Urhi so brezrepe dvoživke, ki jih uvrščamo v družino
urhov (Bombinatoridae). V Sloveniji živita dve vrsti:
nižinski (Bombina bombina) (slika 1) in hribski urh
(Bombina variegata) (slika 2). Nižinski urh naseljuje
severovzhodno Slovenijo, Jovse in Krakovski gozd,
povsod tam pa se uspešno križa s hribskim urhom, ki
ga najdemo po vsej Sloveniji. Tudi drugod po Evropi,
kjer se areala obeh vrst stikata, se pojavlja hibridni
pas.

Odraslim nižinskim urhom so všeč tople in sončne
lege – gozdni robovi, travniki, pašniki, polja in
poplavne ravnice do 300 m nadmorske višine.
Razmnožujejo se v večjih trajnih in stoječih vodah,
kot so mrtvice, gramoznice in ribniki z veliko
podvodne vegetacije.
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POPISNI LIST
Popisni list izpolni z velikimi tiskanimi črkami.
Najbližji kraj je najbližje strnjeno naselje. S
točnim opisom najdišča natančno opiši, kje se
najdišče nahaja glede na trajne orientirje. Pri
opisu habitata obkroži eno ali več možnosti. Če
nobena od naštetih možnosti ne ustreza, obkroži
»drugo« in napiši svoj opis. Vpiši število osebkov,
ki si jih opazil-a. Pod opombe lahko napišeš
vrsto in spol osebka, če je osebek mrtev, če je bil
fotografiran, prisotnost drugih vrst dvoživk in če
poznaš tudi lokalno ime za urha.

Oba urha imata podobno hrbtno stran, ki je rjave,
sive ali olivne barve, posuta z drobnimi žleznimi
bradavicami. Te se končajo s trnčkom in so pri
hribskem urhu bolj izrazite, zato je na otip bolj hrapav
(slika 2).
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Datum:
Najbližji kraj:
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Točen opis najdišča:
Opis habitata (primerno obkroži):

Odrasli urhi zrastejo do 5 cm, spolno zrelost
pa dosežejo pri dveh letih. Samci imajo
na podlakteh in prvih treh prstih rjave ali
črne žlezne odebelitve (slika 5), ki jim med
odlaganjem mresta pomagajo, da se
bolje oprimejo samice okrog ledij
(naslovnica)

Odrasli hribski urhi se zadržujejo v svetlih gozdovih,
ob potočkih, na močvirnih travnikih do 2100 m nad
morjem. Razmnožujejo se v plitvih občasnih vodah ali
vodah z velikim nihanjem vodostaja, npr. v mlakah,
kolesnicah in jarkih.
Obdobje razmnoževanja traja od aprila do julija ali
avgusta. Samci lebdijo na vodni gladini in privabljajo
samice z oglašanjem: uuu – uuu – uuu. Nižinski urh
ima notranje zvočne mehurje, zato se oglaša glasneje
od hribskega.

Spodnja stran je pri nižinskem urhu črno-oranžna
(slika 3), pri hribskem pa črno-rumena (slika 4).
Oranžne lise nižinskega urha so majhne in med
seboj ločene, rumene lise hribskega urha pa velike in
povezane. Nižinski urh ima na črni podlagi tudi bele
pike.
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Urhi se branijo s strupenim kožnim izločkom. V
nevarnosti svojo strupenost naznanijo tako, da
sprednji in zadnji del telesa ter okončine zvijejo
navzgor in tako pokažejo živo obarvano spodnjo
stran (slika 6). Kožni izloček za ljudi ni nevaren, ne
sme pa priti v stik z očmi in sluznico.
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Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran

KAJ LAHKO NAREDIM JAZ?
Pomagaj nam in skupaj bomo pomagali dvoživkam.
Razišči okolico doma, svoje izsledke pa nam pošlji
na priloženem popisnem listu po pošti, ali pa nam
podatke iz popisnega lista pošlji na elektronski naslov
info@ckff.si. Še veliko več o urhih lahko izveš na
spletni strani http://www.ckff/projekti/interreg/urhi.
Na istem spletnem naslovu bodo predstavljeni tudi
rezultati.

Spodaj vpiši svoje osebne podatke.

DVOŽIVKE V NAŠI BLIŽINI

URHI

INFO TOČKA

Ime in Priimek:
DVOŽIVKE NA NAŠEM DVORIŠČU

Naslov:

Varstvo narave ne more biti uspešno brez podpore ali
celo pobude lokalnega prebivalstva in prostovoljcev.
Delo strokovnjakov je le majhen del zapletene
sestavljanke, zato so trajne rešitve pri varovanju
dvoživk in njihovega življenjskega okolja mogoče
le z ozaveščanjem in izobraževanjem javnosti.
Nepogrešljivo je delo prostovoljcev, ki s svojim
trudom dajejo zgled in obenem varujejo dvoživke.

Telefon:
E-mail:
OŠ:

odreži po črti

Razred:

Nižinski in hribski urh spadata med evropsko
ogrožene vrste, za katere so določena posebna
ohranitvena območja Natura 2000. Ogroža ju
zasipavanje vodnih teles, izsuševanje močvirij ter
regulacija potokov in rek. Poznavanje razširjenosti
obeh vrst omogoča boljše varovanje in je nujna osnova
za nadaljnje raziskovalno delo.

www.ckff.si/interreg/
info@ckff.si
02/ 629 51 50
www.herpetolosko-drustvo.si
info@herpetolosko-drustvo.si
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