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POVZETEK
V diplomski nalogi sem preučeval razširjenost mirmekofilnega metulja sviščevega
mravljiščarja (Maculinea alcon) v Sloveniji, njegovo ogroženost in načine s katerimi bi
ogroženost zmanjšali. M. alcon, kot tudi vse vrste metuljev iz rodu Maculinea, ima zelo
kompleksen življenjski krog v katerem je odvisen od specifične hranilne rastline in specifične
vrste gostiteljske mravlje. Če katerega od teh dveh virov hrane na območju kjer živi ni, bo
vrsta tam izumrla. Razlog za odsotnost gostiteljskih rastlin, deloma pa tudi mravelj, je
najpogosteje povezan z negativnimi človeškimi vplivi na njihov življenjski prostor. Zaradi
spremembe v kmetijski rabi (opuščanje, intenzifikacija), je v nekaterih evropskih državah
vrsta izumrla, v drugih pa je ogrožena. V Sloveniji ga uvrščamo na seznam zavarovanih vrst
ter na Rdeči seznam, kjer ima oznako E ( prizadeta vrsta). Raziskavo razširjenosti M. alcon
smo izvedeli v treh časovnih obdobjih ( <1950, 1950-1999,>1999) s pomočjo metod celotne
in dejanske razširjenosti. Rezultati teh metod so presenetljivi, saj nakazujejo veliko
povečanje razširjenosti vrste v Sloveniji. To je v nasprotju s terenskimi raziskavami o M.
alcon, ki kažejo, da se njegova ogroženost v Evropi povečuje. Razlog za nasprotujoče si
rezultate je gotovo neenakomerno vzorčenje, saj so bile sistematske raziskave razširjenosti
te vrste pri nas opravljene šele po letu 1999. Ogroženost M. alcon bi lahko zmanjšali s
kasnejšo košnjo (v septembru), ko so gosenice že varno v mravljiščih ali z zakonsko omejitvijo
uporabe pesticidov in gnojil. M. alcon je zelo pomembna vrsta metulja, saj je dober
bioindikator za ohranjene travniške habitate, kjer živijo tudi druge ogrožene živalske in
rastlinske vrste, zato je vredno, da se potrudimo za njeno preživetje.
Klučne besede: Lepidoptera, Maculinea, Phengaris, M. alcon, mirmekofilija, razširjenost,
ogroženost, naravovarstvo

ABSTRACT
TITLE: Biology and endangerment of Alcon Blue (Lepidoptera:
Lycaenidae) in Slovenia
In my thesis I have studied the distribution of the myrmecophilous butterfly Alcon Blue
(Maculinea alcon) in Slovenia, its endangerment and means of reducing its endangerment.
M. alcon has a very complex life cycle, in which it is dependent on the specific host-plant and
the specific species of host-ant. If any of the two hosts disappear from its habitat, the
species will become extinct. The reason for the loss of the host-plants and partly for the
absence of the host-ant, is usually connected to the negative human impact. In some
European countries extinction or endangerment of M. alcon has risen due to changes in
farming practices (abandoning, intensification). In Slovenia it is classified as a protected
species and it is listed on the Slovenian Red list as endangered (E). I have compared the
distribution in three different time periods (<1950, 1950-1999, >1999), using the extent of
occurrence and area of occupancy approach. Results were surprising, indicating the increase
of distribution of M. alcon in Slovenia. In contradiction, the field studies of M. alcon indicate
increasing endangerment in whole Europe. The reason for the mismatching results is most
certainly uneven sampling as the systematic surveys of species distribution in Slovenia were
carried out only after the year 1999. The endangerment of M. alcon could be reduced with
postponed mowing (in September), when the caterpillars are already safely in the anthills.
M. alcon is a very interesting indicator species that strongly contributes to ecological stability
in habitats where other threatened plant or animal species co-occur and I believe that is a
good enough reason to make an effort to maintain its existence.
Key words: Lepidoptera, Maculinea, M. alcon, Phengaris, myrmecophily, distribution,
endangerment, nature conservation
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1.UVOD
Vrste metuljev iz rodu mravljiščarjev (Maculinea) imajo zelo kompleksen življenjski cikel.
Tekom razvoja, od jajčeca pa vse do odraslega osebka, potrebujejo specifično vrsto
gostiteljskih hranilnih rastlin in gostiteljsko vrsto mravelj, ki jih bo hranila in podpirala v
njihovih zadnjih larvalnih stadijih pred preobrazbo v odrasli osebek. Da je vse to postalo
mogoče, je morala vrsta v evoluciji preiti skozi veliko fizioloških, morfoloških in vedenjskih
sprememb, ki ji sedaj omogočajo uspešno vtihotapljanje v mravljišče gostiteljske mravlje in
preživetje znotraj tega mravljišča (Sala s sod., 2014). Ta kompleksen življenjski cikel močno
vpliva na ogroženost metuljev rodu Maculinea, saj od njih zahteva, da potrebujejo na
določenem območju specifično vrsto hranilne gostiteljske rastline ter v bližini slednje še
specifično vrsto gostiteljske mravlje, za uspešno razmnoževanje. To jim omeji zmožnost
uspešnega razmnoževanja. Poleg tega tudi ljudje močno vplivamo na uspešno razmnoževanje
vrst metuljev iz rodu Maculinea, s krčenjem njihovih habitatov. Zato so te vrste iz leta v leto
bolj ogrožene po celi Evropi in Aziji. S takim nadaljevanjem marsikateri od teh vrst grozi
izumrtje. Za ustavitev tega trenda so potrebne spremembe, kot so: zamik košnje v september,
zakonska omejitev uporabe gnojil in pesticidov, zaustavitev fragmentacije njihovega
življenjskega prostora ter redna košnja travnikov, ki bi preprečila zaraščanje le teh. Veliko
evropskih držav te spremembe že uvaja.
Namen diplomske naloge je predstaviti sviščevega mravljiščarja M. alcon, ugotoviti
spremembe v razširjenosti M. alcon v Sloveniji, rezultate obrazložiti, poiskati razloge za
ogroženost M. alcon v Sloveniji in Evropi ter predstaviti nekaj načinov, ki bi pomagali pri
ohranjanju te ogrožene vrste.
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2.SVIŠČEV MRAVLJIŠČAR (MACULINEA ALCON) TEORETIČNA
IZHODIŠČA
2.1 KLASIFIKACIJA SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA
Celotna klasifikacija, od kraljestva do vrste sviščevega mravljiščarja (Maculinea alcon), je
predstavljena v Tabeli 1 spodaj.
Omeniti je potrebno še problem s klasifikacijo rodu, predvsem v novejših zapisih, kjer
Maculinea ni priznan kot samostojen rod, saj ga filogenetske raziskave uvrščajo znotraj rodu
Phengaris (Ugelvig, s sod, 2011). Rod Maculinea je tako parafiletski, skupaj z rodom Phengaris
pa je najbolj soroden rodu Caerulea (Ugelvig, s sod, 2011).
Tabela 1 Uvrstitev sviščevega mravljiščaraja (Maculinea alcon) v sistem
Kingdom
(kraljestvo)

Phylum (deblo)
Classis (razred)
Subclassis
(podrazred)
Order (red)
Superfamiliy
(naddružina)
Family (družina)
Genus (rod)
Species (vrsta)

ANIMALIA ( živali)
Eumetazoa (pravi mnogoceličarji)
Bilateria (bilateralno
simetrične živali)
Protostomia
Arthropoda (členonožci)
Hexapoda (žuželke)
INSECTA (žuželke)
LEPIDOPTERA (metulji)
PAPILIONOIDEA
LYCAENIDAE
MACULINEA (modrini)
MACULINEA ALCON (sviščev mravljinčar)

(Myers, idr., 2015)
Rod Maculinea je izvorno azijski, vanj pa poleg sviščevega mravljiščarja uvrščamo še pet drugih
vrst: M. nausithous, M. cyanecula, M. teleius, M. arinoides in M. arion. Med seboj se
razlikujejo predvsem v vrsti gostiteljske mravlje in po vrsti rastline, na katere odrasli osebki
odlagajo jajčeca. Ličinke, ki pridejo iz jajčec, se nato hranijo s to vrsto rastline, kasneje pa jih
posvojijo mravlje rodu Myrmica. Vse evropske vrste so bile zelo podrobno raziskane, saj zelo
pogosto pritegnejo biologe iz različnih področij, zaradi njihovega zanimivega življenjskega
kroga in ogroženosti (Mihoci s sod., 2007). Tu se srečamo tudi s problematiko M. alcon in M.
rebeli, ki so ju obravnavali kot ločeni vrsti, nedavne molekularne raziskave pa so pokazale, da
gre za dve ekološki obliki iste vrste. Nekateri avtorji jih obravnavajo kot ločeni podvrsti, od
katerih se ena prehranjuje z močvirskim sviščem (Gentiana pneumonanthe), druga pa z
navzkrižnolistim sviščem (G.cruciata) (Mihoci s sod., 2007). Sedaj velja, da je M.rebeli le
toploljubni ekotip M. alcon, zato ju bom od sedaj naprej navajal kot f. (forma) alcon in f. rebeli.
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Vrsto Maculena alcon so, še pred odkritjem f. rebeli, delili na M. alcon H (hygrophilous) in M.
alcon X (xerophilous). M alcon H naj bi bila prilagojena bolj na vlažne habitate, M. alcon X pa
bolj na suhe. To delitev je kasneje nadomestila delitev na M. alcon in M. rebeli, kot dve ločeni
vrsti (Tartally s sod, 2014).
Na Madžarskem M. alcon xerophilous niso enačili s takratno M. rebeli, saj so trdili, da sta ti dve
vrsti ločeni pri čemer naj bi M. alcon xerophilous naseljevala tudi nižinske predele, ki jih M.
rebeli ne, poleg tega naj bi imeli tudi različne gostiteljske rastline. V zadnjem času prevladuje
mnenje, da so kljub vsem razlikam v habitatu, vrstah gostiteljskih rastlin in vrstah gostiteljskih
mravelj, opisane podvrste in forme M. alcon med seboj ne ločujejo dovolj izrazito, da bi jih
razdelili na več vrst (Kudrina in Fric, 2013).

2.2 RAZVOJNI KROG RODU MRAVLJIŠČARJEV

Slika 1 Razvojni krog rodu mravljiščarjev

Vse vrste imajo le po eno generacijo na leto in navadno živijo v zaprtih populacijah. So dober
primer obligatnih socialnih parazitov, saj se gosenice v prvih treh stadijih razvoja hranijo
predvsem z gostiteljskimi rastlinami. Ko se v četrtem stadiju prenehajo hraniti z gostiteljsko
rastlino, padejo iz nje, kjer jih, zaradi kemijskih in akustičnih signalov ter oponašanja ličink
mravelj, najdejo delavke gostiteljskih mravelj. Te jih nato odnesejo v svoje mravljišče, kjer
živijo kot socialni paraziti in v času 10-23 mesecev pridobijo kar 98% svoje odrasle biomase.
Biomaso pridobijo s pomočjo hranilnih snovi iz mravljiščne kolonije, kjer se bodisi hranijo z
ličinkami mravelj bodisi jih hranijo delavke mravelj podobno kot svoje ličinke (Thomas in
Elmes, 2001).
Pred razvojem v odrasli osebek se zabubijo. Ko se izležejo iz bube, nastopi eden od kritičnih
trenutkov njihovega razvojnega cikla, saj v tistem trenutku kemijska kamuflaža, ki jih je
varovala pred mravljami, popusti. Tedaj jih začnejo mravlje dojemati kot vsiljivce v mravljišču.
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Nekatere vrste se pred napadalnimi mravljami branijo s pomočjo gostega ovoja dlakastih
luskic, ki ostanejo v čeljustih napadalnih mravelj. Ko jim uspe priti iz mravljišča, se vzpnejo na
najbližjo rastlino, kjer so, dokler prvič ne vzletijo, bolj varni pred gostiteljskimi mravljami
(Verovnik, 2002).
Iz tega je razvidno, da so metulji iz rodu Maculineja, predvsem v larvalnih stadijih, povsem
odvisni od pomoči gostiteljskih mravelj in njihove prisotnosti poleg hranilnih rastlin. Zato je
pomembno, da omenimo mirmekofilijo. Mirmekofilija je izraz, ki ga uporabimo ko opisujemo
pozitivno medvrstno interakcijo med mravljami in drugimi organizmi, kot so: rastline, ostali
členonožci ali glive. V našem primeru pride do pojava mirmekofilije med mravljami in
gosenicami (Fidler in Saam , 1995).
Strokovnjaki so mnenja, da so gosenice rodu Maculinea skozi koevolucijo prešle v mravljišča,
ki so najverjetneje na začetku služila le kot varna mesta, kjer so se gosenice lahko brez
nezaželenih dražljajev iz okolja zabubile. S časom je rod Maculinea postal odvisen od mravelj
(Verovnik, 2002).
Vse vrste mravelj niso primerni gostitelji za vrste rodu Maculinea, saj le določene reagirajo na
kemične in akustične signale gosenic vrst Maculinea. V Evropi poznamo le en rod mravelj, ki
je primeren gostitelj za vrste rodu Maculinea, to je rod Myrmica. Vendar tudi vse vrste rodu
Myrmica niso primerni gostitelji za vse vrste rodu Maculinea. Maculinea alcon ima lahko kar
2 različni vrsti gostiteljev iz rodu Myrmica in pri tem ni edina, saj ima večina vrst iz rodu
Maculinea več različnih vrst gostiteljev iz rodu Myrmica. Vendar pa so z raziskavami ugotovili,
da je večina vrst Maculinea vzrejenih najhitreje in najbolje pri eni specifični vrsti mravelj, kar
pa ne zavrača tega, da je možna vzreja tudi v kakšni od drugih možnih gostiteljev, le pove, da
je v enem od teh dveh ali treh možnih gostiteljev vzreja boljša in hitrejša (Als s sod., 2002).
Podobno je pri izbiri gostiteljskih rastlin. Najpogosteje izbrani rod gostiteljskih rastlin je rod
Gentiana ali rod sviščev (Mihoci s sod, 2007). Vendar je poleg tega rodu v uporabi pogosto
tudi rod Gentianella (Tartally s sod., 2014). V tabeli 2 so natančno navedene vrste gostiteljskih
rastlin za f. alcon in f. rebeli. Strokovnjaki trdijo, da je pri vrstah Maculinea v uporabi širok
spekter gostiteljskih vrst rastlin iz teh dveh rodov, vendar te vrste gostiteljskih rastlin niso
fiksne za vsako od vrst rodu Maculinea. Res je, da nekatere vrste gostiteljskih rastlin pri
določenih vrstah Maculinea prevladujejo, vendar to še ne pomeni, da ni možna uporaba tudi
drugih vrst (Steiner s sod.,2006).
Gosenice mravljiščarjev s pomočjo kemičnih signalov, nutrientov ter fizičnih kontaktov
komunicirajo z mravljami iz rodu Myrmica. Pri čemer jih preslepijo, tako da imajo od njih korist
, mravlje pa ne dobijo v zameno nič. Taki zvezi pravimo parazitizem. V našem primeru je parazit
gosenica metulja z rodu Maculinea. Nekaj študij kaže na to, da imajo vrste rodu Maculinea od
svojih gostiteljev dve koristi: njihove vire hrane in zaščito. Rod Maculinea spada med parazite,
ki morajo biti močno specializirani, da lahko vstopijo v kolonijo rodu mravelj Myrmica. To je za
njih ključnega pomena, saj v koloniji gostiteljskih mravelj pridobijo kar 98% svoje končne teže
(Als s sod., 2002).
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To težo pridobijo na dva načina (Sala s sod., 2014):
-

kot predatorji, ki jejo mravlje leglo (sem spadata M. teleius in M. arion)
kot kukavice, ki jih gostitelji pitajo kot svoje leglo, pri čemer je za oskrbo ene ličinke
potrebnih kar 50 gostiteljskih mravelj (sem uvrščamo M. alcon)
za vrsto M. nausithous še ne vedo natančno katero vrsto parazitizma uporablja, možno
je, da uporablja obe obliki

Kukavičje vrste so se verjetno razvile iz predatorskih prednikov pred približno 5 milijoni let, kar
je razlog za tako raznolikost v načinu parazitizma v rodu Maculinea (Mihoci s sod., 2007).

Vrsta M. alcon pa je tudi gostitelj parazitom Ichneumon eumerus ter Ichneumon balteatus
(Timus s sod., 2013). Te vrste najezdnikov so prešle ekstremne vedenjske, morfološke in
fiziološke adaptacije, ki jim omogočajo lociranje mravljišč z M. alcon, odlaganje jajčec v
gosenice v mravljišču ter prehajanje v in iz mravljišča brez večjih poškodb. Odrasli najezdniki
se pojavijo v poznem poletju, ko se gosenice M. alcon hranijo z gostiteljskimi rastlinami ali pa
so že bile posvojene s strani Myrmica mravelj. Samice najezdnikov sistematično iščejo po tleh
vonje mravelj rodu Myrmica, ki jih pripeljejo do mravljišča. Nato v mravljišče vstavijo glavo, da
se lahko prepričajo, če se v mravljišču nahajajo gosenice M. alcon. V mravljišča s prisotnimi
gosenicami M. alcon vstopijo in odložijo jajčece v največjo, s čimer omogočijo svojemu
potomstvu največje možnosti za preživetje. Te gosenice, ki imajo v sebi jajčeca, se razvijajo
enako kot tiste, ki jih nimajo, le da se iz njih čez 9-10 mesecev razvije najezdnik in ne metulj.
Da najezdnik lahko mirno vstopi v mravljišče in iz njega, ne da bi ga pri tem mravlje ovirale,
mu omogočajo posebni feromoni (allomoni), ki povzročijo, da se delavci Myrmice začnejo
napadati med seboj (Hochberg s sod., 1996).

2.3 PRIMERJAVA
MRAVLJIŠČARJA

DVEH

EKOLOŠKIH

EKOTIPOV

SVIŠČEVEGA

Obe podvrsti sta obligatna mravljiščna parazita brez očitnih morfoloških in genetskih razlik. Da
sta f. alcon ter f. rebeli ista vrsta, je bilo ugotovljeno v nedavnih genetskih raziskavah, delimo
ju le zaradi različnih ekoloških niš (Steiner s sod., 2006). Ekološki niši se razlikujeta predvsem
zaradi tega, ker gostiteljske rastline (iz rodu Gentiana ter Gentianella) f. rebeli rastejo na višjih
nadmorskih višinah, navadno na travnikih z apnenčasto podlago, gostiteljske rastline (tudi iz
rodu Gentiana ter Gentianella) f. alcon pa rastejo bolj na nižjih nadmorskih višinah, navadno
na močvirnatih travnikih. Poleg gostiteljskih rastlin ju ločimo tudi po vrsti gostiteljskih mravelj
iz rodu Myrmica (Tabela 2).
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Tabela 2 Primerjava gostiteljskih rastlin in mravelj pri ekoloških oblikah sviščevega
mravljiščarja (f. rebeli in f. alcon)
Gostiteljske vrste:
f. alcon

f. rebeli

mravelj
iz
rodu
Myrmica
-M.scabrinodis (jug
Evrope)
-M.ruginodis (srednja
Evropa)
-M.rubra
(severna
Evropa)
-M.schencki
-M.ruginodis
-M.scabrinodis

Rastlin
iz
rodu Restlin iz rodu
Gentiana
Gentianella
-G.pneunomanthe
-G. germanica
-G.asclepidae
-G. cruciata

-G. cruciata
-G. lutea

-G. germanica,
-G. rheatica
-G. campersis

Oba ekotipa (formi) se lahko razvijeta v katerem koli od naštetih možnih gostiteljev, pogostost
gostiteljev pa je odvisna od lokacije populacije vrste. Pri rastlinah je najpogostejši gostitelj za
f. alcon G. pneunomanthe, za f. rebeli pa G. cruciata (Als s sod., 2002).
Razlika se pojavi ne le pri vrsti gostiteljske rastline ampak tudi pri odlaganju jajčec na njo. F.
alcon odlaga jajčeca na čaše in stebla G. pneunomanthe, f. rebeli pa na liste G. cruciata.
Razlike lahko opazimo tudi v obdobjih letenja. F. rebeli leta od sredine junija do sredine julija,
f. alcon pa od sredine julija do konca avgusta.
Kljub vsem tem razlikam raziskave niso odkrile nikakršnih fizioloških razlik med podvrstama,
tudi ko so pregledovali ultra strukturo jajčec ter kutikulo ličink v simpatičnih populacijah. Tudi
molekularne raziskave kažejo, da se podvrsti ne razlikujeta in da bi morali M. rebeli uvrstiti
znotraj M. alcon (Czekes s sod., 2014).

2.4 OGROŽENOST VRST IZ RODU MRAVLJIŠČARJEV
V Evropi so prisotne štiri vrste Maculinea in vse vključno s formama M. alcon (f. alcon in f.
rebeli-v naravovarstvu ti dve formi še vedno obravnavajo kot ločeni vrsti, zato sta v vseh
obravnavanih naravovarstvenih knjigah ti podvrsti zapisani kot M. rebeli in M. alcon) uvrščamo
v evropsko rdečo knjigo metuljev. M.arion je v EN-SPEC 3 kategoriji, M.alcon (mišljeno torej
kot f.alcon), M. nausithous in M. teleius v VU-SPEC 3 kategoriji in M. rebeli (mišljena torej kot
f. rebeli) v VU-SPEC 1 kategoriji. Vse štiri najdemo tudi na rdečem seznamu metuljev na
Hrvaškem. Število vseh vrst, še posebej število f. alcon, je v zadnjih letih strmo padlo, zato v
mnogih državah potekajo projekti zaščite, ohranjanja in ponovne naselitve (Mihoci s sod.,
2007).
Po raziskavah (van Swaay s sod., 1999) so se populacije rodu Maculinea v zadnjih 25 letih v
Evropi znižale za kar 20-50%, ponekod pa so že izumrle.
V Sloveniji je opazno zmanjševanje števila populacij, kar je predvsem rezultat krčenja njihovih
naravnih habitatov. Ostali so le še manjši koščki ustreznih habitatov, ki pa so zelo občutljivi na
kakršne koli neugodne spremembe iz okolja. Pozitivna stvar v Sloveniji je, da je kmetijstvo
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pretežno ekstenzivno, kar omogoča preživetje večjih populacij rodu Maculinea (primer
območje Goričkega, Radensko polje, Bloke, Volčeki pri Celju in zahodni del Ljubljanskega
barja). Zaradi ogroženosti so vse znane vrste rodu Maculinea na svetovnem rdečem seznamu
ogroženih vrst, kako jih moramo zaščititi in kako moramo zaščititi njihove habitate pa določa
Bernska konvencija. Slovenija se je sicer zavezala k varovanju vrste rodu Maculinea (Verovnik,
2002) in ima za to tudi že ustrezno zakonodajo, vendar slednje nihče ne upošteva.
Dodaten zaplet glede statusa pa je prineslo združevanje nekdaj ločenih vrst M. alcon (f. alcon
in f. rebeli). Od teh form je v Sloveniji f. alcon bolj ogrožen, saj je v zadnjih dveh desetletjih
izginil iz večjega dela območja, kjer je bil nedavno razširjen. Menijo, da je vrsta že izumrla na
Štajerskem, Koroškem in večjem delu Gorenjske, kjer vztraja le še na posameznih izoliranih
lokacijah. F. rebeli je tudi postal bolj redek, vendar ne tako močno kot f. alcon. Izolirane
populacije f. rebeli so ogrožene zaradi zaraščanja le v osrednji Sloveniji (Verovnik s sod., 2012).
V Sloveniji ga uvrščamo v rdeči seznam ogroženih vrst, kjer je f.alcon označen z oznako E
(prizadeta), f. rebeli pa z oznako V (ranljiva) vrsta. (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst v rdeči seznam, 2010). Prav tako je f. alcon uvrščen v seznam zavarovanih vrst
Slovenije ( Seznam zavarovanih vrst Slovenije, 2015). F. alcon je tudi v evropskem rdečem
seznamu metuljev, kjer je uvrščen v kategorijo LC (least concern), v Evropski uniji pa v
kategorijo NT (near threatened) (Van Swaay, 2010).
M. alcon spada v Sloveniji in Evropi med ogrožene vrste metuljev. Eden od poglavitnih razlogov
za njegovo ogroženost je krčenje in uničevanje njegovega naravnega habitata, predvsem z
izsuševanjem, kopanjem jarkov, pridobivanjem novih kmetijskih zemljišč in gradnjo. Krčenje
njihovih naravnih habitatov povzroči, da iz velikega habitata kjer se nahaja ena večja
populacija M. alcon, dobimo več manjših habitatov z manjšimi populacijami M. alcon. Te
populacije so veliko bolj izpostavljene zunanjim dejavnikom, kot so naravne katastrofe ali
dejavnost človeka npr. košnja. Posledično izumrejo veliko hitreje kot ena večja populacija.
Težava se pojavi tudi v primeru, da populacija na nekem področju izumre, saj je verjetnost za
ponovno naselitev M. alcon na to področje zelo majhna, ker so odrasli metulji M. alcon zelo
vezani na svoj habitat. Ker je v Sloveniji zelo veliko takih manjših populacij, lahko v prihodnosti
pričakujemo še dodatno zmanjšanje števila M. alcon. Razlog za ogroženost M. alcon v Sloveniji
(predvsem v osrednji Sloveniji), pa je tudi uporaba pesticidov, katere pogosto uporabljajo
večje kmetije (vse pogosteje tudi manjše) in vinogradniki. Ogroža jih tudi intenzivno pašništvo
in nitrifikacija tal z naravnimi in umetnim gnojili, katera prav tako uporabljajo že skoraj vse
kmetije. Nitrifikacija jih ogroža predvsem za to, ker pospešuje rast enokaličnic in s tem
zmanjšuje konkurenčnost sviščev (Verovnik, 2002). Ogroža jih tudi izsuševanje zemljišč za
kmetijsko rabo in uničevanje ruše s težko mehanizacijo (Verovnik s sod., 2012).

7

2.4.1 VARSTVO MRAVLJIŠČARJEV
Ukrepi, s katerimi bi zmanjšali ogroženost M. alcon, so dokaj preprosti. V Sloveniji in Evropi je
potrebno zakonsko zaščititi območja z večjimi populacijami M. alcon, s čimer bi ustavili
fragmentiranje večjih populacij v manjše. Zakonsko bi morali tudi omejiti uporabo pesticidov
in gnojil. Najpreprostejši ukrep, ki bi ga lahko storili kmetje je, da bi v septembru zamaknili
košnjo na drugo polovico meseca, s čimer bi omogočili razvoj prvih stadijev M. alcon na
cvetovih hranilnih rastlin in jim tako omogočili uspešno razmnoževanje (Verovnik, 2002). V
Atlasu dnevnih metuljev (Verovnik s sod., 2012) je zapisanih nekaj varstvenih smernic za
ohranjanje travniških in močvirskih vrst metuljev, ki bi pripomogle pri ohranjanju populacije
M. alcon. To so :
-

travnike se ohranja v ekstenzivni rabi, brez gnojenja (z mineralnimi gnojili in gnojevki)
in ne spreminja se vrstne sestave rastlin v travniški ruši
na travnikih ne zasipavamo uleknin in nasipavamo zemljišč
travnikov z zaščitenimi vrstami metuljev se ne spreminja v njive
na travnikih s prisotnim M. alcon se prva košnja premakne v drugo polovico septembra
na mokrih travnikih ne izsušujemo zemljišč
močvirij in barij se ne izsušuje, zasipava, izravnava ali gnoji

Z upoštevanjem teh smernic bi se ogroženost M. alcon najverjetneje močno zmanjšala.
Pomemben ukrep, s katerim bi bolje vedeli kaj se dogaja z našimi ogroženimi vrstami, je
monitoring njihovih populacij in ohranjenosti habitatov (Verovnik s sod., 2012).
Na Nizozemskem so se odločili, da bodo preizkusili štiri različne načine, ki naj bi pozitivno
vplivali na povečanje populacije vrst rodu Maculinea. Za vsak način so porabili enako količino
denarja in nato pregledovali rezultate (Radchuk s sod., 2012).
Preverjali so učinkovitost teh štirih načinov:
-

povečanje habitata
izboljšanje kvalitete habitata
stepping stones ali ustvarjanje novih vmesnih habitatov za ponovno naselitev večjih
habitatov
naselitev gojenih metuljev v naravo

Kot najbolj uspešen način se je izkazalo povečanje habitata, saj se je tu viabilnost populacij
najbolj povečala. Najmanj pa se je viabilnost povečala pri naselitvi gojenih metuljev v naravo.
Za enako ceno bi lahko veliko bolj razširili habitat, kot pa gojenje in naselitev metuljev v naravo
(Radchuk s sod., 2012).
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2.5 EKOLOGIJA MRAVLJIŠČARJEV
Zaradi velikega pomena hranilne rastline in gostiteljske vrste mravelj v življenjskem krogu vrst
rodu Maculinea, je bilo na tem področju opravljenih kar nekaj raziskav. Spodaj opisani
raziskavi bolj podrobno obrazložita odvisnost vrst rodu Maculinea od njenih hranilnih rastlin
in gostiteljskih mravelj.
Raziskava (Kery s sod., 2001), kako velikost populacije hranilnih rastlin vpliva na velikost
populacije rodu Maculinea, je bila narejena na podvrsti f. rebeli in njemu specifičnem gostitelju
G. cruciata . Raziskava je potekala med letoma 1998-1999, v Franciji in Španiji.
Raziskovali so 29 populacij G. cruciata od katerih jih je kar 18 podpiralo M. rebeli. Dobljeni
rezultati so pokazali, da moramo za obstanek f. rebeli ohraniti velike populacije G. cruciata.
Torej je izumrtje f. rebeli na nekem območju v veliki meri odvisno od prisotnosti in velikosti
populacije gostiteljske hranilne rastline G. cruciata. Manjše populacije, ki so brez f. rebeli, so
slednjega najverjetneje izgubile zaradi krčenja in imajo tudi manjšo možnost ponovne
naselitve, saj predstavljajo manjšo tarčo in jih je težje najti kot večja rastišča. Odkrili so tudi,
da lahko iz statističnih podatkov G. cruciata bolje prikažemo številčnost f. rebeli kot iz
podatkov njenega mravljinčnega gostitelja, ter da se proizvodnja semen G. cruciata v
populacijah, v katerih so prisotne f. rebeli, zniža kar za 50%. Ker so f. rebeli prisotne po večini
le v večjih populacijah hranilnih rastlin, to ne predstavlja take nevarnosti za številčnost G.
cruciata, saj rastline v večjih populacijah proizvedejo tudi več semen.
Velike populacije G. cruciata, pa niso pomembne le zaradi ohranitve f. rebeli, ampak tudi
zaradi ohranitve rastlin samih, saj služijo kot »tampon cone« proti neugodnim zunanjim
vplivom. Iz tega je lepo razvidno, da je lahko obstanek neke vrste močno odvisen od druge
vrste.
Napravljena je bila tudi raziskava v kateri je bila preučevana povezanost odlaganja jajčec na
hranilne rastline s prisotnostjo gostiteljskih mravelj. Iz rezultatov je bilo razvidno, da zgodaj v
sezoni samičke metuljev odlagajo jajčeca na gostiteljske rastline poleg ene vrste Myrmica,
pozneje v sezoni, pa na gostiteljske rastline poleg druge vrste Myrmica. Vendar so ugotovili,
da so vsi vzorci, ki se pojavljajo pri odlaganju jajčec na hranilne rastline popolnoma naključni
in nimajo nobene povezave s prisotnostjo gostiteljskih mravelj. Navadno so ti vzorci odlaganja
jajčec povzročeni zaradi variacij v mikrohabitatih, ki določajo sam datum cvetenja teh vrst in
distribucijo gostiteljskih mravelj. Samičke torej odlagajo jajčeca na tiste rastline, ki v tistem
času cvetijo, se pravi zgodaj v sezoni odlagajo jajčeca na rastline, ki cvetijo zgodaj, pozno v
sezoni pa na tiste, ki cvetijo pozno. Torej je odlaganje jajčec zgodaj v sezoni na rastline poleg
določene vrste Myrmica popolno naključje, saj se samičke pri odlaganju ne ozirajo na
prisotnost te vrste Myrmicam, ampak le na to ali rastlina cveti (Thomas in Elmes, 2001).
Vse te ugotovitve, tudi tiste ki niso bile narejene na vseh vrstah Maculinea, lahko pripišemo
na splošno rodu Maculinea (Thomas in Elmes, 2001).
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2.6 LOCIRANJE LIČINK POD HRANILNO RASTLINO IN INFILTRACIJA V
MRAVLJIŠČE GOSTITELJSKE MRAVLJE
Po statističnih podatkih je bilo ugotovljeno, da je možnost lociranja ličink največja, če je
mravljišče gostiteljskih mravelj oddaljeno od hranilne rastline dva metra ali manj. Če je
mravljišče oddaljeno več, se statistična verjetnost posvojitve močno zmanjša. Mravljišča, ki
bodo v radiju dveh metrov od gostiteljske rastline s prisotnimi osebki rodu Maculinea, bodo
imela nižji fitnes (uspešnost razmnoževanja). Razlog za to pa je veliko število parazitov (M.
alcon), ki jim bodo kradli zaloge hrane (f. alcon), katere so bile namenjene njihovemu zarodu
ali pa bodo kar jedli (f. rebeli) njihov zarod. V primeru, da mravljišče nima v radiju dveh metrov
nobene gostiteljske rastline, bo to mravljišče imelo višji fitnes. To sem omenil, ker se včasih
zgodi, da najdejo ličinke M. alcon tudi v takih mravljiščih, ki nimajo nobene gostiteljske rastline
v radiju dveh metrov. To je sicer zelo redek pojav, vendar imajo te ličinke veliko večjo možnost
preživetja, kot ličinke najdene v mravljiščih, ki imajo v bližini gostiteljsko rastlino in so natrpane
s paraziti M. alcon, saj imajo slednja veliko nižji fitnes in nudijo slabše pogoje za preživetje
(Tartally in Varga, 2008).
Raziskovali so tudi prilagodljivost vrst Maculinea na vrsto gostiteljskih mravelj in ugotovili , da
najpogosteje drži, da imajo vrste rodu Maculinea le dva ali tri možne gostitelje. Vendar pa se
v nekaterih primerih pojavijo gosenice Maculinea tudi v mravljiščih Myrmica, ki niso njihovi
osnovni gostitelji. Iz tega lahko sklepamo, da se vrste iz rodu Maculinea ob spremembi pogojev
lahko zelo hitro adaptirajo na drugega gostitelja (Tartally in Varga, 2008).
Ličinke Maculinea padejo iz gostiteljske rastline kjer jih najdejo gostiteljske mravlje in jih nato
odnesejo v svoje mravljišče, kjer se ličinke razvijajo do svojega odraslega stadija. To dosežejo
tako, da z oddajanjem kemijskih in akustičnih signalov preslepijo delavce gostiteljskih mravelj,
da jih odnesejo v svoja mravljišča. Način uporabe se razlikuje med predatorskimi in kukavičjimi
vrstami Maculinea.
Predatorske vrste v obdobju pred posvojitvijo bolj uporabljajo akustične signale, ki so zelo
podobni akustičnim signalom matice gostiteljskih mravelj. Ko delavke zaznajo te signale, jih
posvojijo. V mravljišču predatorske vrste nehajo oddajati te akustične signale in oddajajo
pretežno le kemijske, saj so navadno skrite v kakšnih enosmernih tunelčkih v mravljiščih, od
koder plenijo zarod gostiteljskih mravelj.
Pri kukavičjih vrstah pa je ravno obratno. V fazi, ko še niso posvojene, oddajajo pretežno le
kemijske signale, ko pa jih enkrat posvojijo in so že v mravljišču, začnejo oddajati akustične
signale podobne tistim, ki jih oddaja matica gostiteljskih mravelj. To storijo, ker se na ta način
povzpnejo višje v hierarhiji gostiteljskih mravelj, kar pomeni, da jim bodo delavke prinesle več
hrane.
Odkrili so tudi, da obe vrsti oddajata akustične signale, ki pri mravljah sprožijo kopanje.
Sklepajo, da je namen teh signalov, da jih ob vdoru tunela, v katerem se ličinke Maculinea
nahajajo, gostiteljske mravlje izkopljejo ( Sala s sod., 2014).
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2.7 RAZŠIRJENOST SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA
Oba ekotipa sta lokalno razširjena po celotni Evropi, areal obeh vrst pa sega preko srednje Azije

in vse do zahodne Sibirije. F. alcon je bolj razširjen po nižinskih predelih, f. rebeli pa od
montanskih do subalpinskih predelov z apnenčasto podlago (Rebevšek, 2006). Kot lahko
vidimo na sliki, se vrsta pojavlja v SZ Španiji in Portugalski, preko osrednje in severne Francije,
v Sloveniji, Avstriji, Švici, na J in S Nemčije ter na J Švedske.

Slika 2 Razširjenost sviščevega mravljiščarja v Evropi

V Sloveniji je razširjenost dokaj enakomerna. Najdemo ga od doline Soče na zahodu do
Goričkega na vzhodu. Najdišča lahko najdemo od nižin do višine 1600m (Rebevšek, 2006) .
Večje populacije sviščevega mravljiščarja so bile odkrite na območju Radenskega polja, na
Blokah, zahodnem delu Ljubljanskega barja, vzhodnem delu Goričkega in ob Lahinji v Beli
Krajini (Verovnik, 2002) .
Če pogledamo še z vidika form, se f. alcon pojavlja predvsem v osrednji Sloveniji z glavnimi
centri razširjenosti: kraška polja v Dinaridih, obrobje Ljubljanskega barja in vzhodni del
Goričkega. F. rebeli, ki je bolj razširjen, pa se pojavlja predvsem vzdolž grebenov višjih hribovij
Primorske, v Dinaridih, na obrobju Alp, v Posavju in v Julijskih ter Kamniško-Savinjskih Alpah,
do višine 1500 metrov (Verovnik s sod., 2012).

(Rebevšek, 2006)

Slika 3 Razširjenost sviščevega mravljiščarja v Sloveniji
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3.EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V teoretičnem delu smo ugotovili, da ima M. alcon zelo kompleksen življenjski krog in da je
tekom svojega razvoja, do odraslega osebka, odvisen od prisotnosti zanj specifičnih, hranilnih
rastlin in gostiteljskih vrst mravelj. Če zaradi kakršnih koli dejavnikov, naravnega ali človeškega
izvora, hranilne rastline ali gostiteljske mravlje niso prisotne, se metulj ne bo mogel uspešno
razmnoževati. Dejavniki ogrožanja naravnega izvora so lahko poplave, vremenski pojavi,
dejavniki človeškega izvora pa so lahko onesnaženje tal in podtalnice, prezgodnja košnja,
uničevanje njihovega habitata z gradnjo cest in stanovanj, industrija, izsuševanje, kopanje
jarkov, zaraščanje travnikov in še drugi. Vsi ti našteti dejavniki močno vplivajo na njegovo
ogroženost po svetu in v Sloveniji. Tako je glavni cilj te diplomske naloge, ugotoviti ali se
ogroženost M. alcon v Sloveniji povečuje ali zmanjšuje.

3.2 CILJI
- Iz primerjave podatkov ugotoviti ali se je razširjenost metulja Maculinea alcon v zadnjih
desetletjih v Sloveniji povečala ali zmanjšala;
- s pomočjo strokovnih člankov razložiti, zakaj je v Sloveniji in Evropi sviščev mravljiščar med
najbolj ogroženimi vrstami metuljev;
- s pomočjo raziskave in ugotovitev primerjave razširjenosti v Sloveniji, podati možne
naravovarstvene smernice, ki bi zmanjšale tveganje izumrtja te vrste pri nas.

3.3 HIPOTEZE
- Populacija metulja Maculinea alcon se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih drastično znižala;
- razlog za ogroženost tega metulja je predvsem v njegovi odvisnosti od specifične hranilne
rastline in gostiteljske vrste mravlje;
- njegovo ogroženost bi lahko zmanjšali z vrsti prijaznim upravljanjem njihovih habitatov –
predvsem z zamikom košnje, prepovedjo gnojenja ipd.
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3.4 METODE DELA
Raziskavo o razširjenosti M. alcon v Sloveniji smo opravili s pomočjo pregleda podatkov
opažanj tega metulja na različnih lokacijah v različnih časovnih intervalih. Izbrali smo si tri
obdobja v katerih smo zbrane podatke M. alcon primerjali med seboj z dvema metodama, ki
določata razširjenost. Na ta način smo lahko ugotovili ali se populacija M. alcona skozi čas veča
ali manjša.
Ta tri časovna obdobja so: -1. popisi pred letom 1950
-2. popisi med leti 1950 ter 1999
-3. popisi po letu 1999
Metodi, s katerima smo določali razširjenost tega metulja sta:
1) METODA DEJANSKE RAZŠIRJENOSTI
Pri tej metodi smo šteli kvadrate dimenzije 5x5 km v katerih je bil opažen M. alcon v
posameznem časovnem obdobju (Slike 4., 5. in 6.). Pri tem smo morali upoštevati, da
smo en kvadrat šteli le enkrat, ne glede na to koliko popisov je bilo v temu kvadratu,
ter da smo podatke na meji med dvema kvadratoma, šteli samo k enemu kvadratu
(IUCN 2001).
2) METODA CELOTNE RAZŠIRJENOSTI
Pri tej metodi smo z pomočjo programa Atlas okolja (Atlas okolja, 2013) med seboj
povezali vse zunanje lokacije M. alcon in dobili tako imenovani minimalni konveksni
poligon v katerem ne sme biti ostrih kotov. Torej morajo biti lokacije med seboj
povezane na tak način, da dobimo maksimalno površino območja razširjenosti (IUCN
2001). S tem smo dobili polje ali območje na katerem lahko sklepamo, da je M. alcon
razširjen. Nato smo s pomočjo programa izmerili površino tega območja in primerjali
rezultate med temi tremi časovnimi obdobji.
RAZISKAVA
Da bi lahko odgovorili še na zadnja dva zastavljena cilja, smo poizkušali pridobiti čim
več informacij iz čim več različnih strokovnih člankov. Te informacije smo nato
primerjali med seboj in z njihovo pomočjo prišli do odgovorov na vprašanji: zakaj je
sviščev mravljiščar pri nas tako ogrožen ter kaj bi lahko storili, da bi zmanjšali tveganje
izumrtja te vrste pri nas.
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3.5 REZULTATI
3.5.1 Rezultati metode dejanske razširjenosti
Vir slik (4, 5 in 6), uporabljenih pri tej metodi, je baza Centra za kartografijo favne in flore
(CKFF, 2015). Na slikah so natančno označene lokacije kjer je bil opažen sviščev mravljiščar v
vsakem od treh časovnih obdobji. Tu pridobljeni podatki, so iz Atlasa dnevnih metuljev
Slovenije (Verovnik s sod. 2012).

Slika 4 Lokacije razširjenost sviščevega mravljiščarja pred letom 1950

Slika 5 Lokacije razširjenosti sviščevega mravljiščarja med leti 1950-1999
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Slika 6 Lokacije razširjenosti sviščevega mravljiščarja po letu 1999

Tabela 3 Rezultati metode dejanske razširjenosti
Št. kvadrantov

<1950
24

1950-1999
62

>1999
86

Graf 1 PRIMERJAVA ŠTEVILA KVADRANTOV KJER JE BIL OPAŽEN SVIŠČEV MRAVLJIŠČAR (M.
ALCON) MED TREMI ČASOVNIMI OBDOBJI

Število kvadrantov z lokacijami popisov
metuljev
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Iz tabele in grafa je lepo razvidno, da se je število kvadrantov, kjer je bil M. alcon opažen,
močno povečevalo od najstarejšega, do najmlajšega obdobja. V najmlajšem obdobju je
namreč število kvadrantov v katerih je bil M. alcon opažen skoraj štirikrat tolikšno, kot v
najstarejšem obdobju.
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3.5.2 Rezultati metode celotne razširjenosti
Slike (7, 8 in 9), uporabljene pri tej metodi, smo ustvarili s programom Atlas okolja (Atlas
okolja, 2013). Dobili smo jih s pomočjo zunanjih lokacij razširjenosti, pridobljenih iz centra za
kartografijo favne in flore (CKFF, 2015) in z njihovo pomočjo izmerili minimalni konveksni
poligon za vsako od treh obdobji. Tu pridobljeni podatki, so iz Atlasa dnevnih metuljev
Slovenije (Verovnik s sod. 2012).

Slika 7 Območje razširjenosti sviščevega mravljiščarja pred letom 1950

Slika 8 Območje razširjenosti sviščevega mravljiščarja med leti 1950-1999
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Slika 9 Območje razširjenosti sviščevega mravljiščarja po letu 1999

Tabela 4 Rezultati metode celotne razširjenosti
<1950
območja 8.514,24

Velikost
(km2)

1950-1999
14.748,41

>1999
15.268,76

Graf 2 PRIMERJAVA VELIKOSTI POVRŠIN MINIMALNIH KONVEKSNIH POLIGONOV
RAZŠIRJENOSTI SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA MED TREMI ČASOVNIMI OBDOBJI
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>1999

Tu vidimo, da se je populacija najbolj povečala med prvim in drugim časovnim obdobjem, saj
je površina minimalnega konveksnega poligona v najmlajšem obdobju skoraj enkrat večja od
površine minimalnega konveksnega poligona v drugem časovnem obdobju. Med drugim in
tretjim časovnim obdobjem pa se je razširjenost le minimalno povečala.

3.6 Potrditev ali ovržba hipotez
3.6.1 Hipoteza 1
- populacija metulja Maculinea alcon se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih drastično znižala;
To hipotezo smo z rezultati metod celotne in dejanske razširjenosti ovrgli. Iz rezultatov je lepo
razvidno, da se je znana razširjenost M. alcon v zadnjih desetletjih le povečevala. Vendar
moramo omeniti, da se na ugotovitve ne moremo povsem zanašati. Razlog za to, je v številu
popisov M. alcon v teh treh predvidenih časovnih obdobjih. Kot je razvidno iz slik 3, 4, in 5 je
število lokacij kjer so M. alcon opazili močno naraslo od prvega, do tretjega obdobja. Razlog bi
lahko bil povečanje populacije M. alcon v Sloveniji, vendar je bolj verjetna razlaga različno
število opravljenih raziskav, v teh časovnih obdobjih. Predvsem v zadnjem časovnem obdobju
je bilo v okviru raziskav za Atlas dnevnih metuljev Slovenije opravljeno največje število
popisov, zato imamo tudi največ podatkov iz tega obdobja. Iz prvega časovnega obdobja je
podatkov zelo malo, saj so omejeni na literature vire in preglede starih zbirk v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije (Verovnik s sod. 2012). Napaki zaradi različnega števila vzorčenj smo se
skušali izogniti s štetjem kvadratov, kjer je število lokacij na kvadrat nepomembno, vendar je
razmerje med številom podatkov za posamezna obdobja očitno preveliko, prav tako pa je bila
pokritost s podatki v prvem obdobju bistveno manjša (Verovnik s sod., 2012). Za dejansko
ugotavljanje stanja vrste bi bile potrebne novejše raziskave (po letu 2012), ki bi verjetno dale
pravo sliko o upadanju razširjenosti sviščevega mravljiščarja pri nas.

3.6.2 Hipoteza 2
- razlog za ogroženost tega metulja je predvsem v njegovi odvisnosti od specifične hranilne
rastline in gostiteljske vrste mravlje;
To hipotezo lahko s pregledom literaturnih virov o M. alcon delno potrdimo. Povsem je ne
moremo potrditi saj M. alcon ni ogrožen zaradi odvisnosti od specifične hranilne rastline in
gostiteljske vrste mravlje, ampak zaradi dejavnikov, ki povzročajo njuno odsotnost. To mu
onemogoči uspešno razmnoževanje in s tem preživetje. Za odsotnost teh dveh specifičnih
gostiteljev v njegovem življenju je kriv človek, le izjemoma tudi naravne katastrofe. Človek M.
alcon ogroža s prezgodnjo košnjo, kar onemogoča odlaganje jajčec samic M. alcon na
gostiteljsko rastlino, ali pa odstrani jajčeca in mlade gosenice preden zapustijo rastlino. Po
drugi strani pa M. alcon ogroža tudi zaraščanje travnikov, saj le ti postanejo preveč zasenčeni,
da bi bili primerni za gostiteljske rastline in mravlje. Ogrožajo jih tudi kmetje in vinogradniki z
uporabo pesticidov ter naravnih in umetnih gnojil, ki povzročajo nitrifikacijo tal. To vpliva na
prekomerno rast enokaličnic in s tem zmanjšuje konkurenčnost sviščev. Razlog za ogroženost
M. alcon je tudi intenzivno pašništvo, ki vpliva na razširjenost hranilnih rastlin, izsuševanje in
uničevanje ruše z težko mehanizacijo.
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3.6.3 Hipoteza 3
- njegovo ogroženost bi lahko zmanjšali z vrsti prijaznim upravljanjem njihovih habitatov –
predvsem z zamikom košnje, prepovedjo gnojenja ipd.
To hipotezo lahko, glede na literarne vire o M. alcon, potrdimo in jo še dodatno razširimo.
Omeniti je potrebno že v teoretičnem delu opisane štiri izbrane pristope za povečanje
razširjenosti M. alcon (Radscuk s sod., 2012), od katerih sta bila najuspešnejša povečanje
habitata in izboljšanje kvalitete habitata. Ta dva pristopa bi lahko začeli v Sloveniji izvajati že z
upoštevanjem varnostnih smernic zapisanih v Atlasu dnevnih metuljev Slovenije (Verovnik s
sod., 2012). Ohranjanje travnikov v ekstenzivni rabi in sestave rastlin v travniški ruši ter
preprečitev preoblikovanja (zasipavanje, nasipavanje, izsuševanje in spreminjanje v njive)
habitata bi prav tako pripomoglo k povečanju razširjenosti M. alcon v Sloveniji.
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4.SKLEPI
4.1. SKLEP 1
V dani raziskavi smo prišli do zaključka, da se je razširjenost M. alcon v Sloveniji v zadnjem
stoletju močno povečala. Kar pa ni nujno povsem res, saj so lahko ti rezultati le odraz večjega
števila popisov v zadnjem časovnem obdobju. Posledično bi bilo dobro v Sloveniji opraviti še
dodatne raziskave razširjenosti po letu 2012, ki bi nam dale bolj natančen odgovor na
vprašanje o povečanju ali zmanjšanju razširjenosti M. alcon v Sloveniji v zadnjem obdobju.
Razlog za našo neopredeljenost je predvsem ta, da nam literarni viri in seznami ogroženih vrst
o M. alcon govorijo povsem nasprotno, saj se razširjenost metulja v svetu manjša, predvsem
zaradi zmanjševanja njegovih naravnih habitatov. V nekaterih državah se trudijo za njegov
obstoj s pomočjo ohranjanja in izboljšanja njihovih habitatov, vendar se je tako varstvo v
Evropi začelo šele v zadnjih 10-20 letih. V Sloveniji takega vrstnega varstva žal ne poznamo.
Dejstvo je, da je M. alcon po svetu in Sloveniji ogrožena vrsta metulja.

4.2. SKLEP 2
Glavni razlog za njegovo ogroženost je človek, ki krči njegove habitate, oziroma opušča košnjo
in s tem omogoča zaraščanje. Tovrstno početje ima še toliko večji vpliv na vrsto, saj je v svojem
razvojnem krogu odvisen od specifične vrste hranilne rastline ter specifične vrste gostiteljskih
mravelj. Če katere od teh dveh vrst v nejgovem novem habitatu izgine, bo izumrl tudi metulj.
Poleg tega, ga ogrožajo tudi gnojila, ki povzročajo nitrifikacijo, pesticidi, intenzivno pašništvo
in izsuševanje travnikov.

4.3. SKLEP 3
Zavedati se moramo, da M. alcon še lahko rešimo pred izumrtjem in to z nekaj preprostimi
ukrepi, kot je zamik košnje v jesen, zmanjšanje uporabe gnojil in pesticidov predvsem v
habitatu M. alcon, z dodatnim povečevanjem njegovega habitata in izboljšanjem kakovosti
habitata. Res je, da bi za to morda morali odšteti nekaj denarja, vendar bi se nam to
obrestovalo, saj bi s tem prispevali k ohranitvi ene najbolj zanimivih vrst metulja na svetu, ki
močno pripomore pri ohranjanju biodiverzitete ter ekološkega ravnovesja.
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