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POVZETEK 

V diplomski nalogi sem proučevala razširjenost mezotermofilnega metulja petelinčka 

(Zerynthia polyxena) v Sloveniji, njegovo ogroženost in ukrepe, s katerimi bi ogroženost 

zmanjšali. Glavni dejavnik, ki določa prostorsko razporeditev odraslih osebkov, je gostiteljska 

rastlina iz rodu podraščec (Aristolochia spp.). Zaradi izgube habitata spada petelinček v srednji 

Evrope med ogrožene vrste, v Sloveniji pa je uvrščen na Rdeči seznam ogroženih metuljev, 

kjer je označen kot ranljiva (V) vrsta. Ogroža jih predvsem pogozdovanje, intenzivno 

obdelovanje vinogradov s pesticidi, zaraščanje ekstenzivnih travišč, odstranjevanje robne 

vegetacije ter lov zaradi zbirateljstva. Raziskavo o razširjenosti petelinčka v Slovenji smo 

opravili s pomočjo pregleda podatkov opažanj metulja na različnih lokacijah v različnih 

obdobjih (<1990, 1995-2005, >2005). Pri tem smo uporabili metodi dejanske in celotne 

razširjenosti. Rezultati teh metod so pokazali, da se je razširjenost vrste Z. polyxena v zadnjih 

desetletjih povečala, kar pa je v nasprotju s podatki iz literature, ki opozarjajo na lokalna 

izumrtja vrste. Glavni razlog za ogroženost je kmetijstvo, saj se s poseganjem v naravo krči 

njegove habitate in posledično razširjenost vrste upada. Ogroženost bi lahko zmanjšali z manjšo 

uporabo herbicidov in pesticidov, predvsem na vinorodnih območjih, kjer je uporaba pesticidov 

najbolj problematična.  

Ključne besede: petelinček, Zerynthia polyxena, biologija, ogroženost, razširjenost, 

naravovarstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study focuses on the distribution of the meso-thermophilous butterfly Southern Festoon 

(Zerynthia polyxena) in Slovenia, its endangerment and mitigation measures. The key factor, 

which determines the spatial distribution of adult butterflies, is the presence of the host plant of 

the genus Aristolochia spp. Due to loss of its natural habitat the Southern Festoon is now 

considered an endangered species in the Central Europe. In Slovenia, it is on the Red List of 

Threatened Species categorised as vulnerable species (V). The Southern Festoon is  threatened 

by reforestation, regular use of pesticides in the vineyards, spontaneous afforestation of 

marginal grasslands, disposal of marginal vegetation and collecting. The study on distribution 

of the Southern Festoon in Slovenia was conducted with data collected from sources which 

included butterfly sighting in different areas and time frames (<1990, 1995–2005, >2005). The 

methods of actual distribution and complete range were used. The results showed increase in 

the distribution of the Southern Festoon in the last decades which is in contrast to literature, 

which suggest local extinctions of the species. The main cause of endangerment is agriculture 

because encroachment upon nature causes the loss of habitat, which affects species distribution. 

The endangerment could be reduced by lowering herbicide and pesticide use, especially in 

wine-growing areas where the use of pesticides is most harmful. 

Key words: Southern Festoon, Zerynthia polyxena, biology, endangerment, distribution, 

nature conservation 
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1 UVOD 
 

Petelinček je mezotermofilna vrsta metulja, ki se v Sloveniji pojavlja večinoma od začetka 

aprila do konca maja. Najpogosteje ga najdemo na delno zaraščenih traviščih ter na območjih 

vinogradov (Verovnik idr., 2009). Predvsem območja vinogradov so bila pred začetkom rabe 

pesticidov zelo pomemben življenjski prostor vrste, sedaj pa so najdbe gosenic na teh območjih 

redke (Verovnik idr., 2012). Prostorska razporeditev gostiteljskih rastlin iz rodu podraščec 

(Aristolochia spp.) je ključni dejavnik, ki določa prostorsko razporeditev odraslih osebkov. V 

Sloveniji se gosenice pojavljajo na treh vrstah iz rodu podraščec, odvisno od lokacije (Čelik, 

2012). V večjem delu Evrope spada petelinček med ogrožene vrste. Po Prilogi IV Habitatne 

direktive je varovana vrsta (Verovnik idr., 2009). V Sloveniji je uvrščen na Rdeči seznam 

ogroženih vrst metuljev, kjer je označen kot ranljiva vrsta. Vrsto ogroža predvsem intenzivno 

kmetijstvo, pretirana uporaba kemičnih sredstev, pogozdovanje in odstranjevanje vegetacije 

gozdnih robov (Verovnik idr., 2009). Za ohranitev vrste bi bilo potrebno izvesti kar nekaj 

ukrepov, ki bi pripomogli k boljšemu stanju, med katerimi so: ohranjanje travnikov, prepoved 

gnojenja, prepoved vnašanja tujerodnih vrst in drugi (Verovnik idr., 2012). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
 

2.1 Uvrstitev petelinčka v sistem 
  

Tabela 1 prikazuje uvrstitev petelinčka, Zerynthia polyxena (Dennis & Schiffermüller, 1775) v 

sistem. 

Tabela 1: Uvrstitev petelinčka v sistem  

Deblo Arthropoda (členonožci) 

Razred Hexapoda (šesteronožni členonožci) 

Podrazred Insecta (žuželke) 

Red Lepidoptera (metulji) 

Naddružina Papilionoidea 

Družina Papilionidae (lastovičarji) 

Rod Zerynthia  

Vrsta Zerynthia polyxena (peteliček) 

(Vir: Myers, idr., 2016). 

 

Petelinček, Zerynthia polyxena (v nadaljevanju Z. polyxena), je mezotermofilna, 

enogeneracijska vrsta, ki se v Sloveniji pojavlja od začetka aprila do konca maja (Slamka, 

2004). Gre za srednje velikega metulja iz družine lastovičarjev. Osnovna barva kril je 

bledorumena, vendar imajo zapleten vzorec črnih pasov in lis. Na robovih imajo vrsto modrih 

in rdečih opozorilnih točk za odvračanje potencialnih plenilcev. Lahko ga je zamenjati z vrsto 

Zerynthia rumina, ki pa se pojavlja le v zahodni Evropi in severni Afriki (Tolman in Lewington, 

1997).  

 

Najpogosteje ga najdemo na delno zaraščenih travnikih. V višjih legah in na severni meji areala 

v Evropi pa poseljuje tudi odprta suha travišča (Slamka, 2004). Verovnik je s sodelavci (2009) 

ugotovil, da razširjenost petelinčka v Sloveniji v grobem sovpada z vinorodnimi območji. 

Pogostejši je v primorski regiji, še posebej na Krasu, na obronkih Vipavske doline in v Brkinih. 

V centralni Sloveniji je zelo lokalno razširjen in ga najdemo na območjih, na katerih je prisotna 

larvalna hranilna rastlina. Vrsta se pojavlja na področjih Notranjskega, v Posavju, Beli Krajini, 

Halozah, Slovenskih goricah in v Pomurju. Eden od glavnih omejujočih dejavnikov 
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razširjenosti je monofagija gosenic, ki se hranijo le z rastlinami iz rodu podraščec (Aristolochia 

spp.) (Tolman in Lewington, 1997).  

 

Leta 1847 je bila vrsta opažena v okolici Maribora, kasneje pa so jo našli tudi v Celju, v velikem 

številu na Humu v Laškem in pri Račah (Špiljar, 2007).  

 

Pod imenom Zerynthia hypsipyle je vrsto registriral Carnelutti (1975) v Dravski dolini, v 

Mariboru, Slovenskih goricah, Šentilju, v Gornji Radgoni, Murski Soboti ter na Goričkem 

(Špiljar, 2007).  

 
 

2.2 Razvojni krog petelinčka 
 

Življenjski cikel metulja je razdeljen v štiri zelo različne razvojne faze: jajčece, gosenica, buba 

in odrasla žival. Ta razvoj se imenuje metamorfoza. Metulji imajo popolno preobrazbo, kjer se 

larvalni stadiji zelo razlikujejo od odraslih. 

 

Prvi faza se začne z jajčecem. Samice odložijo jajčece na ustreznih hranilnih rastlinah. Z 

izločanjem jih zalepijo na liste ali druge dele hranilne rastline (Butterflycorner, 2016). Jajčeca 

so okrogla, bela do bledo rumena, tik preden se izležejo gosenice pa postanejo črno obarvana. 

Samice jih odložijo na tisti list, ki je najbolj obsijan s soncem (Špiljar, 2007). Izbira hranilnih 

rastlin je zelo pomembna, ker se gosenica pogosto prehranjuje le z eno vrsto hranilne rastline. 

Obravnavana vrsta se prehranjuje z rastlinami iz rodu podraščec (Aristolochia spp.). Druga faza 

se začne z izvalitvijo majhne gosenice iz jajčeca. Izležene gosenice so povsem črne, odrasle pa 

so rdeče-bele barve z oranžno rdečimi izrastki, ki so poraščeni s črnimi dlakami (Špiljar, 2007). 

Najprej se hranijo s hranili iz jajčne lupine, nato pa s hranilnimi rastlinami. Gosenice 

potrebujejo velike količine hrane, saj hitro rastejo. V tej fazi ostanejo 3-4 tedne. V tretji fazi 

gosenica postane buba. V tej fazi se v notranjosti bube gosenično telo spremeni. Organi 

gosenice se razgradijo, oblikujejo se novi organi, drastično se spremeni tudi zunanji videz. To 

običajno traja en teden. Na koncu buba poči in izleže se odrasel metulj (Butterflycorner, 2016). 

 

Odrasel metulj ima takoj po rojstvu še skrčena, kratka in mehka krila. Ta se hitro povečajo in 

po nekaj urah tudi utrdijo. Kmalu zatem, ko se izležejo, se metulji tudi parijo. Naloga metulja 

je predvsem razmnoževanje in odlaganje jajčec. Življenjska doba odraslega metulja ponavadi 

traja le nekaj tednov (Butterflycorner, 2016).  
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Slika 1: Razvojne faze petelinčka (Vir: http://en.butterflycorner.net/The-lifecycle-of-

butterflies.988.0.html) 
 
 

2.3 Biologija 
 

Na pojav določene vrste metulja lahko močno vplivata območje in kakovost habitata. Nekatere 

raziskave kažejo, da je najpomembnejši faktor relief območja (Wahlberg, 2002), medtem pa so 

druge študije pokazale, da je kakovost habitata tista, ki vpliva na številčnost metuljev na 

določenem območju (Nowicki, 2007). Habitat lahko sestavljajo različni tipi vegetacije, ki 

vsebujejo enega ali več virov za vrsto. Ni nujno, da se vsi viri, ki jih vrsta potrebuje, pojavljajo 

na enem mestu, zato določanje habitata zgolj na podlagi prisotnosti hranilne rastline, ni vedno 

ustrezno. Kakovost habitata lahko opišemo s strukturnimi dejavniki, kot so višina sence ali 

jakost svetlobe, gostota hranilnih rastlin ali razširjenost virov nektarja, ki vpliva na gostoto 

odraslih osebkov v naravnem okolju. Samice poskušajo poiskati najbolj primeren kraj za 

odlaganje jajčec, ki ga izberejo na podlagi strukturnih parametrov, kot je na primer razdalja od 

habitatnega roba, intenzivnost osvetlitve in matična podlaga. Pomemben dejavnik pri izbiri 

mesta za odlaganje jajčec pa je tudi velikost, številčnost in debelina listnega opada ter vsebnost 

organskega dušika (Örvössy, 2014). 

Prostorska razporeditev gostiteljskih rastlin iz rodu podraščec (Aristolochia spp.) je ključni 

dejavnik, ki določa prostorsko razporeditev odraslih osebkov. Obstaja močna pozitivna 

korelacija med moškim in ženskim spolom na posameznem območju, oba sta namreč odvisna 

od gostiteljskih rastlin, ki rastejo na sončnih legah. V Sloveniji se gosenice prehranjujejo z 

http://en.butterflycorner.net/The-lifecycle-of-butterflies.988.0.html
http://en.butterflycorner.net/The-lifecycle-of-butterflies.988.0.html
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Aristolochia clematitis, Aristolochia pallida in Aristolochia lutea (Čelik, 2012). Na 

Primorskem in v zahodnem delu osrednje Slovenije sta najpogostejši hranilni rastlini rumeni 

(A. lutea) in bledi podraščec (A. pallida). V vzhodnem delu Slovenije pa se gosenice 

prehranjujejo predvsem z navadnim podraščcem (A. clematitis) (Verovnik idr., 2009). Hranilne 

rastline uspevajo v habitatih, kot so poplavne ravnice, sadovnjaki, ob cestah ter nasadih robinije 

in topola (Batáry, 2008). Obdobje letenja v Evropi traja od konca marca do konca junija, 

odvisno od lokacije in vremenskih razmer (Čelik, 2012). 

 

Obstajata dve razširjeni metodi za raziskave povezane z jajčeci metulja. Ena je na podlagi 

sledenja ženskih odraslih metuljev in druga, kjer se neposredno opazuje odlaganje jajčec. Pri 

drugem načinu gre za opazovanje prisotnosti in porazdelitve opazovanih jajčec na hranilnih 

rastlinah (Batáry, 2008). Pri iskanju  primerne rastline za odlaganje jajčec, lahko samice 

preletijo veliko večje razdalje kot samci (Čelik, 2012). Jajčeca večinoma odlagajo na spodnjo 

stran listov, redko na stebla, cvetove in listne površine. Običajno jih odložijo v manjših, lahko 

tudi v večjih skupinah. Na en list lahko jajčeca odloži več samic. Jajčeca raje odlagajo na sončno 

stran rastlin. Mlade gosenice sprva živijo v občutljivih delih rastline (pogosto v cvetju), kasneje 

(po drugi levitvi) pa cvet zapustijo. Prezimijo v stadiju bube na steblu, vejicah ali spodnji strani 

kamnov, redko na spodnji strani listov gostiteljske rastline (Höttinger, 2003).  

 
 

2.4 Ogroženost petelinčka 
 

V večjem delu srednje Evrope spada petelinček zaradi izgube habitata med ogrožene vrste 

(Verovnik idr., 2009).  V Sloveniji je zavarovana vrsta (Seznam zavarovanih vrst Slovenije,  

2016). Uvrščena je na Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije, kjer je označena z  oznako 

V (ranljiva) vrsta (Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst v rdeči seznam, 2010) in v prilogo IV Habitatne direktive (Directive 92/43/EEC). 

Je na seznamu Konvencije o varstvu evropskega prostoživečega rastlinstva in živalstva in 

naravnih življenjskih prostorov (Uradni list RS 17/55, 1999). V evropskem seznamu metuljev 

je uvrščen v kategorijo LC (least concern), saj se je številčnost v zadnjih desetih letih znižala 

za manj kot 20 % (van Swaay idr., 2010).  

Število osebkov v nekaterih državah upada, na primer na Slovaškem, Albaniji, Romuniji in 

evropskem delu Turčije (Höttinger, 2003). Tudi v Sloveniji velja podobno. V večjem delu 

Ljubljanske kotline, spodnje Savinjske doline in Slovenskih goric je vrsta že izumrla (Verovnik 

idr., 2009).  
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Vzrokov za njihovo ogroženost je več. Ogroža jo predvsem intenzivno obdelovanje vinogradov 

s pomočjo herbicidov, zaraščanje ekonomsko manj vrednih sušnih travišč, pogozdovanje, 

odstranjevanje zeliščne vegetacije gozdnih robov na gozdnih obronkih in ob grmovnatih 

sestojih na travnikih ter lov zaradi zbirateljstva v maloštevilnih izoliranih kolonijah (Čelik, 

Rebeušek, 1996). 

 

Kmetijsko intenziviranje in urbanizacija sta krivca za pomanjkanje naravnih habitatov metulja, 

zato so bili prisiljeni uporabljati umetne habitate. Danes je večina populacije Z. polyxena 

mogoče najti ob nasadih robinije, cestnih robovih, obrežnih gozdovih in degradiranih listnatih 

gozdovih (Örvössy, 2014).  

 

Odrasli osebki so izrazito vezani na habitat gosenic, zato je razširjanje in kolonizacija novih 

ustreznih rastišč podraščcev redka. Poleg splošnih varstvenih ukrepov, kot je varovanje habitata 

gosenic, bi v osrednjem delu Slovenije morali zadnje večje populacije ohranjati tudi aktivno, 

predvsem s pravilnim vzdrževanjem in povečevanjem ustreznih življenjskih okolij (Verovnik 

idr., 2012). 
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2.5 Razširjenost petelinčka v Sloveniji in Evropi 
 

Vrsta se pojavlja v večini evropskih držav vzdolž Mediterana, kar ponazarja spodnja karta. 

Najdemo ga na jugozahodu Francije, v večjem delu jugovzhodne Evrope, običajno na 

nadmorski višini nižji od 900 m. Njegov areal sega na vzhodu do južnega dela Urala in na 

severozahod Kazahstana. V Nemčiji in Švici pa je vrsta že izumrla (van Swaay idr., 2010). 

 

 

Slika 2: Razširjenost petelinčka v Evropi (Vir: 

http://www.iucnredlist.org/details/summary/174351/1) 

 

V Evropi naseljuje redke listnate gozdove, sadovnjake, vinograde, grmovje, mokrotne in suhe 

travnike, skalnata območja ter ruderalne habitate (Čelik, 2012).  

 

Razširjenost petelinčka v Sloveniji večinoma sovpada z vinorodnimi območji. Pogostejši je še 

posebej na Krasu, na obrobju Vipavske doline in v Brkinih. V osrednji Sloveniji je zelo lokalno 

razširjen, lahko ga najdemo le na nekaj deset kvadratnih metrov velikih ploskvah, kjer je 

prisotna hranilna rastlina gosenic. Vrsto najdemo tudi na posameznih območjih na 

Notranjskem, v Posavju, Beli krajini, Halozah, zahodnih Slovenskih goricah in ob zgornjem 

toku reke Mure (Verovnik idr., 2009). Večinoma je ob rastiščih podraščcev pogost, stran od 

njih pa ga najdemo le izjemoma. Petelinček je izrazito nižinska vrsta in se v montanskem pasu 

pojavlja le v toplih hribih na Primorskem in v Zasavju (Verovnik idr., 2012).  

 

http://www.iucnredlist.org/details/summary/174351/1
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Slika 3: Razširjenost petelinčka v Sloveniji (Vir: CKFF, 2016) 

V zahodni Sloveniji poseljujejo predvsem gozdne robove in zaraščene travnike, v vzhodni 

Sloveniji pa ruderalne habitate, kot so cestni robovi, opuščene kmetijske površine, robovi 

vinogradov in železniški nasipi, najdemo pa jih tudi na gozdnatih prodiščih večjih rek (Save in 

Mure) (Verovnik idr., 2009). Robovi vinogradov, so bili pred začetkom širše rabe pesticidov in 

insekticidov verjetno zelo pomembni življenjski prostor petelinčka, zdaj pa so najdbe gosenic 

na takih rastiščih podraščca bolj izjema (Verovnik idr., 2012).  

 
 

2.6 Varstvo metuljev 
 

Ohranitev vrste je mogoča le ob ohranitvi zadostne velikosti, primerne strukture in funkcije 

njihovih življenjskih prostorov. 

 

Verovnik s sodelavci (2012) navaja nekaj varstvenih smernic za ohranjanje metuljev v 

travniških habitatih, ki bi pripomogle tudi k ohranjanju vrste Z. polyxena: 

 travnike se ohranja v ekstenzivni rabi, tako da se prepove gnojenje z gnojevko in z 

mineralnimi gnojili, opravi se ena do dve košnji, ne spreminja se vrstne sestave rastlin 

in ne vnaša se tujerodnih vrst 

 na travnikih se ne nasipava zemljišč ali izravnava površin 

 na območjih vrste Z. polyxena se travnikov ne intenzivira in ne spreminja v njive, ne 

prepušča se jih zaraščanju  

 na mokrotnih travnikih se ne izsušuje zemljišč in ne spreminja poplavnega režima 

 na kamnitih travnikih na Krasu se ne odstranjuje kamenja 
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 na suhih travnikih se košnja pomakne v september in se nikoli ne kosi celotne površine 

travnika.  

Poleg teh ukrepov bi bilo potrebno nadaljevati in razširiti dosedanji monitoring, saj je le tako 

mogoče spremljati dejansko stanje in se pravočasno ustrezno odzvati na novo poslabšanje 

razmer. 
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3 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
 

Namen diplomske naloge je raziskati biologijo petelinčka, Zerynthia polyxena, ugotoviti kako 

je vrsta v Sloveniji razširjena, poiskati vzroke za njegovo ogroženost ter predstaviti 

naravovarstvene ukrepe, ki bi pripomogli k ohranjanju te vrste. 

 
 

Cilji diplomske naloge: 

 Ugotoviti razširjenost metulja Zerynthia polyxena v Sloveniji. 

 Primerjati, kako in zakaj se je v zadnjih desetletjih spremenila razširjenost te vrste v 

Sloveniji. 

 Ugotoviti dejavnike ogroženost vrste in podati nekaj smernic, ki bi pomagale pri 

ohranjanju te vrste. 
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4 HIPOTEZE 
 
 

 H1: V Sloveniji se je razširjenost metulja petelinčka Zerynthia polyxena v zadnjih 

desetletjih zmanjšala. 

 H2: Upad razširjenosti petelinčka je povezan z izgubo izoliranih populacij v osrednji 

Sloveniji, kar je povezano predvsem z intenzifikacijo kmetijstva. 

 H3: Ogroženost petelinčka bi se zmanjšala z manjšo uporabo kemičnih sredstev v 

vinogradih in nasadih ter z zmanjšanjem odstranjevanja robne vegetacije in 

pogozdovanja. 
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5 METODE DELA 
 
 

Raziskavo o razširjenosti vrste Z. polyxena v Sloveniji smo opravili s pomočjo pregleda 

podatkov opažanj metulja na različnih lokacijah v različnih časovnih intervalih. Izbrali smo tri 

obdobja, v katerih smo zbrane podatke primerjali med seboj z dvema metodama, ki določata 

razširjenost. Na ta način smo ugotovili, ali se je razširjenost vrste skozi različna časovna 

obdobja povečala ali zmanjšala.  

 

Ta tri časovna obdobja so:     -1. popisi pred letom 1990. 

-2. popisi med leti 1990 ter 2005. 

-3. popisi po letu 2005. 

 

Metodi, s katerima smo določali razširjenost metulja sta:  

 METODA DEJANSKE RAZŠIRJENOSTI 

Pri tej metodi smo za vsako časovno obdobje prešteli kvadrate dimenzij 5x5 km, kjer je 

bila vrsta opažena. Pri tem smo upoštevali, da smo en kvadrat šteli samo enkrat, ne glede 

na to, koliko popisov je bilo v tem kvadratu. Upoštevali smo tudi, da smo podatke, ki 

so bili na meji dveh kvadratov, šteli le k enemu kvadratu.  

 

 METODA CELOTNE RAZŠIRJENOSTI 

Pri dej metodi smo s pomočjo Geopedie (Geopedia, 2013) med seboj povezali vse 

zunanje lokacije Z. polyxena in dobili tako imenovani minimalni konveksni poligon, 

kjer smo točke v celoto povezali tako, da ni bilo ostrih kotov. Tako smo dobili 

maksimalno površino območja razširjenosti oziroma polje, ki predstavlja areal vrste. 

Nato smo s pomočjo programa izmerili površino območja in primerjali rezultate med 

posameznimi časovnimi obdobji. 

 

Da bi ugotovili dejavnike ogrožanja vrste na posameznem območju, smo poskušali čim več 

informacij pridobiti s strokovno literaturo. Zbrano literaturo smo med seboj primerjali ter tako 

prišli do ugotovitev in odgovorov, ki smo si jih zastavili na začetku diplomske naloge: ugotoviti, 

kako ogrožena je vrsta ter podati nekaj ukrepov, ki bi pomagali pri ohranjanju le – te.  
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6 REZULTATI 
 
 

6.1 Rezultati metode dejanske razširjenosti 
 

Na spodnjih slikah (4, 5 in 6) so označene lokacije, kjer je bil opažen petelinček v vsakem od  

treh časovnih obdobjih. Karte, ki so uporabljene pri tej metodi, so pripravljene na osnovi 

podatkovne baze Centra za kartografijo favne in flore (CKFF, 2016). 

 

Slika 4: Razširjenost petelinčka Zerynthia polyxena pred letom 1990. 

 

 

Slika 5: Razširjenost petelinčka Zerynthia polyxena med leti 1990-2005. 
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Slika 6: Razširjenost petelinčka Zerynthia polyxena po letu 2005. 

 

 

 

Graf 1: Primerjava števila kvadratov, v katerih se pojavlja petelinček med obdobji. 

 

Iz grafa je razvidno, da se je število zasedenih kvadratov od najstarejšega do sedanjega obdobja 

povečevalo. Povečanje ni veliko, vendar je vseeno opazno.  

  

6.2 Rezultati metode celotne razširjenosti 
 

Slike (7, 8 in 9) pri tej metodi smo oblikovali s pomočjo programa Geopedia (Geopedia, 2013). 

Dobili smo jih s pomočjo zunanjih lokacij razširjenosti, ki smo jih pridobili iz Centra za 

kartografijo favne in flore (CKFF, 2016). S pomočjo lokacij smo izmerili minimalni konveksni 

poligon za vsako od obdobij. 
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Slika 7: Območje razširjenosti petelinčka Z. polyxena pred letom 1990. 

 

 

Slika 8: Območje razširjenosti petelinčka Z. polyxena med leti 1990-2005. 

 

 

Slika 9: Območje razširjenosti petelinčka Z. polyxena po letu 2005. 
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Graf 2: Primerjava velikosti območja med različnimi obdobji. 

 

Iz grafa je razvidno, da se je velikost območja  najbolj povečala med prvim in drugim obdobjem. 

To je razvidno iz površine minimalnega konveksnega poligona, ki je v drugem časovnem 

obdobju večja, kot v prvem. V tretjem obdobju pa se je razširjenost le malo povečala.  

 

  

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

<1990 1990-2005 >2005

V
el

ik
o

st
 o

b
m

o
čj

a 
(k

m
2
)

Časovno obdobje

Rezulati metode celotne razširjenosti



19 
 

7 RAZPRAVA 
 
 

Iz rezultatov je razvidno, da se je razširjenost vrste Z. polyxena v zadnjih desetletjih povečala. 

S tem smo zavrgli hipotezo 1. Vsaj deloma je razlog za povečanje znanega območja 

razširjenosti povezano s ciljnimi raziskavami za to vrsto v zadnjem obdobju (Verovnik idr., 

2009, Verovnik idr. 2015).  Na podlagi rezultatov raziskav, zbranih z izvajanjem monitoringa 

izbrane ciljne vrste metulja, je bilo ugotovljeno tudi, da je  stanje vrste Z. polyxena v Sloveniji 

stabilno (Verovnik idr., 2015).  

 

Čeprav je vrsta po zbranih podatkih marsikje v osrednji Sloveniji izumrla (Verovnik idr., 2012), 

to iz rezultatov naše analize ni razvidno, saj so bile ob intenzivnih raziskavah v zadnjem 

obdobju odkrite tudi nove izolirane populacije, predvsem v Prekmurju in Beli krajini. Tako se 

je areal vrste dejansko povečal, s čimer lahko ovržemo tudi drugo hipotezo.  

 

Ugotovili smo, da je uporaba herbicidov eden od glavnih vzrokov za ogroženost vrste. Uporaba 

pesticidov je problematična predvsem pri intenzivnem obdelovanju vinogradov, saj razširjenost 

petelinčka večinoma sovpada z vinorodnimi območji. Manjša uporaba pesticidov bi zmanjšala 

smrtnost gosenic, ki so direktno izpostavljene škropivu, in s tem pripomogla k večjemu številu 

osebkov na teh območjih. 

 

Vrsto ogroža odstranjevanje vegetacije gozdnih robov na gozdnih obronkih ter grmovnih 

sestojev ob travnikih. Zaradi pomanjkanja naravnih habitatov vrsta zato uporablja suboptimalne 

antropogene habitate. Prav tako vrsto ogroža tudi intenziviranje in spreminjanje travnikov v 

njive. Ohranjanje travniških habitatov v ekstenzivni rabi ter zmanjšano odstranjevanje robne 

vegetacije bi pripomoglo tudi k ohranjanju vrste Z. polyxena. Tako lahko za oba dejavnika 

potrdimo hipotezo 3. 
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8 SKLEPI 
 
 

Z raziskavo smo prišli do zaključka, da se je razširjenost  vrste Z. polyxena v Sloveniji povečala, 

kar je v nasprotju s pregledanimi literaturnimi viri.  Z. polyxena je uvrščena na seznam, kjer je 

opredeljena kot ogrožena vrsta zaradi izgube habitata. Razširjenost in velikost populacij se 

zmanjšujeta v nekaterih evropskih državah, pa tudi v Sloveniji. V nekaterih območjih osrednje 

Slovenije je vrsta že izumrla (Ljubljanska kotlina, okolica Novega mesta), kar pa z našo analizo 

razširjenosti nismo zaznali, saj ne gre za izrazito robna območja razširjenosti.  

 

Glavni razlog za ogroženost petelinčka je intenzivno kmetijstvo, saj se s poseganjem v naravo 

krči njegove habitate. Pogozdovanje, intenzivno kmetijstvo, uporaba pesticidov, zaraščanje 

sušnih travišč ter odstranjevanje robne vegetacije so vzroki, da razširjenost vrste upada. Odrasli 

osebki so vezani na rastišča podraščcev, vendar osebki zaradi uničevanja naravnih habitatov 

uporabljajo manj ustrezne antropogene habitate, zato je pomembno ohranjati ustrezna 

življenjska okolja, saj se bo le tako vrsta lahko ohranila. Tudi zato je pomembno upoštevali 

smernice, ki spodbujajo k ohranjanju metuljev v travniških habitatih in posledično k ohranjanju 

vrste Z. polyxena.  

 

Zavedati se je treba, da lahko samo dosledno upoštevanje naravovarstvenih ukrepov omogoči 

dolgoročni obstoj vrste. Če se bo posegalo v njihove naravne habitate in se jih uničevalo ter jih 

posledično spreminjalo v intenzivno obdelane kmetijske površine, se bo številčnost in 

razširjenost vrste zmanjšala. Prav tako lahko k temu pripomore tudi vnašanje tujerodnih vrst v 

okolje ter odstranjevanje hranilnih rastlin. Zato je pomembno, da skrbimo za ohranjanje 

njegovih habitatov. To je mogoče le v tradicionalni kulturni krajini, kjer se kmetuje sonaravno 

in brez pretirane uporabe kemičnih sredstev ter odstranjevanja robnih struktur. Poleg tega pa je 

pomembno tudi nadaljevati dosedanji monitoring, saj lahko tako spremljamo dejansko stanje 

vrste in pravočasno zaznamo  morebitno poslabšanje razmer.  
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