DVOÆIVKE NA GORIŒKEM
Varstvo dvoæivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran
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Na Goriœkem najdemo petnajst od devetnajstih vrst dvoæivk, ki æivijo
v Sloveniji. Za dve izmed teh, velikega pupka in hribskega urha, je
Goriœko razglaøeno kot posebno varstveno obmoœje (Natura 2000).

Zelena rega (Hyla arborea) je drevesna æaba z dolgimi nogami
in oprijemalnimi blazinicami na koncih prstov. V grmovju in v
kroønjah dreves preæi na æuæelke. Mreste odlaga v manjøe osonœene mlake z vodnim rastlinjem, brez rib. Œeprav so rege
naøe najmanjøe æabe, so najglasnejøe, zbor samœkov pa se
lahko sliøi kilometre daleœ.

Navadna krastaœa (Bufo bufo) je pogosta v bliæini œlovekovih bivaliøœ in vrtov po vsem Goriœkem. Vrviœaste mreste navija okoli
vodnih rastlin. Bleøœeœe œrni paglavci se pogosto zadræujejo v
veœjih skupinah in plavajo skupaj, podobno kot jata rib. Odrasle
krastaœe so poœasne in okorne, zato med selitvami mnoge
konœajo pod kolesi avtomobilov.

Hribski urh (Bombina variegata) se zadræuje v svetlih gozdovih,
ob potoœkih in na moœvirnih travnikih. Razmnoæuje se v plitvih
obœasnih vodah ali manjøih stojeœih vodah kot so npr. mlake,
luæe v kolesnicah in jarki. Na Goriœkem se pojavljajo tudi kriæanci
z niæinskim urhom.
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Plavœek (Rana arvalis) je dobil ime po barvi, v katero se samci
odenejo za nekaj dni v obdobju parjenja. Na mrestiøœih se
spomladi hkrati zbere tudi veœ kot 100 osebkov. Plavœek je bil
doslej v parku najden v dolini reke Ledave in okolici
Bukovniøkega jezera. Morda je razlog za njegovo redkost tudi
izginjanje niæinskih moœvirnih travnikov, ki so poleg poplavnih
gozdov znaœilno kopensko bivaliøœe te vrste.
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Na Goriœkem æivijo vse tri pri nas prisotne vrste zelenih æab. Debeloglavka (Pelophylax ridibundus) in pisana æaba (Pelophylax
lessonae), ki se lahko kriæata, ter zelena æaba (Pelophylax kl.
esculentus), ki je potomka tega kriæanja. Zelene æabe se vse
leto zadræujejo ob manjøih ali veœjih, tekoœih ali stojeœih vodah.

Sekulja (Rana temporaria) je na Goriœkem pogosta. Æe februarja se na posameznem mrestiøœu pojavi veœ 100 samcev in
samic, katerih mresti skupaj tvorijo velike strnjene blazine. Veœinoma se zadræuje v hladnih in senœnih gozdovih, pa tudi v gosti
vegetaciji na barjih in moœvirnih travnikih. Prezimuje lahko na
dnu mlak, vendar ponavadi ne v tistih, v katerih se mresti.
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Navadna œesnovka (Pelobates fuscus) je skrivnostna æaba, saj
je aktivna skoraj izkljuœno ponoœi. Veœino dneva in leta preæivi
zakopana tudi do 1 m globoko v peøœenih tleh. Na povrøje prihaja le ponoœi, ko se hrani, ali spomladi ob selitvah do mlak.
Paglavci so tudi do dvakrat veœji od odraslih, saj dosegajo
dolæino do 18 cm.
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Rosnica (Rana dalmatina) je v krajinskem parku najpogostejøa
rjava æaba. Na kopnem se zadræuje v svetlih in suhih listnatih
gozdovih, kjer tudi prezimuje. Prehranjuje se na mokrotnih
travnikih in ob gozdnih robovih. Okrogle mreste posamiœ natika
na vejice ali bilke v manjøe stojeœe ali poœase tekoœe vode. Z
dolgimi nogami lahko skoœi tudi do 2 m daleœ.

Navadni pupek (Lissotriton vulgaris) je manjøa repata dvoæivka,
saj njegova velikost ne presega 11 cm. Pari se v manjøih stojeœih ali poœasi tekoœih vodah, na kopnem pa se zadræuje v
senœnih in vlaænih bivaliøœih, kot so gozdovi, travniki, moœvirja
ipd. Liœinke se izogibajo odprti vodi in se ponavadi zadræujejo
med vodnim rastlinjem.
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Planinski pupek (Mesotriton alpestris) ima znaœilen oranæen trebuh. Kljub imenu je v Sloveniji sploøno razøirjen in pogosto
øtevilœen tudi na niæjih nadmorskih viøinah. V manjøih stojeœih
vodah ga pogosto najdemo skupaj z velikim in navadnim pupkom. Liœinke planinskega pupka lahko prezimijo in se øele
naslednjo pomlad preobrazijo v odrasle osebke.
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Veliki pupek (Triturus carnifex) je najveœji izmed pupkov ne le pri
nas, temveœ v celi Evropi. Zraste lahko celo do 25 cm. Rumenooranæen trebuh z znaœilnim vzorcem nepravilno oblikovanih pik
je »prstni odtis« posameznega osebka, po katerem ga lahko
prepoznamo. Za odlaganje jajœec izbira manjøe, ponavadi stojeœe vode. Liœinke imajo izrazito dolge prste na zadnjih nogah.
Ker prosto plavajo v vodi, so lahek plen plenilcev (predvsem
rib).

Prvotno okolje zelene krastaœe (Pseudepidalea viridis) so bila
poplavna obmoœja rek z obœasnimi osonœenimi mlakami in rahlo
prstjo v bliæini. Danes jih najdemo poveœini v bliæini naselij in
gramoznic. Oglaøa se z znaœilnim dolgim naraøœajoœim
napevom, ki ga lahko zamenjamo z oglaøanjem æuæelke
bramorja (Gryllotalpa gryllotalpa).

Navadnega moœerada (Salamandra salamandra) najdemo le v
okolici potokov s tolmuni v severno-osrednjem griœevju
Goriœkega. Odrasle æivali so aktivne veœinoma ponoœi in po
deæju, œez dan se skrivajo pod veœjimi kamni ter odmrlim lesom.
Med naøimi dvoæivkami je izjema, saj se pari na kopnem, samica pa v vodo namesto jajœec odlaga æe razvite liœinke.
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