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1 UVOD 

Evropa je celina, bogata z naravno in kulturno dediščino ter zelo raznolikimi habitati. Del te 

pestrosti je vsekakor tudi v tem, da je evropsko krajino človek izoblikoval v mozaik naravnih 

in polnaravnih habitatov, obdanih z urbaniziranimi okoliškimi območji. Spremenjeni 

habitati sicer prinašajo večjo raznolikost, vendar imajo človekovi posegi lahko tudi 

negativen vpliv na živalstvo in rastlinstvo, ki je odvisno od naravnih okolij (van Swaay in 

sod., 2010).  

Metulji so živa bitja pred katerimi večinoma nimamo predsodkov, v okolju pa jih zlahka 

prepoznamo zaradi zanimivega zunanjega videza. Njihovo množično pojavljanje v naravni 

krajini je za človeštvo pozitivno, saj s tem nakazujejo na ugodno stanje okolja (Kuhn in sod., 

2008). Njihov življenjski cikel je kratek, zaradi tega so zelo občutljivi na razne spremembe 

okolja. Ogroženi lahko postanejo zaradi neprimernega načina gospodarjenja ob intenzivnem 

kmetijstvu, gradnji stanovanjskih območij, pa tudi opuščanju rabe metuljem primernih 

travišč. S tem lahko pride do izgube ali zmanjšanja njihovega naravnega habitata (van Swaay 

in sod., 2010).  

Naš cilj je bil popisati pestrost vrst dnevnih metuljev na izbranih območjih v občini Dol pri 

Ljubljani in popis primerjati s podatki iz leta 2005/06, ko je bila opravljena podobna 

raziskava (Verovnik, 2006). Na ta način bomo lahko ovrednotili spremembe v sestavi in 

pestrosti metuljev v desetletnem obdobju v povezavi s spremembami življenjskega prostora. 

Za ovrednotenje sprememb v okolju sta pomembna predvsem pojavljanje in razširjenost 

ogroženih vrst kot indikatorjev ohranjenosti življenjskih prostorov. 

Razširjenost dnevnih metuljev je v osrednjeslovenski regiji dobro raziskana. Tu je največja 

pestrost dnevnih metuljev prisotna na suhih travnikih na prisojnih pobočjih v kombinaciji z 

gozdnimi robovi in grmišči (Verovnik, 2006). Občina Dol pri Ljubljani je reliefno, geološko 

in vegetacijsko zelo pestra pokrajina, kar pričakovano pomeni veliko vrstno pestrost dnevnih 

metuljev. Življenjski prostor na raziskovanem območju je pod velikim antropogenim 

vplivom, zato pričakujemo zmanjšanje vrstne pestrosti metuljev in razširjenosti ogroženih 

vrst glede na predhodno raziskavo. Na podlagi naših ugotovitev bomo podali smernice za 

ohranjanje metuljem primerne rabe travišč in specifične ukrepe za ohranitev ogroženih vrst 

metuljev. 
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Hipoteze:  

− Območja, ki niso v intenzivni kmetijski rabi, med katere sodijo predvsem negnojena 

suha cvetoča travišča in ostali primerni življenjski prostori (obrobja rek, gozdne 

poti), imajo večjo vrstno pestrost dnevnih metuljev kot intenzivno obdelana 

kmetijska zemljišča. 

− Vrstna pestrost na posameznih lokacijah se je zaradi kontinuiranih negativnih 

vplivov (zaraščanje, intenzifikacija kmetijstva) v primerjavi s predhodno raziskavo 

na večini lokacij zmanjšala.  

− Razširjenost ogroženih vrst, ki so pogosto habitatni specialisti, se je zaradi 

zmanjšanja ustreznega življenjskega prostora zmanjšala v primerjavi s predhodno 

raziskavo. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 METULJI NA SPLOŠNO 

Metulji − Lepidoptera, kar v grščini pomeni luskokrilci, sodijo v razred žuželk (Hexapoda) 

in po pestrosti vrst zaostajajo le za pestrostjo hroščev in kožekrilcev. Za razliko od slednjih 

dveh skupin so metulji žuželke, katerih prepoznava je preprosta. V svetu je vrstna pestrost 

metuljev približno 140.000, med dnevne metulje pa sodi približno 20.000 vrst (Polak, 2009; 

van Swaay in sod., 2010; Čelik in sod., 2005). Van Swaay in sod. (2010) so v Evropi 

obravnavali 482 vrst metuljev, od tega je skoraj tretjina evropskih endemitov, najvišjo 

raznolikost pa dosežejo v goratih območjih J Evrope, v predvsem Pirenejih, Alpah in 

Balkanskih gorah. Slovenski raziskovalci Čelik in sod. (2005) ocenjujejo, da jih živi v 

Sloveniji zaradi pokrajinske pestrosti kar 3200 vrst, od katerih jih 183 sodi med dnevne 

metulje.  

Po oblikovanosti obustnega aparata in struktur za usklajeno zamahovaje sprednjih in zadnjih 

kril med letom jih delimo na dva podredova, 1 % je prametuljčkov (Aglossata), preostali pa 

so rilčasti metulji (Glossata). Slednji se medsebojno razlikujejo po ožiljenosti kril ter številu 

in namestitvi spolnih odprtin. Glede na časovno aktivnost odraslih osebkov jih sicer lahko 

razdelimo na nočne (Heterocera) in dnevne (Rhopalocera) metulje, vendar ta delitev ni 

taksonomska (Čelik in sod., 2005).  

Dnevni metulji so barvite žuželke z ločenimi tremi telesnimi regijami (glavo, oprsjem, 

zadkom), ki letajo le podnevi ob lepem in sončnem vremenu. Hladno, vetrovno in oblačno 

vreme zmanjša njihovo aktivnost. V okolju se orientirajo z dobro razvitimi sestavljenimi 

fasetnimi očmi in parom majhnih pikčastih očesc, ki zaznajo tudi ultravijolično svetlobo. Pri 

vohanju in tipanju so jim v pomoč dolge betičaste tipalnice, ki izraščajo med očesoma. 

Odrasli metulji se prehranjujejo z nektarjem cvetočih rastlin, listno mano, vodo, 

utekočinjenim gnilim sadjem in sladkimi drevesnimi sokovi. Pri tem uporabljajo dolg tanek 

rilček ali sesalo, ki je v času, ko se metulj ne hrani, zvit v spiralo. Ob njem pa sta nameščeni 

gosto odlačeni tročlenasti tipalčici za okušanje hrane ali čiščenje rilčka (Polak, 2009).  

Gosto odlakano oprsje nosi dva para širokih, opnastih in zmerno gosto ožiljenih kril, ki niso 

speta. Sprednji par kril je daljši, prekrit z barvnimi luskicami in dlačicami, ki jim dajejo 

vzorčast videz. Nastavljanje sončnim žarkom omogoča delovanje kril, ki imajo pomembno 
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funkcijo pri uravnavanju telesne temperature. Prav tako tudi žile, ki so prisotne v krilih, 

služijo za prenos hranilnih snovi in kisika, vzorec ožiljenosti pa je pomemben taksonomski 

znak. Na oprsju so prisotni še trije pari členastih nog, na katerih so na stopalih razvite čutnice 

za okušanje. Pri metuljih iz družine pisančkov je prvi par nog zakrnel in v celoti spremenjen 

v čistilo za rilček. Celotna prebavila in spolni organi, ki so pri samicah večji zaradi tvorbe 

jajčec, so nameščeni v zadku, ki ima na konici hitiniziran spolni aparat (Polak, 2009).  

Razvojni krog metuljev je zelo kompleksen, saj so žuželke, ki doživijo popolno preobrazbo 

oz. metamorfozo (Polak, 2009). Večinoma odrasla samica odloži oplojena jajčeca na 

hranilne rastline, s katerimi se kasneje hrani ličinka. Nekateri predstavniki pa svoja jajčeca 

odvržejo kar med letom, predvsem v primeru, da so hranilne rastline ličink različne vrste 

trav (van Swaay in sod., 2010). Po približno dveh do treh tednih se iz jajčeca razvije ličinka, 

pri metuljih imenovana gosenica. Gosenica do faze bube opravi 4 do 5 levitev. Buba je 

navidezno v mirujočem stanju, vendar se v njej dogaja zahteven proces preobrazbe, rezultat 

katerega je odrasel metulj. Večina slednjih po parjenju in odlaganju jajčec pogine (van 

Swaay in sod., 2010; Polak, 2009). Metulji lahko imajo v enem letu eno, dve ali tri generacije 

oz. razvojne kroge. Najštevilčnejši so dvogeneracijski metulji, kjer ločimo pomladno in 

poletno generacijo. Njihova življenjska doba je pri različnih vrstah metuljev različno dolga, 

od nekaj dni do nekaj tednov. Nekateri zimo prezimijo v stadiju, ki mu pravimo imago 

(odrasli metulj), večina pa v stadiju jajčeca, gosenice ali bube (Polak, 2009; Kurillo, 1992). 

 

2.2 METULJI KOT BIOINDIKATORJI  

Žuželke so eni izmed zgodnejših pokazateljev ekoloških sprememb, saj se hitreje odzovejo 

na motnje v okolju od vretenčarskih vrst (Kremen in sod., 1993). Ena izmed najštevilčnejših 

in najpestrejših skupin žuželk so zagotovo metulji (Lepidoptera) (Čelik in sod., 2005).  

Zaradi njihovega velikega ekološkega in naravovarstvenega pomena jih uvrščamo med 

bioindikatorske skupine za preučevanje vplivov na negozdne habitate. Kažejo na stanje 

okolja, kot so značilnosti in posebnosti izbranih območij, stopnja naravne ohranjenosti in 

biotske pestrosti (Čelik in sod., 2005; New, 1997, cit. po Leben in sod., 2007). Zaradi svoje 

oblike telesa in živahnih barv so idealni študijski organizmi, primerni za analize in 

preučevanje raznolikosti lokalnih bioloških združb. V primerjavi z ostalimi enako odzivnimi 
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skupinami členonožcev je njihovo vzorčenje in prepoznavnje na terenu relativno lahko. 

Metulji so ekološko in ekonomsko zelo pomembni, predstavljajo pa tudi pomemben člen v 

ekosistemih (Čelik in sod., 2005; Kitahara in Watanabe, 2003; Verovnik in sod., 2012).  

Metulje pogosto uporabljajo kot pokazatelje okoljskih sprememb. Rezultati raziskav so 

primerljivi s tistimi za ostale indikatorske vrste (npr. ptice), saj je njihov odziv na spremembe 

v okolju, ki so vezane predvsem na urbanizacijo, podoben. Prednost je v tem, da je oceno 

razširjenosti metuljev mogoče podati v krajšem časovnem obdobju (Blair, 1999). Poleg 

svojih odličnih lastnostih odziva na strukturo in značilnosti habitata kažejo tudi na pestrost 

ostalih skupin žuželk. So dobra indikatorska skupina tudi za mnoge kopenske žuželke, ki 

poseljujejo dobršen del habitatov in jim njihovo spreminjanje povzroča težave (Thomas, 

2005).  

 

2.3 VARSTVO METULJEV IN ZAKONODAJA 

Metulji so zaradi svojih bioindikatorskih lastnosti in privlačnega videza naravovarstveno 

zelo pomembna skupina. Njihova občutljivost se izrazi že ob najmanjši okoljski motnji. 

Hitro postanejo ogroženi ali celo izumrejo, v kolikor je prizadeto naravno okolje, v katerem 

živijo (Čelik in sod., 2005; Blair, 1999). Pomemben cilj okoljevarstvenikov in drugih, ki 

delujejo na področju varovanja in ohranjanja narave, je med drugim tudi, da se zavaruje 

prosto živeče živalske vrste in njihove habitate. V kolikor pridobijo dovolj zanesljivih 

podatkov o prisotnosti vrst, ki živijo le na določenem območju in o habitatnih tipih, lahko 

območje opredelijo za naravovarstveno pomembno. Poleg tega je treba poznati možne 

spremembe okolja in na podlagi teh opredeliti konkretne usmeritve in izhodišča za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju narave, Ur. l. RS, 

št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 61/2006 – ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B, 46/2014). 

Na podlagi vseh pridobljenih podatkov Zavod RS za varstvo narave izda splošne 

naravovarstvene smernice za urejanje prostora. Tudi van Swaay in sod. (2006) menijo, da je 

treba ohranjati evropsko biotsko raznovrstnost in s tem favno metuljev, ki so lahko zelo 

koristni pri spremljanju različnih sprememb naravnih habitatov na območju Evrope. 

Številni raziskovalci so pričeli z objavljanjem rdečih seznamov ogroženosti metuljev. S tem 

so opozorili na vse intenzivnejši problem ogroženosti in izumiranja vrst v 20. stoletju. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
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Seznami so osnova za načrtovanje varstvenih ukrepov, ki so namenjeni izboljševanju stanja 

ogroženih vrst in njihovih habitatov. Redno jih pregledujejo in dodajajo nove vrste, v kolikor 

jih ocenijo kot ogrožene (Verovnik in sod., 2012). 

Od leta 1921, ko smo v slovenskem prostoru dobili prvo zakonsko zavarovano vrsto 

dnevnega metulja, pa vse do danes je izšlo kar nekaj naravovarstvenih določil. Uredba o 

zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/2004, 109/2004,84/2005, 

115/2007, 32/2008- odl. US, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014) vključuje 28 

zavarovanih vrst naših dnevnih metuljev. Predpisi določajo razne ukrepe varstva narave, 

pravilno ravnanje z okoljem in varstveni režim, ki se razlikuje glede na tip habitata. 

Predlagajo pa tudi smernice za ohranjanje primernega življenjskega okolja (Verovnik in 

sod., 2012). Vrste so sicer zakonsko zavarovane a se pogosto dogaja, da jih v naravi ne 

zasledimo, lahko tudi zaradi izumrtja na obravnavanem območju.  

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN), ki je vodilna svetovna organizacija za 

preučevanje ogroženih živalskih vrst, zbira podatke o vrstah, njihov cilj pa je oceniti tveganje 

za izumrtje teh vrst (van Swaay in sod., 2011). Novejši Evropski rdeči seznami dnevnih 

metuljev, ki obsegajo pregled stanja ohranjenosti te zelo pomembne skupine žuželk, 

sovpadajo z IUCN kategorijami. V Evropi za ogrožene velja skoraj desetina izmed vseh vrst 

dnevnih metuljev, nekoliko več pa naj bi bilo takih, ki so na meji ogroženosti. Vendar je pri 

tem treba upoštevati, da je veliko območij neraziskanih in zato ni dovolj podatkov, ki bi 

pomagali pri raziskavah, namenjenih ugotavljanju stanja ogroženih vrst dnevnih metuljev 

(van Swaay in sod., 2010). V Sloveniji živi 7 vrst dnevnih metuljev, ki v Evropi veljajo za 

ogrožene. Atlas dnevnih metuljev Slovenije vključuje 61 vrst dnevnih metuljev, ki veljajo 

za ogrožene v Sloveniji (van Swaay in sod., 2010; Verovnik in sod. 2012). 

 

2.4 OGROŽENOST METULJEV 

V zadnjih desetletjih industrializacija narašča, sočasno se biodiverziteta dnevnih metuljev 

manjša, narašča pa izoliranost njihovih populacij (Čelik, 2007). Življenjski cikel metuljev je 

kratek, njihove populacije so majhne, ekološke potrebe pa specifične. Zaradi vsega tega so 

primorani hitro in zelo učinkovito spremeniti način življenja, v kolikor se pojavijo okoljske 

spremembe. Mednje sodijo: sprememba temperature, svetlobe in vlažnosti v okolju ter danes 
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vse pogostejše poseganje človeka v naravo - z načinom gospodarjenja s kmetijsko 

obdelovalnimi površinami, vodnogospodarskimi posegi in urbanizacijo (Čelik in sod, 2005). 

Različne vrste metuljev se različno intenzivno odzovejo na spreminjanje okolja. 

Specialistom, z večinoma enogeneracijskim in počasnejšim razvojem, predstavlja motnja 

habitata večjo grožnjo kot generalistom. Slednji so se sposobni hitreje prilagoditi na novo 

nastale okoljske razmere in so zato številčnejši v nestabilnih okoljih. Stalno zmanjševanje 

favne metuljev lahko privede do porušenja ekosistemov. Metulji so pomemben člen v 

prehranjevalnih spletih in vir hrane mnogim živalim, ki plenijo njihove gosenice (Verovnik 

in sod., 2012; Blair in Launer, 1997; Kitahara in sod., 2000; Börschig in sod., 2013).  

Pestrost metuljev na določenem območju je zelo odvisna od tamkajšnjega rastja. Metulji so 

rastlinojedi, mnogo jih je specializiranih za točno določeno rastlinsko vrsto, bodisi kot 

gostiteljsko rastlino za ličinke bodisi kot nektar za odraslega metulja (Kitahara in Watanabe, 

2003; Ehrlich in Raven, 1964). V procesu urbanizacije, ki je danes vse pogostejši in hitrejši, 

lahko tujerodne rastlinske vrste izpodrinejo avtohtone. Posledično se zmanjša količina 

razpoložljivih naravnih virov in s tem številčnost in pestrost metuljev. Lahko pa spremenjeno 

življenjsko okolje predstavlja nove vire, ki so metuljem celo koristni (Blair in Launer, 1997). 

Med na novo vnesene vire lahko štejemo razno okrasno rastlinje, vodne vire, ki so prisotni 

skozi celotno cvetno sezono, in obnovitev travniških površin.  

Cvetoče travniške površine z visoko raznolikostjo rastlin so pomemben in ugoden življenjski 

prostor za dnevne metulje. Spremembe v biotski pestrosti so posledica vse pogostejše izrabe 

naravnih travišč v kmetijske namene (intenzivno gnojenje površin, pašništvo, prekomerna 

košnja) ali prekomernega opuščanja naravnih površin (Bergman in sod., 2008). Intenzivno 

spreminjanje ali opuščanje naravnih travišč lahko čez desetletja vodi v nastanek sklenjenih 

gozdnih območij. Dnevni metulji v svojem kratkem življenjskem obdobju za uspešno 

termoregulacijo potrebujejo sončno svetlobo. Slabo presvetljena gozdna območja, kjer je 

gozdno rastje tesno sklenjeno, za večino vrst v zmernih klimatih niso najbolj primeren 

življenjski prostor (Balmer in Erhardt, 2000; Verovnik in sod., 2012). Košnja je pomemben 

dejavnik za vzdrževanje travniške površine. V poletnem času je na travnikih prisotna velika 

številčnost in raznolikost cvetočih rastlin, ki so primerne za življenje in razvoj metuljev. 

Prekomerna košnja, ki jo izvajajo v tem obdobju leta, uniči glavni vir hrane za gosenice in 

odrasle metulje ter zmanjša pestrost metuljev na določenem območju (Börschig in sod., 
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2013). Tudi predeli ob cvetočih traviščih in kmetijskih površinah (njivah) veljajo za izredno 

pomembne habitate, ki omogočajo visoko vrstno pestrost. Predstavljajo območja s 

polnaravnimi travišči, ki nudijo zavetje in prehranjevalni habitat veliko vrstam dnevnih 

metuljev ter omogočajo prehode med območji (Kitahara in Watanabe, 2003).  

Učinek pesticidov se lahko v vetrovnih razmerah s škropljenih površin razširi tudi na mejne 

predele in uniči tamkajšnjo vegetacijo. Dosedaj je bilo opravljenih že veliko raziskav o 

ekologiji metuljev na obdelovalnih kmetijskih površinah, vendar vpliv različnih pesticidov 

na metulje iz različnih skupin še vedno ni natančno ugotovljen (Longley in Sotherton, 1997).  

Človek zaradi gospodarskih dejavnosti vpliva na okolje različno intenzivno. Posledično se s 

tem spreminja tudi ozračje, z velikimi temperaturnimi nihanji in temperaturami, ki so lahko 

zelo netipične za določen letni čas. Številčnost in pogostost pojavljanja večine vrst evropskih 

dnevnih metuljev je odvisna tudi od vremena. Zanje sta ugodnejša topla pomlad in vroče 

suho poletje kot hladno ozračje z veliko padavinami (Roy in sod., 2001). 

Čeprav so bile živalske vrste ogrožene in so izumirale tudi skozi pretekla geološka obdobja, 

je številčnost izumiranja v primerjavi s sedanjim zanemarljiva. Z intenzivnejšim 

gospodarjenjem in napredkom v tehnologiji so se namreč povečale tudi potrebe človeštva po 

različnih naravnih virih (Verovnik in sod., 2012).  

Zmanjševanje pestrosti metuljev je resen problem, zato si je treba prizadevati za njihovo 

ohranitev. Območja kjer je prisotnost endemičnih, redkih in ogroženih vrst dnevnih metuljev 

visoka, veljajo za biotsko pestrejša. Mittermeier in sod. (1998) ugotavljajo, da lahko ta 

območja ob nepravilnem ukrepanju in motnjah hitro preidejo v kategorijo najbolj ogroženih. 

Zato predlagajo, da se pri varstvu osredotočimo na območja z najvišjo vrstno pestrostjo in 

stopnjo endemizma ter na najbolj ogrožena območja.  
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3 MATERIALI IN METODE DELA 

3.1 OPIS LOKACIJ 

Občina Dol pri Ljubljani spada med manjše občine v Slovenij s površino 33,37 km2 in z 19 

naselji, ki so večinoma strnjena na levem bregu Save. Leži med skrajnim vzhodnim delom 

Ljubljanske kotline in desnim bregom reke Save. Območje je bilo že zelo zgodaj poseljeno, 

kar lahko pripišemo številnim vodotokom, med najpomembnejšimi je reka Sava, ki se združi 

s Kamniško Bistrico, Ljubljanico in Besnico. Reka Sava je pred leti lahko spreminjala tok 

in strugo po vsakih povodnjih spomladi in jeseni, s tem pa tudi prehodnost ali suhost 

posameznih delov pokrajine ter zamočvirjenost (Tkalec, 2014).  

Občina sodi med območja s srednjo pestrostjo flore. Tla so večinoma porasla z mešanim 

gozdom, v nižje ležečih delih prevladujejo listavci, v višjih pa iglavci. Na desnem bregu 

Save, kjer je podlaga iz silikatnih kamnin in na levem bregu Save, kjer so prisotni karbonati, 

je gozdno rastlinstvo dobro ohranjeno. V hribovitih predelih občine, na apnenčasti podlagi s 

skalami, prevladujejo vrstno bogati travniki in grmišča, z mnogo cvetočimi rastlinami 

(Verovnik, 2006; Jogan, 2006; Moder in Žvab, 1982). Hribovje je pretežno iz gline, 

skrilavcev ali ilovice. V ravninskem delu je rastlinska pestrost zelo slabo ohranjena. To je 

posledica intenzivnega obdelovanja z gnojenjem in pogosto košnjo travnikov ter 

uničevanjem obvodne in močvirske vegetacije z načrtnimi posegi in uničevanjem mokrišč. 

Prisotno pa je tudi veliko število invazivnih tujerodnih vrst rastlin, ki izpodrivajo naravno 

vegetacijo (Jogan, 2006). Polja, travniki in pašniki se nahajajo na prodnati podlagi nekdanje 

savske struge.  

Vzorčna območja smo označili v veliko črko O, številko od 1 do 8 in veliko črko B (slika 

1). Predhodna raziskava je potekala na istih območjih, zato smo za lažje podajanje rezultatov 

pri oznakah lokalitet predhodne raziskave namesto črke B uporabili A. 
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Slika 1: Satelitska slika z označenimi vsemi vzorčnimi območji, imeni večjih naselij in večjimi rekami (Vir: 

Geopedia). 

 

3.1.1 Beričevo 

Beričevo je obcestno naselje, ki leži na nadmorski višini 277 m in se nahaja na severnem 

obrobju Ljubljanskega polja med glavno Zasavsko cesto in reko Savo. Večinoma je poraslo 

z borovim gozdom. Na S strani naselja se nahaja velika transformatorska postaja (Tkalec, 

2014). Na prodnatih pobočjih, ki so jih ustvarile rečne naplavine Kamniške Bistrice, v katero 

se izliva manjša reka Pšata, se nahajajo travniki. Večinoma so travniki spremenjeni v 

kmetijsko obdelovalne površine. V tem naselju smo določili dve vzorčni območji, in sicer 

Beričevo SV (O1B, slika 2) in Beričevo JV (O2B, slika 6). 

 

3.1.1.1 Beričevo SV 

O1B (slika 2) se nahaja v Beričevem na desnem bregu Kamniške Bistrice, levo od velike 

transformatorske postaje in S od glavne ceste. V osrednjem delu travnika se nahaja 

zapuščena njiva, poleg njive in ob Kamniški Bistrici pa so prisotni pasovi mejic. Večji del 

travnika je obdan z gozdom (slika 2). Zasledili smo tudi zapuščene in že zaraščene predele 

ob mejicah (slika 3). Gre za suh travnik, večinoma porasel s cvetnicami (slika 4), ki je bil v 

času vzorčenja košen dvakrat. Za obisk območja je bilo treba prečkati manjšo reko Pšato, po 

močnem deževju pa je bil dostop do travnika nekaj dni onemogočen (slika 5). Površina 

raziskovanega območja je 1,43 ha (vir: Geopedia).  
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Slika 2: Satelitska slika lokacije Beričevo SV (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 3: Pogled na zaraščen del na lokaciji Beričevo SV, na J delu območja (Vir: lasten). 

 

 

Slika 4: Pogled na S del, na lokaciji Beričevo SV, zahodno od reke Kamniška Bistrica (Vir: lasten). 

 

Slika 5: Pogled na manjšo reko Pšato, na lokaciji Beričevo SV, ob močnem deževju (Vir: lasten). 
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3.1.1.2 Beričevo JV 

O2B (slika 6) se nahaja Z od Kamniške Bistrice in J od večje vrtnarije v Beričevem. Travniki 

so tu suhi in gojeni (slika 7) na prodnati podlagi rečnih naplavin. Zahodno in proti jugu ga 

obdajajo kmetijske površine (njive) (slika 8), ob reki pa je gozd. Travnik je predeljen z 

manjšimi mejicami, na travniku ob njivi pa so stara sadna drevesa, kjer smo opazili delno 

zaraščenost. Njive so bile redno oskrbovane z veliko sezonskimi pridelki. V času vzorčenja 

je bilo območje košeno dvakrat, njegova površina pa je 2,24 ha (vir: Geopedia).  

 

 

Slika 6: Satelitska slika lokacije Beričevo JV (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 7: Pogled na osrednji del območja, na lokaciji Beričevo JV (Vir: lasten). 

 

 

Slika 8: Pogled na kmetijsko površino, na J delu lokacije Beričevo JV (Vir: lasten). 
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3.1.2 Kamnica 

Kamnica je vas, ki leži na skrajnem vzhodu Ljubljanskega polja in pod obronki Posavskega 

hribovja na nadmorski višini 285 m (Tkalec, 2014). Površina raziskovanega območja v 

Kamnici je 2,88 ha (vir: Geopedia). Območje, ki smo ga označili kot O3B (slika 9), leži v 

Žabji vasi ob manjšem pritoku reke Kamnice nad zapuščenim območjem bivše kokošje 

farme. Travnik se nahaja na ilovnati in lapornati podlagi, ki je nepropustna. Zaradi nizke 

lege, voda namreč po terenu slabo odteka oz. sploh ne odteče, je tu prisotno vlažno območje 

z gojenimi travniki ob gozdu (slika 10). Cesta, ki pelje do stanovanjskih hiš, deli območje 

na tri dele (slika 9). Del gozda ob cesti Osredke, ki je bil v predhodni raziskavi še prisoten, 

je sedaj izsekan in spremenjen v kmetijsko obdelovalno površino (slika 11). Travnik je bil v 

času vzorčenja pokošen dvakrat.  

 

 

Slika 9: Satelitska slika lokacije Kamnica (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 10: Pogled na močvirnat del travnika, na lokaciji Kamnica, ob razcepu ceste (Vir: lasten). 
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Slika 11: Pogled na spodnji (zahodni) in izsekan del, na lokaciji Kamnica (Vir: lasten). 

 

3.1.3 Vinje 

Vinje so višje ležeče naselje S nad dolino reke Save in Dolskega na višini 360 m (Tkalec, 

2014). Naša lokacija (O4B, slika 12) se nahaja V od kmetije Sevšek. Ob območju poteka 

ločnica med čisto vodoprepustno apnenčasto podlago, ki je značilna za višje geografske lege, 

in neprepustno ilovnato, lapornato in skrilavo podlago, na kateri se nahaja naša vzorčna 

parcela. Travnik na eni strani obdaja cesta na drugi pa njiva ter gozd (slika 12). Prisoten je 

suh gojen travnik, ki je predeljen s pasom mejic (slika 13). Tu je bilo grmičevje zraslo tesno 

skupaj in na nekaterih delih zelo slabo oskrbovano. Na drugi del travnika smo lahko prišli le 

skozi ozek pas, kjer razraščanje rastlin še ni bilo prisotno. Površina raziskovanega območja 

v Vinjah je 1,07 ha (vir: Geopedia). V času vzorčenja je bil travnik pokošen dvakrat.  

 

 

Slika 12: Satelitska slika lokacije Vinje (Vir: Geopedia). 
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Slika 13: Pogled na S obrobje travnika, na lokaciji Vinje (Vir: lasten). 

 

3.1.4 Vrh pri Dolskem 

Na nadmorski višini 563 m v J pobočju hriba Murovice leži manjše strnjeno slemensko 

naselje s kraškimi travniki in veliko pestrostjo rastlin, Vrh pri Dolskem (Tkalec, 2014; 

Verovnik, 2006 ). O5B (slika 14) se nahaja nad vasjo. Lokalna cesta, ki poteka na območju, 

ga deli na Z in V del, kjer se na Z obrobju nahaja večja stanovanjska hiša, na V delu pa njiva 

(slika 14). Gre za popolnoma kraški teren s skalami, kjer uspevajo suhi travniki, porasli s 

cvetlicami in grmovjem (slika 15). Večji del območja je bil v času našega vzorčenja košen 

enkrat, območje nad stanovanjskim objektom pa dvakrat. Na obrobju V dela območja je 

strmo pobočje, ki je deloma skoraj prepadno. Zaradi nedostopnosti je bilo tu zaslediti 

povečano zaraščenost z grmovnicami, ki so se razširile na cvetočo travniško površino. Pri 

prehodu iz enega na drug del smo zasledili ozek daljši pas slabo oskrbovanega rastja ob 

manjšem gozdu (slika 16). Površina raziskovanega območja v Vrhu pri Dolskem je 1,73 ha 

(vir: Geopedia).  

 

 

Slika 14: Satelitska slika lokacije Vrh pri Dolskem (Vir: Geopedia). 
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Slika 15: Pogled na JV del, na lokaciji Vrh pri Dolskem (Vir: lasten). 

 

 

Slika 16: Pogled na sredinski zaraščn del, na lokaciji Vrh pri Dolskem (Vir: lasten). 

 

3.1.5 Križevska vas 

Križevska vas, včasih imenovana tudi Sv. Križ, leži na nadmorski višini 560 m in je zadnja 

hribovska vas v občini. Nahaja se S nad dolino reke Save in v Z delu Posavskega hribovja 

(Tkalec 2014). Območje, ki leži nad vasjo, smo označili z zaporedno številko 6 (slika 17). 

Prav tako kot pri O5B tudi tu prevladuje kraški teren s skalami. Travišča so suha polnaravna, 

porasla s cvetnicami, ki so bila v času vzorčenja košena dvakrat. Velik del območja je obdan 

z gozdnim robom, predvsem S, kjer je prisoten gost gozd (slika 18). V zgornjem delu se 

nahaja neprehoden popolnoma zaraščen teren. Grmičevje, ki deli sredinski del v več manjših 

predelov (slika 19), je bilo ob stanovanjskem objektu dobro oskrbovano. Nad hišo je bil 

zgrajen podzemen objekt. Površina raziskovanega območja v Križevski vasi je 1,85 ha 

(Geopedia).  
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Slika 17: Satelitska slika lokacije Križevska vas (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 18: Pogled na spodnji in zgornjii del travnika s stanovanjsko hišo, na lokaciji Križevska vas (Vir: lasten). 

 

 

Slika 19: Pogled od zgoraj na osrednji del območja proti V, na lokaciji Križevska vas (Vir: lasten). 
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3.1.6 Senožeti 

Senožeti ležijo v zoženi dolini reke Save v prisojnem vznožju Podpeškega hribovja na 257 

m nadmorske višine. (Tkalec, 2014). Raziskovano območje se nahaja v dolini Stajskega 

potoka, nad katerim je 300 m S od vasi hribovje Sv. Miklavž (slika 20). Med hribovjem in 

potokom poteka meja med apnenčasto in ilovnato podlago. Voda v višje ležečem delu 

pronica skozi apnenec in zaradi neprepustnih tal tvori omenjeno dolinico. V zgornjem delu 

območja je prisoten travnik na vlažni podlagi, celoten del pa obdaja tesno zarasel gozd (slika 

21). V predhodni raziskavi je bilo območje kategorizirano kot gojeni travnik, vendar je bil 

ta leta 2010 spremenjen v pašnik. Območje paše ponekod ni bilo zagrajeno do roba gozda, 

tam smo opazili nekoliko povečano razraščanje travniških rastlin in grmovnic. Površina 

raziskovanega območja v Senožetih je 1,21 ha (Geopedia).  

 

 

Slika 20: Satelitska slika lokacije Senožeti (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 21: Pogled na travnik s spodnje strani proti SZ, na lokaciji Senožeti (Vir: lasten). 
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3.1.7 Laze pri Dolskem 

Laze ležijo na desnem bregu Save, v Z delu Posavskega hribovja in ob vznožju Janških 

hribov na nadmorski višini 270 m (Tkalec, 2014). Tu smo izbrali območje, imenovano jasa 

(O8B, slika 22), ki se nahaja V od kmetije Jernač na lapornati podlagi s primesjo ilovice. 

Travnik, ki je kategoriziran med gojene travnike, je obdan z gozdom (slika 23). V slednjem 

poteka gozdna pot, ki smo jo vključili v naše območje raziskovanja. Travniške površine z 

veliko različnimi cvetočimi rastlinami so bile redno košene, v času vzorčenja dvakrat. 

Večino območja obdaja lokalna cesta. Zahodno se nahajajo stanovanjski objekti, znotraj 

zgornjega dela travnika pa zapuščen objekt. Vzorčni teren je bil zelo strm (slika 24), lapor 

omogoča odtekanje vode po njegovi površini, posledično zaradi tega lahko nastanejo 

plazovi. Površina raziskovanega območja v Lazah pri Dolskem je 1,40 ha (vir: Geopedia).  

 

 

Slika 22: Satelitska slika lokacije Laze pri Dolskem (Vir: Geopedia). 

 

 

Slika 23: Pogled na J rob območja, na lokaciji Laze pri Dolskem (Vir: lasten). 
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Slika 24: Pogled na osrednji del lokacije Laze pri Dolskem (Vir: lasten). 

 

 

3.2 TERENSKO DELO 

Pred prvim odhodom na teren smo vsa območja poiskali s pomočjo zemljevida. Vzorčili smo 

v obdobju od 17. aprila do 21. septembra 2014. Območja smo v grobem razdelili glede na 

tip habitata. Za vsako lokacijo smo naredili pet ponovitev, ki smo jih enakomerno porazdelili 

skozi celotno obdobje vzorčenja. Pri enem samem vzorčenju raziskovalec ne more pridobiti 

dovolj zanesljivih podatkov o prisotnosti vrst, saj se večina pojavlja le v določenem delu 

sezone. Več ponovitev vzorčenja vrst na istih lokacijah poda natančnejše rezultate favne 

metuljev. Dnevni metulji so aktivni podnevi, ob sončnem vremenu, brez oz. z minimalnim 

vetrom. Lokacije smo obiskovali med 9.00 in 17.00 uro. Metulje smo popisovali med 

njihovim letenjem na območju ali počivanjem na tleh ter rastlinah. Ker hitro začutijo 

prisotnost človeka, smo se med hojo pogosto ustavili in počakali na prihod metulja. Vreme 

je bilo v sezoni vzorčenja spremenljivo, pogosto se je pooblačilo, vendar smo ostali na terenu 

in čakali na morebitno izboljšanje. Če smo presodili, da izboljšanja vremena ne bo, smo 

območje zapustili in ga ponovno obiskali v naslednjih dneh. 

 

3.2.1 Določanje vrst na terenu in doma 

Za lov metuljev smo uporabljali ročno mrežo (metuljnico), ki smo jo uporabili, ko osebka 

na daljavo nismo mogli določiti. Vrste, ki smo jih ujeli, smo najprej poskušali s pomočjo 

lupe in slikovnega priročnika določiti na terenu. Težko določljive vrste smo usmrtili v 

steklenem kozarčku (usmrtilniku) s kalijevim cianidom in nato vsako posebej shranili v 
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papirnati (paus) vrečki za kasnejše določanje. Papirnato vrečko smo ustrezno označili s 

številko lokacije in datumom vzorčenja. 

Vrste iz družine belinov (Pieridae), natančneje iz rodu frfotavčkov (Leptidea), smo usmrtili 

v večjem številu v spomladanski in poletni generaciji, saj smo jih potrebovali za nadaljnje 

laboratorijske raziskave. 

Usmrčene vrste smo z lupo določili doma, in sicer s pomočjo določevalnih ključev 

Butterflies of Europe (Lafranchis, 2004) in Collins butterfly guide (Tolman in Lewington, 

2008). Po končanem določanju smo določitve preverili z mentorjem.  

 

3.3 LABORATORIJSKO DELO 

3.3.1 Določanje vrst v laboratoriju 

Laboratorijsko delo je bilo namenjeno določanju vrst iz rodu frfotavčkov, navadnega 

frfotavčka (Leptidea sinapis) in irskega frfotavčka (Leptidea juvernica). Ti dve vrsti lahko 

ločimo le z meritvami genitalnega aparata, zato je bilo treba izdelati trajne preparate.  

Vsem metuljem iz rodu Leptidea smo odrezali zadnjo tretjino zadka. To smo nato s pomočjo 

pincete prenesli v epruveto, ki smo jo ustrezno označili, da ni prišlo do kasnejšega 

medsebojnega pomešanja osebkov. V epruveto smo dodali 15 % raztopino KOH, da so bili 

zadki popolnoma potopljeni in jo zamašili z vato. V večji čaši smo po več epruvet naenkrat 

segrevali 30 minut v vodni kopeli do temperature 100 °C (slika 25). Treba je bilo paziti, da 

voda iz čaše ni prišla v stik z vsebino epruvete. Pri segrevanju je prišlo do hidrolize 

maščobnega in mišičnega tkiva na hitiniziranih delih genitalnega aparata. 

Po končanem segrevanju smo vsebino s pinceto prenesli v petrijevko z destilirano vodo. S 

pomočjo pincete in igle smo pod lupo odstranili nehitinske dele od hitiniziranega genitalnega 

aparata. Genitalni aparat je bilo nato treba dehidrirati in očistiti. Približno minuto smo ga 

namakali najprej v 70 %, nato v 80 % in na koncu v 96 % etanolu (slika 25).  
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Slika 25: Priprava trajnih preparatov genitalnih delov osebkov (Vir: lasten). 

 

Po končani dehidraciji in čiščenju smo izdelali glicerin-želatinski preparat. Snov je bila v 

trdnem stanju, zato jo je bilo treba segreti. Ko se je utekočinila, smo jo nato s kapalko nanesli 

na objektno steklo. Vanjo smo s pomočjo pincete in igle vstavili genitalni aparat in ga pod 

lupo pokrili s krovnim steklom. Paziti je bilo treba, da je bila glicerin-želatina še dovolj 

tekoča. Označen preparat smo nato vstavili v mapo za shranjevanje in počakali, da se je 

glicerin-želatina ponovno strdila in smo lahko izvajali nadaljnje meritve.  

Preparate smo vstavili pod stereomikroskop z nameščeno kamero Color View III in s 

pomočjo računalniškega programa Cell^B izmerili dolžine delov genitalnega aparata. Pri 

samcih smo merili dolžino aedoeagusa od začetka do konca in saccusa od konca do sredine 

pritrdišča na valvo (slika 26). Pri samicah smo merili dolžino temnejšega hitinastega dela 

brez vrečke, ki se imenuje ductus bursae (slika 27).  

 

 

Slika 26: Genitalni preparat samca iz rodu frfotavčkov (Leptidea sp.) (Vir: lasten). 
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Slika 27: Genitalni preparat samice iz rodu frfotavčkov (Leptidea sp.) (Vir: lasten). 

 

Enak postopek izdelave trajnega preparata smo uporabili tudi pri nekaterih zelo težko 

določljivih metuljih iz družine pisančkov (Nymphalidae) (slika 28) in enega osebka iz 

družine modrinov (Lycaenidae) (slika 29).  

 

 

Slika 28: Genitalni preparat osebka iz rodu pisančkov (Melitaea sp.) (Vir: lasten). 

 

 

Slika 29: Genitalni preparat osebka iz rodu mnogookov (Plebejus sp.) (Vir: lasten). 



24 
Nadu N. Metulji v občini Dol pri Ljubljani: razširjenost in ogroženost.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016 

3.3.2 Obdelava podatkov 

Podatke smo statistično obdelali v programu SPSS. 

Izračunali smo povprečno število vrst na območje po naslednji enačbi: 

     �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

… (1) 

Standardni odklon smo podali kot: 

     𝑜 = √ 
1

𝑁
 ∑( 𝑦𝑖 − 𝑀 )2

𝑁

𝑖=1

 

… (2) 

S parnim t-testom za odvisna vzorca (»Paired samples t-test«) smo preverjali statistično 

značilne razlike med dvema povprečjema. Z veliko tiskano črko A smo označili raziskavo 

iz leta 2005/06, z veliko tiskano črko B pa raziskavo iz leta 2014. 

Za izračun podobnosti vrstne sestave dnevnih metuljev med območji v obeh raziskavah smo 

uporabili Jaccardov indeks podobnosti. Po končanih izračunih Jaccardovega indeksa smo 

podatke statistično obdelali v programu SPSS in izdelali dendrogram podobnosti.  
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4 REZULTATI 

4.1 LABORATORIJSKA RAZISKAVA 

V laboratorijski raziskavi smo na preiskovanih lokalitetah ugotavljali zastopanost dveh vrst 

belinov iz rodu frfotavčkov, in sicer navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis) in irskega 

frfotavčka (Leptidea juvernica). V obdobju vzorčenja na terenu smo pričakovano našli vrste 

iz pomladne in poletne generacije. Predstavniki so se večinoma pojavljali na suhih travniških 

površinah, opazili pa smo jih tudi ob gozdnih robovih in na vlažnem območju. Vrste 

navadnega frfotavčka so se pojavljale skozi celotno obdobje našega vzorčenja, medtem ko 

smo irskega frotavčka pogosteje opazili v poletnem času.  

Navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis) smo pogosto opazili na območju vlažnega 

gojenega travniškega habitata v Žabji vasi (slika 9). Zabeležili smo ga tudi na nižje in višje 

ležečih območjih, predvsem tam, kjer prevladujejo suhi gojeni travniki, obdani s pasovi 

mejic (preglednica 3). Na območju, kjer je prisotno intenzivno obdelovanje kmetijskih 

površin z gnojenjem v Beričevem, Z od Kamniške Bistrice (slika 6) in pašnika nad vasjo 

Senožeti (slika 20), vrste navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis) nismo opazili 

(preglednica 3). Tu so se pojavljali predstavniki irskega frfotavčka (Leptidea juvernica) 

(preglednica 3), ki smo jih skozi celotno naše vzorčenje opazili redkeje od sorodnega 

navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis). Pojavljanje irskega frfotavčka (Leptidea juvernica) 

smo opazili na več različnih območjih s suhimi gojenimi travniki, predvsem na območju 

suhega kraškega travnika s skalami in veliko pestrostjo travniških rastlin v Križevski vasi 

(slika 17). Vrste nismo zasledili na vlažnem travniku v Kamnici (slika 9) in Beričevem, S 

od glavne ceste (slika 2) in višje ležečem območju Laz pri Dolskem (slika 22, preglednica 

3).  

V raziskavo smo uvodoma vključili 22 usmrčenih osebkov. V nadaljevanju bomo podajali 

rezultate le o 21 izbranih osebkih, pri katerih so preparati uspeli. Pri enem osebku smo del 

genitalij (aedoeagus) poškodovali, zato smo ga iz raziskave izključili. Na podlagi 

izmerjenega nepoškodovanega saccusa bi lahko sklepali da gre za samca, ki pripada L. 

juvernica.  

Pripadnost določenemu spolu smo lahko ugotovili že med pripravo preparatov, saj se 

strukture med spoloma močno razlikujejo. V nadaljnjem delu, pri izvajanju meritev 
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genitalnih struktur, aedoeagusa, saccusa in ductus bursae, smo ugotovili, da 12 osebkov 

pripada vrsti navadnega frfotavčka in 9 irskemu frfotavčku (slika 30, slika 31).  

Glede na izmerjene dolžine aedoeagusa in saccusa (slika 26) smo določili vrstno pripadnost 

samcev. Od skupno 15 jih 10 pripada navadnemu in 5 irskemu frfotavčku (slika 30). 

Izračunali smo povprečne vrednosti dolžin aedoeagusa in saccusa. Povprečna vrednost 

dolžin aedoeagusa je pri navadnemu frfotavčku znašala 1,59 mm, pri irskem pa 1,90 mm. 

Povprečna vrednost dolžin saccusa pa 0,57 mm pri navadnem in pri irskem frfotavčku 0,81 

mm. Na spodnji sliki (slika 30) je prikazana vrstna pripadnost samcev, pridobljenih v 

raziskavi 2014. 

 

 

Slika 30: Razmerje med dolžino aedoeagusa in saccusa pri samcih navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis) in 

irskega frfotavčka (Leptidea juvernica). 

 

Pri samicah smo merili dolžino ductus bursae (slika 27) in pri tem ugotovili, da 2 samici 

pripadata vrsti navadnega, 4 pa irskega frfotavčka (slika 31). Izračunali smo tudi povprečne 

vrednosti obeh vrst, ki je znašala 0,57 mm pri navadnem frfotavčku in 0,98 mm pri irskem 

frfotavčku. Na sliki 31 je prikazana vrstna pripadnost samic, pridobljenih v raziskavi 2014.  
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Slika 31: Dolžine ductus bursae pri samicah navadnega frfotavčka (Leptidea sinapis) in irskega frfotavčka 

(Leptidea juvernica). 

 

Za sedem osebkov iz družine pisančkov (Nymphalidae, slika 28) in za en osebek iz družine 

modrinov (Lycaenidae, slika 29), ki jih nismo uspeli določiti na terenu ali s pomočjo lupe, 

smo se odločili izdelati trajne preparate genitalij. 

Vrste navadni pisanček (Melitaea athalia), temni pisanček (Melitaea britomartis) in 

jetičnikov pisanček (Melitaea aurelia) so si na zunaj med seboj zelo podobne in jih zelo 

težko ločiti. Po izdelavi preparatov genitalnih struktur (slika 28) pa smo s pomočjo meritev 

ugotovili, da je vseh sedem osebkov pripadalo vrsti navadnega pisančka.  

Pri neznanem osebku vrste modrina smo želeli z izdelavo preparata (slika 29) ugotoviti, ali 

pripada vrsta širokorobemu mnogooku (Plebejus argus) ali ozkorobemu mnogooku 

(Plebejus idas). Ugotovili smo, da osebek pripada širokorobemu mnogooku.  

 

4.2 PRIMERJAVA S PREDHODNO RAZISKAVO 

V raziskavo je bilo vključenih 8 različnih območij, razporejenih po celotni občini Dol pri 

Ljubljani. V raziskavi iz 2005/2006 je bilo popisanih 63 vrst dnevnih metuljev, v letu 2014 

pa 44 (preglednica 1). V predhodni raziskavi je bila vrstna pestrost večja, saj v ponovljeni 

raziskavi nismo zabeležili kar 25 vrst metuljev. V novem popisu smo našli 6 dodatnih vrst. 

V obeh raziskavah je bilo zabeleženih 38 medsebojno istih vrst dnevnih metuljev. 
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Preglednica 1: Seznam vrst dnevnih metuljev, ki so bile zabeležene v raziskavi izvedeni le v letih 2005/06 ali le leta 2014 in skupno v obeh raziskavah (2005/06 in 

2014).  

Raziskava 2005/06 Raziskavi 2005/06 in 2014 Raziskava 2014 

Argynnis addipe Melitaea aurelia Aglais io Lycaena phlaeas Anthocharis cardamines 

Argynnis paphia Melitaea cinxia Aglais urticae Lycaena tityrus Argynnis pandora 

Aricia agestis Minois dryas Aphantopus hyperanthus Maniola jurtina Nymphalis polychloros 

Celastrina argiolus Neptis rivularis Araschnia levana Melanargia galathea Pararge aegeria 

Erynnis tages Parnassius mnemosyne Boloria dia Melitaea athalia Pieris mannii 

Hamearis lucina Plebejus argyrognomon Brenthis daphne Melitaea didyma  Thecla betulae 

Hesperia comma Plebejus idas Brenthis ino Melitaea phoebe  

Hipparchia fagi Polyommatus daphnis Brintesia circe Ochlodes sylvanus  

Issoria lathonia Pontia edusa Calophrys rubi Papilio machaon  

Lycaena alciphron Pyrgus malvae Coenonympha arcania Pieris brassicae  

Lycaena dispar Satyrium spini Coenonympha glycerion Pieris napi  

Lycaena virgaureae Vanessa cardui Coenonympha pamphilus Pieris rapae  

Maculinea arion  Colias croceus Plebejus argus  

  Cupido argiades Polygonia c-album  

  Galucopsyche alexis Polyommatus bellargus  

  Gonepteryx rhamni Polyommatus icarus  

  Leptidea juvernica Thymelicus lineola  

  Leptidea sinapis Thymelicus sylvestris  

  Lycaena hippothoe Vanessa atalanta  
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Pri večini družin dnevnih metuljev je bila zabeležnea večja vrstna pestrost v raziskavi 

2005/06 napram 2014. Le belini (Pieridae) so bili vrstno številčnejši v novejši raziskavi 

(slika 32). 

 

 

Slika 32: Število vrst dnevnih metuljev v posamezni družini, glede na raziskavo 2005/06 in 2014. 

 

Vrste dnevnih metuljev, ki so se pojavljale v obeh raziskavah, skupno vsaj na 5 lokacijah, 

so bile: mali tratar (Boloria dia), citronček (Gonepteryx rhamni), dnevni pavlinček (Aglais 

io), navadni lešnikar (Maniola jurtina), travniški lisar (Melanargia galathea), navadni 

pisanček (Melitaea athalia), repin belin (Pieris rapae), repičin belin (Pieris napi), mali 

okarček (Coenonympha pamphilus), lastovičar (Papilio machaon), navadni modrin 

(Polyommatus icarus), navadni senožetnik (Colias croceus), koprivov pajčevinar 

(Araschnia levana), robidov livadar (Brenthis daphne), dolgočrti debeloglavček (Thymelicus 

sylvestris), rjasti vihravček (Ochlodes sylvanus), beli C (Polygonia c-album) in kratkočrti 

debeloglavček (Thymelicus lineolus) (preglednica 3).  

 

V naši raziskavi iz leta 2014 smo popisali povprečno 17,8 vrst na območje, v predhodni 

raziskavi je bilo povprečje višje, pojavljalo se je povprečno 25,4 vrst na območje (slika 33).  
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V obeh raziskavah (leta 2005/06 in leta 2014) smo merili število vrst metuljev na istih 8 

območjih. Na podlagi hipotez o enakih ali različnih povprečjih med obema raziskavama smo 

preverili domneve o enakosti dveh povprečij vseh meritev na lokaciji: 

– H0: Pestrost metuljev se ni spremenila, torej med povprečji ni statističnih razlik. 

– H1: Pestrost metuljev se je zmanjšala, torej je povprečje statistično značilno manjše 

kot ob prvem popisu. 

Zanimalo nas je, kakšno je tveganje, če zavrnemo ničelno domnevo pri α > 0,05 in 

sprejmemo osnovno pri α < 0,05. Ugotovili smo, da so razlike statistično značilne (α = 

0,043): v predhodni raziskavi iz leta 2005/06 je bila vrstna pestrost metuljev na izbranih 

območjih statistično značilno večja kot v naši raziskavi. Sprejeli smo osnovno domnevo ob 

predpostavki, da povprečji vrst metuljev v posamezni raziskavi nista enaki. 

 

 

Slika 33: Povprečno število vrst dnevnih metuljev v raziskavah 2005/06 in 2014. 

 

4.2.1 Ogrožene vrste 

Podatke o ogroženih vrstah dnevnih metuljev smo zbrali s pomočjo Atlasa dnevnih metuljev 

(Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije (Verovnik in sod., 2012), European Red List of 

Butterflies (van Swaay in sod., 2010) in Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002, 42/2010).  
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Med vsemi najdenimi in popisanimi vrstami je bil v obeh raziskavah večji delež metuljev, 

ki ne spadajo med ogrožene ali ranljive vrste dnevnih metuljev. V predhodni raziskavi je bil 

delež ogroženih vrst večji kot v naši raziskavi (preglednica 2).  

V obeh raziskavah je bilo skupno popisanih 10 ogroženih vrst (preglednica 2). Zanimiva je 

ugotovitev, da je bilo v predhodni raziskavi zabeleženih 8 vrst, ki se v novejši raziskavi niso 

pojavile. Mi smo popisali le eno novo ogroženo vrsto in sicer primorskega belina (Pieris 

mannii). Vrsta škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe) je bila popisana v obeh raziskavah.  

 

Preglednica 2: Pregled ogroženih vrst dnevnih metuljev glede na atlas metuljev Slovenije, v raziskavi 

2005/2006 in 2014. RS SLO: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam; V –
ranljiva vrsta, (Uradni list RS 82/2002, 42/2010); RS Ev – European Red List of Butterflies; EN –prizadeta 

vrsta; NT – vrsta blizu ogroženosti; LC vrsta z zanemarljivim tveganjem (Van Swaay in sod., 2010). 

 

Latinsko ime vrste Leto 

popisa 

Slovensko ime  Ocena ogroženosti 

RS SLO RS Ev 

Lycaena alciphron 

(Rottemburg, 1775) 

2005/06 spreminjavi 

cekinček 

V LC 

Lycaena hippothoe 

(Linnaeus, 1761) 

2005/06, 

2014 

škrlatni cekinček V LC 

Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 

2005/06 močvirski 

cekinček 

V LC 

Maculinea arion  

(Linnaeus, 1758) 

2005/06 veliki mravljiščar V EN 

Melitaea aurelia 

(Nickerl, 1850) 

2005/06 jetičnikov 

pisanček 

V NT 

Pieris mannii 

(Mayer, 1851) 

2014 primorski belin V LC 

Parnassius mnemosyne 

(Linnaeus, 1758) 

2005/06 črni apolon V NT 

Plebejus argyrognomon 

(Bergsträsser, 1779) 

2005/06 srebrni mnogook V LC 

Plebejus idas 

(Linnaeus, 1761) 

2005/06 ozkorobi 

mnogook 

V LC 

Polyommatus daphnis 

(Denis & Schiffermüller, 1775) 

2005/06 nazobčani modrin V LC 
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4.2.2 Primerjava območij 

Območja, ki smo jih izbrali za popis favne dnevnih metuljev, ležijo na istih geografskih 

legah kot v predhodni raziskavi. Razdelili smo jih v 4 skupine glede na tip habitata: suh 

travnik, vlažen travnik, vse vrste travnikov in mejice–gozdni rob–gozd (preglednica 3). Pri 

nekaterih je med obema obdobjema prišlo do okoljskih sprememb. Del območja gozda v 

Kamnici je bil izsekan in spremenjen v kmetijsko površino (slika 9). Na območju Križevske 

vasi so zgradili podzemen objekt (slika 17), v Senožetih pa je bilo celotno območje 

spremenjeno v pašnik (slika 20).  

 

Preglednica 3: Seznam popisanih vrst dnevnih metuljev v raziskavi 2005/06 in 2014, z vsemi območji, 

označenimi le z zaporednimi številkami od 1 do 8 zaradi enake geografske lege: zelena – vrsta je bila 

zabeležena v obeh raziskavah, oranžna – vrsta je bila zabeležena le v raziskavi 2014, modra – vrsta je bila 

zabeležena le v raziskavi 2005/06, rdeča – za vrsto ni točnega podatka v raziskavi 2005/06, bela – vrsta ni bila 

zabeležena. 

 Območja: 

 

Vrste značilne za: 1 2 3 4 5 6 7 8 

SUH TRAVNIK 

Argynnis adippe            

Boloria dia                  

Brintesia circe              

Coenonympha glycerion                 

Erynnis tages            

Hesperia comma             

Lycaena alciphron           

Melitaea aurelia           

Melitaea cinxia           

Melitaea didyma              

Melitaea phoebe            

Maculinea arion          

Pieris mannii           

Plebejus argus             

Plebejus argyrognomon          

Plebejus idas           

Polyommatus bellargus              

Polyommatus daphnis           

Satyrium spini            

Se nadaljuje. 
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Preglednica 3 (nadaljevanje): Seznam vseh popisanih vrst v raziskavi 2005/06 in 2014, z vsemi območji, 

označenimi le z zaporednimi številkami od 1 do 8 zaradi enake geografske lege: zelena – vrsta je bila 

zabeležena v obeh raziskavah, oranžna – vrsta je bila zabeležena le v raziskavi 2014, modra – vrsta je bila 

zabeležena le v raziskavi 2005/06, rdeča – za vrsto ni točnega podatka v raziskavi 2005/06, bela – vrsta ni 

bila zabeležena. 

 Območja 

 

Vrste značilne za: 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

VLAŽEN TRAVNIK 

        

Brenthis ino           

Lycaena dispar           

Lycaena hippothoe           

VSI TIPI TRAVNIKOV 

Aglais urticae             

Aphantopus hyperanthus            

Argynnis pandora           

Aricia agestis            

Coenonympha pamphilus                  

Colias croceus               

Cupido argiades              

Galucopsyche alexis            

Issoria lathonia            

Leptidea juvernica                

Leptidea sinapis                        

Lycaena phlaeas         

Lycaena tityrus             

Maniola jurtina                  

Melanargia galathea                  

Melitaea athalia                  

Minois dryas            

Ochlodes sylvanus               

Papilio machaon                 

Parnasius mnemosyne           

Pieris brassicae              

Pieris rapae                  

Polyommatus icarus                 

Pontia edusa           

Pyrgus malvae            

Thymelicus lineola               

Thymelicus sylvestris                

Vanessa cardui            

Se nadaljuje. 
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Preglednica 3 (nadaljevanje): Seznam vseh popisanih vrst v raziskavi 2005/06 in 2014, z vsemi območji, 

označenimi le z zaporednimi številkami od 1 do 8 zaradi enake geografske lege: zelena – vrsta je bila 

zabeležena v obeh raziskavah, oranžna – vrsta je bila zabeležena le v raziskavi 2014, modra – vrsta je bila 

zabeležena le v raziskavi 2005/06, rdeča – za vrsto ni točnega podatka v raziskavi 2005/06, bela – vrsta ni 

bila zabeležena. 

 Območja: 

Vrste značilne za: 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

MEJICE, GOZDNI ROB, GOZD 

Anthocharis cardamines           

Araschnia levana                

Argynnis paphia             

Brenthis daphne               

Callophrys rubi            

Celastrina argiolus            

Coenonympha arcania             

Gonepteryx rhamni                  

Hamearis lucina           

Hipparchia fagi           

Aglais io         

Lycaena virguareae           

Neptis rivularis           

Nymphalis polychloros         

Pararge aegeria            

Pieris napi                  

Polygonia c-album         

Thecla betulae           

Vanessa atalanta            

 

Pri popisu vrst značilnih za določen habitat smo ugotovili, da je skupen delež pojavljanja 

istih vrst največji pri nespecializiranih vrstah (na vseh travnikih) in vrstah vlažnih travnikov, 

kjer pa je bila pestrost v obeh obdobjih raziskav nizka (slika 34). Favna dnevnih metuljev se 

je v skoraj desetletnem obdobju najbolj spremenila na suhih travnikih, kjer so v predhodni 

raziskavi popisali enajst vrst več (preglednica 3).  
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Slika 34: Delež vrst dnevnih metuljev glede na tip habitata: suh travnik, vlažen travnik, mejice-gozdni rob-

gozd in vsi travniki, skupno v obeh raziskvah in ločeno za raziskavi leta 2005/06 in 2014.  

 

4.2.3 Primerjava vrstne sestave dnevnih metuljev po območjih 

Na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev na posameznem območju smo v dendrogramu 

podobnosti (slika 35) ugotavljali podobnosti med območji v obeh raziskavah (A: 2005/2006 

in B:2014). Odločili smo se za združevanje v dve skupini, in sicer po metodi najbolj 

oddaljenega soseda (ang. Furthest neighbor), pri čemer smo upoštevali le vrste, ki se pojavijo 

na več kot eni lokaciji.  

Med vzorčnimi območji A5 in A6 ter A3 in B3 iz dendrograma (slika 35) vidimo največje 

podobnosti. Z višje ležečimi območji A5 in A6, kjer je bila popisana najvišja vrstna pestrost 

dnevnih metuljev (slika 36), se grupirata še B5 in A8. Le lokacija z vlažnimi travniki ima 

približno enako favno v obeh obdobjih (A3 in B3), njima pa je najbolj podobna favna 

območja A7. Največje odstopanje od vseh primerjav lokacij opazimo pri razvrščanju A7 in 

B7 (lokacija Senožeti, slika 36). 
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Slika 35: Dendrogram podobnosti vrstne sestave dnevnih metuljev med vzorčnimi območji v obeh 

raziskavah. S črko A in zaporedno številko od 1 do 8 so označena območja iz leta 2005/06, s črko B in 

zaporedno številko od 1 do 8 pa območja iz leta 2014. 

 

 

Slika 36: Število vrst dnevnih metuljev na posameznih območjih glede na raziskavo 2005/06 in 2014.  

0

10

20

30

40

50

Št
e

vi
lo

 v
rs

t

2005/06

2014



37 
Nadu N. Metulji v občini Dol pri Ljubljani: razširjenost in ogroženost.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016 

5 RAZPRAVA 

5.1 LABORATORIJSKA RAZISKAVA 

Vrsti iz rodu frfotavčkov, navadni (L. sinapis) in irski (L. juvernica) frfotavček, ki sta 

razširjeni v večjem delu Evrope, sta si morfološko zelo podobni. Za razlikovanje smo zato 

primerjali njuno anatomijo in sicer dolžine delov genitalij. Lahko bi ju ločili tudi po 

Fribergovi (2007) metodi na podlagi morfoloških razlik v stadiju bube.  

Verovnik in Glogovčan (2007) sta raziskovala pojavljanje obeh sestrskih vrst v slovenskem 

prostoru in ugotovila, da sta obe pri nas splošno razširjeni. Občasno lahko zaradi porušenja 

reproduktivne bariere pri njiju prihaja do pojavljanja hibridnih osebkov. Kljub natančnem 

pregledu preparatov in meritvam v naši raziskavi nismo zasledili osebkov, ki bi jih lahko 

šteli med hibridne.  

V območjih osrednje Slovenije velja irski frfotavček za generalista. Je pogostejši in bolj 

prilagojen na različne travniške habitate od sorodnega navadnega frfotavčka (Verovnik in 

Glogovčan, 2007). Zato je zanimivo, da smo v naši raziskavi ugotovili pojavljanje 

navadnega frfotavčka na več območjih, ki si med seboj niso podobna (preglednica 3). Opazili 

smo ga tudi na vlažnih travnikih, kjer irskega frfotavčka nismo zabeležili. Do takega pojava 

je lahko prišlo naključno ali pa zaradi prisotnosti hranilnih rastlin za gosenice te vrste. Ker 

naše ugotovitve temeljijo le na manjšem številu preverjenih osebkov, ugotovitev ne velja 

posploševati.  

Pripadnost spolu in vrstno pripadnost frfotavčkov (Verovnik in Glogovčan, 2007; Fumi 

2008) smo zlahka določili s pregledom genitalnega aparata pod lupo. Pri samicah navadnega 

frfotavčka je dolžina ductus bursae (slika 27) občutno manjša kot pri realovem (Fumi, 2008). 

V našem primeru so bile dolžine pri navadnem frfotavčku manjše od vrednosti pri irskem, 

kar sovpada z zgornjo ugotovitvijo. Pri samcih pa je genitalni aparat kompleksnejši. Treba 

je bilo opraviti meritve dveh delov genitalij (slika 26). Vrstne pripadnosti smo lahko 

ugotovili le na podlagi razmerij aedoeagusa, ki je pri irskem frfotavčku občutno večji, in 

dolžine saccusa za natančnejšo določitev.  
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5.2 PRIMERJAVA S PREDHODNO RAZISKAVO 

Območja naše raziskave, razporejena po občini Dol pri Ljubljani (slika 1), so se ujemala z 

raziskavo metuljev v letih 2005 in 2006 (Verovnik, 2006). Zato je bil glavni vir pri 

opisovanju rezultatov in pripravi primerjave dokumentacija o vseh takrat popisanih vrstah 

dnevnih metuljev. 

Skupno smo popisali 69 vrst dnevnih metuljev (preglednica 3). Glede na zelo raznoliko 

pokrajino je bila popisana vrstna pestrost metuljev v obeh raziskavah nižja od pričakovanj, 

vendar še vedno primerljiva z drugimi območji v osrednji Sloveniji (Rebeušek in Verovnik, 

2000; Čelik, 2007). V predhodni raziskavi je bila vrstna pestrost s 63 vrstami večja od 

sedanje, v kateri smo zabeležili 44 vrst dnevnih metuljev (preglednica 1). V naši raziskavi 

so prevladovale splošno razširjene vrste, ki jim pravimo generalisti. So mobilnejše in do 

določene mere bolj prilagodljive na razne okoljske vplive. Raziskovana območja so se med 

seboj nekoliko razlikovala in zajemala od ekstenzivnih do intenzivnih travnatih površin 

(Verovnik, 2006). V predhodni raziskavi je bilo zabeleženih 25 vrst, ki jih v novejši raziskavi 

nismo opazili. Pojavilo pa se je dodatnih šest vrst, ki jih pred leti niso popisali (preglednica 

1).  

Odprte travnate površine se ob hitrih spremembah njihove rabe, predvsem za namene 

poljedeljstva, sadjarstva in pašništva, zmanjšujejo. Blair (1999) je na podlagi raziskovanja 

ugotovil, da že najmanjše poseganje človeka v naravo lahko privede do izginjanja najbolj 

občutljivih vrst iz okolja. Za povečanje količine pridelkov in odganjanje škodljivcev je v 

kmetijstvu vse pogostejša uporaba pesticidov (insekticidov in herbicidov). Pri tem se posega 

tudi v obgozdno vegetacijo, v kolikor kmetijska površina meji na gozd in mejice. 

Uporabljena sredstva vplivajo na okolico in vrste različno, vsekakor pa ne pozitivno na 

živali, katerih obstoj je odvisen predvsem od naravnega okolja (Longley in Sotherton, 1997). 

Mejice so območja, ki jih oblikujejo ozki pasovi gosto zrastlega grmičevja (slika 3, slika 16). 

Ob njih se večinoma nahajajo travniške ali kmetijske obdelovalne površine. Mejice lahko 

predstavljajo le prehoden koridor za izrazito travniške vrste. Te se ob pomanjkanju 

nektarskih rastlin zaradi košnje umaknejo na pas, kjer je vegetacija dobro ohranjena. So pa 

tudi zavetje in nov prehranjevalni habitat manj specializiranim osebkom ( Leben in sod., 

2007).  
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Poleg posegov v okolje je zmanjšanje vrstne pestrosti v naši raziskavi lahko posledica vpliva 

vremena in neizkušenosti vzorčevalca. V naši raziskavi od aprila do septembra 2014 je bilo 

vreme zelo spremenljivo in v določenih mesecih prehladno. To je lahko eden izmed 

dejavnikov, ki so negativno vplivali na podatke o številčni pestrosti vrst v primerjavi s 

predhodno raziskavo. Roy in sod. (2001) so ugotovili, da so visoke junijske temperature 

najpomembnejše za visoko številčnost eno- in dvogeneracijskih vrst. Na pojavljanje slednjih 

dobro vpliva tudi toplo pomladansko vreme.  

Ugotovili smo povečano pojavljanje nekaterih selivcev (preglednica 3), ki so se najverjetneje 

le slučajno pojavili ter si odpočili in nahranili na ustreznih hranilnih rastlinah ali s sokom 

gnijočega sadja. V obeh raziskavah sta bila v poletnem času opažena pisanček admiral 

(Vanessa atalanta) in belin navadni senožetnik (Colias croceus). Admiral je bil popisan na 

dveh različnih višje ležečih območjih, večinoma poraslih s travniki, ki sta si reliefno in 

vegetacijsko zelo podobni. Navadni senožetnik, ki velja za manj izbirčnega, se je pojavljal 

na več različnih lokacijah s travniki. Med redkejšimi selivci smo na višje ležeči lokaciji 

opazili tudi razkošnega bisernika (Argynnis pandora), ki je preletaval suh gojen travnik nad 

Lazami (slika 22). Vrsta je občasno prisotna predvsem v toplejših predelih Slovenije s 

suhimi, skalnatimi travniki in prisojnimi gozdnimi robovi, vendar ga lahko zaradi njegove 

selitvene narave opazimo tudi v okoljih, ki zanj niso tipična. V osrednji Sloveniji se razkošni 

bisernik pojavlja zelo redko (Verovnik in sod., 2012).  

Najštevilčnejša je bila družina pisančkov (Nymphalidae) (slika 32). Posebnosti na kraškem 

območju so zagotovo jetičnikov pisanček (Melitaea aurelia), pikasti pisanček (Melitaea 

cinxia) in veliki pisanček (Melitaea phoebe) (preglednica 3). Pojavilo se je nekaj vrst iz 

poddružine okarjev (Satyrinae) (preglednica 3), za katere so značilna po eno ali več očesc 

na krilih, ki zavedejo plenilce. Mali okarček (Coenonympha pamphilus) je splošno razširjen 

po celotni občini. Ostali dve zelo podobni vrsti, grmiščni okarček (Coenonympha arcania) 

in belolisi okarček (Coenonympha glycerion), sta bila zabeležena le na določenih območjih. 

Okarčke smo opazili predvsem na travniških površinah, saj so njihove hranilne rastline vse 

vrste trav. Zanimivo je pojavljanje belolisega okarčka (leta 2014) na območju, kjer prihaja 

do zaraščanja travniških površin in na pašniku. Na vlažnem travniku in strmem skrilavem 

pobočju ga v novejši raziskavi nismo uspeli ponovno potrditi. Najmanj številčen je bil 

grmiščni okarček, ki smo ga v naši raziskavi uspeli popisati le na travnikih tik pod hribom 
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Murovica (slika 14). Med zelo pogosto najdene dnevne metulje spada tudi koprivov 

pajčevinar (Araschnia levana), ki je poseben zaradi svojega sezonskega dimorfizma, ki smo 

ga opazili tudi mi. Zabeležili smo pomladansko generacijo (forma levana), ki se izleže iz 

prezimelih bub, in poletno generacijo (forma prorsa). Razlikujeta se v obarvanosti zgornje 

strani kril (Lafranchis, 2004). Pajčevinarja smo opazili na sedmih območjih (preglednica 3) 

na robu travnika, ob gozdu in grmiščih. Pri redkem, a v našem prostoru neogroženem 

velikem lepotcu (Nymphalis polychloros), prihaja do uničevanja njegovih gosenic, ki se 

poleg vrbe, bresta in topola hranijo tudi s sadnim drevjem (Verovnik in sod., 2012). 

Pri modrinih (Lycaenidae) je bila razlika med obema raziskavama najvišja (slika 32), kar je 

verjetno deloma povezano s tem, da sta ju opravila različna popisovalca. V predhodni 

raziskavi je vzorčenje potekalo pod vodstvom izkušenejšega lepidopterologa. V raziskavi 

leta 2005/06 so tako popisali 20, mi pa le 10 vrst (slika 32). Med prvotno popisanimi modrini 

je bilo kar 7 v Sloveniji ogroženih vrst (preglednica 2). Verjetno je, da smo nekatere vrste v 

sedanji raziskavi spregledali bodisi zaradi neizkušenosti popisovalca bodisi zaradi slabšega 

prepoznavanja in znanja o biologiji ter vedenju modrinov. Njihove hranilne rastline so vse 

od grmov do nizkorastočih rastlin. Na višje ležečem območju nad Lazami (slika 22), kjer so 

pretežno strma pobočja na skrilavi podlagi poraščena z gojenimi travišči obdana z gozdom, 

sta bila najdena veliki mravljiščar (Maculinea arion) in ozkorobi mnogook (Plebejus idas) 

(preglednica 3). Slednji je zelo podoben svojemu pogostejšemu sorodniku, širokorobemu 

mnogooku (Plebejus argus) ter zaradi tega pogosto spregledan. Pomladno pojavljanje 

repkarja zelenega robidarja (Callophrys rubi) je bilo v obeh raziskavah zabeleženo le enkrat 

(preglednica 3), in sicer na dveh geološko različnih območjih, nad Križevsko vasjo (slika 

17) in Vinjami (slika 12). Nad vasjo Vinje poteka ločnica med apnenčastimi in ilovnatimi 

tlemi, zato je verjetnost prehoda iz enega na drugo območje dokaj logična. Najverjetnejša 

razlaga je skoraj zagotovo v vegetaciji. Travniške rastline iz družine metuljnic (Fabaceae): 

kozja detelja (Lambotropis nigricans), košeničica (Genista spp.), relika (Chamaecytisus 

spp.) ter prevezanka (Chamaespartium spp.) in grmovnice iz družin krhlikovk 

(Rhamnaceae) in drenovk (Cornaceae) (Polak, 2009), ki so njihova hrana, lahko najdemo 

vsepovsod. Lepi brezar (Thecla betulae) in trnov repkar (Satyrium spini) prav tako sodita 

med repkarje, za katere so značilni kratki repki na zadnjih krilih. Popisana sta bila med 

počivanjem v grmih in krošnjah dreves, prav zaradi tega sta v naravi velikokrat spregledana.  
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Družina belinov (Pieridae) je bila v predhodni raziskavi vrstno manj pestra (slika 32). 

Repičin, repin in kapusov belin so bili pogosti na intenzivno gnojenih kmetijskih površinah 

(preglednica 3), kjer njihove gosenice lahko povzročijo veliko škode. Hranijo se namreč s 

križnicami (Brassiacae), ki so prisotne predvsem na vrtovih in njivah. Pieris brassicae je bil 

pogosteje opažen v novejši raziskavi. Je največji med slovenskimi belini, ki leta od spomladi 

do jeseni in velja za enega izmed glavnih kmetijskih škodljivcev v Veliki Britaniji (Roy in 

sod., 2001). Menimo, da je tudi v slovenskem prostoru podobno. Njegove gosenice vse 

pogosteje uničujejo s strupenimi škropivi. Zorico (Anthocharis cardamines) in primorskega 

belina (Pieris manni), ki velja za ogroženega, smo zabeleželili le leta 2014 (preglednica 3). 

Zorico, s svojo značilno obarvanostjo spodnjih strani zadnjih kril, smo spomladi opazili na 

prodnatem nižinskem območju ob reki. Tu je preletavala območje zapuščene kmetijske 

površine ob mejici. Za zlahka prepoznanega znanilca pomladi in zelo pogosto opaženega 

metulja citrončka (Gonepteryx rhamni) (preglednica 3), je gozdni rob z mejicami, poraslimi 

z navadno krhliko (Frangula alnus) in kozjo češnjo (Rhamnus spp.), odličen habitat za 

gosenice (Polak, 2009). 

Za vrste iz družine debeloglavčkov (Hesperiidae) je značilno, da imajo večjo glavo od 

preostalega telesa in da so zelo dobri letalci. Njihova pestrost se je v primerjavi s predhodno 

raziskavo (6 vrst) zmanjšala za polovico (3 vrste, slika 32). Veljajo za zelo majhne metulje 

in niso barvno izraziti. Pogosto jih lahko zamenjamo s katero od vrst nočnih metuljev, ki so 

aktivni tudi podnevi.  

Najmanj številčno zastopane v Sloveniji so vrste iz družine lastovičarjev (Papilionidae), 

enako je bilo tudi v naših raziskavah (slika 32). Opazili sta se le dve vrsti, lastovičarja 

(Papilio machaon) in črnega apolona (Parnasius mnemosyne), ki spada med ogrožene vrste 

(preglednica 3). 

 

5.2.1 Ogrožene vrste 

Nekatere študije so že obravnavale padec biotske raznovrstnosti zaradi širitve obdelanih 

zemljišč in njihove intenzivnejše rabe. V nedavni raziskavi so za veliko vrst in habitatov, ki 

so sicer zavarovani po 17. členu Evropske habitatne direktive ugotovili, da niso v stanju 

ugodne ohranjenosti. Za njihovo ohranjanje se uporabljajo rdeči seznami vrst, v katerih so 
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zapisane znanstvene ocene tveganja izumrtja ter stanje vrst. Pomembni so tudi, ker 

obravnavajo vse vrste v določeni taksonomski skupini in ne le tistih, ki so varovane z 

evropsko zakonodajo o naravi. Zagotavljajo nam pomembne dodatne informacije o stanju 

biotske raznovrstnosti (van Swaay in sod., 2010).  

V naših raziskavah smo skupno zabeležili 10 vrst dnevnih metuljev, ki so v Sloveniji 

ogrožene (preglednica 2). Fox in sod. (2011) so raziskovali in primerjali vrstno pestrost 

dnevnih metuljev na območju Velike Britanije. Pri tem so kot ogrožene ali kot na meji 

ogroženosti ovrednotili več vrst kot v predhodnih raziskavah. Nasprotno smo v naši raziskavi 

po skoraj desetih letih popisali manj vrst, ki spadajo med ogrožene. Na podlagi zgornje 

ugotovitve bi sicer lahko sklepali tudi o izboljšanju stanja habitatov, a je to zgolj navidezno, 

saj so nekatere ogrožene vrste v vmesnem obdobju že izumrle. V resnici se je stanje habitatov 

na raziskovanem območju poslabšalo, predvsem za habitatne specialiste, med katerimi je 

tudi največ ogroženih vrst. Vse pogostejše intenzivno obdelovanje površin poslabša naravno 

stanje habitatov in posledično povzroči izginjanje že pred leti ogroženih vrst.  

Med ogroženimi so se večinoma pojavljale enogeneracijske vrste, ki so bolj dovzetne na 

prisotnost dejavnikov, ki negativno vplivajo na njihovo pojavljanje. Večina jih v novejši 

raziskavi ni bila potrjenih. Poleg spreminjanja okolja lahko odsotnost nekaterih vrst delno 

pripišemo tudi neugodnim vremenskim razmeram, ki so še dodatno zmanjšale verjetnost 

opažanja že tako redkih vrst (Roy in sod., 2001).  

Glavna grožnja metuljem je izguba naravnih območij oz. njihovih habitatov. Predvsem 

človek načrtno uničuje naravno vegetacijo bodisi v kmetijske (izsuševanje travišč, 

prekomerno gnojenje, pašništvo) bodisi poselitvene namene (stanovanjski objekti, turizem). 

Zaradi izsuševanja vlažnih travnikov je na obravnavanem območju verjetno izumrl 

močvirski cekinček (Lycaena dispar) (preglednica 2), ki je vezan predvsem na vlažno okolje. 

Odsotnost jetičnikovega pisančka (Melitaea aurelia) (preglednica 2), ki je vezan na suhe 

travnike, morda lahko pripišemo neizkušenosti popisovalca, saj je vrsta zelo podobna bolj 

pogostemu navadnemu pisančku. Za to vrsto sta ključna dva dejavnika ogrožanja, opuščanje 

košnje suhih travnikov v povezavi z zaraščanjem in pa gnojenje suhih travnikov, ki 

spremenita njihovo floristično sestavo. Ob gozdnem robu nad Križevsko vasjo (slika 17), 

kjer uspeva petelinček (Corydalis spp.), je bil v predhodni raziskavi najden črni apolon 

(Parnasius mnemosyne)(preglednica 2), saj je petelinček hranilna rastlina njegovih gosenic. 
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Med ogrožene vrste v Sloveniji spada predvsem zaradi krčenja areala. Vrsta je bila že pred 

leti redka, njegovo lokalno izumiranje pa še dodatno pospešuje opuščanje košnje, zasajanje 

iglastega gozda in gradnja infrastrukture (Verovnik in sod., 2012).  

Ogroženost se povečuje tudi zaradi opuščanja košnje polnaravnih travišč. To privede do 

zaraščanja z invazivnimi rastlinskimi vrstami, grmišči in lesnimi vrstami. Takšna območja 

niso več primeren življenjski prostor za specializirane vrste metuljev in posledično zmanjša 

pestrost vrst na določenih območjih.  

V predhodni raziskavi so našli šest ogroženih vrst iz družine modrinov, ki jih med našo 

raziskavo nismo potrdili (preglednica 2). Za ogrožene veljajo zaradi raznih oblik 

intenzifikacije kmetijstva, kot sta prekomerno pašništvo in gnojenje. Dve morfološko zelo 

podobni vrsti, zaradi česar je njuna razširjenost dokaj slabo raziskana, sta ozkorobi mnogook 

(Plebejus idas) in srebrni mnogook (Plebejus argyrogonomon). Nazobčanega modrina 

(Polyommatus daphnis), ki velja za izrazito nižinsko vrsto (Verovnik in sod., 2012), so našli 

na sedanjem območju pašnika v dolini Stajskega potoka nad vasjo Senožeti (slika 20). 

Spreminjavega cekinčeka (Lycaena alciphron), vezanega predvsem na suhe deloma 

zaraščene travnike, ki so prisotni na območju njegovega pojavljanja, so našli v Križevski 

vasi (slika 17). Velikega mravljiščarja (Maculinea arion), katerega življenjski krog od 

gosenice do odraslega metulja poteka v mravljišču, so našli na višje ležečem območju Laze 

pri Dolskem (slika 22) (Verovnik, 2006).  

Med na novo najdenimi vrstami je najbolj zanimivo pojavljanje primorskega belina (Pieris 

mannii) (preglednica 2), ki smo ga leta 2014 popisali na prisojnem območju suhega kraškega 

travnika v Križevski vasi (slika 17). Je izrazito topoljubna vrsta, zelo podobna repinemu 

belinu, vendar vezana predvsem na toplejše predele Slovenije, zato so podatki iz osrednje 

Slovenije redki. Vrsta se verjetno na obravnavanem območju pojavlja le občasno, saj se v 

poletnih mesecih njen areal razširi proti severu, spomladi pa se zopet pojavlja samo v 

toplejših delih Slovenije (Verovnik in sod., 2012). 

Še vedno prisotna ogrožena vrsta je škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe) (preglednica 2). 

V Sloveniji je splošno a lokalno razširjen in vezan bodisi na suhe bodisi vlažne ekstenzivne 

travnike. Na močvirnih območjih se pojavlja skupaj z močvirskim cekinčkom (Lycaena 

dispar) (preglednica 2). Pričakovano se je pojavil v višje ležečih predelih na suhem travniku 
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(preglednica 3), kjer se v Sloveniji večinoma pojavlja skupaj s spreminjavim cekinčkom 

(Lycaena alciphron). Vrsta je ogrožena zaradi izgube življenjskega prostora v nižinah 

(Verovnik in sod., 2012). 

 

5.2.2 Primerjava območij 

Večino popisanih vrst smo našli na vseh tipih travnikov (slika 34). Bile so predvsem 

generalisti, ki so splošno razširjeni po celotni občini. Favna generalistov se je med 

obdobjema najmanj spremenila, saj jih od 28 iz prve raziskave, v naši nismo opazili le sedem 

(preglednica 3). Dodatno smo popisali vrsto Argynnis pandora, ki velja za selivca in se je 

najbrž le trenutno pojavila na višjeležečem območju nad Lazami (slika 22). 

Pri vrstah, ki so značilne za vlažne travnike, so bile že v predhodni raziskavi popisane samo 

3 vrste (preglednica 3). Zaradi medtem deloma uničenega habitata, v naši raziskavi nismo 

več opazili močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) (preglednica 3). Vrsta je bila vezana 

izključno na vlažne predele, ki se nahajajo na območju Kamnice (slika 9). Ostali dve manj 

občutljivi vrsti sta se po naših pričakovanjih ohranili (preglednica 3). 

Pri vrstah, ki so značilne za suhe travniške habitate, je bilo v obeh raziskavah popisano 

skupno 19 vrst dnevnih metuljev (preglednica 3). Tu so bile spremembe v primerjavi s 

predhodno raziskavo največje, saj smo v naši raziskavi zabeležili le sedem vrst in na novo 

še primorskega belina (Pieris mannii) (preglednica 3). To nakazuje na izgubo suhih 

travniških površin, ki so pogosto floristično bogate in so odličen habitat za travniške vrste 

metuljev. Težava je tudi v napačnem gospodarjenju s temi površinami, saj smo opazili 

košnjo travniških površin tudi v času največje pestrosti cvetočih rastlin. Gnojenja v času 

naših obiskov na izbranih območjih nismo opazili. Takšen način kmetovanja ni primeren za 

travniške vrste metuljev, ki so vezani na točno določeno hranilno rastlinsko vrsto. Gnojenje 

floristično osiromaši travniške površine, saj vzpodbudi rast le nekaterih visokih vrst iz 

družine trav (Poaceae), ki povzročijo izginjanje večine tipičnih nižjih travniških vrst (Čelik, 

2007). Po hitrem pregledu travniške vegetacije na suhih gojenih travnikih smo ugotovili, da 

so nekatera območja večinoma porasla z višjerastočimi travami, torej je bilo v prejšnjih letih 

gnojenje prisotno.  
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Manjše odstopanje med obema raziskavama smo opazili pri vrstah, značinih za gozd, gozdne 

robove in mejice (slika 34). V naši raziskavi smo našli le dve vrsti manj od predhodne 

raziskave (preglednica 3). Pretiranega izsekavanja gozdnatih površin nismo opazili, 

posledično so se v času od prve raziskave ti habitati ohranili in zagotavljajo dobre življenjske 

razmere za specializirane vrste robnih struktur. Vegetacija gozdnatih površin prepušča malo 

dnevne svetlobe, kar dnevnim metuljem, ki potrebujejo veliko sonca, ne ustreza. Pri popisu 

vrst globoko v gozdu nismo opazili številčne pestrosti metuljev. Na območju Beričevega JV 

(slika 6) in Vrha pri Dolskem (slika 14) smo na delu območja, ki je poraščen z gozdom, 

zabeležili pojavljanje gozdnega pegavčka (Pararge aegeria) (preglednica 3). Vrsta 

najverjetneje velja za edino pravo gozdno vrsto v Sloveniji (Verovnik, 2006).  

 

5.2.3 Primerjava vrstne sestave dnevnih metuljev po območjih 

V dendrogramu podobnosti smo ugotavljali vrstno podobnost dnevnih metuljev med 

lokacijami in dvema časovnima obdobjema. Vrstna sestava se je med obema raziskavama 

na večini lokacij spremenila (slika 36). Na podlagi dobljenega dendrograma lahko sklepamo 

o potencialnih spremembah habitata v časovnem obdobju med prvo in drugo raziskavo (slika 

35). 

Območja so glede na rezultate dendrograma razdeljena na podlagi pestrosti vrst, števila 

enakih vrst na območjih in števila edinstvenih vrst na posameznem območju.  

V prvi skupini (slika 35) so zastopani predvsem višjeležeči deli s suhimi cvetočimi, 

večinoma negojenimi travniki na kraški podlagi, ki so obdani z gozdom ali predeljeni s 

pasovi mejic. Po pričakovanjih so ta območja najbolj vrstno pestra (slika 36). Iz teh 

rezultatov lahko sklepamo, da je na teh območjih človekovo poseganje v naravo manj 

izrazito. Tu po podobnosti izstopata vrstno najpestrejši območji iz predhodne raziskave, A5 

(Vrh pri Dolskem, slika 14) in A6 (Križevska vas, slika 17). Z njima se združuje naš popis 

z območja B5 (Vrh pri Dolskem, slika 35). Pri tem je treba izpostaviti veliko večjo vrstno 

pestrost v predhodni raziskavi (2005/06 – 39 vrst in 2014 – 24 vrst) (slika 36). Tudi v naši 

raziskavi smo tu našli kar nekaj vrst iz družine modrinov (Lycaenidae), pisančkov 

(Nymphalidae), debeloglavčkov (Hesperiidae) in lastovičarjev (Papilionidae) (preglednica 

3), ki jih drugje v občini ni bilo moč opaziti. V naši raziskavi smo za to lokacijo dodali le 
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eno novo vrsto (preglednica 3), ki je značilna za gozdnate predele. Zadnje območje, ki še 

spada med vrstno bogata območja, je A8 (Laze pri Dolskem, slika 22). Na tej lokaciji v naši 

raziskavi (B8) nismo zabeležili nekaterih redkih vrst (preglednica 3), med njimi tudi dveh 

ogroženih vrst v slovenskem prostoru (preglednica 2). 

V drugo skupino so se večinoma razporedila območja z nižjo vrstno pestrostjo (slika 35). 

Med njimi najbolj izstopa lokacija 7, ki se nahaja v Senožetih (slika 20). Tukaj se je združba 

metuljev najbolj drastično spremenila (slika 36), kar je povezano s spremembo rabe prostora. 

Nekdajni mezofilni travnik (A7), bogat s cvetjem, ki je bil po vrstni sestavi metuljev uvrščen 

v bližino nižinskega vlažnega travnika (A3), ima sedaj (B7) zaradi pašništva močno 

zmanjšano pestrost metuljev in tudi spremenjeno sestavo vrst. Pašništvo je sicer pomemben 

del življenjskega okolja za številne živali, vendar se mora izvajati kontrolirano, z manjšimi 

obremenitvami v času največje pestrosti cvetočih travniških rastlinskih vrst (Augenstein in 

sod., 2012).  

Poleg pašništva, ki zmanjšuje primerne življenjske habitate, večji problem Augenstein in 

sod. (2012) vidijo v neenakomernem spreminjanju obgozdne in gozdne vegetacije. Ob takem 

poseganju v naravo je življenjski prostor metuljev v trenutku spremenjen tudi za 

nespecializirane vrste. Kljub manjšim spremembam (izsekavanje dela gozda) se je vrstna 

sestava na lokaciji Žabja vas (lokacija 3, Slika 9) ni močno spremenila (slika 36), saj sta 

popisa iz dveh obdobij v dendrogramu združena. To velja pripisati prisotnosti nekaterih 

vlagoljubnih vrst, ki jih drugje v občini nismo ugotovili (preglednica 3). Pri tem velja 

izpostaviti, da so pred leti tu popisali 5 vrst več (slika 36). Vrsto Nymphalis polychloros 

(preglednica 3) smo v novejši raziskavi popisali le na tem območju (lokacija 3). S skupino 

območja Kamnice (lokacija 3) se združuje območje predhodne raziskave v Senožetih (A7, 

slika 35), ki prav tako spada med vlažna travišča, obdana z gozdom. 

Zelo podobni sta si lokaciji B4 (Vinje, slika 12) in B6 (Križevska vas, slika 17) (slika 35), 

razlika v njuni pestrosti je le za eno vrsto (preglednica 3) V predhodni raziskavi je bilo na 

območju Križevske vasi (A6, slika 17) opaženo 25 vrst (slika 36), kar je to lokacijo uvrstilo 

med vrstno bogate. V naši raziskvai smo popisali le tri dodatne vrste (preglednica 3), ki pa 

niso habitatni specialisti in so bile opažene tudi drugod po občini.  
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Nižje ležeča prodnata območja ob Kamniški Bistrici so se, z izjemo A2 (Beričevo JV, slika 

6), na podlagi števila skupnih vrst v dendrogramu razporedila skupaj (slika 35). Kljub temu, 

da je bilo pred leti na območju Beričevega S od glavne ceste popisanih 6 vrst več (slika 36), 

se je ohranilo nekaj skupnih vrst, od tega dve, ki veljata za edinstveni na tem območju 

(preglednica 3). 

Na večini lokacij so se življenjski pogoji v vmesnem obdobju med raziskavama spremenili 

in s tem tudi vrstna sestava metuljev. Nekatere vrste metuljev so iz določenih območij 

izginile ali pa je prišlo do izumiranja vrst v celotni regiji. Na podlagi dendrograma 

podobnosti (slika 35) smo ugotovili, da je zaradi habitatnih sprememb na lokacijah med prvo 

in drugo raziskavo ponekod prišlo do njihovega združevanja glede na obdobje raziskovanja. 

To nakazuje, da je kljub isti geografski legi lokacij ponekod prevladala večja podobnost favn 

v različnih časovnih obdobjih.  

 

5.3 OHRANJANJE FAVNE METULJEV V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI 

Občina Dol pri Ljubljani je geografsko pestra pokrajina, vendar je kljub temu tu prisotnih 

malo habitatov, ki nudijo primerne življenjske pogoje specializiranim vrstam metuljev. 

Nekaj preostalih območij, ki so ekološko pomembna, je smiselno opredeliti kot 

naravovarstveno pomembna območja. Sem spadajo predvsem tista, kjer so bile popisane 

ogrožene vrste (preglednica 2): Beričevo JV, Kamnica, Vrh pri Dolskem, Križevska vas, 

Senožeti in Laze pri Dolskem. Da se ohranijo habitati ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, 

je treba ohranjati ugodno stanje za take ranljive vrste. Suhe cvetoče negnojene travniške 

habitate in predele ob rekah ter gozdne poti bi bilo treba obvarovati pred intenzivnim 

kmetijskim obdelovanjem. Ekstenzivnost rabe bi zagotovili z izvajanjem mozaične košnje, 

prepovedjo gnojenja z različnimi škodljivimi snovmi in spreminjanjem travnikov v njive. 

Preprečiti bi bilo treba prekomerno izsuševanje vlažnih travišč in pašnjo izvajati skladno s 

pašnim načrtom brez uporabe gnojil (Verovnik in sod., 2012). 

Vrh pojavljanja metuljev je v toplejših mesecih leta. Takrat je vegetacija najpestrejša, ponuja 

zadostne količine nektarja za odrasle metulje in zelene rastline za ličinke (Bergman in sod., 

2008). Košnja v tem delu leta uniči vse pomembne hranilne vire. S tem pride do prekinitve 

njihovega življenjskega cikla in selitev odraslih osebkov s košenega območja. Najbolj 
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primerno za ohranjanje vrst, ki so odvisne predvsem od travniških habitatov, je usklajevanje 

košnje, ki se jo izvaja ob različnih časovnih obdobjih in na različnih mestih. Za travniške 

površine, ki so obdane z mejicami ali mejijo na gozd, je občasna košnja na par let 

najugodnejša. Ti predeli ponujajo mobilnim travniškim vrstam nov živjenjski prostor po 

košnji cvetočih travnikov (Čelik, 2007). Vendar je vseeno treba paziti, da ne pride do 

zaraščanja travniških površin, ki čez leta lahko postanejo gozdnate površine. Pri opuščanju 

območij naravno rastje zamenjajo agresivnejše rastlinske vrste. Pri vsem tem se poruši 

prvotna travniška vegetacija z vrstami, ki so pomembne pri prehranjevanju metuljev v vseh 

življenjskih fazah.  

Prekomerno spreminjanje močvirnih območij z izsuševanjem, zasipavanjem ali 

izravnavanjem ogrozi redke vrste metuljev in lahko povzroči njihovo izumrtje. Naravna 

mokrišča, ki v splošnem večinoma niso vrstno bogata, bi morali ohranjati predvsem na tistih 

delih, kjer so z raziskavami potrdili prisotnost ogroženih vrst. Na raziskovanem območju 

vlažnega travnika pri Žabji vasi (slika 9), kjer je izginila vlagoljubna ogrožena vrsta 

močvirski cekinček (Lycaena dispar) (preglednica 2), bi bilo treba upoštevati ohranitvene 

ukrepe, ki zagotavljajo boljše preživetje vrste. Večji del vlažnega travnika je bil pred leti 

izsušen, izravnan ter namenjen izključno kmetijskemu obdelovanju. S tem se je porušil za 

vrsto primeren življenjski prostor z značilnimi močvirnimi hranilnimi rastlinami. Postopoma 

je prišlo še do dodatnega rušenja habitata s prekomerno košnjo in gnojenjem. Za ohranitev 

vrste bi bilo treba zaustaviti načrtno spreminjanje habitata, pri čemer bi se vlažni travnik, ki 

jih drugod po občini ne najdemo več, ohranil in omogočil preživetje tej vrsti. Poleg tega bi 

bilo treba sprejeti tudi ukrepe primerne rabe travišč, v smislu zmanjšanja števila košenj 

(enkrat letno), in prepovedati gnojenje površin ter preprečiti zaraščanje travniške robne 

vegetacije. 

V zadnjih letih se je veliko naravnih površin spremenilo v kmetijsko obdelovalne in pašne. 

Floristično osiromašeni habitati ne ponujajo dovolj hranilnih rastlin, kjer bi metulji našli svoj 

življenjski prostor (Kitahara in Watanabe, 2003). Poveča se sicer številčnost nekaterih vrst 

metuljev, ki lahko preživijo tudi na gnojenih travnikih, a je večina vrst takih, ki jim opisane 

spremembe habitata prinesejo več škode kot koristi. Problem obdelovanja in vzdrževanja teh 

območij je predvsem v neustrezni rabi škropiv, ki na organizme delujejo toksično in vplivajo 

na upad njihovega števila. Uporaba škropiv sledi sezonskim izbruhom škodljivcev. Veliko 



49 
Nadu N. Metulji v občini Dol pri Ljubljani: razširjenost in ogroženost.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016 

je pesticidov, ki so prosto dostopni in na voljo vsem. Potrebna je dodatna previdnost pri 

njihovi uporabi. Kmetovalci morajo pri škropljenju upoštevati vetrovne razmere in zakonsko 

dovoljene odmerke. Veter lahko povzroči prenos škodljivih snovi na širše območje. 

Večinoma so to gozdni robovi in mejice, ki mejijo na kmetijske površine. Na teh območjih 

je večja pestrost splošno razširjenih in ranljivih vrst od travnikov in gozda (Roy in sod., 

2001). Prav tako je treba ohranjati ekstenzivno pašništvo brez povečane uporabe gnojil in 

pašnjo izvajati ustrezno s pašnim načrtom.  

Posamezniki, predvsem kmetovalci in drugi, ki izvajajo posege v neokrnjeno naravo, morajo 

biti dobro seznanjeni z naravovarstvenimi smernicami in jih dosledno upoštevati. S 

pomembnostjo te zanimive skupine živali bi bilo treba ozaveščati tudi širšo javnost. 

Opozarjati bi jih bilo treba, da lahko metulji ob nepravilnem načrtovanju in izvajanju raznih 

posegov v naravo zelo hitro postanejo ogroženi. 
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6 SKLEPI 

V primerjavi s prvotnim stanjem se je vrstna pestrost dnevnih metuljev na območju Dol pri 

Ljubljani zmanjšala. Pričakovano so se ohranile predvsem vrste, ki so splošno razširjene, 

mobilnejše in bolj prilagodljive na negativne vplive na okolje. Razlogi za spremenjeno favno 

metuljev so predvsem vse pogostejše intenzivno obdelovanje večine območij in delno 

zaraščanje nekaterih lokacij vključenih v raziskavo. 

Intenzifikacija kmetijstva v veliki meri vpliva predvsem na občutljive modrine (Lycaenidae), 

pri katerih smo zabeležili največje razlike v vrstni pestrosti. Nasprotno pa se je vrstna in 

številčna pestrost belinov (Pieridae) povečala, saj so bolj mobilni od modrinov.  

Največji upad smo zabeležili pri ogroženih vrstah, saj jih kar osem nismo uspeli ponovno 

potrditi in so na preiskovanem območju verjetno izumrle. Ker so te vrste večinoma habitatni 

specialisti, to nakazuje na izgubo ustreznih ekstenzivnih habitatov, ki jih je vsako leto manj.  

Največ vrst, ki jih v naši raziskavi nismo uspeli potrditi, je značilnih za območja s suhimi 

travniki. Gre predvsem za travniške specialiste, ki hitro izginejo s posameznih območij 

zaradi različnih posegov v naravno okolje. Poleg sedmih vrst, ki so se ohranile, je bila na 

suhem travišču na novo opažena vrsta ogroženega topoljubnega primorskega belina (Pieris 

mannii). 

Po pričakovanjih se je najmanj spremenila favna nespecializiranih vrst metuljev. Sem sodijo 

predvsem splošno razširjene in prilagodljive vrste, ki smo jih popisali na več različnih 

območjih.  

Med habitati je ostal najbolj ohranjen gozdni rob, zato se je tudi specializirana favna 

metuljev iz tega habitata med obema obdobjema malo spremenila. 

Pri vrstah vlažnih travnikov se številčna pestrost metuljev v obdobju od 2005/06 ni bistveno 

spremenila. Že pred leti so na teh habitatih popisali najmanjše število vrst. A na vlažnem 

travniku nad Žabjo vasjo je bila zabeležena vrsta modrina (Lycaena dispar), ki velja za eno 

izmed naravovarstveno najpomembnejših vrst. V novejši raziskavi te vrste nismo uspeli 

potrditi, kar najverjetneje nakazuje, da se je stanje habitata poslabšalo.  

Habitatne spremembe v obdobju od leta 2005/06 do 2014 smo lahko ugotovili tudi s pomočjo 

dendrograma podobnosti vrstne sestave dnevnih metuljev. Po pričakovanjih je povzel 
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izrazite spremembe okolja, saj se lokacije iz prve in druge raziskave ponekod niso 

razporedile skupaj. V nasprotju s pričakovanji pa smo ponekod potrdili večjo podobnost 

favne metuljev na lokacijah, popisanih v istem časovnem obdobju.  

Za izboljšanje vrstne pestrosti dnevnih metuljev bi bilo treba upoštevati naravovarstvene 

smernice. Na podlagi naših ugotovitev so najpomembnejši ohranitveni ukrepi za naša 

območja: 

– Izvajanje košnje enkrat letno, izven obdobja največje pestrosti travniške vegetacije, ki 

je pomembna za vzdrževanje normalnega življenjskega cikla metuljev.  

– Zaustavljanje zaraščanja travniške vegetacije z občasno košnjo. 

– Redno čiščenje predelov z mejicami in obgozdnimi robovi, a tako, da se ohrani 

zadostna količina tamkajšnjega rastja. 

– Zmanjšanje škropljenja in gnojenja kmetijskih ter travniških površin, s katerim se 

uničuje razvoj metuljev v začetnih stadijih. 

– Prepoved izsuševanja in zasipavanja že tako redkih vlažnih območij, s čimer bi 

ohranili tipično močvirsko rastje, primerno za nekatere zelo specializirane vrste 

metuljev.  

– V splošnem pa omejitev izpustov škodljivih plinov v ozračje, s čimer bi se izboljšala 

kvaliteta ozračja in posledično tudi upočasnile podnebne spremembe. 
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7 POVZETEK 

Občina Dol pri Ljubljani velja za reliefno, geološko in vegetacisko pestro pokrajino z nižje 

in višje ležečimi floristično bogatimi travniki, ki pričakovano prinašajo veliko vrstno 

pestrost dnevnih metuljev. V današnjem času je raziskovano območje pod velikim 

antropogenim vplivom, zato smo želeli ugotoviti spremembe v favni dnevnih metuljev v 

zadnjih desetih letih. Metulji so zaradi svojih bioindikatorskih lastnosti zelo pomembna 

skupina za spremljanje stanja njihovih habitatov, zato smo želeli na podlagi ugotovitev naše 

raziskave podati smernice za njihovo ohranjanje. Največjo pestrost smo pričakovali na 

območjih suhih travišč z mnogo cvetnicami, kjer so travniki manj obdelani in košnja ni 

prepogosta, ter ob mejicah in gozdno robnih predelih, ki so redno vzdrževani. Vendar vse 

pogostejša intenzivna raba travnikov in uporaba pesticidov negativno vplivata na metulje. 

Predvidevali smo, da bo na večini območij prišlo do zmanjšanja pestrosti metuljev, 

prevladovali pa bodo generalisti in mobilnejše vrste.  

Rezultate predhodne raziskave smo primerjali na podlagi vzorčenja dnevnih metuljev, ki so 

potekala v obdobju od 17. aprila do 21. septembra 2014. Vsako parcelo smo vzorčili petkrat. 

V tem obdobju smo popisali 44 vrst dnevnih metuljev, med njimi primorskega belina (Pieris 

mannii) in škrlatnega cekinčka (Lycaena hippothoe), ki spadata med ogrožene vrste v 

Sloveniji. Po končanem popisu vrst smo ugotovili, da je vrstna pestrost neogroženih in 

ogroženih vrst v letu 2014 manjša.  

Zaradi zmanjšanja vrstne pestrosti dnevnih metujev v primerjavi s prvotnim stanjem, bi bilo 

treba obvarovati predvsem tista območja, na katerih so bile potrjene ogrožene vrste. 

Ugotovili smo, da se je stanje habitatov na raziskovanih območjih poslabšalo. Posledično se 

zaradi tega večina enogeneracijskih ogroženih vrst ni ponovno pojavila, najverjetneje so v 

vmesnem obdobju že izumrle. Predvsem gre za habitatne specialiste, ki so bolj dovzetni za 

razne okoljske spremembe od generalistov, ki se na novo nastale okoljske razmere lahko 

prilagodijo hitreje. 

Odločili smo se, da opažene vrste metuljev razdelimo v skupine glede na tip habitata, v 

katerem se pojavljajo. Na takšen način smo najlažje ugotovili vzroke za spremembe v sestavi 

in pestrosti metuljev v desetletnem obdobju. Ugotovili smo, da so vrstno najbolj prizadeta 

predvsem območja sušnih travnikov. Pretirano gnojenje, uporaba pesticidov in nepravilna 
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košnja so dejavniki, ki najbolj vplivajo na floristično osiromašenje prej bogatih suhih 

travniških površin, ki so ponujale dobre življenjske pogoje specializiranim vrstam. Pojav 

generalistov se je med raziskavama najmanj spremenil, kar pomeni, da celotno raziskovano 

območje ponuja dovolj habitatov, ki nudijo dobre življenjske pogoje manj občutljivim in 

hitreje prilagodljivim vrstam. Ugotovili smo, da so mejice in obgozdni deli za metulje zelo 

pomembni in vrstno pestri. Številnim vrstam dnevnih metuljev predstavljajo zavetje, nov 

prehranjevalni habitat, dodaten vir hrane ali le prehoden koridor.  

Stanje habitatnih tipov se lahko ohrani ali izboljša, v kolikor se dosledno upoštevajo 

smernice, ki pripomorejo k ohranjanju narave in vrst metuljev. Vsekakor bi bilo treba izvajati 

mozaično košnjo, s čimer bi ohranili zadostno količino travniške vegetacije za opravljanje 

metuljem ugodnega življenjskega cikla. Mejice in obgozdne robove, kjer najdejo zavetje 

številne vrste metuljev, bi bilo treba vzdrževati z rednim čiščenjem, tako, da se ohrani 

zadostna količina tamkajšnjega rastja, ki je pomemben hranilni vir za gosenice in odrasle 

metulje. Nekatere vrste so bile na gnojenih površinah številčno nekoliko pestrejše, vendar 

vse pogostejša intenzivna obdelava površin z gnojenjem večini vrst ne ustreza, zato so se iz 

teh območij zelo hitro umaknile. V občini je malo območij, kjer najdejo zavetje izključno 

vlagoljubne vrste. Izumrtje že prej redke in ogrožene vrste močvirskega cekinčka (Lycaena 

dispar), je posledica spremembe močvirnega travnika. Na območju Senožet je prišlo do 

izrednega upada vrstne pestrosti, zato lahko na podlagi teh ugotovitev potrdimo neprimerno 

izvajanje paše, ki ne sovpada s predpisanim pašnim načrtom. Vsak posameznik bi se moral 

zavedati pomembnosti ohranjanja okolja in posledic, ki privedejo do uničenja naravne 

vegetacije in vrstne pestrosti metuljev. Z ukrepi, ki priporejo k ohranjanju narave in vrst, bi 

bilo treba kmetovalce in lastnike zemljišč dobro seznaniti ter jih spodbuditi k postopnemu 

opuščanju nepravilnega ravnanja s kemtijskimi ali travniškimi površinami.  

Takšen način vzorčenja je primeren tudi pri pedagoškem izobraževanju, in sicer tako v nižjih 

kot višjih razredih osnovne šole. Dnevni metulji so zelo priljubljeni in v splošnem zelo 

barvite žuželke, ki hitro vzpodbudijo učenčevo pozornost. Učencem tako najlažje 

predstavimo razne okoljske spremembe, ki pozitivno ali negativno vplivajo na žive 

organizme, s tem pa lažje razumejo pojma bioindikator in ogroženost narave.  
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