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Metulji imajo pri ljudeh posebno mesto saj so zaradi 
svoje raznolikosti in pisanih barv zelo privlačna sku-
pina živali. Povsod po svetu jih ljudje strastno zbirajo 
in preučujejo, zato na primer ne preseneča, da je prav 
metulj imenovan gorski ali rdeči apolon (Parnassius 
apollo L.) prva zavarovana žuželka v Sloveniji že od 
daljnega leta 1922. V Spomenici Odseka za varstvo 
prirode in prirodnih znamenitosti pri Muzejskem dru-
štvu za Slovenijo so leta 1920 zapisali: »Istotako naj se 
ščiti metulj apolon, ki je v Kamniških planinah, kjer je 
letal še pred 6 leti v obilnem številu, popolnoma zatrt. 
Redek je postal tudi že v Karavankah, v Triglavskem 
pogorju in na Kumu. Lovili so ga domačini in tujci. 
Nekateri manj izobraženi entomologi, ki so imeli žal 
več smisla za kupčijo kakor za pravo znanstveno delo, 
so izvažali leto za letom velke množine tega metulja, ki 
je pravi kras naših planin.« (str. 73).

V Sloveniji lahko danes opazujemo še 179 vrst 
dnevnih (Verovnik idr. 2012) in okoli 3000 nočnih 
vrst metuljev. Njihova številčnost v zadnjih desetle-
tjih upada zaradi velikih sprememb v kulturni krajini 
Slovenije. Izsuševanje mokrotnih travnikov, spreme-
njena kmetijska tehnologija, pozidava, klimatske spre-
membe so nekateri pomembnejši razlogi za upadanje 
številčnosti in vrstne pestrosti metuljev, zato me je še 
toliko bolj razveselilo srečanje z novim določevalnim 
ključem o metuljih. Knjižica Moji prvi metulji, ki je 
letos izšla pri založbi Hart, ni prvi preprost določeval-
ni ključ o metuljih, ki ga je izdala avtorica dr. Barbara 
Bajd. Prvi je izšel leta 2005 pri založbi Modrijan. V 
novem prenovljenem ključu je predstavljenih več vrst 
metuljev, skupaj 37, ki jih lahko srečamo na dnevnih 
potepanjih po naravi. 

Knjižica v uvodu bralcu pojasni osnovne značilnosti 
metuljev, pojme za določanje metuljev, njihov življenj-
ski krog, ogroženost in razširjenost vrst ter razliko med 

dnevnimi in nočnimi metulji. Metulji so predstavljeni 
s fotografijami zgornje in spodnje strani kril, kar je 
nujen pogoj za razločevanje med podobnimi vrstami. 
S pomočjo opazovanja telesnih značilnosti metulja 
se po določevalnih korakih dokopljemo do njegove-
ga imena in kratkega opisa. V opisu so izpostavljene 
telesne značilnosti, ki so pomembne za določanje vr-
ste. Pri opisu nekaterih vrst metuljev je omenjen tudi 
habitat, razširjenost in zavarovanost vrste. Knjižico so 
strokovno pregledali dr. Rudi Verovnik, Jurij Kurillo 
in Luka Praprotnik. Priročen format knjižice s trdimi 
platnicami bo zagotovo priljubljen pripomoček mla-
dim naravoslovcem, ki se želijo spoznati z vrstno pe-
strostjo metuljev v Sloveniji. 

Bralcem želim veliko veselja ob spoznavanju me-
tuljev, predstavitev knjižice pa naj zaključim s po-
menljivimi besedami avtorice: »S to knjižico mladih 
naravoslovcev ne želimo spodbujati, da bi lovili me-
tulje, ampak v njih vzbuditi željo, da bi jih opazovali, 
se zavedali njihovega pomena v naravi in jih skušali 
ohraniti in zaščititi pred uničujočimi vplivi.« (Bajd, 
2015, str. 3)
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