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Služba Vlade RS za 

lokalno samoupravo in 

regionalno politiko

Uvod

Naše največje in najstarejše zavarovano 
območje – Triglavski narodni park – leži v 
skrajnem severozahodnem delu Slovenije. 
Skoraj 840 km2 veliko območje parka je bilo 
vedno redko poseljeno. Podnebje je gor-
sko, poletja mila, zime mrzle, padavine pa 
obilne.
Kljub ostrim naravnim pogojem se tu še 
danes skrivajo številni zakladi narave, ki 
jih drugod po Evropi ni več najti. Tu prebiva 
kar devet od devetnajstih v Sloveniji živečih 

vrst dvoživk – nekatere se v parku pojavljajo 
v velikem številu in so zato pomembne kot 
bazen genetske pestrosti za ohranjanje bi-
otske raznovrstnosti, druge pa na območju 
parka dosegajo zgornjo višinsko mejo svoje 
razširjenosti v Sloveniji. 
V knjižici je zbrana večina znanih podatkov 
o razširjenosti dvoživk v vzhodnem delu 
Triglavskega narodnega parka.

  � Uvod
  4 O projektu
  6 Dvoživke Triglavskega narodnega parka
�0 Navadni močerad (Salamandra salamandra)

�2 Planinski močerad (Salamandra atra)

�4 Planinski pupek (Mesotriton alpestris)

�6 Navadni pupek (Lissotriton vulgaris)

�8 Veliki pupek (Triturus carnifex)

20 Navadna krastača (Bufo bufo)

22 Hribski urh (Bombina variegata)

24 Zelena rega (Hyla arborea)

26 Sekulja (Rana temporaria)

28 Ogroženost in varstvo
�2 Viri

Vsebina

 Osebna izkaznica Triglavskega  
narodnega parka

Tip pokrajine: alpsko visokogorje

Površina parka: 840 km2 (480 km2 znotraj 

območja INTERREG)

Naseljenost: 25 vasi v 8 občinah

Gostota prebivalstva (leta 2002):  
2,8 prebivalcev/km2; 2.�52 prebivalcev 

Podnebje: gorsko 

Povprečna nadmorska višina: ���0 m

Najvišji hrib: Triglav – 2864 m

Povprečna letna višina padavin*: 

�800–2500 mm

Povprečna letna temperatura*: 2–6°C

Trajanje letnega sončnega obsevanja*: �8�0 ur

Število dni s snežno odejo (2005): ��0

Raba tal: 7� % gozd in ostale poraščene 

površine; 2�,5 % visokogorska odprta 

zemljišča; 2,2 % ekstenzivni travniki; �,75 % 

intenzivni travniki; 0,75 % pozidana in soro-

dna zemljišča

Število vrst dvoživk: 9 

 * �96�–�990
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V okviru projekta INTERREG IIIA Slovenija-
Avstrija Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji 
Alpe-Jadran smo dvoživkam Triglavskega 
narodnega parka posvetili posebno pozor-
nost. Temeljito smo preiskali vzhodni del 
parka, ki leži v občinah Bohinj, Kranjska 
Gora, Bled, Gorje in Jesenice ter iskali in 
pregledovali mrestišča – vode, v katerih se 
dvoživke razmnožujejo in so zato ključnega 
pomena za njihov obstoj. Spremljali smo tudi 
njihove selitvene poti in opredelili najbolj 
kritične odseke cest, ki jim upravičeno lahko 
rečemo »črne točke«.
V treh sezonah med letoma 2005 in 2007 
smo pregledali večino potencialnih vodnih 
habitatov dvoživk na območju. Podatke o po-
tencialnih habitatih smo pridobili iz podat-
kovnih zbirk Centra za kartografijo favne in 
flore ter Triglavskega narodnega parka, evi-
dence rabe kmetijskih zemljišč Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s 
pregledovanjem kartografskega materiala. 
Izbrana mrestišča dvoživk smo obiskali 
večkrat v različnih časovnih obdobjih, da 
bi bil končni seznam prisotnih vrst čim bolj 
popoln in slika razširjenosti vrst čimbolj re-
alna. To je bila prva sistematična raziskava 
dvoživk v tem delu Slovenije.

O projektu

V okviru projekta INTERREG IIIA Slovenija-

Namen

Na terenu smo zbrali podatke o prisotnosti 
vrst in številu dvoživk na skoraj 450 vod-
nih lokalitetah. Ob tem smo beležili tudi 
pri sotnost plenilcev (npr. rib), določili tip 
lokalitete (mlaka, luža, potok, poplavljen 
travnik,...) in zabeležili v kakšnem stanju 
je lokaliteta (suha, zaraščena, zasipana,...). 
Dobljene podatke smo analizirali in ugo-
tavljali, kateri dejavniki vplivajo na prisot-
nost in številčnost dvoživk.
Razširjenost dvoživk v Triglavskem narod-
nem parku je zagotovo pogojena z nadmor-
sko višino in klimatskimi razmerami. Pogoji 
bivanja za dvoživke so vse prej kot opti malni, 
saj so od temperature okolja odvisni njihova 
telesna temperatura, metabolizem ter ra-
zvojni cikel. Pa vendar jim na tem območju 
uspeva preživeti. Še več, zaradi ohranjenosti 
habitatov v parku so se nekatere vrste uspele 
ohraniti v zavidljivem številu.

Rezultati

Skupno smo pregledali skoraj 450 lokalitet, 
vsaj eno vrsto dvoživk pa smo našli na �20 
lokalitetah. Večina pregledanih lokalitet je 
bila manjših nestalnih voda, npr. luž ob in 
na gozdnih cestah, poplavljenih travnikov. 
Sledijo jim mlake na planinah in pašnikih, 
ki jih je za napajanje živine ustvaril človek. 
Dvoživke naseljujejo tudi počasi tekoče vode, 
izvire, napajalna korita in barja. 
Med najbolj pogostimi dvoživkami 
Triglavskega narodnega parka sta planinski 
pupek (Messotriton alpestris), ki smo ga našli 

na dobrih dveh tretjinah, in sekulja (Rana 
temporaria), ki smo jo našli na slabi polovici 
pregledanih lokalitet. Obe vrsti sta splošno 
razširjeni po vsej Sloveniji, na višje ležečih 
območjih pa jima druge vrste ne morejo 
konkurirati. Sekuljo smo našli najvišje na 
�7�0 metrih, planinskega pupka pa na �870 
metrih nadmorske višine. Tudi navadna 
krastača (Bufo bufo) je pogosta vrsta, našli 
smo jo na tretjini lokalitet.

Potencialna mrestišča dvoživk v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka.
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Na terenu smo zbrali podatke o prisotnosti 

Metode in cilji

Projekt je potekal med letoma 2005 in 2007 na 
območju, upravičenem do porabe sredstev pro-
grama INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija, ki v 
Sloveniji zajema pet statističnih regij in občino 
Kamnik. Podrobne raziskave dvoživk smo izvajali 
v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka in 
v Krajinskem parku Goričko.

Krajinski 
park 
Goričko

Triglavski 
narodni 
park
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Dvoživke Triglavskega narodnega parka

Biologija dvoživk

Dvoživke del leta preživijo v vodi, del pa 
na kopnem. Njihova telesna temperatura je 
popolnoma odvisna od temperature o kolja. 
Imajo tanko in golo kožo brez lusk, s 
številnimi sluznimi in strupnimi žlezami. 
Odrasle dvoživke dihajo s preprostimi 
pljuči in deloma tudi skozi kožo, ki mora 
biti vlažna, zato se večinoma zadržujejo v 
vodi ali vsaj v vlažnih kopenskih okoljih. 
Večina vrst dvoživk ima dva para okončin, 
s štirimi prsti na sprednjih in petimi na 
zadnjih okončinah.
Pri nas živita dva reda dvoživk: repate 
dvoživke (Caudata), med katere štejemo 
močerila, močerade in pupke, ter brez-
repe dvoživke (Anura), kamor uvrščamo 
krastače, urhe, česnovko, rego in prave 
žabe. 

Večina dvoživk se razmnožuje spomladi ali 
zgodaj poleti. Najzgodnejše vrste iz zim-
skega mirovanja predrami prvo deževje 
po krajšem toplem obdobju, ponavadi že 
konec februarja. Takrat se prikažejo iz 
svojih skrivališč pod zemljo, strohnelim 
lesom ali kamni, prilezejo iz blata na dnu 
mlak in se namenijo proti mrestiščem. 
Začetek selitve in dolžina selitvenega ob-
dobja sta vrstno specifična in odvisna od 
vremenskih razmer (predvsem tempera-
ture in padavin) v posameznem letu.
Tudi razdalja, ki jo dvoživke prehodijo 
med kopenskimi in vodnimi bivališči, se 
med vrstami razlikuje, znaša pa od nekaj 
sto metrov do nekaj kilometrov.

Repate dvoživke

rep

kratke in čokate noge

notranja oploditev

•

•

•

Brezrepe dvoživke

brez repa

dolge zadnje noge

zunanja oploditev

•

•

•

Mrestišča dvoživk so v stoječih in počasi 
tekočih vodah, kjer se dvoživke parijo in 
odlagajo jajca ali ličinke. Iz jajc se v nekaj 
dneh izležejo ličinke, ki se po nekaj te dnih 
ali mesecih bivanja v vodi postopoma preo-
brazijo (metamorfozirajo) v odrasle živali. 
Preden zapustijo vodno okolje in so spo-
sobne življenja na kopnem, se jim razvijejo 
okončine in pljuča.
Preobražene dvoživke so mesojede in 
se hranijo z vsem, kar je dovolj majhno 
in se premika – na kopnem z različnimi 
žuželkami, polži, deževniki, v vodi 

pa z vodnimi žuželkami in njihovimi 
ličinkami, neredko pa tudi z mrestom in 
manjšimi dvoživkami in mladicami rib.
Odrasle dvoživke se po parjenju in odla-
ganju mrestov napotijo nazaj na kopno, v 
poletna bivališča, kjer preživijo preostali 
aktivni del leta. Tu se hranijo in kopičijo 
zaloge energije za prihajajočo zimo. Jeseni 
se odpravijo v zimska bivališča, kjer v 
neaktivnem – otrplem stanju preživijo 
neugodne zimske mesece.
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Različni vodni in kopenski habitati dvoživk v Triglavskem narodnem parku.
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Do mrestišč praviloma prvi prispejo samci, 
ki nato s svatbenimi napevi vabijo samice. 
Oglašajo se tudi samice, vendar zares pojejo 
le samci. Samci nekaterih vrst imajo zračne 
vreče, ki jim služijo kot resonančne komore, 
v katerih se zvok ojači. Za brezrepe dvoživke 
je značilna zunanja oploditev, kar pomeni, da 
poteka izven telesa – v vodi. V obdobju par-
jenja samec prime samico v tesen paritveni 
objem (ampleksus). Samica odlaga jajčeca, sa-
mec pa jih sproti oplaja. Tako odložen skupek 
jajčec imenujemo mrest, njegova oblika pa je 
odvisna od vrste. 
Ličinke brezrepih dvoživk imenujemo 
 paglavci. Dihajo s škrgami, ki so sprva zu-
nanje, kasneje pa jih preraste kožna guba. Ko 
se izležejo, še nimajo razvitih okončin, pla-
vanje pa jim omogoča dobro razvit rep. Oba 
para okončin se razvijata istočasno, vendar se 
izpod kože prve prikažejo zadnje, sprednje pa 
šele tik pred koncem preobrazbe.
Paglavci imajo v ustih rožene zobce, s kateri-
mi strgajo alge, ki so njihova glavna hrana. V 
obdobju preobrazbe se mlade žabe ne hranijo 
– takrat izrabijo snovi, nakopičene v repu, ki 
med preobrazbo postopoma izgine.

Razvojni krogi repatih dvoživk, ki živijo 
v Sloveniji, se med seboj zelo razlikujejo. 
Parjenje  lahko poteka v vodi ali na kopnem, 
oploditev pa je pri vseh notranja, v telesu 
samice. 
Najbolj zanimiv in dobro poznan je razvo-
jni krog pupkov, pri katerih parjenje poteka 
v vodi. Med paritvenim plesom se samec po-
stavlja pred drugimi samci in privablja sami-
co. Nato na dno, list ali vejico vodnih rastlin 
odloži skupek semenčic v želatinasti kapsuli 
(spermatofor), ki ga samica pobere v razširjen 
zadnji del črevesa, kloako. Po oploditvi sami-
ca začne odlagati jajčeca, tako da vsakega po-
sebej zavije v list vodne rastline. 
Iz jajčec se po nekaj tednih razvijejo ličinke, 
ki so sicer podobne odraslim osebkom, vendar 
dihajo z zunanjimi škrgami. Sprva še nimajo 
razvitih okončin, plavanje pa jim omogoča do-
bro razvit rep. Sčasoma se jim razvije najprej 
sprednji in kmalu še zadnji par nog. 
Že kmalu potem, ko se izležejo, se 
ličinke začnejo prehranjevati z majhnimi 
nevretenčarji (ličinkami komarjev in drugih 
majhnih žuželk, vodnimi bolhami). 

Razvojni krog navadne krastače

�. Oglašanje samca
2. Paritveni objem samca in samice
�. Mrest
4. Paglavci
5. Ravnokar preobražen mlad osebek
6. Enoleten mlad osebek

Razvojni krog planinskega pupka

�. Samci in samica med paritvenim plesom
2. Izrazita svatovska obarvanost samca in samice
�. Jajce zavito v list
4. Ličinka
5. Ravnokar preobražen mlad osebek
6. Odrasel osebek v kopenski obliki

Posebnost. Močeradi so izjema med dvoživkami, saj 
v vodo ne odlagajo jajčec. Razvoj ličink poteka delno 
ali povsem v samičinem telesu. Samica navadnega 
močerada v vodo odloži že razvite ličinke, samica pla-
ninskega močerada pa na kopnem izleže celo popol-
noma preobražene mladiče, ki so podobni odraslim 
osebkom in so takoj sposobni življenja na kopnem.

Razvojni krogi repatih dvoživk, ki živijo 

Razvojni krog repatih dvoživk
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Do mrestišč praviloma prvi prispejo samci, 

Razvojni krog brezrepih dvoživk
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Opis. Dolžina telesa skupaj z repom znaša 
od �� do 20 cm. Glava je široka, sploščena 
in z vratom jasno ločena od telesa. Za očmi 
so izrazite zaušesne žleze, ki so vedno pig-
mentirane. Telo je čokato, vidni so številni 
rebrni loki, ki pa niso tako izraziti, kot pri 
planinskem močeradu. Hrbtna stran telesa 
je bleščeče črne barve z raznolikim vzorcem 
nepravilnih rumenih lis, ki je prepoznavni 
znak posameznega osebka. Trebušna stran 
je pogosto enobarvno temno siva, redko z 
manjšim številom svetlejših lis. Rep je v pre-
rezu okrogel in je nekoliko krajši od telesa. 
Noge so razmeroma kratke, s kratkimi in 
čokatimi prsti. Po sredini hrbta vse do repa 
potekata dva, vzdolž bokov na obeh straneh 
telesa pa še po en niz strupnih žlez. Samice 
so nekoliko večje in bolj čokate od samcev. 
Osebke obeh spolov je mogoče ločiti pred-
vsem v obdobju parjenja, ko imajo samci 
močno odebeljeno kloako.

Razširjenost. Gričevnata, hribovita in gorska 
območja pod gozdno mejo po vsej Sloveniji.

Življenjski prostor. Pojavlja se v različnih 
senčnih in vlažnih habitatih, večinoma v 
listnatih in mešanih gozdovih, kjer se skriva 
pod odmrlim lesom ali kamni, v luknjah ob 
koreninah dreves ali v drugih razpokah in 
špranjah. Pogosto se zadržuje v bližini čistih 
potokov in manjših mlak, bogatih s kisikom, 
kamor samice odlagajo ličinke.

Biologija. Odrasli navadni močeradi živijo 
skoraj izključno na kopnem, kjer se tudi 
parijo. Ličinke se razvijajo v telesu samice 
tudi do več kot šest mesecev. Samica nato 
odloži nekaj deset ličink v tolmune manjših 
gozdnih potokov. Izlegle ličinke imajo že 

Navadni močerad  Salamandra salamandra

dobro razvita oba para okončin in peresaste 
škrge. Pred preobrazbo, ki poteka v vodi, so 
običajno velike okoli 6 cm, tiste, ki prezimijo, 
pa zrastejo tudi do 8 cm. Odrasli osebki so ak-
tivni predvsem ponoči in po dežju, ko je zrak 
dovolj vlažen, večji del dneva pa preživijo v 
različnih skrivališčih. Navadni močeradi so 
dolgoživi, običajno živijo več kot 20 let.

Zanimivost. Navadni močeradi so živorodni 
in za razliko od večine slovenskih dvoživk 
ne odlagajo jajc, temveč že dobro razvite 
ličinke. Čeprav so rumene lise vidne že pri 
dobro razvitih ličinkah, se vzorec dokončno 
izoblikuje šele po preobrazbi. 

Samice navadnega močerada odlagajo ličinke v tolmune manjših gozdnih potokov (levo). Pri tem imajo 
zgornji del telesa pogosto izven vode (desno). 

Razširjenost navadnega močerada v vzhodnem 
delu Triglavskega narodnega parka je pogojena 
z nadmorsko višino in prisotnostjo ustreznih 
vodotokov, kamor odlaga ličinke. Našli smo ga na 
45 vodnih lokalitetah, najpogosteje med 600 in 800 
metri nad morjem, najvišje pa na višini �288 m v 
vasi Jelje na Pokljuki. Med vodnimi lokalitetami je 
dve tretjini počasnih gozdnih potokov, nekaj pa je 
mlak in vodnjakov. Kar devet desetin kopenskih 
najdišč so ceste in veliko močeradov letno konča 
pod gumami avtomobilov.
Mrestišče si z drugimi dvoživkami deli zelo redko, 
še najpogosteje z vrstami, ki jim gozd in počasne 
tekoče vode predstavljajo primerne habitate 
(sekulja in planinski pupek).

Ličinka ima na korenu okončin značilne svetle lise (levo), ki se po preobrazbi obarvajo bolj intenzivno 
(desno).
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vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka.
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Planinski močerad  Salamandra atra

Opis. Planinski močerad je po obliki telesa 
podoben navadnemu močeradu, vendar je 
manjši in vitkejši, njegovo telo pa je enobarv-
no bleščeče črno, brez rumenih lis. Dolžina 
telesa skupaj z repom znaša od 9 do �4 cm. 
Za razliko od pupkov, je rep planinskega 
močerada v prerezu okrogel. Glava je jasno 
ločena od telesa, za velikimi očmi pa ima dve 
izraziti veliki zaušesni žlezi. Po sredini  hrbta 
vse do repa potekata dva, vzdolž bokov na 
obeh straneh telesa pa še po en niz strupnih 
žlez. Rebra tvorijo izrazite prečne gube (re-
brne loke), ki planinskemu močeradu dajejo 
značilen videz. Samec in samica sta si zelo 
podobna, razlikujemo ju lahko le po izrazito 
odebeljeni kloaki samcev med parjenjem.

Razširjenost. Osrednji del razširjenosti pla-
ninskega močerada v Sloveniji je v Julijskih 
Alpah, Karavankah in na Snežniku, med 600 
in 2250 metri nadmorske višine.

Življenjski prostor. Hladnejši predeli z 
dovolj vlage v zraku. Na nižjih nadmorskih 
višinah ga najdemo v mešanih gozdovih, nad 
gozdno mejo pa v bolj odprtih predelih, kot 
so alpinska in subalpinska travišča, kamniti 
pašniki ipd., kjer mu skalovje, podrta debla 
in trhel les nudijo dovolj skrivališč.

Biologija. Aktiven je od konca aprila do 
začetka oktobra. Večino časa preživi v 
skrivališčih v skalnih razpokah, špranjah in 
luknjah, pod trhlim lesom ipd. Zapusti jih le 
ponoči ali zgodaj zjutraj, ko je zračna vlaga 
najvišja, pa tudi po dežju – takrat lahko veliko 
število osebkov vidimo tudi podnevi. Izogiba 
se visokim temperaturam in vetru. Planinski 
močerad je popolnoma kopenska vrsta, vode 
ne potrebuje niti za razmnoževanje, saj 

je živoroden. Osebki spolno dozorijo med 
tretjim in četrtim letom starosti. Parjenje 
poteka na kopnem od maja do junija. Jajca 
in ličinke se nato razvijajo v telesu samice 
in šele po dveh, v višjih legah celo po štirih, 
letih se iz začetnih 60 jajc izležeta ponava-
di le dva popolnoma preobražena mladiča. 
Škrg več nimata, dihata s pljuči in sta takoj 
sposobna življenja na kopnem. Planinski 
močerad lahko doživi starost do �5 let.

Zanimivost. Planinski močerad se je na 
življenje na višjih nadmorskih legah in suhi 
kraški svet zelo dobro prilagodil. Ker je 
popolnoma črne barve, se v hladnem gor-
skem svetu na soncu hitro ogreje. Razvojno 
je popolnoma neodvisen od vode, saj samica 
odlaga že popolnoma preobražene mladiče, 
ki so podobni odraslim osebkom in so spo-
sobni življenja na kopnem. Ta pojav imenu-
jemo živorodnost oz. ovoviviparija.

Planinskega močerada smo v vzhodnem delu 
Triglavskega narodnega parka doslej našli na �9 lo-
kalitetah, večinoma ob planinskih poteh, na jasah 
v gozdu ter pod skalami. Najvišje znano najdišče 
planinskega močerada je v Triglavskem narodnem 
parku na 2250 metrih nadmorske višine.

Mlad osebek planinskega močerada je ob izleganju velik od 4 do 6 cm (levo). Osebki planinskega močerada 
v obrambni drži (desno) z opozorilnim gibanjem izpostavljajo glavo in pri tem izločajo belkast strupen 
izloček iz zaušesnih žlez.

Planinski močerad večji del dneva preživi v skalnih razpokah in špranjah med skalovjem, kamenjem in 
odmrlim lesom (levo). Iz skrivališč se ponavadi prikaže ponoči in po dežju, ko lahko v poletnih mesecih 
na manjših območjih opazimo tudi več deset osebkov. Kljub temu, da so ceste na območjih, kjer živi, 
večinoma makadamske, je tudi planinski močerad pogosto žrtev prometa (desno).
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Planinski pupek  Mesotriton alpestris

Opis. Odrasli planinski pupki so veliki od 6,5 
do �� cm, samice so ponavadi nekoliko večje. 
Rep je bočno sploščen, zaušesne žleze na za-
tilju so neizrazite in slabo vidne. Značilen 
je enobarven rumeno oranžen ali celo živo 
oranžno rdeč trebuh brez pik. Grlo je enako 
obarvano kot trebuh, pri nekaterih osebkih je 
lahko posuto s posamičnimi drobnimi črnimi 
pikami. Hrbtna stran telesa je temno siva, 
črnikasta ali modrikasta. Samci imajo vzdolž 
bokov, od lic do kloake in repa, svetlejšo 
belkasto progo z značilnimi temnimi pikami, 
ki jo v času svatovanja od oranžnega trebuha 
med sprednjimi in zadnjimi nogami ločuje 
svetlo moder pas. V času svatovanja imajo 
samci tudi odebeljeno kloako in značilen 
nizek rumeno bel greben s črnimi pikami, ki 
tvorijo cikcakast vzorec. Samice so obarvane 
bolj preprosto in manj izrazito kot samci. 
Tudi zanje so značilne črno pikčaste in mo-
drikaste proge vzdolž telesa, ki pa niso nikoli 
tako izrazite kot pri samcih. Tudi lica samic 
so manj pikčasta, imajo pa vzdolž spodnjega 
dela repa izrazito rumeno črto. Koža je na otip 
rahlo zrnata. Mladi osebki so manj izrazito 
obarvani kot odrasli, osnovna obarvanost pa 
je enaka kot pri samicah.

Razširjenost. V Sloveniji je splošno razširjen, 
ni ga le v Slovenski Istri in v ravnicah rek 
Mure, Drave in Save.

Življenjski prostor. Planinski pupek lahko 
med vsemi pupki živi na najvišjih nadmor-
skih višinah (do 2000 m), vendar je razširjen 
in pogost tudi v nižjih legah. Pojavlja se v 
raznolikih vodah – mlakah, jezerih in jarkih, 
redkeje v počasnih potokih – ki so lahko glo-
boke ali plitve, pogosto pa so hladne, senčne 
in z malo rastlinja. 

Biologija. Prezimuje na kopnem. V nižjih 
predelih se odrasli osebki selijo na mrestišča 
že februarja in ostanejo v vodi vse do je-
seni. Ponavadi se zadržujejo pri dnu in so 
v glavnem aktivni zjutraj in zvečer. Spolno 
dozorijo v tretjem letu starosti. Po parjenju 
samica v nekaj tednih odloži okoli �50 jajc in 
vsakega posebej zavije v list vodne rastline, 
ali pa jih preprosto odloži na dno vode. Pred 
preobrazbo so ličinke velike 6 cm, nekatere 
celo do 8 cm. Ker so planinske mlake lahko 
prekrite z ledom večji del leta, imajo planin-
ski pupki v njih mnogo krajšo paritveno 
sezono. V takih okoljih se pupki preselijo v 
vodo šele junija in jo zapustijo septembra. 
Ličinke, ki se izležejo pozno v sezoni, lahko 
v vodi celo prezimijo in se šele naslednjo 
pomlad preobrazijo.

Zanimivost. Preobrazba pri nekaterih 
planinskih pupkih ne poteče do konca 
– o sebki sicer spolno dozorijo in se nor-
malno razmnožujejo, vendar ohranijo 
nekatere značilnosti ličink (npr. škrge). Ta 
pojav imenujemo neotenija, pri planinskem 
pupku pa je pogost tako pri samcih kot pri 
samicah.

V Triglavskem narodnem parku smo planinskega 
pupka našli na 2�� vodnih lokalitetah. V velikem 
številu smo ga našli v kolesnicah in lužah na gozd-
nih vlakah, ki predstavljajo dobro tretjino vseh 
najdišč, v še večjem številu pa v planinskih mlakah, 
ki predstavljajo polovico vseh najdišč. Tam se v ob-
dobju parjenja zbere po več sto odraslih osebkov. 
V povprečju planinski pupek sobiva vsaj še z eno 
vrsto dvoživk, najpogosteje z navadno krastačo in 
sekuljo (na tretjini najdišč) ali hrib skim urhom 
(na petini najdišč). V vzhodnem delu Triglavskega 
narodnega parka najdemo planinskega pupka do 
�900 metrov visoko, najpogosteje med ��00 in 
�600 metri. Je tipična gozdna vrsta in je pogostejši 
v vodah, ki imajo v povprečju v stometrskem za-
lednem pasu tri četrtine gozdnih površin.

Samica v obdobju parjenja (levo) in ličinka planinskega pupka (desno).

Večje luže na gozdnih vlakah (levo) in planinske mlake (desno) so glavna mrestišča planinskega pupka 
v Triglavskem narodnem parku. 
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Navadni pupek  Lissotriton vulgaris

Opis. Navadni pupek spada med manjše re-
pate dvoživke, saj ne presega �� cm. Tako 
kot vsi pupki ima bočno sploščen rep in neiz-
raziti zaušesni žlezi. Odrasli osebki imajo, 
dokler se zadržujejo v vodi, značilno gladko, 
olivno zelenkasto rjavo kožo s temnejšimi pe-
gami. Na kopnem se koža odebeli in postane 
žametasta. Za vse pupke je značilna spolna 
dvoličnost, ki je opazna predvsem v parit-
venem obdobju. Takrat se samcem razvije 
iz razit kožnat in nazobčan hrbtni greben, ki 
se razteza od glave do repa. Med prsti zad-
njih okončin se jim razvije plavalna kožica, 
spodnji del repa pa se obarva modro in rdeče. 
Samice so enobarvne in bolj valjaste oblike. 
Trebuh je po sredi nežno oranžen, ob strani 
prehaja v svetlo rumeno do belo in je vedno 
črno pikast. Pri samcih je intenzivneje obar-
van kot pri samicah. Svetlo grlo je posuto s 
temnimi pikami, ki so redkejše in manjše kot 
na trebuhu. 
Pri nas živita dve podvrsti navadnega  pupka, 
ki ju ločimo po obliki telesa in hrbtnem 
grebenu samcev. Robati pupek (Lissotriton 
 vulgaris meridionalis) ima zaradi izrazitih 
hrbtno-bočnih gub navidez oglato telo ter 
nizek in nenazobčan hrbtni greben, navadni 
pupek (Lissotriton vulgaris vulgaris) pa bolj 
valjasto telo ter visok in nazobčan hrbtni 
greben. 

Razširjenost. Razširjen je po vsej Sloveniji. 
Podvrsta navadni pupek živi na jugovzhodu 
in severovzhodu države, robati pa na zaho-
du. Natančen potek meje med obema pod-
vrstama zaenkrat še ni znan.

Življenjski prostor. Izbira bolj ali manj 
stalne, majhne do srednje velike stoječe ali 
počasi tekoče vode brez rib. S plenilskimi 

ri bami lahko sobiva v tistih vodah, kjer ima 
na voljo plitvejše predele, z več vodnega ras-
tlinja, kjer najde ustrezna skrivališča. Na 
kopnem se ponavadi zadržuje v senčnih in 
vlažnih habitatih, kot so gozdovi, travniki, 
mejice, močvirja ipd.

Biologija. Večino leta preživi na kopnem, kjer 
ponavadi uporablja več skrivališč. V vodo se 
vrača v obdobju parjenja, od marca do ju-
nija. Samci spolno dozorijo pri 2 do � letih, 
samice leto pozneje. Odrasli osebki živijo 6 
do 8 let. Samci pridejo na mrestišča nekaj 
dni pred samicami in pogosto ostanejo v vodi 
dlje časa. V vodi so najbolj aktivni ob zori 
in mraku, ko je parjenje najbolj intenzivno. 
Samica v nekaj tednih po parjenju odloži od 
200 do �00 jajc, ki jih vsako posebej zavije v 
list vodne rastline.

Zanimivost. Pupki imajo izredno sposob-
nost regeneracije poškodovanih in odtrganih 
udov in prstov. Spomladi in poleti se lahko 
prst regenerira že v nekaj tednih. 

Pojavljanje navadnega pupka v Triglavskem nar-
odnem parku je omejeno z nadmorsko višino. 
Polovica znanih najdb je iz doline reke Radovne 
(600–700 m n.m.), polovica pa je iz Pokljuke 
(��00–��00 m n.m). Najraje se zadržuje na bolj 
odprtih območjih – planinah, travnikih sredi 
gozda. Na povsem gozdnatih območjih je redek. 
V stometrskem zalednem pasu najdišč navadnega 
pupka je v povprečju tretjina površine pokrita s 
travniki in le polovica z gozdom. V zalednem pasu 
lokalitet brez navadnega pupka je manj kot deseti-
na površine pokrita s travniki, več kot dve tretjini 
pa z gozdom. 
Navadnega pupka smo našli v planinskih mlakah, 
v jezerih in v manjših vodah, kot so kolesnice, 
kanali in manjši potoki. V povprečju smo na 
najdiščih navadnega pupka našli vsaj še dve drugi 
vrsti dvoživk, najpogosteje sekuljo, planinskega 
pupka in navadna krastačo. 

Samec (levo) in samica (desno) navadnega pupka se v obdobju parjenja jasno razlikujeta. 

Poznana razširjenost navadnega pupka v 
vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka.

Ličinke navadnega pupka (desno) se zaradi številnih plenilcev izogibajo odprti vodi, ponavadi se 
zadržujejo med vodnim rastlinjem ali na dnu mlake. Tik pred preobrazbo so velike do 4 cm. Včasih lahko 
celo prezimijo in se preobrazijo šele naslednjo pomlad.
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Veliki pupek  Triturus carnifex

Opis. Veliki pupek je z �0 do �8 cm največja 
vrsta pupkov v Evropi. Največji osebki 
dosegajo celo 25 cm. Ima bočno sploščen 
rep in neizrazite, komaj vidne zaušesne 
žleze na zatilju. Trebuh je rumeno oranžen 
z značilnim vzorcem nepravilno oblikovanih 
pik. Edini med pupki ima temno grlo, ki je 
posuto s številnimi drobnimi belimi pikami. 
Značilna spolna dvoličnost se v obdobju par-
jenja kaže predvsem v hrbtnem delu telesa. 
Takrat imajo samci značilen kožnat, visok in 
izrazito nazobčan hrbtni greben. Od repa, ki 
ima v tem času srebrno belo progo, ga loči iz-
razita zareza. Samice in mladi osebki nimajo 
hrbtnega grebena, pogosto pa imajo vzdolž 
hrbta neprekinjeno rumeno črto.

Razširjenost. Povsod v Sloveniji, vendar je 
razmeroma redek. 

Življenjski prostor. Raznolike občasne in 
stalne, stoječe ali počasi tekoče vode, brez rib. 
Za prisotnost velikega pupka je po membno 
zadostno število primernih vodnih habita-
tov in ustrezen kopenski habitat – travišča, 
grmišča in mejice z veliko skrivališči.

Biologija. Veliki pupki prezimujejo na kop-
nem. Na mrestišča prihajajo konec febru-
arja ali v začetku marca in v vodi ostanejo 
večinoma do junija. Predvsem v stalnejših 
vodah lahko posamezne osebke najdemo 
tudi preko celega leta. Tekom sezone, pred-
vsem pa med paritvenim obdobjem, se 
 lahko selijo med bližnjimi mlakami. Vodo 
končno zapustijo, ko se jeseni napotijo proti 
prezimovališčem, tudi do kilometer daleč. 
Odrasli so aktivni pretežno ponoči, v vodi 
pa se pogosteje kot ostale vrste pupkov 
zadržujejo na dnu mlake in na površino hodi-

jo le po zrak. V obdobju parjenja si samec 
prisvoji začasen teritorij, kjer se postavlja 
pred drugimi samci in pred samico. Samica 
po oploditvi odloži okoli 200 jajčec in vsa-
kega posebej pazljivo ovije v list plavajoče ali 
potopljene vodne rastline. Ličinke se izležejo 
konec aprila, aktivno plavajo v vodi in so 
zato lahek plen plenilcev, predvsem rib. Do 
preobrazbe pride konec poletja ali v začetku 
jeseni, pri velikosti približno 7 cm. Spolno 
nezreli osebki se lahko vračajo v vodo vsako 
leto, dokler ne dosežejo spolne zrelosti, na-
vadno pri 2 do � letih starosti. Mladi osebki, 
ki se bodo prvič parili naslednjo pomlad, se 
v vodo včasih priselijo že jeseni.

Zanimivost. Srebrno bela proga na repu 
samca ima pomembno signalno vlogo pri 
par jenju, ki poteka v temi. Samica se mora 
med paritvenim plesom dotakniti samčevega 
repa. Šele potem samec odloži skupek 
semenčic, ki ga samica pobere v kloako, kjer 
pride do oploditve. 

Velikega pupka smo v vzhodnem delu Triglavskega 
narodnega parka doslej našli na manj kot �0 loka-
litetah. Najvišje znano mrestišče je na nadmorski 
višini �490 metrov na Planini Pekel na Pokljuki, 
večina jih pa leži med �000 in ��00 metri nad mor-
jem. Prisoten je v večjih mlakah, ki jih obdaja manj 
gozda in več odprtih travnatih površin kot večino 
mlak na Pokljuki. Današnjo razširjenost omejuje 
prisotnost primernih vodnih in kopenskih habita-
tov ter nadmorska višina, v preteklosti je verjetno 
bil bolj razširjen. Zaradi opuščanja paše večje 
mlake izginjajo, travniki pa se zaraščajo, in bati se 
je, da bo veliki pupek s Pokljuke v bližnji prihod-
nosti povsem izginil.
Mlake, ki jih izbira veliki pupek, so pomembne 
tudi za druge dvoživke, saj se poleg velikega pupka 
v njih razmnožujejo vsaj še tri vrste dvoživk, na 
večini najdišč planinski pupek, navadna krastača 
in hribski urh. 

Samica (levo zgoraj) in samec (levo spodaj) velikega pupka v obdobju parjenja. Samec ima visok in 
nazobčan hrbtni greben, ki ga od repa loči izrazita zareza. Rumeno oranžen trebuh z značilnim vzorcem 
nepravilno oblikovanih pik (desno), ki se bolj ali manj zlivajo ena v drugo, je »prstni odtis« posameznega 
osebka.

Mrestišča velikega pupka so ponavadi mlake brez rib (levo). Večje ličinke velikega pupka imajo repno 
plavut, ki je na koncu stanjšana, in izrazito dolge prste na  zadnjih nogah. Na telesu in repu imajo izrazite 
črne pike, za okroglo in razmeroma sploščeno glavo pa tri pare grmičasto razvejanih škrg (desno).
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Poznana razširjenost velikega pupka v vzhodnem 
delu Triglavskega narodnega parka.
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Navadna krastača  Bufo bufo Navadna krastača je tretja najbolj pogosta dvoživka 
v vzhodnem delu Triglavskega narodnega par-
ka, do �700 metrov nadmorske višine pa je tudi 
splošno razširjena. 
Dve tretjini mrestišč predstavljajo večje in stalne 
vode kot so planinske mlake in jezera, ostalo so 
manjše in nestalne vode, luže v kolesnicah in 
stoječi deli potokov. Le na petih mrestiščih smo 
našli samo navadno krastačo, kar polovico si jih 
deli še z dvema vrstama, petino s tremi, nekatere 
pa s štirimi vrstami dvoživk. Tako smo na štirih 
petinah mrestišč navadne krastače našli tudi 
najbolj pogosto vrsto Triglavskega narodnega par-
ka, planinskega pupka, na polovici sekuljo in na 
tretjini hribskega urha.

Samci na poti na mrestišče prežijo na samice, zato mnoge tja prispejo v paritvenem objemu. Samcev je 
več kot samic, zato je boj za samice neizprosen in samci nadaljujejo z osvajanjem, tudi ko so samice že 
zasedene. Samice zato velikokrat oblega prevelika množica samcev in nemalokrat zaradi tega poginejo.

Navadne krastače mrest odlagajo v � do 5 m dolgih vrvicah, ki jih večkrat ovijejo okoli bilk ali vejic (levo). 
Bleščeče črni paglavci se pogosto zadržujejo v skupinah in plavajo skupaj, podobno kot jata rib (desno).

Opis. Navadna krastača je naša največja 
dvoživka. Samice so velike do �5 cm, samci 
pa so za tretjino manjši. Koža je groba, z ve-
likimi in izrazitimi bradavičastimi žlezami. 
Barvo kože lahko prilagaja barvi okolice, 
ponavadi pa je hrbet temno rjave do rumeno 
rjave ali rdečaksto rjave barve, včasih z neiz-
razitim temnejšim vzorcem. Trebuh je svetel, 
pogosto z marmoriranim vzorcem temnejših 
lis. Na glavi so takoj za očmi izrazite zaušesne 
žleze, ki se proti zadnjemu delu telesa razha-
jajo. Na njih so s prostim očesom vidne pore, 
skozi katere izloča strupen izloček. Gobec je 
top in zaokrožen. Oči so štrleče, z vodo ravno 
črno zenico in bakreno šarenico. Samci imajo 
bolj krepke sprednje noge, katerih prvi trije 
prsti imajo v obdobju parjenja temne kožne 
odebelitve. Z njimi se oprimejo samice v parit-
venem objemu. Zadnje okončine so krajše kot 
pri pravih žabah, zato krastače niso dobri 
skakalci. Njihovo gibanje je nekje med hojo in 
skakanjem – ponavadi hojo stopnjujejo z ni-
zom vmesnih majhnih poskokov. 

Razširjenost. Pogosta in splošno razširjena 
po vsej Sloveniji.

Življenjski prostor. Grmišča in gozdovi, v kat-
erih tudi prezimuje. Poleti se pogosto zadržuje 
tudi v bližini človekovih bivališč – na vrtovih. 
Mresti večinoma v stalnih globljih in velikih 
vodah z obilico vodnega rastlinja, tudi v tis-
tih, v katerih živijo ribe. 

Biologija. Navadne krastače večino leta 
preživijo na kopnem. Spomladi, kmalu za 
rjavimi žabami, se v vlažnih in toplih nočeh 
množično selijo k mrestiščem. Samci, ki na 
mrestišča prispejo prvi, s tihim in nežnim 
oglašanjem privabljajo samice. Na mrestiščih 

je samcev dva do deset krat več kot samic. 
Samice odlagajo jajca v vrvičastem mrestu, ki 
ga navijejo okoli vodnih rastlin. Iz paglavcev 
se v nekaj tednih razvijejo komaj centimeter 
veliki mladi osebki. Ti mrestišča zapustijo 
množično – če jih opazujemo od daleč, so tik 
nad tlemi videti kot kapljice rahlega dežja, 
ki se odbijajo od tal (žabji dež). Odrasle na-
vadne krastače se takoj po odlaganju mrestov 
razpršijo po okoliških kopenskih habitatih, 
kjer se prehranjujejo z različnimi nevretenčarji 
in tudi vretenčarji. Plena ne lovijo, ampak 
sedijo in čakajo, da ta pride mimo – požrejo 
vse, kar se premika in jim pride pred oči. So 
dolgožive, saj v naravi dočakajo tudi 20 let. 

Zanimivost. Kljub temu, da so navadne 
krastače velike, počasne in okorne, se med 
vsemi dvoživkami selijo najdlje od mrestišč, 
tudi do 5 km. Pri tem jih na tisoče povozijo 
avtomobili, saj morajo med selitvijo pogosto 
prečkati ceste.
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Poznana razširjenost navadne krastače v 
vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka.
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Hribski urh  Bombina variegata

Opis. Odrasli urhi so le izjemoma večji 
od 5 cm. Najbolj prepoznaven znak je ru-
meno-črn do kovinsko siv lisast vzorec na 
trebušni strani telesa. Ta je individualno 
značilen in se dokončno izoblikuje v dveh 
mesecih po preobrazbi. Prevladujoče rumene 
lise na trebuhu so velike in povezane, 
prevladujoča barva je rumena. Hrbtna stran 
je lahko rjave, sive ali olivne barve. Posuta 
je z drobnimi bradavičastimi žlezami, ki se 
končajo z izrazitim trnčkom, zato je hrbet 
na otip hrapav. Sprednji rob glave je topo 
zaokrožen. Zenica je srčasta, s konico us-
merjeno navzdol. Urhi nimajo zunanjega 
bobniča in zaušesnih žlez. 

Razširjenost. Hribski urh je v Sloveniji 
splošno razširjen. Na območju, kjer se poja-
vlja nižinski urh (severovzhodna Slovenija, 
Krakovski gozd, Jovsi), se vrsti parita in 
najdemo njune križance.

Življenjski prostor. Večji del leta se zadržuje 
v vodah, kjer se razmnožuje, ali ob njih. To 
so plitve občasne vode, tudi tiste z velikim 
nihanjem vodostaja (npr. mlake, kolesnice 
in jarki), izogiba pa se vod z ribami. Na kop-
nem si v svetlih gozdovih ob potočkih in na 
močvirnih travnikih poišče zatočišča pod 
odmrlim lesom, kamni, med koreninami 
dreves in grmovja, kjer tudi prezimuje. 

Biologija. Spolno zrelost dosežejo urhi pri 
dveh letih. Parjenje poteka v vodi in traja 
od aprila do sredine avgusta. Takrat imajo 
spolno zreli samci na notranji strani podlahti 
ter na prvem in drugem prstu temno obar-
vane žlezne odebelitve. Te jim med odlagan-
jem mresta pomagajo, da se bolje oprimejo 
samice okrog ledij. Samica odlaga mrest v 

plitvi vodi, do �0 cm globine. Mrest v zelo 
rahlih majhnih skupkih pritrdi na vodne ras-
tline ali v vodo segajoče bilke. V primeru, da 
v vodi ni primernih struktur, mrest odloži 
prosto na dno. Svetlo rjavi do sivi paglavci se 
hranijo z zelenimi in kremenastimi algami 
ter železovimi bakterijami. Odrasli osebki 
jezika ne morejo iztegniti iz ust, zato ne lovi-
jo letečih žuželk, temveč pobirajo tiste, ki 
padejo v vodo. Urhi prezimujejo od začetka 
oktobra do konca marca.

Zanimivost. V nevarnosti, ob neposrednem 
stiku s plenilcem, urh obmiruje, usloči hrbet 
in dvigne glavo, zadnji del telesa in okončine 
od tal (t.i. urhov refleks). Sprednje okončine 
ponavadi položi čez zaprte oči, s spodnjo 
stranjo navzgor. S tem izpostavi del svaril-
nega vzorca, ki naj bi prestrašil plenilca, 
in hlini smrt. Ob tem lahko izloča strupen 
kožni izloček, ki za ljudi ni nevaren, pri stiku 
s sluznico pa povzroča pekoč občutek, sol-
zenje in kihanje.

Hribskega urha smo v vzhodnem delu Triglavskega 
narodnega parka našli na 5� lokalitetah, večinoma 
med �000 in ��00 metri nadmorske višine, najvišje 
pa na �550 metrih na Planini Klek na Pokljuki. 
V mlakah, kjer smo ga našli, v povprečju sobiva 
še z dvema vrstama dvoživk, najpogosteje, na treh 
četrtinah najdišč s planinskim pupkom, na polovi-
ci najdišč pa z navadno krastačo in sekuljo. 

Urhi se v plitvih vodah zadržujejo večji del leta (levo). Samci lebdijo na vodni površini (desno) in priva-
bljajo samice z melodičnim oglašanjem: uuu – uuu – uuu. Petje je slišno od popoldneva vse do polnoči, 
pozno spomladi ob vrhuncu paritvene sezone, pa tudi nepretrgoma. Oglašajo se le v jasnem vremenu in 
ob brezvetrju.

Mrest hribskega urha (levo) je v zelo rahlih majhnih skupkih ponavadi pritrjen na vodne rastline ali v 
vodo segajoče bilke obrežnih vrst. Urhov refleks (desno).
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Poznana razširjenost hribskega urha v vzhodnem 
delu Triglavskega narodnega parka.
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Zelena rega  Hyla arborea

Opis. Zelena rega je majhna, od � do 5 cm 
dolga svetlo zelena žaba. Ima majhno glavo 
z velikimi izbuljenimi očmi, vodoravne 
ovalne zenice, in majhen okrogel bobnič. 
Od nosnic preko oči in bobniča vzdolž bo-
kov se razteza ozka temno rjava proga. Koža 
je značilno gladka in svetleča, barvo lahko 
prilagaja barvi okolice. Tako je nemalokrat, 
predvsem takoj po hibernaciji, lahko celo rja-
vo-sive barve. Trebuh je belkast, ravno tako 
grlo pri samicah. Grlo samcev je rumeno bro-
naste barve, kar je edini znak po katerem jih 
 lahko zanesljivo ločimo od samic. Rega je 
odlična plezalka, spretno in varno plezanje 
ji omogočajo tanke in vitke noge ter okrogle 
oprijemalne blazinice na konicah prstov. 

Razširjenost. V Slovenji je splošno razširjena 
do 800 m nadmorske višine.

Življenjski prostor. Odrasli osebki se večji 
del leta zadržujejo na gozdnih obronkih, me-
jicah in travnikih z višjo vegetacijo. Mrestišča 
so osončene manjše mlake z veliko vodnega 
rastlinja in brez rib. 

Biologija. Večinoma je aktivna podnevi, le 
oglašanje in parjenje potekata po sončnem 
zahodu. Pogosto se zadržujejo v grmovju in 
krošnjah dreves, kjer samci lahko splezajo celo 
nekaj metrov visoko in dobro skriti prežijo na 
žuželke. Zelene rege spolno dozorijo med 
prvim in drugim letom starosti. V obdobju 
parjenja, ki traja od aprila do junija, samci 
na mrestiščih privabljajo samice z glasnim 
 re gljanjem ke-ke-ke-ke-ke. Samci se v tem 
času na mrestišču ponavadi zadržujejo dalj 
časa ali obiščejo celo več mrestišč. Samica 
se v vodi zadržuje le v času parjenja in od-
laganja mresta, ki ga pritrdi na bilke vodnih 

rastlin. Zelene rege ponavadi prezimujejo na 
kopnem, od mrestišč pa se ne selijo več kot 
�00 metrov daleč.

Zanimivost. Čeprav so rege naše najmanjše 
žabe, so najglasnejše, zbor samcev je včasih 
slišati tudi kilometre daleč. Samci pri 
oglašanju močno napihujejo zvočni mehur 
– ta je zato v ohlapnem stanju razvlečen v 
številne prečne gube, ki grlu dajejo temnejšo 
obarvanost, po kateri jih ločimo od samic.

Razširjenost zelene rege v Triglavskem narodnem 
parku je zagotovo omejena z nadmorsko višino, saj 
večji del parka leži nad mejo pojavljanja vrste.
Na območju parka smo zeleno rego našli le v dolini 
reke Radovne, na približno 700 metrih nadmorske 
višine. 

Okolica jezera Kreda (levo) je edino najdišče zelene rege v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka. 
V gosti vegetaciji, v kateri se zadržuje čez dan, jo težko opazimo. Več možnosti za opazovanje imamo v 
toplih poletnih večerih, ko se oglašanje samcev (desno) lahko sliši kilometre daleč.

Mrest v velikosti oreha (levo) odložijo v plitve, osončene dele mlak, kjer ga pritrdijo na bilke. Paglavci 
imajo izrazito visok hrbtni del repnega grebena, ki se začenja takoj za očmi (desno). 

Mlade zelene rege se zadržujejo v predelih z viso-
ko zračno vlago in ve getacijo, ki jim nudi ustrezna 
mesta za sončenje.
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Poznana razširjenost zelene rege v vzhodnem delu 
Triglavskega narodnega parka.
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Sekulja  Rana temporaria

Opis. Sekulja je srednje velika žaba (od 4,5 do 
9 cm) iz rodu rjavih žab, za katere je značilna 
temna zaočesna maska. Glava je široka in za-
obljena, s kratkim in topim gobcem. Bobnič 
je v premeru manjši od očesa. Zenica je 
eliptična in vodoravna. Med rjavimi žabami 
ima sekulja najkrajše zadnje noge. Petna 
grbica na prvem prstu zadnje noge je majhna, 
sploščena in mehka. Značilna je velika vari-
abilnost v obarvanosti. Hrbet je lahko sivo 
rjave, rdečkaste do olivno zelene ali rumen-
kaste barve, pogosto je posut s temnejšimi 
madeži in lisami. Trebuh je mlečno bel do 
rumenkast ali celo oranžen s temnejšim 
marmoriranim vzorcem lis in pik, ki so pri 
samcih sive, pri samicah pa rdečkaste. Samci 
so nekoliko manjši in lažji od samic. Spolna 
dvoličnost je izrazitejša v času parjenja, ko 
sta oba spola izraziteje obarvana, samci pa 
imajo tudi modrikasto sivo grlo in močnejše 
sprednje okončine s črnima oprijemalnima 
blazinicama na prvem prstu. Oglašajo se le 
samci, ki imajo na dnu ustne votline parna 
notranja zvočna mehurja.

Razširjenost. Splošno razširjena v Sloveniji, 
zelo redka je na Krasu, v Slovenski Istri je 
ni.

Življenjski prostor. Hladni, senčni gozdovi 
in gozdni robovi, gosta vegetacija na barjih in 
močvirnih travnikih. Mrestišča so različno 
velike, najpogosteje osončene, stoječe 
(mlake, jezera, močvirja) in počasi tekoče 
vode (izviri, naravne zajezitve potokov). 

Biologija. Sekulja večino leta preživi na kop-
nem, kjer se skriva pod kamni, odpadlim 
listjem, koreninami, trhlimi ostanki dreves 
in med gosto vegetacijo. Med kopenskimi 

in vodnimi bivališči se seli do 2 km daleč. V 
vodnih bivališčih se odrasli osebki, ki spolno 
dozorijo med drugim in četrtim letom sta-
rosti, zadržujejo v času razmnoževanja, od 
februarja do aprila. Selijo se množično. Na 
mrestišča nekaj dni prej pridejo samci, ki 
nato z grulečim razpotegnjenim oglašanjem 
privabljajo samice. Po odlaganju mrestov 
v vodi poteče razvoj od jajc do preobrazbe, 
nato pa mladi osebki vodno okolje zapustijo. 
Mladi osebki so aktivni v glavnem po dnevi, 
odrasli pa tudi ponoči. Tako odrasli kot 
mladi osebki se prehranjujejo s številnimi 
nevretenčarji, paglavci pa jedo večinoma 
odmrle rastlinske in živalske delce. Lahko 
živijo do �0 let, zaradi plenilcev, bolezni in 
neugodnih klimatskih in ekoloških razmer 
pa to starost dočakajo redke.

Zanimivost. Sekulje na kopnem prezimujejo 
posamično, na dnu vodnih habitatov pa po-
navadi skupaj prezimuje večje število oseb-
kov – tudi nekaj tisoč. Običajno ne prezimu-
jejo v vodah, v katerih se mrestijo.

V Triglavskem narodnem parku je sekulja edina 
rjava žaba. Med vsemi brezrepimi dvoživkami 
sega najvišje v gore – na Planini Lipanca je pri 
malo nad �700 m nadmorske višine doslej najvišje 
znano najdišče te vrste v Sloveniji. Med mrestišči 
je slaba polovica manjših nestalnih voda (luže v 
kolesnicah in gozdu), tretjina mlak, in le desetina 
počasnih potokov. 

Na cestah ob vlažnih in toplih pomladnih nočeh opazimo veliko število povoženih sekulj (desno). Odrasle 
osebke lahko v velikem številu opazimo še na mrestiščih (levo), izven obdobja parjenja pa se na kopnem 
zadržujejo posamično, zato jih poleti le naključno srečamo v gozdu.

Že februarja, kljub morebitnemu snegu, v plitvejših in poraščenih predelih posameznega mrestišča več 
sto samcev in samic odlaga mreste, ki skupaj tvorijo velike strnjene blazine. Mresti sekulj so mehki, sveža 
jajca v njih pa prosojna (levo). Paglavci se lahko iz jajc izležejo že po �4 dneh (desno).
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28 29

Ogroženost in varstvo

Dvoživke hitro reagirajo na spremembe v 
okolju, zato so pomembni pokazatelji (bio-
indikatorji) stanja okolja. Življenjska okolja 
dvoživk, v katerih je veliko vrst in oseb-
kov, predstavljajo zdravo in uravnoteženo 
okolje. Ko dvoživke nenadoma izginejo ali 
pa se njihovo število opazno in neprekin-
jeno zmanjšuje, je to opozorilni znak, da 
se razmere v okolju slabšajo, tudi ko drugih 
sprememb še ni zaznati. Vzroke sprememb 
je treba raziskati in pravočasno ustrezno 
ukrepati. 

Vzroki za ogroženost

Izguba, razdrobljenost in zmanjšanje 
kvalitete habitatov so posledica različnih 
dejavnikov:

nenadzorovana urbanizacija in razpršena 
poselitev,

razvoj infrastrukture in velika gostota pro-
meta (presekane selitvene poti, drobljenje 
življenjskih prostorov, onemogočen gen-
ski pretok med populacijami, gensko 
osiromašenje populacij…),

zasipavanje in izsuševanje mokrišč,

regulacije vodotokov in protipoplavne 
ureditve poplavnih območij, čiščenje in 
izsekavanje vegetacije na bregovih in v 
blažilnem pasu vodotokov,

uničevanje kopenskih habitatov s sečnjo 
gozdov in spremembo namembnosti 
zemljišč,

spremembe v kmetijstvu (nove tehnologije, 
intenzifikacija kmetijstva, vnos pesticidov 
in gnojil v tla, podtalnico in vodotoke, me-
lioracije, zložba zemljišč (komasacije), na-
sadi monokultur,  spreminjanje travnikov 
v njive ipd.),

•

•

•

•

•

•

onesnaževanje voda,

vnos ali spontano naseljevanje tujerodnih 
in invazivnih živalskih in rastlinskih vrst 
(npr. rib, rac ali želv) v vode, kjer jih prej 
ni bilo,

kisli dež in globalne klimatske spre-
membe (segrevanje ozračja in področno 
zmanjšanje količine padavin, večje se-
vanje UV žarkov …),

kombinacija in seštevanje številnih zgoraj 
naštetih dejavnikov.

V zadnjem času znanstveniki v Evropi opo-
zarjajo tudi na nevarnost širjenja patogenih 
organizmov, ki povzročajo različne bolezni 
dvoživk. Najnevarnejši so ranavirusi in gliva 
Batrachochytrium dendrobatidis, ki so že 
povzročili izginotje nekaterih vrst dvoživk 
v svetu, pri nas pa jih na srečo zaenkrat še 
nismo zabeležili.

Zakonodaja

Vse slovenske dvoživke so uvrščene v 
Pravilnik o uvrstitvi živalskih in rastlinskih 
vrst na rdeči seznam (Ur. l. RS 82/2002) 
ter zavarovane z Uredbo o zavarovanju 
ogroženih živalskih vrst (Ul. l. RS 46/2004; 
�09/2004). Nekatere dvoživke so zavarovane 
tudi z mednarodno zakonodajo, Konvencijo o 
varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva 
in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov (Bernska konvencija) in z Direktivo 
o ohranjanju naravnih habitatov in prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva 
o habitatih), po kateri so v Sloveniji tudi 
razglašena posebna ohranitvena območja 
Natura 2000 za nekatere vrste.

•

•

•

•

Dvoživke je prepovedano loviti, ubijati, za-
strupljati, prodajati, posredovati pri njihovi 
prodaji, kupovati ali darovati, izvažati ali 
odnašati v tujino ter namerno vznemirjati v 
njihovem naravnem okolju.
Poleg varovanja vrst je velikega pomena tudi 
varovanje in ohranjanje njihovih habitatov. 
Za ugodno ohranitveno stanje vrst in popu-
lacij morajo dvoživke imeti na razpolago 
primerne vodne in kopenske habitate, ki so 
med seboj povezani.

Ozaveščanje javnosti

Varstvo narave brez podpore lokalnega 
prebivalstva ne more biti uspešno. Trajne 
rešitve pri varovanju dvoživk in njihove-
ga življenjskega okolja so mogoče le z 
ozaveščanjem in izobraževanjem javnosti. 
Pri tem je nepogrešljivo delo prostovoljcev, 
ki s svojim trudom dajejo zgled in obenem 
varujejo dvoživke.

Ozaveščanje ljudi o problematiki pomorov dvoživk na cestah in vzpostavitev mreže prostovoljcev, ki v 
času selitev dvoživke prenašajo čez cesto, kjer so postavljene začasne varovalne ograje, je pomemben 
korak pri trajnem reševanju problematike.

Monitoring

Za dejanski vpogled v upad populacij 
dvoživk, izgubo njihovih habitatov ali celo 
izumiranje vrst moramo poznati razširjenost 
in številčnost posameznih vrst dvoživk ter 
njihove ekološke zahteve. To je osnova za 
začetek izvajanja dolgoročnega monitoringa, 
ki nam bo omogočil spremljanje sprememb 
in trendov populacij posameznih vrst v prim-
erjavi z začetnim stanjem. Le tako bomo lah-
ko pravočasno reagirali in ukrepali ob nega-
tivnih spremembah.

M
. C

ip
ot

M
. C

ip
ot



�0 ��

Naravno zaraščanje in izsuševanje mlak

Večino danes obstoječih mlak na planinah 
v Triglavskem narodnem parku je v pretek-
losti uredil človek za napajanje živine. Mlake 
danes zaradi nerabe izginjajo, človek jih za-
sipava, ali pa se po naravni poti zaraščajo. 
Čeprav večina mlak v parku ni naravnega 
nastanka, se z njihovo izgubo siromaši razno-
likost vodnih habitatov in s tem življenjskega 
prostora dvoživk. Preživetje dvoživk na 
določenem območju je odvisno od zadost-
nega števila vodnih in primernih kopenskih 
bivališč ter ustreznih povezav med njimi. 
Če uničimo ali pustimo propasti posamezne 
dele življenjskega prostora oz. bistveno spre-
menimo razmerja med njimi, na območju 
pride do upada populacij dvoživk, posledično 
pa lahko tudi do izginotja posameznih vrst. 
Zato je obnova mlak danes ponekod nujna in 
jo je treba vzpodbujati.
Preden se obnove lotimo, se je treba posve-
tovati o nujnosti in načinu izvedbe obnove, 
izdelati načrt in pridobiti soglasje lastnika 
zemljišča. Ali bo delo opravljeno ročno ali me-
hansko, je v veliki meri odvisno od možnosti 
dostopa in velikosti posega. Med čiščenjem 
je dobrodošla prisotnost strokovnjaka, ki ima 
izkušnje z obnovo in zna po potrebi reševati 
zaplete, nastale med delom. Mlako je treba 
nato redno vzdrževati in čistiti.

Ceste

Naravno zaraščanje in izsuševanje mlak

...v vzhodnemu delu Triglavskega narodnega 

parka
Dvoživke se spomladi iz številnih 
prezimovališč selijo na mrestišča. Posamezne 
povožene osebke smo zabeležili na večini 
cest vzhodnega dela parka, problematični pa 
so tisti odseki, ki se neposredno približajo 
mrestiščem. Takšni sta regionalna cesta na 
Pokljuki (Mrzli Studenec–Jereka) ob barju 
Šijec, kjer se mrestijo sekulje, in cesta ob 
Bohinjskem jezeru, kjer se mrestijo navadne 
krastače. Najbolj množične selitve dvoživk 
v parku so opazne v dolini reke Radovne, 
ob jezeru Kreda, kjer se vsako pomlad 
razmnožuje in mresti na tisoče krastač. 

Naselitev rib v jezera

Vsa visokogorska jezera v parku so bila prvot-
no brez rib. Od zgodnjih petdesetih letih 
prejšnjega stoletja pa so v Jezero na Planini 
pri Jezeru, v Dvojno jezero in v Črno jezero 
naselili različne vrste rib. Pri neka terih 
vrstah je naselitev bila neuspešna, druge 
pa se tu uspešno razmnožujejo še danes. Po 
naselitvi ene od salmonidnih vrst rib v Črno 
jezero je domnevno izumrla podvrsta planin-
skega pupka, ki je bila opisana in znana le iz 
tega jezera. Za katero vrsto rib je šlo in kdaj 
so jo naselili, ni jasno, danes pa je v Črnem 
jezeru prisoten pisanec, ki so ga naselili leta 
�996. Če bi ribe iz visokogorskih jezer izlovi-
li, bi se vanje lahko morda ponovno naselile 
dvoživke, predvsem pupki, ki za mrestišča 
raje izbirajo vode brez rib. Preprečevanje 
nadaljnih na selitev rib v visoko gorska jezera 
in mlake bi izboljšalo stanje vodnih bivališč 
za dvoživke v Triglavskem narodnem parku.

Pisanec (Phoxinus phoxinus).

Dvojno jezero.

Ena od mlak na Planini Klek septembra leta 
2005...

… in maja 2007.

Jezero Kreda v dolini reke Radovne...

...in cesta, čez katero se vsako pom-
lad množično selijo dvoživke.
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Ali ste vedeli, ...

da dvoživke živijo na vseh celinah razen Antarktike?

da nekatere dvoživke lahko preživijo pri temperaturah nekaj stopinj pod ničlo, saj 
imajo med prezimovanjem v krvi povišano koncentracijo glikogena, ki deluje kot 
antifriz?

da krastača v eni noči poje tudi več kot 200 žuželk in je lahko na vrtu bolj učinkovita 
kot pesticidi?

da, za razliko od plazilcev, dvoživke po levitvi ostanek svoje kože pojedo?

da največje žabe na svetu zrastejo do �0 cm dolžine in � kg teže, najmanjše pa ne 
dosežejo niti � cm dolžine in tehtajo manj kot kocka sladkorja?

da so še v prvi polovici prejšnjega stoletja za preizkus nosečnosti uporabljali žabo 
afriško krempljičarko? Ta je odložila jajca v 24 urah, če so ji pod kožo vbrizgali urin 
nosečnice.

da so oprijemalne blazinice na nogah drevesnih žab dale navdih za novi super lepilni 
trak z vzorčasto strukturo, ki ga lahko uporabimo večkrat zapored?

•

•

•

•

•

•

•

Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije
Atlas of the bats (Chiroptera) of Slovenia

Uredili / Edited by

Primoæ Presetnik, Klemen Koselj & Maja Zagmajster

ATLAS FAUNAE ET FLORAE SLOVENIAE 2Atlas predstavlja trenutno poznavanje razøirjenosti netopirjev v Sloveniji, kljuœno za njegov nastanek pa je bilo obseæno
terensko delo ob nenadomestljivem sodelovanju mnogih raziskovalcev. Priœakujemo, da bo priœujoœe delo spodbudilo
nadaljnje raziskave in si æelimo, da bi predstavljeni podatki prispevali k uœinkovitejøemu varstvu netopirjev in njihovih
habitatov.

The Atlas, which was made possible largely due to the extensive fieldwork and indispensable cooperation by numer-
ous researchers, presents the current knowledge of bat distribution in Slovenia. We expect that the work will instigate
further research and sincerely hope that the presented facts will contribute to a more effective conservation of bats
and their habitats.

Uredniki se z raziskovanjem netopirjev ukvarjajo od leta 1996. Vsi so leta 2002 diplomirali s temami s
podroœja ekologije oz. morfologije netopirjev na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete Univerze v Ljubljani
pri prof. dr. Borisu Kryøtufku ali doc. dr. Petru Trontlju. Leta 1998 so bili med ustanovitelji Sekcije za prouœe-
vanje in varstvo netopirjev pri Druøtvu øtudentov biologije, ki je leta 2001 prerasla v samostojno druøtvo. Vsi
trije so podiplomski øtudentje, zaposleni na Centru za kartografijo favne in flore, Oddelku za æivalsko fiziologijo
Zooloøkega inøtituta Univerze v Tübingenu in na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete v Ljubljani. 

The Atlas’s editors have been engaged in bat research since 1996. They all graduated in 2002 from the sphere
of ecology and morphology of bats at Department of Biology at the Biotechnical Faculty, Ljubljana University,
under the tutelage of Prof Dr Boris Kryøtufek and Asst Prof Dr Peter Trontelj. In 1998, they were among the
founders of the Section for Bat Research and Conservation (within the Biology Students Association), which in
2001 became an independent association. All three are postgraduate students, currently employed at the
Centre for the Cartography of Fauna and Flora, Department of Animal Physiology at the Zoological Institute,
Tübingen University and Department of Biology of the Biotechnical Faculty in Ljubljana, respectively.

v sodelovanju s Slovenskim druøtvom za prouœevanje in varstvo netopirjev /
in cooperation with SDPVN – Slovenian Association for Bat Research and Conservation

Center za kartografijo favne in flore / Centre for the Cartography of Fauna and Flora
2005
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