriteta njihove izvedbe. ................. 77
Slika 53: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Kratki tali in prioriteta njihove izvedbe. ................... 78
Slika 54: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Gornje mostišče in prioriteta njihove izvedbe. ......... 80
Slika 55: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mostišče – Z del in prioriteta njihove izvedbe. ......... 81
Slika 56: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mostišče – V del in prioriteta njihove izvedbe. ......... 82
Slika 57: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Kršija in prioriteta njihove izvedbe. ........................ 83
Slika 58: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Strajanov breg in prioriteta njihove izvedbe. ........... 84



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

8

KAZALO TABEL
Tabela 1: Opažene lastnosti vodnih habitatov hribskega urha (Bombina variegata) na raziskovanih zemljiščih in v
njihovi bližini na Ljubljanskem barju v letu 2019 ter njihova funkcija. .......................................................... 49
Tabela 2: Optimalne lastnosti vodnih habitatov (mrestišč) za hribskega urha (Bombina variegata) na
Ljubljanskem barju. ................................................................................................................................ 50
Tabela 3: Priporočljiv čas izvajanja predlaganih ukrepov v vodnih habitatih na Ljubljanskem barju...................... 53
Tabela 4: Optimalne lastnosti kopenskih habitatov hribskega urha (Bombina variegata) in njihova funkcija na
Ljubljanskem barju. ................................................................................................................................ 54
Tabela 5: Priporočljiv čas izvajanja predlaganih ukrepov v kopenskih habitatih na Ljubljanskem barju. ................ 56
Tabela 6: Seznam predlaganih ukrepov za izboljšanje habitata hribskega urha na obravnavanih zemljiščih na
Ljubljanskem barju. ................................................................................................................................ 57



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

9

POVZETEK
Stanje hribskega urha (Bombina variegata) smo v letu 2019 preverili na 160 izbranih zemljiščih
(70 ha) v vzhodnem delu Ljubljanskega barja za projekt »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih
habitatov na območju Ljubljanskega barja« (akronim PoLJUBA).
Hribskega urha smo našli na 29 zemljiščih, na 8 zemljiščih pa smo potrdili tudi razmnoževanje
vrste.
Na pregledanih zemljiščih smo določili mesta, kjer predlagamo, da se za hribskega urha izvedejo
specifični ukrepi za ohranjanje ter izboljšanje vodnega in kopenskega habitata. Ukrepe predlagamo
na obstoječih in možnih vodnih ter kopenskih habitatih vrste na zemljiščih, ki so v bližini obstoječih
populacij hribskega urha. Med predlaganimi ukrepi je 142 ureditev novih vodnih in kopenskih
habitatov za hribskega urha ter 21 predlogov za izboljšanje njegovih obstoječih vodnih in kopenskih
habitatov, kar vključuje tudi zasaditev nekaj manj kot 1.500 m mejic.
Tudi popolna izvedba predlaganih ukrepov ne prinaša zagotovila za ohranitev stabilne populacije
hribskega urha, saj se bi Ljubljansko barje prepuščeno naravni sukcesiji zaraslo z drevjem. Zato je
treba aktivno poskrbeti za izboljšanje celotnega življenjskega prostora hribskega urha – zagotoviti,
da je ves čas na voljo tudi dovolj različnih vodnih in vlažnih kopenskih habitatov, kjer se lahko
prehranjujejo in zadržujejo med sušnimi obdobji leta ter primerni kopenski prezimovalni habitati, ki
pozimi ne smejo biti poplavljeni.
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1. UVOD
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje z izvajanjem projektnih aktivnosti v projektu
»Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja« (akronim
PoLJUBA) namerava povečati površine in populacije najbolj ogroženih habitatnih tipov in vrst na
Ljubljanskem barju. Med ciljnimi vrstami projekta je tudi hribski urh (Bombina variegata), katerega
na Ljubljanskem barju ogroža izgubljanje primernih vodnih habitatov (luž v ulekninah na travnikih)
in neustrezno upravljanje vodnih habitatov (drenažnih jarkov). Poleg tega ga ogroža tudi izginjanje
ustreznega kopenskega habitata, kjer prezimuje (grmovne in gozdne zaplate na barju).
Glavna cilja pričujoče naloge, ki jo je izvedel Center za kartografijo favne in flore, sta bila najprej
popisati prisotnost hribskega urha na izbranih zemljiščih vključenih v projekt PoLJUBA in nato
določiti ukrepe za izboljšanje stanja njegovega habitata, ki jih bo v nadaljevanju projekta PoLJUBA
izvedel Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
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2. HRIBSKI URH (Bom bina variegata )
2.1 Opis
Hribski urh Bombina variegata (Linnaeus, 1758) (Slika 1) je ena od dveh vrst iz rodu urhov v
Sloveniji.
Velikost trupa z glavo pri odraslih živalih le izjemoma presega pet cm. Najočitnejša značilnost
njihove zunanjosti je rumeno-črn do kovinsko siv lisast vzorec na trebušni strani telesa (Slika 2).
Rumene lise na trebuhu so velike in povezane, rumena je prevladujoča barva. Hrbtna stran se
spreminja glede na okolico in je lahko rjave, sive ali olivne barve. Posuta je z drobnimi žleznimi
bradavicami, ki se končajo z izrazitim trnom, zaradi česar je hrbet na otip hrapav. Glava in trup sta
sploščena, sprednji rob glave je topo zaokrožen. Zenica je srčasta, s konico usmerjena proti
spodnjemu robu očesa. Hribski urhi nimajo zunanjega bobniča in zaušesnih žlez, pa tudi ne zvočnih
vreč.

Slika 1: Hribski urh (Bombina variegata). (foto: Aleksandra Lešnik)

Slika 2: Hribski urh (Bombina variegata) ima na trebuhu individualno značilen vzorec, ki se dokončno
izoblikuje v dveh mesecih po preobrazbi, kar omogoča prepoznavanje osebkov v celotnem življenjskem
obdobju. (foto: Aleksandra Lešnik)
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2.2 Biologija in ekologija
Večji del leta se hribski urhi zadržujejo v vodah, kjer se razmnožujejo, ali ob njih. To so plitve
občasne vode z revno razvitim vodnim in obrežnim rastlinjem ali vode z velikim nihanjem vodostaja
(npr. mlake, kolesnice, jarki). Izogibajo se vod z ribami.
V bližini mrestišč se prvi pojavijo veliki odrasli osebki, ponavadi po dežju v aprilu, vendar šele ko
se povprečna dnevna temperatura dvigne nad 10°C. Datumi prvih prihodov se lahko glede na
vremenske razmere od leta do leta razlikujejo tudi za več tednov. Po pojavu prvih urhov lahko traja
še 10 do 20 dni, da se odrasli urhi ob vodi zberejo v večjem številu. Mladi osebki, ki imajo za seboj
komaj eno ali dve prezimovanji, se ob vodi navadno prikažejo kasneje in jih v večjem številu lahko
opazujemo šele maja ali junija. Spolno zrelost hribski urhi dosežejo pri dveh letih. Samci v času
razmnoževanja lebdijo na vodni gladini in privabljajo samice z melodičnim oglašanjem. Pozno
spomladi, ko je paritvena aktivnost na vrhuncu, lahko pojejo nepretrgoma cel dan. Oglašajo se le v
jasnem vremenu in ob brezvetrju. Parjenje poteka izključno v vodi. Mreste odlagajo pri temperaturi
vode med 10 in 30 °C, vendar se pri spodnji temperaturni meji parijo le posamezni osebki. 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 rastlin v različnih delih vodnega telesa. 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 lužah 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 ves čas na voljo, se paritvena aktivnost urhov ne
omeji zgolj na kratko obdobje, temveč je približno enakomerno razporejena čez celo sezono.
Hribski urhi se tako v ugodnih letih lahko razmnožujejo večkrat, v neugodnih pa obstaja možnost,
da se sploh ne razmnožujejo. Zadnje pare samcev in samic lahko pri odlaganju jajc opazimo v prvih
dnevih avgusta. Oglašanje in mrestenje nista nujno usklajena. Tako lahko najdemo mreste tudi
izven obdobja oglašanja ali v mlakah, kjer ni bilo opaziti kličočih samcev. Prve preobražene hribske
urhe lahko opazimo že junija, večina ličink pa se uspe preobraziti v juliju, avgustu in septembru.
Juvenilni (sveže preobraženi) osebki se po končani preobrazbi razkropijo tudi do 1 km stran od
mrestišča, vendar jih ob vodi lahko srečamo tudi še sredi oktobra. Od sredine septembra dalje se
subadultni (osebki po prvem in po drugem prezimovanju) in adultni osebki (odrasli osebki, osebki
po tretjem prezimovanju) ob vodi ne zadržujejo več.
V majhnih, začasnih vodah, se hribski urhi povprečno zadržujejo manj časa kot v stalnih vodah,
slednjim so tudi bolj »zvesti« kot začasnim. Če se mlaka popolnoma izsuši (ali je uničena), so se
živali prisiljene odseliti do drugih vodnih habitatov ali v kopenski habitat. Tudi spremembe v
temperaturi vode lahko urhe pripravijo do tega, da si poiščejo drugo vodo. Premiki urhov niso
naključno in brezciljno tavanje, marveč se znajo med različnimi vodami dobro orientirati. Na
začetku razmnoževalne sezone jih tako najdemo v plitvih vodah, ki se hitro segrejejo, v pozni
pomladi in zgodnjem poletju pa v hladnejših in pogosto počasi tekočih vodah.
Paglavci se hranijo z zelenimi in kremenastimi algami ter železovimi bakterijami. Odrasli osebki
jezika ne morejo iztegniti iz ust, zato ne lovijo letečih žuželk, temveč pobirajo tiste, ki padejo v
vodo.
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Odrasle živali so v vodi, kjer se razmnožujejo in prehranjujejo, aktivne predvsem podnevi, na
kopnem pa tudi ob mraku in v prvih nočnih urah, neodvisno od padavin. Malo živali lahko v vodah
opazujemo pri močnem vetru ali silovitih padavinah, prav tako se pri nižjih temperaturah (8–16° C)
te raje zadržujejo na kopnem ali pa nepremično ždijo na dnu vode. Juvenilni osebki so izključno
dnevno aktivni – po sončnem zahodu jih izven skrivališč ni moč opaziti, prav tako se redko, ko pade
mrak, prikažejo subadultni osebki.
Območja mrestišč, poletnih prebivališč in prezimovališč se pri hribskem urhu prostorsko tesno
prepletajo. Zanje je ugodno, če se suhi in vlažni predeli med seboj povezujejo, saj se tako v
sušnem in toplem vremenu ter med obdobji parjenja lahko zadržujejo v vlažnih skrivališčih na
kopnem – pod odmrlim lesom, kamni ter med koreninami dreves in grmovja, a še vedno v bližini
voda. V neposredni bližini mrestišč, večinoma le do nekaj 100 m stran od vode, so tudi
prezimovališča (gozdovi, grmišča, močvirni travniki), kjer so mesta s primernimi skrivališči
bistvenega pomena za uspešno prezimovanje, saj se hribski urhi sami niso sposobni zakopati dovolj
globoko, da bi lahko dosegli plast, kjer ni zmrzali. Prezimovanje navadno traja od začetka oktobra
do konca marca.
Za svojo velikost je hribski urh dolgoživ, saj živi lahko več kot 10 let (v povprečju do 12, lahko pa
tudi 20 let).
(povzeto po Govedič in sod. 2009, 2013, Hartel 2008, Nöllert & Nöllert 1992, Poboljšaj in sod.
2011)

2.3 Razširjenost na Ljubljanskem barju
Hribski urh je razširjen po celotnem Ljubljanskem barju (Slika 3), vendar v različnih gostotah
(št. osebkov/ha) v posameznih območjih. Tu so zanj najbolj ugodna območja, kjer so mrestišča
(plitvi, osončeni, manj zaraščeni drenažni jarki, luže, mlake) tesno povezana s kopenskimi skrivališči
(bolj zaraščeni drenažni jarki z bogato obrežno vegetacijo, močvirni travniki) in prezimovališči
(gozdovi in grmišča). (prirejeno in povzeto po Govedič in sod. 2009)
V zadnjih 10 letih je bilo na Ljubljanskem barju izvedenih kar nekaj raziskav, kjer se je hribskega
urha popisovalo ciljno ali pa smo podatke pridobili hkrati ob popisovanju drugih vrst (npr. Govedič
in sod. 2009, 2013, Poboljšaj in sod. 2011, Sopotnik 2009). Razširjenost vrste pred letom 2019 je
na podlagi podatkov iz Podatkovne zbirke Centra za kartografijo favne in flore (CKFF 2019)
prikazana na spodnji sliki (Slika 3).
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Slika 3: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju pred letom 2019 (CKFF
2019).

Slika 4: Drenažni jarki z malo rastlinami, ki ne zasenčijo struge, so najpogostejši vodni habitat hribskega urha
(Bombina variegata) na Ljubljanskem barju. (foto: Aleksandra Lešnik)
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2.4 Varstveni status
Hribski urh je v Sloveniji ogrožen in uvrščen med ranljive vrste (V) po Pravilniku o uvrstitvi
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002, 42/2010).
Zavarovan je z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/04,
109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16), kjer je uvrščen na
Prilogi 1A (živalske vrste, katerih živali so zavarovane) in 2A (živalske vrste, katerih habitate se
varuje).
Uvrščen je na Prilogi II in IV Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z
dne 22. 7. 1992, str. 7), nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158
z dne 10. 6. 2013, str. 193). Na Prilogo II so uvrščene živalske in rastlinske vrste v interesu
Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja, na Prilogo IV pa
živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati.
Skladno s tem je v Sloveniji vključen v 37 območij omrežja Natura 2000 (Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12,

33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)) kot kvalifikacijska vrsta, med njimi
tudi za območje POO SI3000271 Ljubljansko barje.

2.5 Pregled predhodnih priporočil za izboljšanje habitata hribskega urha
Boljše stanje populacij hribskega urha lahko dosežemo z izboljšanjem obstoječih ali renaturacijo
novih vodnih in kopenskih habitatov. Poleg tega se bo življenjski prostor dodatno izboljšal še, če
bodo vzpostavljene ustrezne povezave med vodnimi in kopenskimi habitati, kar z drugimi besedami
pomeni, da je za vzpostavitev primernega življenjskega okolja za hribskega urha nujen preplet
različnih vodnih habitatov (luže, mlake, jarki) in kopenskih habitatov (močvirni travniki, mejice,
grmišča, gozdovi).
Splošne usmeritve za upravljanje in vzdrževanje habitatov hribskega urha na Ljubljanskem barju
so že podane v predhodnih strokovnih podlagah (Strokovne podlage za upravljalski načrt za
Ljubljansko barje (Govedič in sod. 2012), Strokovne podlage za variantne predloge ureditve
nadomestnih habitatov za širitev Ljubljanskega smetišča – varovane vrste in habitatni tipi (Govedič
in sod. 2013)).
Ureditev nekaj novih vodnih habitatov, kot varstveni ukrep za izboljšanje stanja populacij izbranih
vrst dvoživk in plazilcev, je bila na Ljubljanskem barju že izvedena, vendar le za plavčka (Rana
arvalis) in močvirsko sklednico (Emys orbicularis) (Poboljšaj & Zamolo 2018).
Priporočila za izboljšanje habitata so podana tudi v strokovni literaturi, tako za izboljšanje
habitatov dvoživk na splošno (npr. Biebighauser, 2011) kot tudi specifično za hribskega urha (npr.
LIFE BOVAR, 2019).
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Nadalje so pri izboru primernih ukrepov za izboljšanje habitata hribskega urha na Ljubljanskem
barju v pomoč naslednja navedena dejstva (prirejeno in povzeto po Govedič in sod. 2009, 2013,
Sopotnik 2009):
− Plitvi drenažni jarki so najprimernejša mrestišča za hribskega urha na Ljubljanskem barju,
vsaj dokler se ne vzpostavijo bolj primarnim podobni primerni habitati (zamočvirjena območja
s sistemom večjega števila luž, mlak). Zato je za uspešno razmnoževanje vrste nujno, da se ti
jarki primerno 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. Pri tem
je treba poudariti, da ni pomemben samo posamezni jarek, temveč celotna mreža jarkov.
Odrasli hribski urhi se ponavadi gibljejo v razdalji nekaj 100 metrov okrog mrestišč – večina
živali je zvestih enemu kraju, a zmožni so tudi premikov daljših od 1000 metrov.
− Poleg ohranjanja drenažnih jarkov z obrežno vegetacijo je pomembno tudi ohranjanje
grmovnih in gozdnih predelov Ljubljanskega barja, ki hribskim urhom služijo pozimi kot
prezimovališča, poleti pa kot prehranjevališča in skrivališča.
− Za izboljšanje habitatov hribskega urha bi bilo najbolje, če bi omogočili ponovno
zamočvirjanje območij z vzdrževanjem visokega nivoja talne vode ter ureditev sistema
večjega števila mlak na izbranih območjih v povezavi z mozaikom primernih kopenskih
habitatov (s poudarkom na gozdni in grmovni vegetaciji). Ob višjem nivoju talne vode se
mnoga možna mrestišča ne bodo izsušila in zagotovljene bi bile ugodne vodne razmere, ki bi
omogočile uspešno razmnoževanje ter omogočile vzpostavitev močnih populacij vseh vrst
dvoživk, ne le hribskega urha.
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3. METODE DELA
3.1 Pregled obstoječih podatkov
Za ciljna zemljišča (Priloga 1), ki nam jih je v digitalni obliki predal naročnik, smo v Podatkovni
zbirki Centra za kartografijo favne in flore (CKFF 2019) preverili obstoj morebitnih podatkov o
prisotnosti hribskega urha.

3.2 Terensko delo in obdelava podatkov
Pregledu obstoječih podatkov je sledilo terensko delo, ki smo ga na vzhodnem delu Ljubljanskega
barja izvajali od sredine maja do sredine avgusta 2019. Raziskovali smo zemljišča v katastrskih
občinah (v nadaljevanju k. o.) Dobrova, Vič, Trnovsko predmestje, Tomišelj, Iška Loka, Ig, Lanišče,
in Drenik (Slika 5, Priloga 1).
Kot podlage za terensko delo smo uporabili digitalne ortofoto posnetke (DOF, 1:5.000) in različne
sloje o vodah (ttn5_h, vektorski sloj vod) (Geodetska uprava RS, ARSO).

Slika 5: Raziskovana zemljišča na Ljubljanskem barju.
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Pri popisih smo se osredotočili tako na iskanje odraslih hribskih urhov kot tudi na iskanje mladih
živali, paglavcev ter mrestov. Pregledovali smo možna mrestišča hribskega urha, pri tem pa
uporabili več standardnih metod terenskega dela za dvoživke (Heyer in sod. 1994), ki jih opisujemo
v nadaljevanju.
1. Popis s poslušanjem (»Audio Strip Transects«)
Štetje oglašajočih samcev žab je primerno za potrditev prisotnosti vrste na območju, pa tudi za
oceno relativne številčnosti (števila oglašajočih samcev na območju).
Poslušali smo podnevi, ko smo se vsaki primerni vodi najprej tiho približali in če je bilo možno,
jo najprej obhodili, šele potem pa uporabili ostale metode za popis dvoživk.
2. Popis z opazovanjem in vzorčenjem z vodno mrežo (»Visual Encounter Survey«)
Opazovanje je uporabno za potrditev prisotnosti vrste, za oceno razporejenosti mladih in
odraslih živali (na večjih stoječih vodah) in oceno relativne številčnosti (število preštetih živali za
posamezno vzorčno mesto). Vzorčenje z vodno mrežo je uporabno za potrditev prisotnosti vrste
in oceno relativne številčnosti (število preštetih živali za posamezno vzorčno mesto)
Ob počasnem obhodu smo vodo pozorno pregledali in prešteli vse osebke, posebej pozorni smo
bili na prisotnost mrestov in ličink. Če je bilo možno, smo osebkom določi spol (samec, samica)
ter razvojni stadij (komaj preobražen ali juvenilen, mlad ali subadulten, odrasel). Nato smo
vode na primernih mestih prevzorčili še z vodno mrežo. Glede na velikost in zaraščenost vodnih
habitatov ter globino vode v njih smo hodili po strugi ali ob bregu.
Pregledana območja smo beležili točkovno in linijsko s pomočjo GPS aparata (Garmin GPSMAP
62s). Poleg opaženih hribskih urhov smo si ob pregledu zemljišč beležili še primerna mesta za
izvedbo ukrepov za izboljšanje habitata hribskega urha.
Po terenskem delu smo mesta najdb in/ali možnih ukrepov iz GPS pretvorili v ESRI shape
datoteke, po DOF-ih preverili njihovo natančnost in točke po potrebi popravili. Na nekaterih mestih
(npr. Strajanov breg) zaradi slabe satelitske povezave dopuščamo večjo možnost napak pri
zabeleženih točkah. Naročniku so na zemljišče natančno predani podatki o prisotnosti hribskega
urha (Priloga 1).

3.3 Izhodišča za izbor zemljišč za izvedbo ukrepov
Osnovno merilo za naš predlog ukrepov je bila prisotnost hribskega urha na zemljišču ali vsaj v
bližnji okolici zemljišča – ne več kot 250 m stran od meje zemljišča. Če vrste na zemljišču ni (oz. je
ni niti na območju do 1 km stran od meje zemljišča ali obstajajo drugi pomisleki), je smiselno pred
načrtovanjem vsakršnih ukrepov pridobiti podatke o pojavljanju vrste. Upoštevali smo še, da bodo
hribski urhi najverjetneje naselili območja z izvedenimi ukrepi, če obstoječi vodni (jarki) ali kopenski
habitati (mejice) delujejo kot povezave do območja z vrsto ali če je kopenski habitat do območja z
vrsto ustrezen (močvirni travnik, mejica, grmišče, gozd).
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4. REZULTATI POPISA HRIBSKEGA URHA NA IZBRANIH ZEMLJIŠČIH
LJUBLJANSKEGA BARJA
4.1 Najdbe pred letom 2019
Na raziskovanih zemljiščih ali v njihovi neposredni bližini je pred letom 2019 za hribskega urha
znanih le 5 najdišč, od teh 3 v poplavnem gozdu Zgornji log v k. o. Vič. V bližnji okolici zemljišč (v
pasu 250 m od meje zemljišč) je znanih še 51 najdišč, največ v k.o. Ig. Nobene najdbe pred letom
2019 ni za k.o. Drenik. (CKFF 2019)

4.2 Najdbe v letu 2019
Terensko delo smo izvajali spomladi in poleti 2019. Prvi sklop terenskega dela se je zamaknil v
drugo tretjino maja, ker sta bila april in začetek maja hladna in zelo deževna. Terensko delo je bilo
oteženo in celo več dni zaporedoma nesmiselno tudi zaradi poplavljanja potokov in jarkov.
Med 10. majem in 17. julijem 2019 smo na Ljubljanskem barju preverili vseh 160 ciljnih zemljišč.
Na zemljiščih ali v njihovi bližnji okolici smo pregledali:
− vsa predhodno znana najdišča hribskega urha (CKFF 2019) in
− možne vodne habitate hribskega urha, ki smo jih našli s pomočjo DOF-ov ali med
terenskim pregledom posameznih zemljišč.
Na posameznem zemljišču ali sklopu zemljišč smo pregledali vodne habitate, kjer bi se hribski
urhi lahko zadrževali. Za posamezno najdišče smo šteli posamezno stoječo vodo (lužo, mlako) ali
pregledani odsek jarka, ki je bil glede na dostopnost lahko dolg od nekaj metrov do nekaj 100 m.
Hribskega urha smo v letu 2019 popisali na 3 novih kvadratih mreže 1 km × 1 km (Slika 6).
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Slika 6: Razširjenost hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju po raziskavah v letu 2019
(CKFF 2019).

Za hribskega urha so pomembni kompleksi primernih habitatov na zaokroženih območjih, znotraj
katerih obravnavana zemljišča predstavljajo le del primernih (ali neprimernih) habitatov.
Pred raziskavo je bilo pojavljanje hribskega urha znano le na 1 raziskovanem zemljišču, na
katerem smo najdbe tudi v letu 2019 potrdili. Našli smo ga še na 27 zemljiščih, o najdbi na enem
zemljišču v letu 2019 pa smo izvedeli od delavca KPLB (G. Lipovšek osebno). Na 131 zemljiščih
hribskega urha nismo našli (Priloga 1).
Na obravnavanih zemljiščih in v njihovi bližini smo večino živali našli v lužah in jarkih na skupno
45 najdiščih (Slika 7). Potrdili smo tudi prisotnost vrste v 3 mlakah od 6, ki so jih konec leta 2018 V
od deponije za plavčka in močvirsko sklednico uredili člani Herpetološkega društva Slovenije. Prve
letos preobražene osebke smo opazili 17. junija. Lokalitete, kjer smo ob prvem obisku potrdili
prisotnost hribskega urha (mrestov, paglavcev ali odraslih živali), smo kasneje še obiskali, z
namenom, da bi ugotovili uspešnost razmnoževanja. Prav tako smo ponovno pregledali lokalitete,
na katerih smo ocenili, da bi urhi glede na stanje vodnega habitata morali biti prisotni, a jih ob
prvem pregledu nismo našli.
Razmnoževanje hribskega urha smo potrdili na 8 zemljiščih. Kot mrestišča štejemo lokalitete, kjer
smo našli mreste, paglavce in/ali juvenilne osebke – takšnih je bilo 20. O relativni bližini (do 1 km
oddaljenih) mrestišč pričajo najdbe subadultnih osebkov.
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Slika 7: Vse najdbe hribskega urha (Bombina variegata) in najdbe s potrjenim razmnoževanjem (mrestišča)
na Ljubljanskem barju v letu 2019.

V nadaljevanju podajamo najdbe hribskega urha in stanje zemljišč posamično ali v sklopih po
posameznih katastrskih občinah.
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4.2.1 K. o. Dobrova
4.2.1.1 Dolgi tali
št. parc.: 2554/5, 2554/6

OPIS: Zemljišči sta v poplavnem gozdu S od kanala Curnovec.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha našli v luži na kolovozu J ob neposredni meji
Z zemljišča. Razmnoževanje vrste smo potrdili SZ od obravnavanih zemljišč, v bližini številnih
najdb na Dolgih talih iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Ni primernih mrestišč. Območje gozda na Dolgih talih (vključno z
obravnavanima zemljiščema) je pomemben kopenski habitat, kjer se hribski urhi prehranjujejo in
prezimujejo. Del obravnavanih zemljišč se zarašča z robidami.

Slika 8: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Dolgi tali.
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4.2.2 K. o. Vič
4.2.2.1 Zgornji log
št. parc.: 2098

OPIS: Zemljišče je v celoti v poplavnem gozdu, J od Dolgega mosta.
PRISOTNOST VRSTE: Hribski urhi so bili na širšem območju Zgornjega loga že večkrat najdeni
(CKFF 2019). V letu 2019 smo v lužah ob poti na skupni razdalji 280 m na Z robu obravnavanega
zemljišča v enem obisku skupaj našteli 29 živali, v eni od teh smo potrdili tudi razmnoževanje.
OCENA HABITATA: Na zemljišču so številne z rastlinstvom bogate mlake, ki sicer za hribskega urha
niso primerne kot mrestišče, vendar pa se urhi tu lahko prehranjujejo. Ustreznih mest za
skrivanje in prezimovanje je v z grmovjem poraščenih in nad mlakami nekoliko dvignjenih
manjših nasipih na zemljišču dovolj. Presvetlitve v gozdu so bolj ali manj vezane le na
neposredno okolico poti ob Z meji zemljišča.

Slika 9: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zgornji log.
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4.2.2.2 Na blateh
št. parc.: 2292/3

OPIS: Velik del zemljišča v osrednjem in Z delu poraščajo združbe visokih šašev, na JV delu pa
močvirno črnojelševje. Območje se zarašča z listnatimi drevesnimi vrstami.
PRISOTNOST VRSTE: Hribski urhi so bili na širšem območju Na blateh že večkrat najdeni (CKFF
2019). V letu 2019 smo v več lužah na skupni razdalji 180 m med zaplato črnih jelš in njivo ob
enem popisu našteli 10 živali. V lužah smo potrdili tudi razmnoževanje.
OCENA HABITATA: Zemljišče je zaraščeno in v večjem delu zelo osenčeno, primernih mrestišč ni.
Je primeren kopenski habitat, kjer se hribski urhi lahko prehranjujejo in prezimujejo. SZ del
zemljišča se zarašča z invazivnimi rastlinami (zlato rozgo).

Slika 10: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Na blateh.
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4.2.3 K. o. Trnovsko predmestje
4.2.3.1 Rakova jelša – Z del
št. parc.: 1081/35, 1081/40, 1081/50, 1081/70

OPIS: Več ločenih zemljišč v gozdu JV od deponije.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha smo v letu 2019 našli na več najdiščih. V neposredni bližini
enega od zemljišč smo potrdili razmnoževanje. Nobena od novih najdb se ne prekriva z najdbami
iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Možna mrestišča v gozdu so luže, ki so večinoma v senci in mlake S od zemljišč,
ki so deloma osončene. Veliko je primernih zatočišč v gozdu, ki je tudi prezimovališče. V gozdu so
le manjše presvetljene jase, kjer so številne obraščene luže možno prehranjevališče. Posamezni
deli zemljišč so povsem suhi. Opazili smo invazivne rastline (japonski dresnik, zlato rozgo, žlezavo
nedotiko).

Slika 11: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rakova jelša – Z del.
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4.2.3.2 Rakova jelša – osrednji del
št. parc.: 1080/100, 1080/101, 1080/102, 1080/103, 1080/104, 1080/106, 1080/107, 1080/108, 1080/110, 1080/21, 1080/23, 1080/88,
1080/92, 1080/93, 1080/96, 1080/98, 1080/99

OPIS: Več ločenih zemljišč med kanalom Lahov graben in kolovozom S od Ljubljanice. Na območju
so številne poseke med ozkimi pasovi črnih jelš.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha smo v letu 2019 našli v različnih predelih, največ v JZ delu
zemljišč, kjer smo na več mestih tudi potrdili razmnoževanje.
OCENA HABITATA: Na posekah so primerna mrestišča številne različno globoke in osončene luže z
obširnimi plitvimi predeli, v gozdu so možna mrestišča luže, ki pa so večinoma v senci. Med
posekami so ob jarkih ozke mejice črne jelše in močvirni predeli, kjer so primerna
prehranjevališča. Posamezni deli zemljišč so raztreseno po vsem sklopu povsem suhi, tu so še
vedno vidni ostanki sekanja in žaganja dreves. Po celem območju so na razgibanem terenu
različno dvignjeni predeli, kjer je dovolj možnih primernih zatočišč. Na različnih delih območja
smo opazili invazivne rastline (japonski dresnik, zlato rozgo, žlezavo nedotiko) in več divjih
odlagališč (pnevmatik, gradbenih odpadkov, zapuščenih vozil).

Slika 12: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rakova jelša – osrednji del.
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4.2.3.3 Rakova jelša – V del
št. parc.: 1013, 1041, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4

OPIS: Na zemljiščih v SV sklopu (med vrtovi/kolovozom in Ljubljanico) so vlažni in mokrotni travniki
z mejicami, na J zemljišču pa je poseka nekdanjega topolovega nasada.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha v letu 2019 na območju nismo našli, najdbe iz preteklih let so
oddaljene najmanj 600 m (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Ni primernih mrestišč. V SV zemljiščih so travniki z redkimi poplavljenimi predeli
in vmesnimi zaraslimi jarki ter mejice možen prehranjevalni in prezimovalni habitat. Od gozda vsa
zemljišča loči večja površina urejenih vrtov. Na V robu J zemljišča je pas topolov in vrb, sicer je
poseka nekdanjega topolovega nasada povsem prerasla z visokimi steblikami (večinoma
invazivnimi rastlinami).

Slika 13: Območje Rakova jelša – V del tudi po popisih v letu 2019 ostaja brez najdb hribskega urha
(Bombina variegata).
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4.2.4 K. o. Tomišelj
4.2.4.1 Resnik
št. parc.: 1662, 1645/1, 1645/2

OPIS: Tri ločena zemljišča ob Strahomerskem oknu. Del vsakega od zemljišč je v močvirnem
črnojelševju, na JZ in V robu sklopa so vlažna travišča in/ali visoko steblikovje.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 hribskega urha na območju znotraj meja zemljišč nismo našli,
smo ga pa ponovno popisali in potrdili tudi razmnoževanje vrste v enem od jarkov nedaleč od
območja. V zaplati gozda J od Strahomerskega okna je bil hribski urh sicer že večkrat opažen
(CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni, jarki v močvirnem črnojelševju, kjer voda počasi teče, so
bolj primerni kot prehranjevališče. Zaplata gozda je primerno prezimovališče, tu so tudi številna
možna zatočišča. Manjši jarki izven gozda so bolj kot ne zaraščeni. Opazili smo invazivne rastline
(zlato rozgo).

Slika 14: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Resnik.
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4.2.4.2 Mežnarice
št. parc.: 1564/1, 1564/2

OPIS: Zaplata gozda ob večjem jarku s počasi tekočo vodo prekriva velik JZ del sklopa obeh
zemljišč. Na bolj odprtih površinah v SV delu med mejicami in posamičnimi drevesi večinoma
rastejo visoke steblike.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha prvič popisali na tem območju.
OCENA HABITATA: Možna mrestišča so v zelo zaraščenih manjših jarkih, kjer se mestoma še
zadržuje voda. Primernih prehranjevalnih habitatov je na območju več, od jarka s počasi tekočo
vodo in vodnim rastlinjem na JZ delu do močvirnega travnika v osrednjem delu. Zaplata gozda in
številne mejice so primerno prezimovališče, tu pa so tudi številna zatočišča. Opazili smo invazivne
rastline (zlato rozgo).

Slika 15: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mežnarice.
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4.2.4.3 Iški morost
št. parc.: 983, 994, 1054

OPIS: Zemljišča so v naravnem rezervatu Iški morost, kjer se prepletajo mokrotni travniki, združbe
visokih šašev, visoke steblike, posamezne mejice in grmišča.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha v letu 2019 nismo popisali na nobenem izmed zemljišč, v
bližini pa smo ga našli v jarku V od potoka Tlaški odvodnik (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Visoko šašje in mokrotni travniki s številnimi lužami in z
manjšimi jarki, kjer se še mestoma zadržuje voda, so primerni prehranjevalni habitat. Obsežno
grmišče na V delu J dveh zemljišč je primerno prezimovališče, ki nudi tudi številna zatočišča. V S
zemljišču je možno prezimovališče le del mejice na J robu zemljišča. Opazili smo invazivne
rastline.

Slika 16: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Iški morost.
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4.2.5 K. o. Iška Loka
4.2.5.1 Božje polje
št. parc.: 492, 498, 565, 566

OPIS: Več ločenih zemljišč med Ižansko cesto in reko Iščico (Ižico) z vlažnimi travišči, visokim
steblikovjem in posameznimi mejicami.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha našli v bližini JZ zemljišča, na enem od Z
zemljišč pa smo potrdili tudi razmnoževanje vrste.
OCENA HABITATA: Mrestišče je drenažni jarek, drugim primernih mrestišč ni. Na zemljiščih so bolj
ali manj obraščeni jarki primerno prehranjevališče. Možna zatočišča in prezimovališče so v
mejicah, ki so deloma na zemljiščih in zaplata gozda v bližini zemljišč.

Slika 17: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Božje polje.
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4.2.6 K. o. Ig
4.2.6.1 Parti – S del
št. parc.: 1334

OPIS: Zemljišče z vlažnim traviščem in mejico V ob Ižanski cesti.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha na zemljišču v letu 2019 nismo našli, znanih pa je nekaj
najdb v bližnji okolici, tudi iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Možno prehranjevališče je vlažno travišče s skoraj
povsem zaraščenima jarkoma, del mejice V ob zemljišču pa nudi zatočišča in je možno
prezimovališče.

Slika 18: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Parti – S del.
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4.2.6.2 Parti – J del
št. parc.: 1468

OPIS: Zemljišče z vlažnim traviščem in mejico V od Ižanske ceste.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha na zemljišču v letu 2019 nismo našli, znanih pa je nekaj
najdb v bližnji okolici iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Možno prehranjevališče je vlažno travišče s skoraj
povsem zaraščenim jarkom, del mejic V in Z ob zemljišču pa nudi zatočišča in je možno
prezimovališče.

Slika 19: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Parti – J del.
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4.2.6.3 Plesa
št. parc.: 610, 625/2

OPIS: Dve ločeni zemljišči med Ižansko cesto in Iščico, eno z vlažnim traviščem in drugo v kmetijski
rabi.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha na nobenem od zemljišč v letu 2019 nismo našli, pretekle
najdbe pa so od obeh oddaljene več kot 300 m (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Na JZ zemljišču je njiva, tu ni primernih vodnih in kopenskih habitatov. SV
zemljišče je travišče z obraščenim jarkom na J robu, ki je bolj primerno prehranjevališče kot
mrestišče. V zaledju zemljišča je mejica, kjer so možna zatočišča in prezimovališče. Na obeh
zemljiščih smo opazili invazivne rastline.

Slika 20: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Plesa.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.4 Zanarti – SV del
št. parc.: 646, 647, 648, 649, 652, 653, 655, 657, 658, 660, 663, 696, 697, 698

OPIS: Več ločenih zemljišč Z ob Iščici, na katerih prevladujejo predvsem različno vlažna travišča in
visoke steblike, ponekod so mejice ali grmišča.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha smo v letu 2019 na območju popisali na dveh mestih, iz
preteklih let je znanih več najdb Z od zemljišč.
OCENA HABITATA: Na območju so jarki različnih velikosti in v različnih sukcesijskih stadijih, od
golih neobraščenih, ki so možna mrestišča do precej zaraščenih jarkov z obilico vodnega rastlinja,
ki so bolj primerni kot prehranjevališča. Grmišča in deli mejic, ki segajo v zemljišča, nudijo dovolj
možnih zatočišč in primerna prezimovališča.

Slika 21: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zanarti – SV del.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.5 Zanarti – JZ del
št. parc.: 682, 686/5

OPIS: Ločeni zemljišči S od Iščice, z mokrotnim travnikom in grmovjem v Z zemljišču ter močvirnim
travnikom, visokimi steblikami in mejico v V zemljišču.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 hribskega urha nismo našli na nobenem od zemljišč, našli smo
ga na dveh mestih v bližini zemljišč in na enem od njih potrdili razmnoževanje.
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Možna prehranjevalna habitata sta na obeh zemljiščih
obraščena jarka, na V zemljišču pa še močvirni predeli in del mejice na S robu zemljišča. Tu so
tudi možna zatočišča in prezimovališče.

Slika 22: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zanarti – JZ del.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.6 Rastovka
št. parc.: 420, 423, 415/9, 422/1, 422/5, 422/7, 422/8, 422/9, 701/2, 703/4, 703/6, 732/2, 732/3

OPIS: Več ločenih zemljišč v predelu nad izlivom Želimeljščice v Iščico do ceste Ig–Škofljica z
mokrotnimi travniki, visokimi steblikami, močvirnimi predeli in mejicami.
PRISOTNOST VRSTE: Na tem območju hribskega urha še nismo našli. Izven območja smo ga v letu
2019 popisali nedaleč stran, J od ceste Ig–Škofljica, kjer smo v več lužah potrdili tudi
razmnoževanje. V bližini so še najdbe na nasprotnih bregovih Iščice in Želimeljščice.
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni, skoraj povsem zasenčena mrtvica Želimeljščice (poskusni
bajer KPLB) v osrednjem delu sklopa bi lahko bila primerno prehranjevališče, kot tudi močvirni
predeli in mokrotni travniki s skoraj povsem zaraslimi jarki. Možna zatočišča in prezimovališče so
predvsem v grmišču v JZ delu sklopa in mejici okoli mrtvice. Opazili smo invazivne rastline.

Slika 23: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Rastovka.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.7 Ajdovšček
št. parc.: 1283/1

OPIS: Zemljišče neposredno ob Iščici z mokrotnim travnikom z združbami visokih šašev in
grmiščem.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha v letu 2019 na zemljišču nismo našli, popisali pa smo ga v
neposredni bližini. Znane so tudi najdbe iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč in prezimovališč na zemljišču ni, mokrotni travnik z
združbami visokih šašev pa je možno prehranjevališče.

Slika 24: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Ajdovšček.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.8 Na mahu
št. parc.: 1114, 1115, 1121, 1129

OPIS: Več ločenih zemljišč J od Grmeza, eno s traviščem in preostala zaraščena z listnatimi
drevesnimi vrstami.
PRISOTNOST VRSTE: Hribskega urha v letu 2019 nismo našli na nobenem od zemljišč, smo pa
potrdili dve mrestišči v neposredni bližini. V bližini je tudi več najdb iz preteklih let (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Na obravnavanih zemljiščih ni primernih mrestišč, večji jarek z obilico vodnega
rastlinja na Z robu predvsem J zemljišč je primerno prehranjevališče. Zaplati gozda v J delu
sklopa nudita veliko zatočišč in sta zelo verjetni prezimovališči. Opazili smo invazivne rastline
(zlato rozgo).

Slika 25: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Na mahu.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.9 Zgornji tali
št. parc.: 1020, 1038, 1070, 1081, 1195, 1217

OPIS: Več ločenih zemljišč med potokom Podvin (Strojanova voda) in zaplatami gozda proti
Grmezu, kjer so različno vlažna travišča in močvirni travniki, visoke steblike, posamezne mejice in
grmišča.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo v tem sklopu zemljišč hribskega urha popisali le na enem
zemljišču, kjer smo tudi potrdili razmnoževanje. Dodatno smo ga našli še v bližini enega
zemljišča. Iz preteklih let so v bližini še druge posamične najdbe (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Na večini zemljišč ni primernih mrestišč (le en jarek na enem zemljišču). Možna
prehranjevališča so predvsem močvirni travniki in jarki v mejicah, ki so večinoma V ali Z na ali ob
robu zemljišč. Možna zatočišča so v posameznih mejicah in grmiščih, prav tako prezimovališča. V
bližini posameznih zemljišč so še zaplate gozda, ki so tudi možna prezimovališča. Opazili smo
invazivne rastline (zlato rozgo).

Slika 26: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Zgornji tali.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.10 Kratki tali
št. parc.: 929, 935, 936, 921/2

OPIS: Več zemljišč, v S delu sklopa predvsem visoka steblikovja z manjšo zaplato gozda, v J pa
mokrotni travnik.
PRISOTNOST VRSTE: Znane so številne najdbe iz preteklih let (CKFF 2019), vendar v letu 2019
nismo potrdili nobene od njih.
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Obstoječi jarki v S delu sklopa zemljišč imajo nekateri
precej vodnega rastlinja ali pa so skoraj povsem obrasli z obrežnim rastlinjem in taki bolj primerni
kot prehranjevališča. Zatočišč je dovolj v zaplati gozda, ki je tudi primerno prezimovališče. Opazili
smo invazivne rastline (zlato rozgo).

Slika 27: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Kratki tali.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.11 Dolnje mostišče
št. parc.: 1268/1, 1268/2, 1277/1

OPIS: Tri ločena zemljišča z različno vlažnimi travišči, z visokimi steblikami in močvirnimi predeli.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 hribskega urha nismo popisali na nobenem od zemljišč, znana pa
je ena najdba nedaleč od njih (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. Z rastlinjem obrasli jarki in močvirni travniki so možno
prehranjevališče. Posamično grmovje nudi nekaj možnih zatočišč in ne najbolj primerno
prezimovališče. Opazili smo invazivne rastline (zlato rozgo, japonski dresnik).

Slika 28: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Dolnje mostišče.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.12 Gornje mostišče
št. parc.: 707, 708, 711, 712, 713, 716, 717, 719, 724, 729, 704/1

OPIS: Več ločenih zemljišč v predelu nad izlivom Dremavščice v Želimeljščico do ceste Ig–Škofljica
z mokrotnimi in močvirnimi travniki, visokimi steblikami, mejicami in grmiščem.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha na tem območju našli prvič, izven območja
na J strani ceste Ig–Škofljica smo v več lužah potrdili razmnoževanje vrste.
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni, na S robu območja je mrtvica potoka Dremavščica, ki je
morda primerna kot prehranjevališče. Med S in J delom sklopa zemljišč je v mejici večji jarek, ki
se v Z delu mejice razširi v mlako, kjer je bolj primerno prehranjevališče. Možna prehranjevališča
so še močvirni travniki in manjši jarki med opuščenimi njivami in vlažnimi travišči. V grmišču in
mejicah so možna zatočišča in prezimovališče.

Slika 29: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Gornje mostišče.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.13 Mostišče – Z del
št. parc.: 734, 1247, 737/1, 738/2

OPIS: Več zemljišč S od potoka Dremavščica z vlažnimi travišči, visokimi steblikami in posameznimi
mejicami.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha našli in potrdili njegovo razmnoževanje v
jarku, ki sega le deloma na eno od zemljišč.
OCENA HABITATA: Edina možna mrestišča v tem sklopu zemljišča so trenutno jarki. Tisti obrasli z
rastlinjem so poleg močvirnih travnikov in mejic primeren prehranjevalni habitat. V mejicah so
številna primerna zatočišča, večje primerno prezimovališče pa je grmišče, ki leži SZ ob sklopu
zemljišč. Opazili smo invazivne rastline.

Slika 30: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mostišče – Z del.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.6.14 Mostišče – V del
št. parc.: 761, 763, 765, 766, 781, 786, 790, 834, 844, 760/1, 760/2, 769/1, 769/2, 779/1, 782/1, 803/4, 825/1, 826/1, 827/1, 828/1,
829/1, 830/1, 831/1

OPIS: Več ločenih zemljišč med cesto Ig–Škofljica in potokom Podvin (Strojanova voda) z vlažnimi
travišči, visokimi steblikami, mejicami in grmišči.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 je hribskega urha na enem od zemljišč našel delavec KPLB
(G. Lipovšek osebno), kar je prva najdba vrste na tem območju. Naše najbližje najdbe so Z od
območja.
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. V celem sklopu zemljišč je vode malo, največ v večjem
jarku deloma obraslim z mejico na Z robu območja. Možna prehranjevališča so še obraščeni jarki,
manjši močvirni predeli in vlažna travišča na posameznih zemljiščih. Možnih zatočišč je v
posameznih mejicah in grmiščih dovolj, prav tako so številna možna prezimovališča. Opazili smo
invazivne rastline (zlato rozgo).

Slika 31: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Mostišče – V del.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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4.2.7 K. o. Lanišče
4.2.7.1 Kršija
št. parc.: 678, 686, 713, 715, 717, 722, 723, 1523/5, 687/1

OPIS: Več ločenih zemljišč med jarkom Šumlaj in cesto Ig–Škofljica z vlažnimi travišči, močvirji,
visokim steblikovjem ter posameznimi drevesi in mejicami. V nekatere zemljišča segajo grmišča in
njive.
PRISOTNOST VRSTE: V letu 2019 smo hribskega urha našli le v uleknini močvirnega travnika na Z
delu sklopa. Edina najdba v bližnji okolici zemljišč pred letošnjimi popisi je iz jarka Šumlaj v
osrednjem širšem delu območja (CKFF 2019).
OCENA HABITATA: Primernih mrestišč ni. V celotnem sklopu so možni različni prehranjevalni
habitati: močvirni travniki, obraščeni jarki, močvirja ter z rastlinjem prerasli jarek Šumlaj v bližini.
Mejice in grmišča so možen prezimovalni habitat z veliko zatočišči. Na vseh zemljiščih smo opazili
invazivne rastline (zlato rozgo), travnik v Z sklopu zemljišč se zarašča z navadno krhliko, v
osrednjem sklopu pa so raztreseni gradbeni in drugi odpadki.

Slika 32: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Kršija.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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7.2.8 K. o. Drenik
4.2.8.1 Strajanov breg
št. parc.: *11, 195/1, 195/11, 195/12, 195/13, 195/3, 195/4, 195/6, 195/7, 195/8, 224/1, 224/10, 224/11, 224/12, 224/4, 224/5, 224/6,
224/7, 224/9

OPIS: Raziskovana zemljišča so v osrednjem delu povirne doline zgornjega toka potoka Strajanov
breg (NV št. 7665). V obliki črke J zavito, približno 2 km dolgo in v povprečju manj kot 50 m
široko dolino, orientirano jug-sever, obdajajo visoka in strma gozdnata pobočja. Potok Strajanov
breg, ki teče po dnu doline, tvorijo trije povirni kraki. Območje je od spodnjega proti zgornjemu
delu doline najprej zaraslo s črno jelšo, nato s trstičjem, ki v osrednjem delu preide v nizko barje.
V osrednjem delu doline, kjer so obravnavana zemljišča, so manjše luže edine stoječe vode.
Zaradi opuščanja košnje se barje počasi zarašča z navadno krhliko in črno jelšo, ki v zgornjem
delu doline že tvorita grmovnate sestoje. (povzeto in prirejeno po Čelik 2010, Poboljšaj 2018)
PRISOTNOST VRSTE: Prve najdbe hribskega urha na območju so iz letošnjih popisov, ko smo
potrdili tudi razmnoževanje vrste.
OCENA HABITATA: Primerna mrestišča so plitve uleknine, kjer zastaja voda po vsem dnu doline.
Pomemben kopenski habitat, kjer se hribski urhi lahko prehranjujejo in prezimujejo je območje
gozda v S koncu osrednjega dela doline in na pobočjih nad dolino ter osrednji barjanski del
doline, ki se zelo zarašča s črno jelšo in navadno krhliko. V delu doline smo opazili invazivne
rastline (zlato rozgo).

Slika 33: Najdbe hribskega urha (Bombina variegata) na območju Strajanov breg.


Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5. PREDLOG UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE HABITATOV HRIBSKEGA
URHA NA IZBRANIH ZEMLJIŠČIH NA LJUBLJANSKEM BARJU
5.1 Osnovna vodila za pripravo načrta izvedbe ukrepov
V nadaljevanju opisujemo ukrepe, ki jih predlagamo za izboljšanje vodnih in kopenskih habitatov
hribskega urha na raziskovanih zemljiščih. Vendar je pred načrtovanjem izvedbe treba upoštevati:
− da ukrepi ne smejo biti vzrok za uničenje ali poslabšanja habitatov drugih ključnih vrst na
Ljubljanskem barju,
− da je uspešnost izvedenih ukrepov na posameznih manjših zemljiščih vprašljiva, če se
primerno ne upravlja z večjim zaključenim območjem primernih habitatov. Zato svetujemo
naj JZ KPLB teži k odkupu kompleksov zemljišč ali njihovemu upravljanju v soglasju z
preostalimi lastniki in najemniki mejnih zemljišč, saj bo le tako možno celovito upravljanje
povezanih kopenskih in vodnih habitatov,
− da mora biti pri izvedbi ukrepov prisoten strokovnjak za dvoživke, ki lahko na terenu določi
natančna mesta ukrepov.
Za vsako od obravnavanih zemljišč smo opredelili, ali so ukrepi priporočljivi ali niso smiselni. Na
zemljiščih, kjer so ukrepi priporočljivi, smo opredelili tudi stopnjo prioritete za njihovo izvedbo
(velika, srednja, majhna).

5.2 Opis ukrepov za izboljšanje vodnih habitatov
−
−

ustrezno vzdrževanje obstoječih vodnih habitatov
ureditev (vzpostavitev) novih vodnih habitatov

Namen ukrepov v vodnih habitatih je vzdrževati ali vzpostaviti mrežo več različnih vodnih
habitatov, ki bodo med seboj oddaljeni manj kot 200 m in kjer se bodo hribski urhi uspešno
razmnoževali. Pri načrtovanju ureditve novih mrestišč je pomembna njihova prostorska umestitev –
večja je verjetnost, da jih bodo urhi naselili, če je v njihovi bližnji okolici gozd (nekaj 100 m stran).
Nadalje je pomembna še velikost, oblika in globina vode, vodnatost, stopnja razvoja vegetacije,
strukturiranost in usmerjenost habitata ter posledično osončenost.
V letu 2019 smo si med popisovanjem hribskega urha beležili lastnosti vodnih habitatov, kjer smo
vrsto našli (Tabela 1). V nadaljevanju povzemamo njihove osnovne značilnosti:



•

Luže so manjše plitvejše kotanje s stoječo vodo, katere vir je deževnica. So različnih
oblik. Imajo večinoma položne brežine in golo utrjeno dno, brez vodnih rastlin. So
kratkotrajne (efemerne) in se ponavadi izsušijo večkrat v letu. Gola neporasla tla
dokazujejo, da je voda v njih pogosta, zato kopenske rastline tu ne morejo rasti, hkrati pa
tudi, da se pogosto izsušijo, zaradi česar se vodne rastline ne razvijejo.

•

Mlake so majhne do velike kotanje s stoječo vodo, običajno z različno globokimi predeli.
V globljih mlakah na globino vode vpliva predvsem nivo talne vode, namočenost tal in
njihova prepustnost. Voda je v dobro strukturiranih mlakah z različno globokimi predeli

Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

49

stalna, le ob največji suši se izsušijo tudi najgloblje kotanje. Razmere za razvoj vodnega
rastlinja so tu ugodne.
•

Jarki so ožje podolgovate vdolbine umetnega nastanka namenjeni odvodjnavanju
(terciarni odvodniki na Ljubljanskem barju). V večjem delu leta voda v njih stoji. So
linearni, enake širine in globine po vsej dolžini. Globina vode je odvisna od nivoja talne
vode, namočenosti tal in njihove prepustnosti. Ponavadi ne presega nekaj decimetrov, le
na območju mokrih travnikov je globina vode v jarkih do okoli enega metra. Poleti se
večina jarkov izsuši. Naklon brežin imajo strm. Grmovne in drevesne vegetacije ob njih
praviloma ni zaradi rednega vzdrževanja. To so odvodni (odcedni) jarki na sredini ali ob
robu posameznih zemljišč, katere že od nekdaj vzdržujejo lastniki zemljišč. Ravnanje z
jarki, tako imenovano čiščenje – rezanje, pomembno vpliva na življenjske razmere v
jarku, tako v vodi kot na bregovih. (povzeto in prirejeno po Krušnik in sod. 2000)

Tabela 1: Opažene lastnosti vodnih habitatov hribskega urha (Bombina variegata) na raziskovanih zemljiščih
in v njihovi bližini na Ljubljanskem barju v letu 2019 ter njihova funkcija.
Luže
lega v prostoru

Mlake

Jarki

poti, kolovozi, njive, travniki, gozd
gozd

travniki, njive, gozd

vir vode

deževnica

stik s talno vodo, deževnica

vodnatost

večina se izsuši večkrat v
izven strnjenega gozda se
letu, prvič lahko že spomladi plitvejši deli lahko izsušijo

Lastnosti
stik s talno vodo, deževnica

večina se izsuši v poletnem
obdobju

velikost ali vodna
površina

1–4 m2

pribl. 30 m2

globina vode

5–50 cm, večinoma plitve

10–50 cm

10–80 cm

oblika

različna

različna

ravna struga

brežine

večinoma položne

večinoma položne le v enem brežine strme, izjemoma le
delu
malo bolj položne ob koncih
jarka

dno

pogosto neprepustno

v nekaterih predelih
neprepustno

usmerjenost (lega glede
na smeri neba)

različna, navadno sovpada s različna
potekom poti ali kolovoza,
na katerem je

različna, glede na položaj
sosednjih zemljišč

rastlinje

nekatere popolnoma gole,
druge malo preraščene z
vodnim rastlinjem, obrežno
zelnato rastlinje pogosto

skoraj popolnoma gole,
obrežno zelnato rastlinje
pogosto, obrežno
grmovje/drevesa redko

nekateri goli, drugi delno ali
popolnoma preraščeni z
vodnim rastlinjem, obrežno
zelnato rastlinje pogosto,
obrežno grmovje/drevje
redko

osončenost

različna, od popolnoma
osončenih do popolnoma
zasenčenih

večinoma osončene

različna, večina ima le
posamezne odseke
popolnoma osončene

bližina drugih vodnih
da
habitatov (v pasu 250 m)

da

da

kopenski habitati v
bližini

močvirni travniki, mejice,
grmišča, gozd, njive

močvirni travniki, mejice,
grmišča, gozd

močvirni travniki, mejice,
grmišča, gozd, njive

mrestišče

+

+

+

prehranjevalni habitat

+

+

+

pribl. širina: 1 m,
pribl. dolžina: 100–300 m

pogosto neprepustno

Drugo

Funkcija
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Na podlagi opažanj v letu 2019 in iz preteklih raziskav na Ljubljanskem barju (npr. Cipot in sod.
2015, Govedič in sod. 2009, Sopotnik 2009) ter literature (npr. Schnitter in sod. 2006) smo povzeli
najprimernejše lastnosti vodnih habitatov za hribskega urha na Ljubljanskem barju (Tabela 2) – to
bo v pomoč tako pri vzdrževanju obstoječih kot pri načrtovanju novih vodnih habitatov.
Tabela 2: Optimalne lastnosti vodnih habitatov (mrestišč) za hribskega urha (Bombina variegata) na
Ljubljanskem barju.
(prirejeno po Schnitter in sod. 2006)

Lastnosti

Luže

Mlake

velikost ali vodna
površina

ni pomembna, kompleks več 20–100 m
manjših ali manj večjih luž
(skupna površina v enem
sklopu vsaj 20 m2)

globina

manj kot 30 cm

2

Jarki
enaka kot obstoječi terciarni
odvodniki (širina največ
1 m)

predeli različnih globin:
− do 35 cm,
− 35–100 cm,
− več kot 100 cm

predeli različnih globin,
vendar vsaj v posameznih
delih manj kot 30 cm

površina plitvih predelov 80–100 %
(do 30 cm) v vodnem
habitatu

več kot 70 %

80–100 %

oblika

razmerje med širino in
dolžino pribl. 1:3 ali več

razmerje med širino in
dolžino mlake 1:2

obstoječa

brežine

položne

vsaj mestoma položne

vsaj na obeh koncih jarka
položne

dno

neprepustno

mestoma neprepustno

mestoma neprepustno

usmerjenost (lega glede
na smeri neba)

vzhod-zahod (omogoča maksimalno osončenost)

rastlinje

brez vodnega rastlinja

osončenost

več kot 90 % (najmanj 50 %)
vzhodno in južno ob vodi naj bo čim manj grmovja in dreves

vodnatost

redna izsušitev pozno poleti

najmanj 50 % vode mora
biti brez vodnega rastlinja
(kadar v bližini ni drugih
mrestišč)

redna izsušitev predelov s
plitvejšo vodo pozno poleti

najmanj 50 % vode mora
biti brez vodnega rastlinja
(kadar v bližini ni drugih
mrestišč)

redna izsušitev vsaj v delu
jarka pozno poleti

Drugo



povezanost vodnih
habitatov na območju

prisoten kompleks večjega števila vod (5–20), v različnih sukcesijskih stadijih (mrestišča
in prehranjevališča)

oddaljenost do drugih
vodnih habitatov

do 250 m

primerni okoliški
kopenski habitati

v neposredni bližini (v pasu do 100 m) so primerni habitati s številnimi skrivališči: gozd,
grmišča, mejice, močvirni travniki, visoko steblikovje
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Slika 34. Mesta za izvedbo ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje stanja vodnih habitatov hribskega urha
(Bombina variegata) na izbranih zemljiščih na Ljubljanskem barju.

5.2.1 Napotki za ureditev novih vodnih habitatov
Luže
1. Očistiti zemljišče ali del zemljišča (po potrebi odstraniti kakšen grm in/ali drevo, pokositi
visoke steblike), kjer bo urejen nov vodni habitat.
2. Narediti več uleknin/kolesnic in hkrati utrditi njihovo dno.
Mlake
1. Očistiti zemljišče ali del zemljišča (po potrebi odstraniti kakšen grm in/ali drevo, pokositi
visoke steblike), kjer bo urejen nov vodni habitat. Najbolje tam, kjer je že sedaj najnižji del
zemljišča.
2. Izkopati kotanjo z različno globokimi predeli.
3. Utrditi dno, da je čim bolj neprepustno.
4. Izkopano zemljo odložiti na severnih brežinah novega vodnega habitata (mestoma delu
izkopane zemlje dodati lubje, odmrl les, kamenje ipd. z namenom vzpostavitve novih zatočišč
v neposredni bližini možnega mrestišča).
5. Zatraviti okolico nove mlake (razgaljene površine takoj zasejati z mešanico različnih
avtohtonih trav in pšenice), da se omeji naselitev invazivnih rastlin. V primeru, da se mlaka
koplje na travniških površinah z dobro razvito travno rušo, priporočamo, da se ruša ločeno
shrani na rob delovišča ter nato ponovno vzpostavi okoli mlake, tako da je čim manj
razgaljenih površin na območju.
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5.2.2 Napotki za izboljšanje in vzdrževanje vodnih habitatov
(so osnovno vodilo za izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje in vzdrževanje vodnih
habitatov, veljajo za obstoječe in tudi za novo urejene vodne habitate)
Osnovno vodilo pri vzdrževanju vodnih habitatov je zagotavljanje mreže primernih mrestišč
(Tabela 2) in prehranjevališč na nekem območju (do 1 km2) tako, da so vedno na razpolago vodni
habitati v različnih sukcesijskih stadijih. Na ta način se ohranja pestrost habitatov, ki jih urhi lahko
izkoriščajo v različnih starostnih obdobjih ali v različnih delih leta. Vzdrževalna dela naj se na
izbranem območju ne izvajajo na vseh vodnih habitatih hkrati.
Luže
1. Povečati, poglobiti ali utrditi dno (po potrebi).
2. Zagotoviti primerno osončenost. Enkrat do dvakrat na leto pokositi obrežno zelnato vegetacijo
s ciljem, da je voda primerno osončena maja in junija. Če so luže v gozdu, zgodaj spomladi
ali jeseni občasno odstraniti kakšen grm in/ali drevo, predvsem vzhodno in južno ob vodi.
Odstraniti vodno rastlinje.
Mlake
1. Povečati, poglobiti ali utrditi dno (po potrebi).
2. Zagotoviti primerno osončenost (velja za možna mrestišča ali dele mrestišč). Enkrat do
dvakrat na leto pokositi obrežno zelnato vegetacijo s ciljem, da je voda primerno osončena
maja in junija. Če so mlake v gozdu, zgodaj spomladi ali jeseni občasno odstraniti kakšen grm
in/ali drevo, predvsem vzhodno in južno ob vodi. Občasno odstraniti pregosto vodno rastlinje.
Jarki
1. Predlagamo vzdrževanje samo tistih jarkov, ki so na zemljišču edino ali edino možno
mrestišče in le toliko časa, dokler se ne vzpostavijo druga primerna mrestišča.
2. Jarki naj se ne obnavljajo pogosteje kot na 4 leta.

5.2.3 Posebno opozorilo glede invazivnih rastlin
Prisotnost invazivnih rastlin (npr. zlate rozge, žlezave nedotike, japonskega in češkega dresnika)
je pokazatelj slabšega stanja habitatov dvoživk, zato jo je treba okoli vodnih habitatov redno
spremljati in morebitno pojavljanje čim prej zatreti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje. Pri tem je
treba paziti, da se ne raznaša delov rastlin (semen ali podzemnih delov), iz katerih se lahko razvije
nova rastlina. S tem bi njihovo širjenje po okolici še pospešili. Po odstranitvi je treba še nekaj let
spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje. Ne glede na način odstranjevanja, ki je za
različne vrste različen (izkopavanje korenik, puljenje celih rastlin, večkratna košnja), je rastlinski
material treba po odstranjevanju z vseh zemljišč nujno primerno zavreči: dele, iz katerih rastline ne
morejo na novo pognati, kompostirati, ostalo pa oddati v sežig (povzeto in prirejeno po Bačič 2018,
Kirbiš in sod. 2017).
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5.2.4 Čas izvajanja ukrepov
Najbolj primeren čas za izvajanje večjih ukrepov v vodnih habitatih (npr. izkop novih mlak,
vzdrževanje jarkov) je jeseni v času zunaj aktivnega obdobja hribskega urha (oktober–november),
izvajanje manjših ukrepov (npr. vzdrževanje luž, košnja obrežnega zelnatega rastlinja) pa naj se
prilagodi glede na stanje na terenu (Tabela 3).

Tabela 3: Priporočljiv čas izvajanja predlaganih ukrepov v vodnih habitatih na Ljubljanskem barju.
Predlagani ukrepi

Priporočljiv čas izvajanja ukrepov

ureditve novih habitatov

oktober–november

vzdrževanje novih in obstoječih habitatov
povečanje, poglabljanje in/ali utrjevanje dna

oktober–november

košnja obrežnega zelnatega rastlinja

po potrebi (maj in/ali avgust)

odstranjevanje vodnega rastlinja

po potrebi, oktober–november

odstranjevanje posamičnih grmov in/ali dreves

oktober–november

odstranjevanje invazivnih rastlin

različen za različne invazivne rastline (glej Bačič 2018)

5.3 Opis ukrepov za izboljšanje kopenskih habitatov
−
−

ustrezno vzdrževanje obstoječih močvirnih travnikov, mejic, grmišč in gozda,
ureditev (vzpostavitev) novih kopenskih habitatov.

Namen ukrepov v kopenskih habitatih je vzdrževati ali vzpostaviti večji kompleks različnih
kopenskih habitatov (močvirni travniki, mejice, grmišča, gozd), ki bodo povezovali vodne habitate
in kjer se bodo hribski urhi uspešno prehranjevali, skrivali in prezimovali.
Na Ljubljanskem barju so za hribskega urha primerni močvirni (in tudi mokrotni) travniki, mejice,
grmišča in gozdovi. V nadaljevanju povzemamo nekatere njihove osnovne značilnosti:
•

Močvirni travniki so travniki, ki so občasno ali stalno poplavljeni.

•

Mejice so ozki podolgovati pasovi grmovja in dreves, ki jih pri tleh obrašča bolj ali manj
bogat sloj zelišč. V mejicah lahko prevladujejo grmi ali drevesa, ena ali več rastlinskih
vrst. V mejicah so mladi drevesni poganjki, starejša in odmrla drevesa, različno gost sloj
grmovnih vrst, odpadle veje, kamenje in druge nežive strukture. Mejice na suhih ali
mejice na bolj vlažnih tleh se med seboj razlikujejo po rastlinski sestavi. (povzeto in
prirejeno po Lešnik 2018)

•

Grmišča so različno velike zaplate porasle z grmovjem, na različno vlažnih tleh.

•

Gozdovi na Ljubljanskem barju preraščajo manjše površine, ki so raztresene po celotnem
območju. Večina gozdnih sestojev je pod vplivom nivoja talne vode.

Najprimernejše lastnosti kopenskih habitatov za hribskega urha (Tabela 4) povzemamo iz
literature (npr. Schnitter in sod. 2006), saj nimamo na razpolago ustreznih raziskav iz Slovenije.
Spremljanje hribskega urha je v kopenskih habitatih težavno, v le nekaj obiskih območja na leto pa
bolj kot ne rezultat naključij.
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Tabela 4: Optimalne lastnosti kopenskih habitatov hribskega urha (Bombina variegata) in njihova funkcija na
Ljubljanskem barju.
(prirejeno po Schnitter in sod. 2006)

Lastnost

Močvirni travnik

Mejica/Grmišče

Gozdovi

Kvaliteta habitata
sklenjen pas kopenskega pomembno je, da se prostorsko prepletajo, tudi z različnimi vodnimi habitati
habitata
prisotnost stalno vlažnih
tal

pogosta

pogosta ali vsaj delna

pogosta ali vsaj delna

kmetijska ali gozdarska
raba

ustrezna ali ekstenzivna

ustrezna ali ekstenzivna

ustrezna ali ekstenzivna

primerni okoliški vodni
habitati

v neposredni bližini je kompleks večjega števila različnih vodnih habitatov (luže, mlake,
jarki)

oddaljenost do primernih manj kot 100 m
vodnih habitatov
oddaljenost do
naslednjega primernega
območja

manj kot 1000 m

prisotnost cest v
jih ni ali so malo prometne
življenjskem prostoru ali
na njegovem robnem
prostoru
Funkcija
prehranjevalni habitat
prezimovalni habitat



+

+

+

+

+
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Slika 35. Mesta za izvedbo ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje stanja kopenskih habitatov hribskega urha
(Bombina variegata) na izbranih zemljiščih na Ljubljanskem barju.

5.3.1 Napotki za ureditev novih kopenskih habitatov
Močvirni travniki
1. Povišati nivo talne vode z opustitvijo drenažnih jarkov na ali v neposredni bližini kompleksa
površin, ki so načrtovane za močvirne travnike oz. regulirati nivo talne vode z zapornico na
odvodnikih višjega reda (primarni ali sekundarni odvodniki).
Mejice/Grmišča
1. V mejice zasaditi izključno avtohtone rastline značilne za Ljubljansko barje in pri tem paziti,
da se vodnih habitatov (mrestišč) ne zasenči.
2. Urediti zatočišča – mešanico lubja, odmrlega lesa, zemlje, kamenja in drugih neživih struktur
odložiti na manjše (nekaj m2) nekoliko dvignjene površine.

5.3.2 Napotki za izboljšanje in vzdrževanje kopenskih habitatov
(so osnovno vodilo za izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje in vzdrževanje kopenskih
habitatov, veljajo za obstoječe in tudi za novo urejene kopenske habitate)
Močvirni in drugi travniki
1. Redno kositi (enkrat na leto, pozno poleti ali jeseni) s strižnimi oz. grebenskimi kosilnicami z
najnižjo višino reza košnje 10–15 cm.
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2. Spremljati prisotnost invazivnih rastlin in njihovo morebitno pojavljanje čim prej zatreti ali
vsaj omejiti njihovo razraščanje.
3. Povišati nivo talne vode z opustitvijo drenažnih jarkov na ali v neposredni bližini travnikov oz.
reguliranjem nivoja talne vode z zapornico na odvodnikih višjega reda (primarni ali
sekundarni odvodniki).
Mejice/Grmišča
1. Redno obrezovanje grmovja in dreves, vendar v posameznem letu ne na celotni dolžini mejice
(po potrebi tudi žagati, razredčiti, urediti krošnje).
2. Zapolniti vrzeli (dodatno posaditi grmovje/drevje) v mejicah.
3. Ohranjati dovolj širok robni pas zelnate vegetacije ob pritalnem delu mejic.
4. Izboljšati zatočišča – v pritalnem delu mejic in grmišč občasno urediti kupe iz mešanice lubja,
odmrlega lesa, zemlje, kamenja in drugih neživih struktur.
5. Spremljati prisotnost invazivnih rastlin in njihovo morebitno pojavljanje čim prej zatreti ali
vsaj omejiti njihovo razraščanje.
Gozd
1. Spremljati prisotnost invazivnih rastlin in njihovo morebitno pojavljanje čim prej zatreti ali
vsaj omejiti njihovo razraščanje.
2. Izboljšati zatočišča – na manjše površine občasno odložiti kupe iz mešanice lubja, odmrlega
lesa, zemlje, kamenja in drugih neživih struktur.

5.3.3 Posebno opozorilo glede invazivnih rastlin
Prisotnost invazivnih rastlin je treba redno spremljati tudi v kopenskih habitatih, podobno kot
okoli vodnih habitatov (glej poglavje 5.2.3 Posebno opozorilo glede invazivnih rastlin).

5.3.4 Čas izvajanja ukrepov
Najbolj primeren čas za izvajanje večjih ukrepov v kopenskih habitatih (npr. odstranjevanje
dreves) je v času zunaj aktivnega obdobja hribskega urha (oktober–marec), izvajanje manjših
ukrepov (npr. košnja) pa naj se prilagodi glede na stanje na terenu (Tabela 5).

Tabela 5: Priporočljiv čas izvajanja predlaganih ukrepov v kopenskih habitatih na Ljubljanskem barju.
Predlagani ukrepi

Priporočljiv čas izvajanja ukrepov

ureditve novih habitatov
vzpostavljanje močvirnih travnikov z
reguliranjem nivoja talne vode z zapornico

višanje talne vode poleti, glede na stanje na terenu

zasajevanje mejic

september–oktober

urejanje zatočišč

jeseni ali ob drugih vzdrževalni delih na zemljišču

vzdrževanje novih in obstoječih habitatov
košnja/preprečevanje zaraščanja

pozno poleti ali zgodaj jeseni

obrezovanje grmovja in dreves v mejicah

november–februar

dodatno zasajevanje grmovja/drevja

september–oktober

izboljšanje zatočišč

jeseni ali ob drugih vzdrževalni delih na zemljišču

odstranjevanje invazivnih rastlin

različen za različne invazivne rastline (glej Bačič 2018)
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5.4 Umestitev ukrepov na zemljiščih
Ukrepi so podani le za obravnavana zemljišča, ne glede na najdbe hribskega urha izven
obravnavanih zemljišč. Zbirno jih prikazuje (Tabela 6).
Večina predlaganih ukrepov je namenjena ustrezni ureditvi vodnih habitatov. Izvedbo ukrepov
predlagamo tudi na lokacijah, kjer je bil hribski urh že najden. Predlagamo ureditev 128 novih
vodnih in 14 novih kopenskih habitatov ter izboljšave na 18 obstoječih vodnih in 3 na obstoječih
kopenskih habitatih.
Na 148 zemljiščih ali sklopih zemljišč priporočamo izvedbo ukrepov, na 12 zemljiščih ali sklopih
zemljišč ukrepi niso smiselni.
Poleg tega po posameznih zemljiščih predlagamo še prioriteto izvajanja ukrepov (velika, srednja,
majhna). Velika prioriteta izvedbe ukrepov je predlagana na 65 zemljiščih (40 %), srednja na 35
(20 %) zemljiščih in majhna na 48 zemljiščih (30 %).

Tabela 6: Seznam predlaganih ukrepov za izboljšanje habitata hribskega urha na obravnavanih zemljiščih na
Ljubljanskem barju.
Predlagani ukrepi

Vodni habitati
Luže

Mlake

Jarki

+

+

-

povečanje, poglabljanje in/ali utrjevanje dna

+

+

+

košnja obrežnega zelnatega rastlinja

+

+

+

odstranjevanje posamičnih grmov in/ali dreves

+

+

+

odstranjevanje vodnega rastlinja

+

+

+

odstranjevanje invazivnih rastlin

+

+

+

ureditve novih habitatov
vzdrževanje novih in obstoječih habitatov

Kopenski habitati
ureditve novih habitatov

Močvirni travniki

Mejice/Grmišča

Gozd

+

+

-

vzdrževanje novih in obstoječih habitatov
košnja/preprečevanje zaraščanja

+

-

-

obrezovanje grmovja in dreves

-

+

-

dodatno zasajevanje grmovja/drevja v vrzelih

-

+

-

izboljšanje zatočišč

+

+

+

odstranjevanje invazivnih rastlin

+

+

+

Ukrepe podrobneje obravnavamo v podpoglavjih v nadaljevanju po katastrskih občinah. Glede na
bližino sosednjih obravnavanih zemljišč in lege v naravi, nekatera zemljišča obravnavamo v sklopih.
Predlagani ukrepi so za posamezna zemljišča navedeni v prilogi (Priloga 2) in poročilu priloženi v
vektorskih datotekah (Priloga 3):
− Ukrepe v in ob stoječih vodah (luže, mlake) predlagamo točkovno (bvar_tck_ukr.shp),
vendar dopuščamo možnost, da se naročnik skupaj s strokovnjakom za dvoživke, ki naj bo
prisoten pri izvedbi ukrepov, v času, ko bo do izvedbe ukrepa prišlo, glede na stanje v naravi,
odloči o točni lokaciji posameznega ukrepa. Domnevamo namreč, da se bodo ukrepi začeli
izvajati postopoma, zaradi česar se lahko stanje v naravi pred izvedbo posameznih ukrepov
bistveno spremeni, kar lahko vpliva na optimalno izbiro mesta ukrepa.
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Na izbranih zemljiščih ukrepe na jarkih in mejicah predlagamo linijsko, zato so v drugi
priloženi vektorski datoteki (bvar_lin_ukr.shp).

Ukrepov, ki jih je smiselno izvajati na celotnem območju zemljišča ali sklopu zemljišč (npr.
»odstraniti invazivne rastline«, »redna košnja travniških površin«), prostorsko ne opredeljujemo
vedno (glej poglavje 5.5 Opozorilo o učinkovitosti ukrepov).
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5.4.1 K. o. Dobrova
5.4.1.1 Dolgi tali
št. parc.: 2554/5, 2554/6

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Smiselno je obe zemljišči lastniško ali upravljalsko povezati ter temu priključiti še gozdne in kakšno
od travniških zemljišč, ki so SZ od obravnavanega sklopa.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−

na travnatem kolovozu na dveh mestih urediti več luž,
očistiti robide, ki se razraščajo po zemljišču*,
redno spremljati prisotnost invazivnih vrst rastlin, jih po potrebi čim prej odstraniti
ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in
po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 36: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Dolgi tali in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.2 K. o. Vič
5.4.2.1 Zgornji log
št. parc.: 2098

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Vodni habitati:

−
−
−

Kopenski habitati:

−

izboljšati stanje obstoječih luž (povečati, poglobiti in utrditi dno ter poskrbeti za
primerno osončenost),
med obstoječimi lužami na dveh mestih urediti več novih luž,
odstraniti po nekaj grmov in/ali dreves ob obstoječih in načrtovanih lužah*.
redno spremljati prisotnost invazivnih vrst rastlin, jih po potrebi čim prej odstraniti
ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in
po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču

Slika 37: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zgornji log in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.2.2 Na blateh
št. parc.: 2292/3

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Obravnavanemu zemljišču je smiselno lastniško ali upravljalsko priključiti grmišče (S ob zemljišču)
in njivo (V ob zemljišču). V tem primeru na njivi opustiti rabo (jo spremeniti v močviren travnik),
s čimer se bo izboljšala kvaliteta mrestišča.
Vodni habitati:

−
−

urediti novo mlako,
odstraniti kakšen grm in/ali drevo ob načrtovani mlaki*.

Kopenski habitati:

−

invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču

Slika 38: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Na blateh in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.3 K. o. Trnovsko predmestje
5.4.3.1 Rakova jelša – Z del
št. parc.: 1081/35, 1081/40, 1081/50, 1081/70

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:

−
−
−

odstraniti kakšno drevo in/ali grm ob obstoječi mlaki,
urediti več sklopov luž,
izkopati več mlak.

Kopenski habitati:

−

izvajati primerno nego gozda za ponovno vzpostavitev poplavnega gozda oz.
jelševja*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

−

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 39: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rakova jelša – Z del in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.3.2 Rakova jelša – osrednji del
št. parc.: 1080/100, 1080/101, 1080/102, 1080/103, 1080/104, 1080/106, 1080/107, 1080/108, 1080/110, 1080/21, 1080/23, 1080/88,
1080/92, 1080/93, 1080/96, 1080/98, 1080/99

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je na večini zemljišč velika.
Vsa zemljišča ali vsaj tista v osrednjem delu območja, med kanalom Lahov graben in jarkom
Kavsov graben, je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:

−
−

urediti več sklopov luž,
izkopati več mlak.

Kopenski habitati:

−

preprečiti zaraščanje na posekah med obstoječimi mejicami (le ob posamičnih
starih drevesih pustiti grmovje, da se mestoma razraste)*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice in stara drevesa*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

−
−

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 40: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rakova jelša – osrednji del in prioriteta njihove
izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

64

5.4.3.3 Rakova jelša – V del
št. parc.: 1013, 1041, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4

VARSTVENI UKREPI: Niso smiselni.
Zemljišča v SV delu območja so z mokrotnimi travniki in mejicami za hribskega urha videti
primerna, vendar so umeščena med kolovoz in vrtove na eni ter Ljubljanico na drugi strani. V
bližini ni strnjenega gozda. Najbližje najdbe hribskega urha so oddaljene že 600 m. Smiselnost
ukrepov je zaradi navedenega vprašljiva, zato je treba najprej potrditi prisotnost vrste bližje
zemljiščem.
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5.4.4 K. o. Tomišelj
5.4.4.1 Resnik
št. parc.: 1662, 1645/1, 1645/2

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Smiselno je vsa zemljišča lastniško ali upravljalsko povezati ter temu priključiti še zaplato gozda, ki
je V oz. J ob obravnavanem sklopu ter kakšno od zemljišč Z od sklopa.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
redno kositi travniške površine*,
ohraniti zaplato gozda ter vzdrževati in ohraniti obstoječo mejico*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 41: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Resnik in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.4.2 Mežnarice
št. parc.: 1564/1, 1564/2

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Vodni habitati:

−
−

urediti več sklopov luž,
urediti novo mlako.

Kopenski habitati:

−
−
−

redno kositi travniške površine*,
ohraniti zaplato gozda in stara drevesa, ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 42: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mežnarice in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.4.3 Iški morost
št. parc.: 983, 994, 1054

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Na S ozkem in izoliranem zemljišču večji ukrepi (npr. izkopati mlako ali zasaditi mejico) niso
smiselni, predlagamo pa manjše ukrepe zaradi najdb hribskega urha v bližini.
Smiselno je vsa tri zemljišča lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
ohraniti zaplate grmov*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 43: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Iški morost in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.5 K. o. Iška Loka
5.4.5.1 Božje polje
št. parc.: 492, 498, 565, 566

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati ter temu priključiti še zaplato gozda, ki je v
SV delu območja ob reki Ižici.
Vodni habitati:

−
−

Kopenski habitati:

−
−
−
−

urediti več sklopov luž,
vzdrževati en jarek, vendar ne pogosteje kot na 4 leta in le toliko časa, dokler se
ne vzpostavijo druga bolj ustrezna mrestišča.
zasaditi dve novi mejici,
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 44: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Božje polje in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.6 K. o. Ig
5.4.6.1 Parti – S del
št. parc.: 1334

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je srednja.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
zasaditi mejico,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
preprečiti zaraščanje travniških površin*,
redno spremljati prisotnost invazivnih vrst rastlin, jih po potrebi čim prej odstraniti
ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in
po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču

Slika 45: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Parti – S del in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.6.2 Parti – J del
št. parc.: 1468

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je majhna.
Na ozkem in izoliranem zemljišču večji ukrepi (npr. izkopati mlako ali zasaditi mejico) zaenkrat niso
smiselni, predlagamo pa manjše zaradi najdb hribskega urha v bližini.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več luž.
zasaditi mejico,
ohraniti in vzdrževati obstoječi mejici*,
preprečiti zaraščanje travniških površin*,
redno spremljati prisotnost invazivnih vrst rastlin, jih po potrebi čim prej odstraniti
ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in
po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču

Slika 46: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Parti – J del in prioriteta njihove izvedbe.
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5.4.6.3 Plesa
št. parc.: 610, 625/2

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je majhna.
Na ozkem in izoliranem SV zemljišču večji ukrepi (npr. izkopati mlako ali zasaditi mejico) zaenkrat
niso smiselni, manjše ukrepe predlagamo zaradi primernega kopenskega habitata.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti en sklop luž.
vzpostaviti močviren travnik na obstoječi njivi (parc. št. 610)*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
preprečiti zaraščanje travniških površin*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 47: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Plesa in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.4 Zanarti – SV del
št. parc.: 646, 647, 648, 649, 652, 653, 655, 657, 658, 660, 663, 696, 697, 698

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:

−
−
−

Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž,
urediti eno mlako,
vzdrževati en jarek, vendar ne pogosteje kot na 4 leta in le toliko časa, dokler se
ne vzpostavijo druga bolj ustrezna mrestišča.
zasaditi eno mejico,
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječa grmišča in mejice*,
preprečiti zaraščanje travniških površin z odstranitvijo mladih poganjkov navadne
krhlike, predvsem v parc. št. 663*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 48: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zanarti – SV del in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.5 Zanarti – JZ del
št. parc.: 682, 686/5

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
zasaditi eno mejico ter zapolniti vrzeli med posameznimi grmi ob V jarku,
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice ter posamično grmovje*,
redno spremljati prisotnost invazivnih vrst rastlin, jih po potrebi čim prej odstraniti
ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in
po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 49: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zanarti – JZ del in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.6 Rastovka
št. parc.: 420, 423, 415/9, 422/1, 422/5, 422/7, 422/8, 422/9, 701/2, 703/4, 703/6, 732/2, 732/3

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi v J delu sklopa. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna
zemljišča različna. V S delu sklopa ukrepi niso priporočljivi, saj so zemljišča v ozkem delu med
obema strugama precej v senci in pod neposrednim vplivom zalednega dela obeh voda.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice, grmišča in zaplate gozda*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 50: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Rastovka in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.7 Ajdovšček
št. parc.: 1283/1

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je majhna.
Zemljišče je s svojo lego tik ob Iščici pod njenim neposrednim vplivom, zaradi več najdb v bližini pa
vseeno predlagamo splošne ukrepe, ki bodo izboljšali kvaliteto možnega kopenskega habitata.
Kopenski habitati:

−
−
−

redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe grmišče*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.8 Na mahu
št. parc.: 1114, 1115, 1121, 1129

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je velika.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:

−

Kopenski habitati:

−
−
−

urediti več sklopov luž (v Z robu gozdnih zemljišč posekati grmovje in drevesa
največ v pasu 20 m).
redno kositi travniške površine*,
ohraniti zaplati gozda v obstoječem obsegu (razen v Z robu gozdnih zemljišč okoli
novih sklopov luž)*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 51: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Na mahu in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.9 Zgornji tali
št. parc.: 1020, 1038, 1070, 1081, 1195, 1217

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko čim bolj povezati.
Vodni habitati:

−
−

Kopenski habitati:

−
−
−
−

urediti več sklopov luž,
vzdrževati en jarek, vendar ne pogosteje kot na 4 leta in le toliko časa, dokler se
ne vzpostavijo druga bolj ustrezna mrestišča.
zasaditi tri mejice,
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječa mejice, grmišča in posamična drevesa*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 52: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Zgornji tali in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.10 Kratki tali
št. parc.: 929, 935, 936, 921/2

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž,
izkopati eno mlako.
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječo zaplato gozda in posamična drevesa*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 53: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Kratki tali in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.11 Dolnje mostišče
št. parc.: 1268/1, 1268/2, 1277/1

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je majhna.
Zemljišča so s svojo lego tik ob Iščici pod njenim neposrednim vplivom, zaradi bližnjih starejših
najdb pa predlagamo le splošne ukrepe, ki bodo izboljšali kvaliteto možnega kopenskega
habitata.
Kopenski habitati:

−
−
−

redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice ter posamična drevesa*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.12 Gornje mostišče
št. parc.: 707, 708, 711, 712, 713, 716, 717, 719, 724, 729, 704/1

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati, vključno z zaplato močvirnega črnojelševja,
ki je JZ ob enem od zemljišč v JZ sklopu.
Vodni habitati:

−

Kopenski habitati:

−
−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž (luže na parc. št. 711, 712 in 713 zaradi morebitnega vpliva
ceste urediti šele po zasaditvi mejic),
izkopati dve mlaki.
zasaditi tri mejice (predpogoj za ureditev luž na parc. št. 711, 712 in 713 zaradi
morebitnega negativnega vpliva ceste),
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe grmišče, mejice ter posamična drevesa*,
odstraniti trstičje in omejevati njegovo širjenje J ob jarku med S in J delom sklopa
zemljišč*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 54: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Gornje mostišče in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.13 Mostišče – Z del
št. parc.: 734, 1247, 737/1, 738/2

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati, predvsem ob potoku Dremavščica.
Vodni habitati:

−
−
−

Kopenski habitati:

−
−
−
−

urediti več sklopov luž,
izkopati eno mlako,
vzdrževati dva jarka, vendar ne pogosteje kot na 4 leta in le toliko časa, dokler se
ne vzpostavijo druga bolj ustrezna mrestišča.
zasaditi eno mejico,
redno kositi travniške površine*,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 55: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mostišče – Z del in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.6.14 Mostišče – V del
št. parc.: 761, 763, 765, 766, 781, 786, 790, 834, 844, 760/1, 760/2, 769/1, 769/2, 779/1, 782/1, 803/4, 825/1, 826/1, 827/1, 828/1,
829/1, 830/1, 831/1

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Zemljišča je smiselno lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:
Kopenski habitati:

−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž.
zasaditi eno mejico,
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice in grmišča*,
preprečiti zaraščanje travniških površin*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 56: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Mostišče – V del in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.7 K. o. Lanišče
5.4.7.1 Kršija
št. parc.: 678, 686, 713, 715, 717, 722, 723, 1523/5, 687/1

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Smiselno je zemljišča lastniško ali upravljalsko povezati.
Vodni habitati:

−
−

Kopenski habitati:

−
−
−
−
−
−
−

urediti več sklopov luž (luže na parc. št. 687/1 naj se uredi po zasaditvi mejice na
istem zemljišču),
občasno pokositi trstičje in omejevati njegovo širjenje*.
zapolniti vrzeli v obstoječi mejic ter med posamezni grmi/drevesi,
zasaditi novo mejico (na parc. št. 687/1 je to predpogoj za ureditev novih luž),
ohraniti in vzdrževati obstoječe mejice*,
vzpostaviti močvirne travnike na obstoječih njivah (parc. št. 722 in 723)*,
preprečiti zaraščanje travniških površin*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*,
odstraniti gradbene in druge odpadke*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 57: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Kršija in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.4.8 K. o. Drenik
5.4.8.1 Strajanov breg
št. parc.: *11, 195/1, 195/11, 195/12, 195/13, 195/3, 195/4, 195/6, 195/7, 195/8, 224/1, 224/10, 224/11, 224/12, 224/4, 224/5, 224/6,
224/7, 224/9

VARSTVENI UKREPI: So priporočljivi. Prioriteta izvedbe ukrepov je za posamezna zemljišča različna.
Vsa zemljišča v dolini zgornjega toka potoka Strajanov breg (dno doline in okoliški gozd) je
smiselno lastniško in upravljalsko povezati (odkup vmesnih zemljišč).
Vodni habitati:

−
−

Kopenski habitati:

−
−
−

izboljšati stanje obstoječih luž (povečati, poglobiti in utrditi dno ter poskrbeti za
primerno osončenost),
v S okljuku doline (JV od močvirnega črnojelševja) na treh mestih urediti več
novih sklopov luž.
odstraniti del trstičja na S koncu osrednjega dela doline in omejevati njegovo
širjenje*,
preprečiti zaraščanje v barjanskem delu doline z odstranitvijo mladih poganjkov
črne jelše in navadne krhlike*,
invazivne rastline čim prej odstraniti ali vsaj omejiti njihovo razraščanje, po
odstranitvi še nekaj let spremljati stanje in po potrebi ponoviti odstranjevanje*.

*ukrep izvesti po celem zemljišču ali sklopu zemljišč

Slika 58: Mesta predlaganih varstvenih ukrepov na območju Strajanov breg in prioriteta njihove izvedbe.



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.
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5.5 Opozorilo o učinkovitosti ukrepov
Za večino zemljišč predlagamo specifične ukrepe, za katere menimo, da bodo prispevali k
izboljšanju življenjskega prostora hribskega urha. Vendar tudi izvedba vseh ukrepov ne prinaša
zagotovila za ohranitev stabilne populacije hribskega urha, v kolikor se ne bo na širšem območju
vzdrževalo primernega življenjskega okolja. Zato je v kulturni krajini pomembno stalno skrbeti za:
− izboljševanje stanja obstoječih in možnih obstoječih mrestišč (po potrebi povečevati,
poglabljati ali utrjevati dno, zagotavljati primerno osončenost, odstranjevati vodno
rastlinje),
− ohranjevanje in vzdrževanje močvirnih travnikov (vsaj v obstoječem obsegu ali povečati
njihove površine, jih vzpostaviti vsaj še na obstoječih njivskih površinah),
− preprečevanje zaraščanja travniških površin ali intenzifikacije rabe,
− ohranjevanje in primerno upravljanje obstoječih gozdnih površin,
− ohranjevanje in vzdrževanje obstoječih mejic in grmišč ter tudi posamičnih dreves,
− izboljševanje kopenskih zatočišč ter
− odstranjevanje invazivnih rastlin ali vsaj omejevanje njihovega razraščanja.
Ljubljansko barje prepuščeno naravni sukcesiji bi se zaraslo z drevjem, zato zgolj vzpostavljanje
vodnih habitatov, ki imajo funkcijo mrestišč, za dvig populacije hribskega urha ne bo dovolj.
Aktivno je treba zagotoviti, da je ves čas na voljo dovolj različnih vodnih in vlažnih kopenskih
habitatov, kjer se hribski urhi lahko tudi prehranjujejo in zadržujejo med sušnimi obdobji leta ter
primerni kopenski prezimovalni habitati, ki pa pozimi ne smejo biti poplavljeni.

5.6 Predlog vzpostavitve skupne evidence ukrepov v Krajinskem parku
Ljubljansko barje
Predlagamo, da KPLB vzpostavi na enem mestu prostorsko evidenco vseh ukrepov, ki se izvajajo
ali so načrtovani. Dokler takšne evidence ni, predlagamo, da so mesta, ki smo jih izbrali za izvedbo
ukrepov, vključena v vse druge dokumente izvajanja ukrepov na Ljubljanskem barju. Nujno je z
vsemi deležniki pravočasno uskladiti predvsem morebitne izključujoče se ukrepe, ki so na istih
zemljiščih predvideni za različne vrste/habitatne tipe. Poleg usklajevanja strokovnjakov za različne
živalske oz. rastlinske skupine in ZRSVN OE Ljubljana, je z načrtovanimi ukrepi smiselno seznaniti
tudi izvajalce del, predvsem tiste na barjanskih jarkih.
Na negativne posledice neuspešnega usklajevanja (ali nepoznavanja situacije – kaj, kdo in kje
dela), sta KPLB na primeru kačjega pastirja koščičnega škratca opozorila že Šalamun & Govedič
(2019) – odsek jarka z velikim številom osebkov te vrste bi bilo treba očistiti občasno, vendar ne
naenkrat v celotni dolžini. Pa se je zgodilo prav to, jarek je bil v celoti popolnoma strojno očiščen,
zaradi česar se je število osebkov te vrste zelo zmanjšalo.
Da se ne bi v prihodnje kaj podobnega ponovno zgodilo, za uspešno upravljanje KPLB
predlagamo vzpostavitev enotne prostorske podatkovne zbirke, kjer se bo sproti posodabljal
seznam izvedenih, potekajočih in načrtovanih ekoloških raziskav rastlinskih ali živalskih vrst na
Ljubljanskem barju, prav tako pa tudi vsi načrtovani in izvedeni ukrepi (vključno s časovnico), do
katere bodo lahko dostopali vsi deležniki.
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6. SPREMLJANJE STANJA PO IZVEDENIH UKREPIH S PREDLOGOM
NADALJNIH RAZISKAV
Po izvedbi ukrepov predlagamo:
− redno spremljanje stanja vodnih in kopenskih habitatov na zemljiščih (na izbranih zemljiščih
prva 3 leta po izvedbi ukrepov vsako leto, predvsem zaradi nepoznavanja sukcesije, nato se
oceni za naprej),
− redno ugotavljanje prisotnosti in stanja hribskega urha (najmanj 3 obiski možnih mrestišč v
eni sezoni, na izbranih zemljiščih prva 3 leta po izvedbi ukrepov, vsako leto ugotavljanje
(relativnih) populacijskih gostot ali ocena velikosti populacij z metodo lova (označitve) in
ponovnega ulova (MRR metoda)).
Na podlagi tega se tretje leto po izvedbi ukrepov ovrednoti uspešnost izvedenih ukrepov .
Spremljanje in analizo stanja naj izvede strokovnjak za dvoživke.
Glede na nova spoznanja v času spremljanja stanja in ovrednotenja izvedenih ukrepov, naj se
ukrepi in izvajanje ukrepov po potrebi dopolni in prilagodi.
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8. PRILOGE
Priloga 1
Seznam pregledanih zemljišč v KP Ljubljansko barje z najdbami hribskega urha (Bombina variegata) v letu
2019.
*potrjeno razmnoževanje hribskega urha na zemljišču;
°
najdbe hribskega urha v neposredni bližini zemljišča (manj kot 10 m stran od meje zemljišča);
(podatki so poročilu priloženi v vektorki obliki v datoteki bvar_zemljisca.shp)
Katastrska občina

Ime območja

Št. parcele

Najdbe hribskega urha v letu 2019

Dobrova

Dolgi tali

2554/5

da°

Dobrova

Dolgi tali

2554/6

ne

Vič

Zgornji log

2098

da*°

Vič

Na blateh

2292/3

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/35

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/40

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/50

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/70

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/100

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/101

da*

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/102

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/103

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/104

da*

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/106

da*

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/107

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/108

da°

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/110

da*

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/21

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/23

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/88

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/92

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/93

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/96

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/98

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/99

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1013

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1041

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/1

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/2

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/3

ne

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/4

ne

Tomišelj

Resnik

1662

ne

Tomišelj

Resnik

1645/1

ne

Tomišelj

Resnik

1645/2

ne

Tomišelj

Mežnarice

1564/1

ne

Tomišelj

Mežnarice

1564/2

da

Tomišelj

Iški morost

983

ne

Tomišelj

Iški morost

994

ne

Tomišelj

Iški morost

1054

ne

Iška Loka

Božje polje

492

ne

Iška Loka

Božje polje

498

ne

Iška Loka

Božje polje

565

da*
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Katastrska občina

Ime območja

Št. parcele

Najdbe hribskega urha v letu 2019

Iška Loka

Božje polje

566

ne

Ig

Parti - S del

1334

ne

Ig

Parti - J del

1468

ne

Ig

Plesa

610

ne

Ig

Plesa

625/2

ne

Ig

Zanarti - SV del

646

ne

Ig

Zanarti - SV del

647

ne

Ig

Zanarti - SV del

648

ne

Ig

Zanarti - SV del

649

ne

Ig

Zanarti - SV del

652

ne

Ig

Zanarti - SV del

653

da

Ig

Zanarti - SV del

655

ne

Ig

Zanarti - SV del

657

ne

Ig

Zanarti - SV del

658

ne

Ig

Zanarti - SV del

660

ne

Ig

Zanarti - SV del

663

da

Ig

Zanarti - SV del

696

ne

Ig

Zanarti - SV del

697

ne

Ig

Zanarti - SV del

698

ne

Ig

Zanarti - JZ del

682

ne

Ig

Zanarti - JZ del

686/5

ne

Ig

Rastovka

420

ne

Ig

Rastovka

423

ne

Ig

Rastovka

415/9

ne

Ig

Rastovka

422/1

ne

Ig

Rastovka

422/5

ne

Ig

Rastovka

422/7

ne

Ig

Rastovka

422/8

ne

Ig

Rastovka

422/9

ne

Ig

Rastovka

701/2

ne

Ig

Rastovka

703/4

ne

Ig

Rastovka

703/6

ne

Ig

Rastovka

732/2

ne

Ig

Rastovka

732/3

ne

Ig

Ajdovšček

1283/1

ne

Ig

Na mahu

1114

ne

Ig

Na mahu

1115

ne

Ig

Na mahu

1121

ne

Ig

Na mahu

1129

ne

Ig

Zgornji tali

1020

ne

Ig

Zgornji tali

1038

da°

Ig

Zgornji tali

1070

ne

Ig

Zgornji tali

1081

ne

Ig

Zgornji tali

1195

ne

Ig

Zgornji tali

1217

ne

Ig

Kratki tali

929

ne

Ig

Kratki tali

935

ne

Ig

Kratki tali

936

ne

Ig

Kratki tali

921/2

ne

Ig

Dolnje mostišče

1268/1

ne

Ig

Dolnje mostišče

1268/2

ne

Ig

Dolnje mostišče

1277/1

ne

Ig

Gornje mostišče

707

ne

Ig

Gornje mostišče

708

ne



Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, oktober 2019

Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

91

Katastrska občina

Ime območja

Št. parcele

Najdbe hribskega urha v letu 2019

Ig

Gornje mostišče

711

da°

Ig

Gornje mostišče

712

ne

Ig

Gornje mostišče

713

ne

Ig

Gornje mostišče

716

ne

Ig

Gornje mostišče

717

ne

Ig

Gornje mostišče

719

ne

Ig

Gornje mostišče

724

da

Ig

Gornje mostišče

729

ne

Ig

Gornje mostišče

704/1

ne

Ig

Mostišče - Z del

734

ne

Ig

Mostišče - Z del

1247

ne

Ig

Mostišče - Z del

737/1

da°

Ig

Mostišče - Z del

738/2

ne

Ig

Mostišče - V del

761

ne

Ig

Mostišče - V del

763

ne

Ig

Mostišče - V del

765

da

Ig

Mostišče - V del

766

ne

Ig

Mostišče - V del

781

ne

Ig

Mostišče - V del

786

ne

Ig

Mostišče - V del

790

ne

Ig

Mostišče - V del

834

ne

Ig

Mostišče - V del

844

ne

Ig

Mostišče - V del

760/1

ne

Ig

Mostišče - V del

760/2

ne

Ig

Mostišče - V del

769/1

ne

Ig

Mostišče - V del

769/2

ne

Ig

Mostišče - V del

779/1

ne

Ig

Mostišče - V del

782/1

ne

Ig

Mostišče - V del

803/4

ne

Ig

Mostišče - V del

825/1

ne

Ig

Mostišče - V del

826/1

ne

Ig

Mostišče - V del

827/1

ne

Ig

Mostišče - V del

828/1

ne

Ig

Mostišče - V del

829/1

ne

Ig

Mostišče - V del

830/1

ne

Ig

Mostišče - V del

831/1

ne

Lanišče

Kršija

678

ne

Lanišče

Kršija

686

da

Lanišče

Kršija

713

ne

Lanišče

Kršija

715

ne

Lanišče

Kršija

717

ne

Lanišče

Kršija

722

ne

Lanišče

Kršija

723

ne

Lanišče

Kršija

1523/5

ne

Lanišče

Kršija

687/1

ne

Drenik

Strajanov breg

*11

ne

Drenik

Strajanov breg

195/1

ne

Drenik

Strajanov breg

195/11

da*

Drenik

Strajanov breg

195/12

da

Drenik

Strajanov breg

195/13

ne

Drenik

Strajanov breg

195/3

da*

Drenik

Strajanov breg

195/4

da

Drenik

Strajanov breg

195/6

ne

Drenik

Strajanov breg

195/7

ne
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Katastrska občina

Ime območja

Št. parcele

Najdbe hribskega urha v letu 2019

Drenik

Strajanov breg

195/8

ne

Drenik

Strajanov breg

224/1

ne

Drenik

Strajanov breg

224/10

ne

Drenik

Strajanov breg

224/11

ne

Drenik

Strajanov breg

224/12

ne

Drenik

Strajanov breg

224/4

ne

Drenik

Strajanov breg

224/5

ne

Drenik

Strajanov breg

224/6

ne

Drenik

Strajanov breg

224/7

ne

Drenik

Strajanov breg

224/9

ne
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Priloga 2
Pregled predlaganih ukrepov na obravnavanih zemljiščih za izboljšanje habitata hribskega urha (Bombina
variegata) na Ljubljanskem barju.
K. o.: katastrska občina;
Območje: ime območja;
Št. parc.: številka parcele;
Ukrepi: so priporočljivi / niso smiselni;
Prioriteta izvedbe: velika / srednja / majhna;
Tip ukrepa: tck – točkovni ukrepi (poročilu so priloženi v vektorski datoteki bvar_tck_ukr.shp); lin – linijski ukrepi (poročilu
so priloženi v vektorski datoteki bvar_lin_ukr.shp); zem – ukrepi so predlagani za celo zemljišče ali sklop zemljišč (glej
tudi poglavje 5.5 Opozorilo o učinkovitosti ukrepov);
Habitati: novi/obstoječi (glej napotke za vzpostavitev in vzdrževanje vodnih in kopenskih habitatov v poglavju 5.2 Opis
ukrepov za izboljšanje vodnih habitatov in v poglavju 5.3 Opis ukrepov za izboljšanje kopenskih habitatov);
(podatki so poročilu priloženi v vektorski obliki v datoteki bvar_zemljisca.shp)
Tip ukrepa

K. o.

Območje

Št. parc.

Ukrepi

Prioriteta
izvedbe

tck

lin

zem

Dobrova

Dolgi tali

2554/5

so priporočljivi

velika

da

/

da

Dobrova

Dolgi tali

2554/6

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Vič

Zgornji log

2098

so priporočljivi

velika

da

/

da

Vič

Na blateh

2292/3

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/35

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/40

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/50

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - Z del

1081/70

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/100

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/101

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/102

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/103

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/104

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/106

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/107

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/108

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/110

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/21

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/23

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/88

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/92

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/93

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/96

so priporočljivi

velika

da

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/98

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - osrednji del

1080/99

so priporočljivi

velika

/

/

da

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1013

niso smiselni

nič

/

/

/

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1041

niso smiselni

nič

/

/

/

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/1

niso smiselni

nič

/

/

/

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/2

niso smiselni

nič

/

/

/

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/3

niso smiselni

nič

/

/

/

Trnovsko predmestje

Rakova jelša - V del

1009/4

niso smiselni

nič

/

/

/

Tomišelj

Resnik

1662

so priporočljivi

velika

da

/

da

Tomišelj

Resnik

1645/1

so priporočljivi

velika

da

/

da

Tomišelj

Resnik

1645/2

so priporočljivi

velika

da

/

da

Tomišelj

Mežnarice

1564/1

so priporočljivi

velika

da

/

da

Tomišelj

Mežnarice

1564/2

so priporočljivi

velika

da

/

da

Tomišelj

Iški morost

983

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Tomišelj

Iški morost

994

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Tomišelj

Iški morost

1054

so priporočljivi

majhna

da

/

da

Iška Loka

Božje polje

492

so priporočljivi

velika

da

da

da

Iška Loka

Božje polje

498

so priporočljivi

velika

da

da

da

Iška Loka

Božje polje

565

so priporočljivi

velika

da

da

da

Iška Loka

Božje polje

566

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Parti - S del

1334

so priporočljivi

srednja

da

da

da

Ig

Parti - J del

1468

so priporočljivi

majhna

da

/

da
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K. o.

Območje

Št. parc.

Ukrepi

Prioriteta
izvedbe

Ig

Plesa

610

so priporočljivi

Ig

Plesa

625/2

Ig

Zanarti - SV del

Ig

94

Tip ukrepa
tck

lin

zem

majhna

/

/

da

so priporočljivi

majhna

da

/

da

646

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Zanarti - SV del

647

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

648

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

649

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

652

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Zanarti - SV del

653

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

655

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

657

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

658

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

660

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Zanarti - SV del

663

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Zanarti - SV del

696

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

697

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - SV del

698

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Zanarti - JZ del

682

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Zanarti - JZ del

686/5

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Rastovka

420

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Rastovka

423

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Rastovka

415/9

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Rastovka

422/1

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Rastovka

422/5

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Rastovka

422/7

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Rastovka

422/8

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Rastovka

422/9

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Rastovka

701/2

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Rastovka

703/4

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Rastovka

703/6

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Rastovka

732/2

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Rastovka

732/3

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Ajdovšček

1283/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Na mahu

1114

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Na mahu

1115

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Na mahu

1121

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Na mahu

1129

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Zgornji tali

1020

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Zgornji tali

1038

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Zgornji tali

1070

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Zgornji tali

1081

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Zgornji tali

1195

so priporočljivi

srednja

da

da

da

Ig

Zgornji tali

1217

so priporočljivi

majhna

da

/

da

Ig

Kratki tali

929

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Kratki tali

935

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Kratki tali

936

so priporočljivi

velika

/

/

da

Ig

Kratki tali

921/2

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Dolnje mostišče

1268/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Dolnje mostišče

1268/2

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Dolnje mostišče

1277/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Gornje mostišče

707

so priporočljivi

velika

/

/

da

Ig

Gornje mostišče

708

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Gornje mostišče

711

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Gornje mostišče

712

so priporočljivi

srednja

da

da

da

Ig

Gornje mostišče

713

so priporočljivi

srednja

da

da

da

Ig

Gornje mostišče

716

so priporočljivi

srednja

/

da

da

Ig

Gornje mostišče

717

so priporočljivi

srednja

/

da

da

Ig

Gornje mostišče

719

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Gornje mostišče

724

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Gornje mostišče

729

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Gornje mostišče

704/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - Z del

734

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Mostišče - Z del

1247

so priporočljivi

velika

da

da

da
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Tip ukrepa

K. o.

Območje

Št. parc.

Ukrepi

Prioriteta
izvedbe

tck

lin

zem

Ig

Mostišče - Z del

737/1

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Mostišče - Z del

738/2

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

761

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

763

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

765

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Mostišče - V del

766

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Ig

Mostišče - V del

781

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

786

so priporočljivi

velika

da

/

da

Ig

Mostišče - V del

790

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

834

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

844

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

760/1

niso smiselni

nič

/

/

/

Ig

Mostišče - V del

760/2

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

769/1

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Mostišče - V del

769/2

so priporočljivi

velika

da

da

da

Ig

Mostišče - V del

779/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

782/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

803/4

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

825/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

826/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

827/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

828/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

829/1

so priporočljivi

majhna

da

/

da

Ig

Mostišče - V del

830/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Ig

Mostišče - V del

831/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Lanišče

Kršija

678

so priporočljivi

srednja

da

da

da

Lanišče

Kršija

686

so priporočljivi

velika

da

da

da

Lanišče

Kršija

713

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Lanišče

Kršija

715

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Lanišče

Kršija

717

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Lanišče

Kršija

722

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Lanišče

Kršija

723

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Lanišče

Kršija

1523/5

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Lanišče

Kršija

687/1

so priporočljivi

velika

da

da

da

Drenik

Strajanov breg

*11

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/1

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/11

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/12

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/13

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/3

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/4

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/6

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/7

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

195/8

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/1

so priporočljivi

srednja

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/10

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/11

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/12

so priporočljivi

majhna

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/4

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/5

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/6

so priporočljivi

srednja

/

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/7

so priporočljivi

velika

da

/

da

Drenik

Strajanov breg

224/9

so priporočljivi

majhna

/

/

da
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Priloga 3
Poročilu priložene vektorske datoteke:
a) bvar_zemlj.shp: obravnavana zemljišča z naslednjimi podatki:
− stolpec Ko: katastrska občina,
− stolpec Obmocje: ime zemljišča ali sklopa zemljišč,
− stolpec St_parc: številka zemljišča,
− stolpec Bvar: prisotnost hribskega urha v letu 2019,
− stolpec Bvar_mrest: potrditev razmnoževanja hribskega urha v letu 2019,
− stolpec Ukrepi: priporočljivost ukrepov,
− stolpec Prioriteta: predlagana prioriteta izvedbe ukrepov,
− stolpec Tck_ukrepi: predlagani ukrepi so točkovni,
− stolpec Lin_ukrepi: predlagani ukrepi so linijski in
− stolpec Zem_ukrepi: predlagani ukrepi so ploskovni.
b) bvar_tck_ukr.shp: predlagani točkovni varstveni ukrepi, s podatki o:
− stolpec Ko: katastrska občina,
− stolpec Obmocje: ime zemljišča ali sklopa zemljišč,
− stolpec St_parc: številka zemljišča,
− stolpec Habitat: habitat, kjer je naveden ukrep predlagan,
− stolpec Tip_hab: tip habitata, na katerem je ukrep predlagan,
− stolpec Vzpostaviti: naveden habitat je treba vzpostaviti in
− stolpec Vzdrzevati: naveden habitat je treba izboljšati in/ali vzdrževati.
c) bvar_lin_ukr.shp: predlagani linijski varstveni ukrepi.
− stolpec Ko: katastrska občina,
− stolpec Obmocje: ime zemljišča ali sklopa zemljišč,
− stolpec St_parc: številka zemljišča,
− stolpec Habitat: habitat, kjer je naveden ukrep predlagan,
− stolpec Tip_hab: tip habitata, na katerem je ukrep predlagan,
− stolpec Vzpostaviti: naveden habitat je treba vzpostaviti in
− stolpec Vzdrzevati: naveden habitat je treba izboljšati in/ali vzdrževati.
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izboljšanje habitata. Poročilo.
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Priloga 4

Idealen življenjski prostor hribskega urha je preplet ustreznih vodnih in kopenskih habitatov: v golih
neporaslih lužah se razmnožujejo, v mlakah z obilico vodnega rastlinja se prehranjujejo, v gozdu pa imajo
dovolj mest za skrivanje in prezimovanje. (foto: Aleksandra Lešnik)

Osončene plitve kotanje s stoječo vodo, katere vir je deževnica, s položnimi brežinami, golimi utrjenimi tlemi
in brez vodnih rastlin so primerna mrestišča hribskega urha. (foto: Aleksandra Lešnik)
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Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za
izboljšanje habitata. Poročilo.

Hribski urhi bodo najverjetneje naselili območja z izvedenimi ukrepi, če obstoječi vodni (jarki) ali kopenski
habitati (mejice) delujejo kot povezave do območja z vrsto ali če je kopenski habitat do območja z vrsto
ustrezen (močvirni travnik, mejica, grmišče, gozd). (foto: Aleksandra Lešnik)

Invazivne rastline, njivske površine, zaraščanje travnikov, vrzeli v mejicah ter odsotnost grmišč in gozda so
pokazatelj slabše kvalitete habitata hribskega urha na Ljubljanskem barju. (foto: Aleksandra Lešnik)
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