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POVZETEK 

Raziskava razširjenosti sviščevega mravljiščarja (Maculinea alcon) v osrednji Sloveniji in 

določitve stanja njegovih habitatov je bila opravljena zaradi določitve naravovarstvenih 

smernic, ki bodo omogočale ohranitev vrste v osrednji Sloveniji in na vseh podobnih 

območjih v Evropi. Podrobneje smo preiskovali območje v okolici Vrhnike.  

Ugotovili smo, da sta na območju Vrhnike prisotni dve populaciji, med katerimi nismo 

zasledili nobenih migracij, kar pa ni trden dokaz, da do migracij med habitatnimi krpami 

nikoli ne pride. Razlog za to je metodološki, saj z metodo markiranja težko odkrijemo redke 

migrante. Tudi naravne prepreke iz dreves in grmičevja, ki na nekaterih predelih segajo tudi 

do višine deset metrov, širine do pet metrov in so neprehodne, so pri tem ključne. Ugotovili 

smo tudi, da je gostota jajčec na manjši habitatni krpi večja. Prav tako je bila na slednji večja 

tudi gostota odraslih osebkov, vendar pa je bilo število odraslih osebkov kljub manjši gostoti 

večje na večji habitatni krpi.  

Na obravnavanem območju je glavni problem prezgodnja košnja, saj so bili mokrotni travniki 

pokošeni že konec junija, s tem pa  je bil uničen velik delež hranilnih rastlin. Tudi večja 

gostota jajčec na manjši krpi je verjetno posledica košnje, saj so metulji primorani odlagati 

jajčeca na še preostale rastline. Da bi lahko sviščevega mravljiščarja na obravnavanem 

območju zaščitili, moramo habitate ohraniti v prvotnem stanju in zmanjšati količino 

uporabljenih gnojil in pesticidov na območjih okoli habitatov. Najenostavnejši ukrep za 

zaščito vrste bi bil enostaven premik košnje v konec avgusta, s čimer bi omogočili prehod 

gosenic iz hranilnih rastlin v mravljišča, s tem pa bi povečali že obstoječe populacije in 

nastajanje novih.  

Ključne besede: Lepidoptera, Maculinea alcon, razširjenost, naravovarstvo, ogroženost. 

  



 

 

ABSTRACT 

TITLE: Population size of the Alcon Blue - Maculinea alcon (Lepidoptera: 

Lycaenidae) in realation to the characteristics of its host plant patches in 

central Slovenia 

The study of the Alcon Blue in central Slovenia and its habitats was conducted with the 

purpose to determine its current status and to provide guidelines for conservation in central 

Slovenia and in all similar habitats across Europe. We have closely examined the area around 

town Vrhnika.  

We discovered two populations in the area north of Vrhnika and detected no migration  

between them. This is however not conclusive evidence for the absence of the migrations 

between those two populations, as rare migrants are difficult to detect with the method we 

used. Lack of migrations despite proximity of both habitat patches can be attributed to thich 

hedges which are in some places 10 metres high. Estimated number of adults per patch was 94 

for the larger and 64 for the smaller. Iinterstingly the density of eggs per plant was however 

twice higher in the smaller patch, whcih coincides with smaller number of host plants 

available. The females clearly prefered plants closer to the centre of the patch. We have 

discovered that density of eggs per plant is bigger on smaller habitat patches but the number 

of adult butterflies was lower on smaller habitat patch.  

The main conservation concerne in the study area is early mowing of majority of grasslands. 

Most of them were mowed at the end of june, which removed most of the flowering host 

plants in the area. Mowing is probably the main reason for higher density of eggs on smaller 

habitat patch, because butterflies are forced to lay eggs only on plants that were not cut down. 

To protect Alcon Blue on the area around Vrhnika, we must preserve the occupied habitats in 

its current state and lower the usage of fertilizers and pesticides in the neighbouring areas. In 

order to inprove the habitats and allow Alcon Blue to spread the simplest measure would be to 

perofrm  mowing at the end of august, which would enable caterpillars to finalize their cycle 

at the host plants and move into the ant nests. With this simple measure we would increase the 

population size of the remaining populations and enable the formation of new populations 

nearby.  

Key words: Lepidoptera, Maculinea alcon distribution, conservation, threats 
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1 UVOD 
 

Sviščev mravljiščar je habitatni specialist, ki poleg ustrezne hranilne rastline gosenic 

(močvirski svišč) rabi tudi gostiteljsko mravljo iz rodu Myrmica. Ravno zaradi te 

specializacije število populacij sviščevega mravljiščarja v zadnjih desetletjih v Evropi 

močno upada. V nekaterih državah je vrsta izumrla, v drugih pa ga uvrščamo med 

ogrožene vrste metuljev. Razlog za to je fragmentacija življenjskega prostora, ki povzroča 

razbijanje večjih populacij na manjše, te pa so dovzetnejše na negativne vplive iz 

zunanjega okolja. Vpliv manjših populacij se do neke mere lahko izniči, če so med 

habitatnimi krpami omogočeni preleti metuljev. V tem primeru lahko govorimo o tako 

imenovanih metapopulacijah. Slednje so sestavljene iz večjega števila manjših populacij. 

Znotraj metapopulacij pogosto prihaja do izumiranja manjših populacij in do ponovne 

naselitve na habitatne krpe, na katerih so populacije sviščevega mravljiščarja že obstajale. 

Zelo pomemben dejavnik v metapopulaciji so migracije metuljev med habitatnimi krpami, 

kar povečuje gensko pestrost v metapopulaciji. Prehajanje med populacijami, izumiranje 

in ponovno naseljevanje habitatnih krp znotraj ene metapopulacije naredijo slednjo veliko 

odpornejšo na zunanje vplive, kot manjše, bolj izolirane populacije. Teren ali habitat, ki 

ga sviščev mravljiščar po navadi naseljuje (ravni mokrotni travniki, kot na območju 

raziskave v osrednji Sloveniji), omogoča obstoj metapopulacij, saj so na takih območjih 

geografske prepreke redkejše.  

V magistrskem delu bomo skušali ugotoviti, ali taka metapopulacija obstaja tudi v 

osrednji Sloveniji, bolj natančno v okolici Vrhnike, kjer je bila vrsta pred desetletjem še 

prisotna. Velikost populacij posameznih habitatnih krp bomo določili z metodo MRR in  

štetjem jajčec na hranilnih rastlinah. Ugotavljali bomo tudi povezavo med gostoto jajčec 

in velikostjo rastišč hranilne rastline ter primerjali vpliv velikosti habitatne krpe in gostote 

hranilnih rastlin na velikost populacije sviščevega mravljiščarja. Vsi ti podatki nam bodo 

omogočili boljše razumevanje biologije sviščevega mravljiščarja. Zaradi tega bomo lahko 

bolj natančno določili dejavnike in stopnjo njegove ogroženosti v osrednji Sloveniji. Na ta 

način bomo lahko tudi ovrednotili naravovarstveno stanje metapopulacije na območju 

raziskave. Pridobljeni podatki nam bodo na koncu omogočili postavitev naravovarstvenih 

smernic, ki bodo pripomogle k ohranitvi te populacije v osrednji Sloveniji in na 

primerljivih območjih drugod v Sloveniji ter širše v Evropi. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 MORFOLOGIJA SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
Sviščev mravljiščar, bolje poznan pod svojim znanstvenim imenom Maculinea alcon, spada v  

nižji velikostni razred metuljev. Razpon njegovih kril meri približno 3,5 cm. Zgornja stran 

kril je obarvana sinje modro s temno rjavo obrobo, spodnja pa je rjavkaste barve s 

prepoznavnimi črnimi pikami. Vzorci na krilih se lahko malo razlikujejo zaradi različnih 

vplivov okolja (Kudrna & Fric, 2013). Tudi njegov trup je obarvan nekoliko modrikasto, 

antene pa ima belo-črne. Samec in samica se med  seboj razlikujeta le po tem, da je samica 

nekoliko temneje obarvana na zgornji strani kril, kar je lepo razvidno na sliki spodaj. 

(Naturalpt, 2013)      

       Slika 1: Sviščev mravljiščar ‒ morfologija                

 

2.2 KLASIFIKACIJA SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
Pri klasifikaciji sviščevega mravljiščarja navadno naletimo na dve težavi. Prva je  

poimenovanje rodu. Kljub zelo obširnim raziskavam sviščevega mravljiščarja v zadnjih 40 

letih je povezava rodu Maculinea s sorodnim rodom Phengaris zelo kontroverzna, prav tako 

ostajajo povezave z ostalimi rodovi znotraj skupine Glaucopsyche v veliki meri nerazrešene. 

Da bi razjasnili razliko in povezavo med rodovoma Phengaris in Maculinea, je bila 

opravljena študija na štirih jedrnih in dveh mitohondrijskih genih. Ugotovili so, da rod 

Maculinea ni samostojen in ga na podlagi filogenetske raziskave uvrščamo znotraj rodu 

Phengaris. Rod Maculinea je torej parafiletski in je skupaj z rodom Phengaris najbolj 

soroden rodu Caerulea  (Ugelvig L.V., 2011). 

Z drugo težavo se srečamo znotraj rodu Maculinea. Še do leta 2012 je večina znanstvenikov v 

rod Maculinea uvrščala 6 evropskih vrst, saj so sedaj znani formi alcon in rebeli delili na dve 

različni vrsti s podobno morfologijo. Z molekularnimi raziskavami leta 2012  (Sielezniew M., 

2012) so dokazali, da forma rebeli in forma alcon pripadata isti vrsti M.alcon oziroma da sta 

formi alcon in rebeli le dva ločena ekotipa. Molekularne raziskave so pokazale, da si formi 

delita identičen COI haplotip (mitohondrijski DNA). Tudi s pomočjo jedrnih markerjev niso 
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našli vzorca, ki bi ekotipa ločeval med seboj. Edina najdena razlika je bila v stopnji genetske 

variabilnosti. Forma rebeli je imela manjšo stopnjo genetske variabilnosti in njene populacije 

se bile manj polimorfne, torej bolj diferencirane od populacij f. alcon. Razlog za razliko je v 

stopnji genetske variabilnosti v življenjskem prostoru obeh form (Sielezniew M., 2012). 

Forma rebeli, ki jo je opisal Hirsche pred 100 leti (Kudrna & Fric, 2013), se pojavlja v bolj 

hribovitih območjih, kjer je navadno več naravnih ovir, ki onemogočajo migracije med 

populacijami in zato ne pride tako pogosto do mešanja genov. Medtem ko f. alcon najdemo na 

mokrotnih, ravnih predelih z manj naravnimi ovirami, kar omogoča več migracij osebkov 

med populacijami in s tem višjo genetsko variabilnost. Sicer pa je za obe formi znana zelo 

nizka stopnja polimorfizma oziroma genetske variabilnosti. 

Pred odkritjem f. rebeli so vrsto M. alcon delili na M. alcon H (hygrophylus ‒ higrofilna), ki 

naj bi živela zlasti na vlažnih habitatih, in na M. alcon X (xerophilous-kserofilna), ki naj bi 

živela bolj na suhih predelih. To delitev je kasneje nadomestila delitev na M. alcon in M. 

rebeli (Tartally, Koschuh, & Varga, 2014). Na Madžarskem  M. alcona X niso nadomestili z 

M. rebeli, saj naj bi se razlikovali v tem, da M. alcon X naseljuje tudi nižinske predele, katerih 

M. rebeli ne, poleg tega naj bi tudi uporabljali drugačne hranilne rastline in gostiteljske vrste 

mravelj (Kudrna & Fric, 2013). 

Formi se torej med seboj genetsko in morfološko ne razlikujeta dovolj, da bi ju lahko ločili na 

dve posamezni vrsti. Razlog za to sta lahko nepopolna alopatrična speciacija in/ali še vedno 

odvijajoča se ekološka specializacija. Lahko pa pričakujemo, da se bosta obe formi (v 

primeru, da obe preživita) v daljnji prihodnosti ločili na dve samostojni vrsti (Steiner in drugi, 

2006). 

V tabeli 1 je podana celotna klasifikacija sviščevega mravljiščarja od kraljestva in vse do 

vrste (Myers in drugi, 2016). 

 

Tabela 1: Klasifikacija sviščevega mravljiščarja 

- Kingdom (kraljestvo) ANIMALIA ( živali) 

 Eumetazoa (pravi mnogoceličarji) 

     Bilateria  (bilateralno     

     simetrične živali)   

         Protostomia 

    - Phylum (deblo)            Arthropoda (členonožci) 

     - Classis (razred)               Hexapoda (žuželke) 

      - Subclassis (podrazred) INSECTA (žuželke)              

       - Order (red) LEPIDOPTERA (metulji) 

        - Superfamiliy (naddružina) PAPILIONOIDEA 

         - Family (družina) LYCAENIDAE 

          - Genus (rod) MACULINEA (modrini) 

           - Species (vrsta) MACULINEA ALCON (sviščev mravljiščar) 
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2.3 RAZŠIRJENOST SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
 

2.3.1 RAZŠIRJENOST PO SVETU 
Območje obeh ekotipov sega prek osrednje Azije vse do zahodne Sibirije. Lokalno sta ekotipa 

razširjena tudi po celotni Evropi, kjer f. alcon naseljuje predvsem mokrotne travnike na 

nižinskih predelih, f. rebeli pa predvsem travnike z apnenčasto podlago na višji nadmorski 

višini. Ekotipa se pojavljata na severnem delu Portugalske in severozahodnem delu Španije, v 

osrednji in severni Franciji, južnem in severnem delu Nemčije, južnem delu Švedske ter v 

Švici, Avstriji in Sloveniji (IUCN Red list Threatened species, 2015). 

 

 

Slika 2: Območje razširjenosti sviščevega mravljiščarja po Evropi 

 

 

2.3.2 RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 
Glede na opravljene popise sviščevega mravljiščarja se je število populacij v Sloveniji v 

zadnjih desetletjih le povečevalo, kar pa nam ne pokaže prave slike o njegovi ogroženosti v 

Sloveniji. Razlog za to je bistveno večje število opravljenih raziskav v zadnjem časovnem 

obdobju po letu 2000, ko je bilo odkritih tudi veliko novih populacij, kar ne pomeni, da so se 

te populacije naselile na novo na ta območja, ampak le to, da jih pred tem še niso odkrili. Zato 

informacij o naraščajočem številu populacij v Sloveniji ne moremo upoštevati kot takih, saj so 

bile te, na novo odkrite populacije, po vsej verjetnosti, prisotne na tem območju že prej, 

vendar jih zaradi manjšega števila raziskav niso odkrili. Za pridobitev informacij o dejanskem 

stanju vrste sviščevega mravljiščarja v Sloveniji bi bilo treba narediti novejše raziskave, ki bi 

podale natančnejše stanje o upadanju populacij in dejanski ogroženosti vrste v Sloveniji 

(Močilar, 2015). 
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Slika 3: Razširjenost sviščevega mravljiščarja v Sloveniji (Rebeušek, 2006) 

Kot drugod po Evropi se tudi v Sloveniji oba ekotipa pojavljata zelo lokalno, od Goričkega na 

vzhodu do Kraškega roba in doline Soče na zahodu. Vsa znana najdišča se nahajajo nižje od 

višine 1600 metrov vse do nekaj deset metrov nad morsko gladino (Rebeušek, 2006). Večje 

populacije so bile odkrite na območju Lahinje v Beli krajini, na območju Radenskega polja, 

na zahodnem delu Ljubljanskega barja, na Blokah in na vzhodnem delu Goričkega (Verovnik, 

2002). Formo alcon najdemo predvsem na mokrotnih predelih osrednje Slovenije. Glavna 

središča razširjenosti so na območju Ljubljanskega barja, na vzhodnem delu Goričkega in 

kraških poljih v Dinaridih. Formo rebeli najdemo večinoma (izjemoma je bil najden tudi v 

nižinskih predelih Posavja) v višjih hribovitih območjih, na travnikih z apnenčasto podlago, 

do višine 1600 metrov. Glavna središča razširjenosti f. rebeli so v Julijskih in Kamniško-

Savinjskih Alpah, Posavju, Dinaridih, vzdolž grebenov višjih hribovij Primorske ter na 

obrobju Alp (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). 
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2.4 ŽIVLJENJE SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 

2.4.1 RAZVOJNI KROG RODU MRAVLJIŠČARJEV 

 

                 Slika 4: Življenjski krog  f. rebeli 

Življenjski sistemi, ki so razvojno močno odvisni eden od drugega, predstavljajo zelo 

uporaben model za raziskave evolucije populacijske in socialne ekologije. Primer takega 

sistema je življenjski cikel metuljev iz rodu Maculinea. Ravno zaradi tega je življenjski krog 

teh metuljev za znanstvenike izredno zanimiv in ga pogosto preučujejo. Skoraj vse vrste tega 

rodu so tudi uvrščene na seznam ogroženih vrst metuljev, kar še poveča potrebo po 

poznavanju njihovega življenja, saj le tako lahko te vrste ohranimo  (Thomas & Elmes, 2001). 

Vrste iz rodu Maculinea imajo zelo podoben življenjski krog, ki se razlikuje le v nekaj 

podrobnostih. Vse imajo le po eno generacijo na eno ali dve leti, odvisno od časa, ki ga 

gosenica preživi v mravljišču. Živijo v populacijah, ki so v veliki meri izolirane od ostalih 

populacij, tako da le redko pride do prenosa genskega materiala med ločenimi populacijami  

(Mihoci I., 2007). So zelo stacionarne in navadno preživijo večino svojega časa v bližini 

hranilnih rastlin gosenic. Sviščev mravljiščar je glede tega še posebej izrazito vezan na taka 

rastišča in ima zelo omejeno območje pojavljanja, tako imenovano »home range« (Korosi, 

Orvossy, Batary, Kover & Peregovits, 2008). 

Vse vrste imajo obdobje letenja le kratek čas med poletjem. Pri sviščevem mravljiščarju se 

obdobje letenja razlikuje med formama. Forma rebeli leti navadno od sredine julija do sredine 

avgusta, medtem ko f. alcon  leti od sredine junija do sredine julija. Obdobje letenja je 

odvisno tudi od cvetenja hranilnih rastlin, tako da se lahko v mrzli zimi obdobje letenja 

premakne za kakšen teden (Árnyas in drugi, 2008). 

Vse vrste so obligatni socialni paraziti. Ko samice odložijo jajčeca na hranilno rastlino 

gosenice, ostanejo na njej in se z njo hranijo prve tri levitvene faze svojega razvoja. Po četrti 

levitvi se spustijo iz hranilne rastline na tla. Tu pride do prve kritične točke v njihovem 
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življenjskem krogu, saj morajo z uporabo v evoluciji pridobljenih akustičnih in kemičnih 

signalov zavesti mravlje delavke ustrezne gostiteljske vrste, da so del njihovega zaroda in jih s 

tem preslepiti, da jih odnesejo v svoje mravljišče. Težava se lahko pojavi, če jih najdejo 

mravlje, ki niso primerne gostiteljice za gosenico, saj v tem primeru gosenica predstavlja 

njihovo hrano (Mihoci I., 2007). 

Ker vrste preživijo velik del svojega življenja v mravljišču, spadajo v tako imenovano 

skupino mirmekofilnih živali. Izraz mirmekofilija izhaja iz grških besed »myrmex« in 

»philos«, ki v prevodu pomenita »ljubitelj mravelj«. Najbolj posplošeno lahko trdimo, da vsi 

organizmi, ki so v svojem življenju (ali vsaj v njegovem delu) odvisni od mravelj, spadajo v 

skupino mirmekofilnih organizmov. V to skupino uvrščamo nekatere rastline, ki privabljajo 

mravlje s svojim nektarjem in hranilnimi telesi, žuželke, ki za preživetje potrebujejo mravlje 

in njihove kolonije, ter tudi nekatere bakterije in glive, ki jih mravlje vzgajajo ali pa le živijo v 

njihovih mravljiščih. Večino mirmekofilov predstavljajo žuželke in ostali členonožci, ki 

izkoriščajo vire, ki jih zagotovijo kolonije mravelj (Kronauer & Pierce, 2011). 

Gosenice preživijo v mravljišču 10‒23 mesecev, odvisno od količine hrane, ki jo lahko v 

mravljišču dobijo. Večji delež gosenic (kar 75 %) potrebuje za razvoj dve leti (Korosi, 

Orvossy, Batary, Kover & Peregovits, 2008). V tem času pridobijo kar 98 % svoje odrasle 

biomase (Thomas & Elmes, 2001). Pred razvojem v odrasli osebek se tako kot vse ostale vrste 

metuljev zabubijo. Znotraj bube se preobrazijo iz gosenice v metulja. To je druga kritična 

točka njihovega življenjskega kroga, saj v trenutku, ko se izležejo iz bube, njihova kemična 

kamuflaža, ki so jo imele kot gosenice, popusti, in mravlje jih začnejo dojemati kot vsiljivce v 

svojem mravljišču. Nekaj vrst metuljev rodu Maculinea se pred napadi mravelj obrani s 

pomočjo gostega ovoja dlakastih luskic na telesu in nogah, ki napadalnim mravljam ob 

napadu ostanejo v čeljustih. Ko se prebijejo iz mravljišča, splezajo na bližnjo rastlino, kjer so 

do prvega poleta varnejši pred napadi gostiteljskih mravelj (Verovnik, 2002). 

 

2.4.2 VRSTA HRANILNIH RASTLIN 
Vrsta M. alcon uporablja kot hranilno rastlino vrste iz rodov Gentiana in Gentianella. 

Pogosteje je v uporabi rod Gentiana ali rod sviščev (Tartally, Koschuh & Varga, 2014).  Pri 

vrsti M. alcon je torej v uporabi širok spekter hranilnih rastlin iz danih dveh rodov. Težko 

trdimo, da ima vsaka podvrsta neko primarno vrsto hranilne rastline, saj se le-ta lahko 

spreminja glede na področje raziskave. Res je, da v nekaterih območjih prevladuje uporaba 

določenih vrst hranilnih rastlin, vendar to ne pomeni, da gosenice ne bi preživele tudi na 

drugih vrstah hranilnih rastlin iz teh dveh rodov. Uporaba določene hranilne rastline je 

odvisna od podvrste metulja, ki se nahaja na določenem območju, in vrste hranilne rastline, ki 

na tem območju prevladuje. Neka podvrsta sviščevega mravljiščarja ima tako lahko na 

določenem območju drugačno vrsto primarne hranilne rastline kot ista podvrsta na nekem 

drugem območju, kjer je primarna hranilna rastlina tista, ki je na slednjem območju najbolj 

razširjena (Als, Nash & Boomsma, 2002). 
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Slika 5: Močvirski svišč ‒ hranilna rastlina f. alcon                         Slika 6: Navzkrižnolistni svišč ‒ hranilna rastlina f. rebeli 

 

2.4.3 VZORCI ODLAGANJA JAJČEC SVIŠČEVEGA 

MRAVLJIŠČARJA NA HRANILNO RASTLINO IN VPLIV 

PRISOTNOSTI GOSTITELJSKE VRSTE MRAVLJE 
Samice večine vrst metuljev so navadno zelo izbirčne glede lokacije odlaganja jajčec, saj 

dobra lokacija omogoča večje možnosti preživetja gosenic. Pri odlaganju jajčec so pozorne na 

različne dejavnike, kot so: velikost hranilnih rastlin, prehranske vrednosti hranilne rastline, 

mikroklima, kompeticija za hrano in prisotnost specifičnega simbionta (Wynhoff, Bakker, 

Oteman, Arnaldo & Langevelde, 2015). 

Polovica metuljev iz družine Lycaneidae potrebuje za preživetje specifičnega simbionta, sem 

uvrščamo tudi vse predstavnike rodu Maculinea. Če samice metuljev, ki za preživetje 

potrebujejo specifičnega simbionta oz. gostitelja, odložijo jajčeca na rastlino, ki v svoji bližini 

slednjega nima, gosenica ne bo preživela (Wynhoff, Bakker, Oteman, Arnaldo & Langevelde, 

2015). 

Dolgo časa so se znanstveniki trudili dokazati, da samice metuljev rodu Maculinea odlagajo 

jajčeca na tiste hranilne rastline, ki imajo v bližini vrsto gostiteljske mravlje. Še več, hoteli so 

dokazati, da samice na nek način lahko zaznajo prisotnost mravljišč poleg hranilnih rastlin 

(Van Dyck in drugi, 2000). Vendar so po dolgoletnih raziskavah prišli do zaključka, da so 

kakršni koli vzorci pri odlaganju jajčec na hranilno rastlino, ki so kakor koli povezani s 

prisotnostjo gostiteljske vrste mravlje, naključni učinki, ki povzročajo variacije v 

mikrohabitatih znotraj heterogenih lokacij. Naključna učinka sta tako datum cvetenja hranilne 

rastline in razširjenost mravljišč gostiteljske vrste mravlje v samih mikrohabitatih. Bolj 

specifično, samice omejijo odlaganje jajčec na same fenološke stadije hranilne rastline. Torej 

zgodaj v obdobju letenja odlagajo jajčeca na rastline, ki cvetijo bolj zgodaj, pozno v obdobju 

letenja pa odlagajo jajčeca na rastline, ki cvetijo pozneje. S tem načinom odlaganja jajčec 

lahko tudi razložimo, zakaj so jajčeca odložena zgodaj v sezoni letenja poleg ene vrste 

gostiteljske mravlje, jajčeca, odložena pozno v obdobju letenja, pa poleg druge vrste 

gostiteljske mravlje (Thomas & Elmes, 2001). 

Samice sviščevega mravljiščarja pri odlaganju jajčec gledajo tudi na morfološke značilnosti 

rastline, kot so: velikost rastline, število cvetov in fenološka stopnja rastline. Pogostost 
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hranilne rastline in prisotnost gostiteljske vrste mravlje pa ne vplivata na vzorec odlaganja 

jajčec sviščevega mravljiščarja (Nowicki, Witek, Skorka & Woyciechowski, 2005).  

Vrste metuljev rodu Maculinea se pri odlaganju jajčec ne razlikujejo le po vrsti hranilne 

rastline, na katero odložijo jajčeca, ampak tudi po lokaciji odloženih jajčec na hranilni rastlini. 

Nekatere vrste odlagajo jajčeca na steblo, druge na liste, nekatere na cvetove … (Czekes in 

drugi, 2014). Za vse vrste pa velja, da najpogosteje odlagajo jajčeca v bližini apikalnih 

popkov, ki so navadno večji in razvitejši od ostalih popkov (Furst & Nash, 2010). Razlog za 

to je večja možnost preživetja gosenic na večjih popkih. Navadno preživi 40‒60 % gosenic, 

delež preživetih gosenic je poleg velikosti in razvitosti popkov odvisen tudi od števila 

odloženih jajčec na eno rastlino. Če bo na eni rastlini veliko jajčec, bo kompeticija za hrano 

zelo velika, preživelo bo manj gosenic kot na rastlini, na kateri bo manj jajčec, hrane pa bo 

dovolj za vse gosenice. Torej bo največja možnost preživetja gosenic (do 4. levitve) na 

habitatnih krpah z velikim številom hranilnih rastlin, saj bo tu tekmovanje za hrano veliko 

manjše. Vendar pa je delež gosenic, ki bodo dočakale odraslost, veliko manjši na habitatih z 

veliko gostoto hranilnih rastlin. Razlog za to je prenatrpanost mravljišč gostiteljskih vrst 

mravelj, ki ne bodo sposobne vzdrževati take količine gosenic in bo zato le manjši delež 

preživel zimo (Wynhoff, Bakker, Oteman, Arnaldo & Langevelde, 2015). 

 

Slika 7: F. rebeli ‒ na apikalnem popku hranilne rastline 

 

2.4.4 PREŽIVETJE GOSENIC S POMOČJO GOSTITELJSKE VRSTE 

MRAVLJE 
Približno 10 000 vrst členonožcev v nekem obdobju svojega življenja živi kot parazit mravelj. 

Pri tem so morali razviti različne mehanizme, ki jim omogočajo prodreti v mravljišče in 

znotraj njega preživeti. Večina jih lahko prestreže in celo manipulira z gostiteljskim 

komunikacijskim sistemom (Sala, Casacci, Balletto, Bonelli & Barbero, 2014). 

Velik delež metuljev iz družine Lycaneidae je v stadiju gosenic na nek način povezan z 

gostiteljskimi vrstami mravelj. Kot smo že omenili, sem uvrščamo tudi rod Maculinea. 

Trenutno najbolj sprejeta hipoteza je, da so gosenice skozi koevolucijo prešle v mravljišča. Te 

naj bi sprva služili le kot varna zavetja pred zimo in predatorji, kjer so se gosenice lahko brez 

dražljajev zabubile. Skozi čas pa so postale od mravelj odvisne in nezmožne preživetja brez 

svojih specifičnih gostiteljev (Verovnik, 2002). Torej od svojih gostiteljev mirmekofilni 

metulji pridobijo zaščito in vire, ki jih potrebujejo za preživetje (Als, Nash & Boomsma, 
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2002). 

Kot smo že omenili, gosenice ob prehodu pred četrto levitvijo padejo iz hranilne rastline, kjer 

jih locirajo gostiteljske vrste mravlje, ki jih odnesejo v svoje mravljišče. Gostiteljske vrste 

mravlje morajo gosenico, ki je padla iz hranilne rastline, locirati v 48 urah, saj ji po tem času 

možnost preživetja zaradi prisotnosti plenilcev močno upade (Sielezniew & Stankiewicz, 

2007). V mravljišču preživijo zimo in se zabubijo. Vse to dosežejo s pomočjo kemijskih in 

akustičnih signalov. Slednje uporabljajo kot sredstvo, s katerim preslepijo mravlje delavke, da 

so del njihovega zaroda (Sala, Casacci, Balletto, Bonelli & Barbero, 2014).  

V povprečju je število gosenic, najdenih v enem mravljišču gostiteljske vrste, okoli 5 (Korosi, 

Orvossy, Batary, Kover & Peregovits, 2008); tako število gosenic, če privzamemo, da za 

vzrejo ene gosenice gostiteljska vrsta mravelj potrebuje 50 delavk (Als, Nash & Boomsma, 

2002), še ne vpliva na fitnes mravljišča, s čimer omogoči gostiteljem, da vzredijo vse 

gosenice do odraslega osebka. Večje število parazitov (gosenic) v enem mravljišču pa že 

zmanjša možnost preživetja vseh gosenic v njem. 

Možnost lociranja gosenic pod hranilno rastlino se z oddaljenostjo mravljišča zmanjšuje. 

Optimalna razdalja je do dveh metrov. Po dveh metrih so možnosti za posvojitev gosenic 

drastično manjše. Imajo pa gosenice, ki so jih posvojile mravlje iz mravljišča, oddaljenega 

več kot dva metra, večjo možnost preživetja. Razlog za to je preprost, saj so mravljišča, ki so 

v območju dveh metrov okoli hranilne rastline, navadno prepolna gosenic, kar zniža fitnes 

mravljišč in povzroči slabšo oskrbo gosenic v njem. V mravljiščih, oddaljenih več kot dva 

metra, je število gosenic navadno zelo majhno in ne vpliva tako drastično na fitnes mravljišča. 

Gosenice v teh mravljiščih imajo na voljo večjo količino hrane in boljše pogoje za preživetje 

do odraslega osebka (Czekes in drugi, 2014).  

 

Slika 8  Gosenica z gostiteljsko mravljo delavko  

2.4.4.1 AKUSTIČNI IN KEMIČNI SIGNALI 
Mravlje dominirajo večini zemeljskih ekosistemov, njihove kolonije pa so tako agresivno 

branjene, da predstavljajo zelo dobro zatočišče vsem organizmom, ki so razvili take 

značilnosti, da se lahko infiltrirajo v mravljišče. Mirmekofilni členonožci preživijo v 

mravljišču različna časovna obdobja. Bolj je zveza močna, bolj specializirani morajo biti, da 

lahko razvozlajo komunikacijske kode gostiteljev. Mravlje so razvile določene signale, ki jim 

omogočajo, da ločijo med člani kolonije in vsiljivci. Ti temeljijo večinoma na kemijskih 

signalih, vsebujejo pa tudi akustične emisije, čeprav slednje niso dominantna strategija 

sporazumevanja, imajo pa pomembno vlogo pri socialnem obnašanju. Akustični signali so 

večinoma uporabljeni le na krajših razdaljah in jih mravlje uporabljajo za zbiranje hrane, 

paritvene prošnje, ustrahovanje ali kot signal za alarm. 

Metulji iz rodu Maculine so se naučili uporabljati tako akustične kot kemijske signale, ki jim 
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pomagajo preživeti znotraj mravljišča. Uporaba slednjih se razlikuje med kukavičjimi in 

predatorskimi vrstami metuljev iz rodu Maculinea (Sala, Casacci, Balletto, Bonelli & 

Barbero, 2014). 

Pred nadaljevanjem moramo razjasniti še pojma kukavičje in predatorske vrste. S tema 

izrazoma opišemo način prehranjevanja gosenic znotraj mravljišča. Gosenice kukavičjih vrst 

znotraj mravljišča hranijo gostitelji kot del svojega zaroda. Gosenice predatorskih vrst pa se v 

mravljišču navadno skrijejo v enosmeren predor, kjer mravlje plenijo leglo. Obe formi 

sviščevega mravljiščarja sta predstavnici kukavičjih vrst (Munguira & Martin, 1999). 

Pri kukavičjih vrstah, ki naj bi se prvotno razvile iz predatorskih vrst, je strategija integriranja 

v mravljišče gostiteljske vrste mravlje ravno obratna kot pri predatorskih vrstah. V fazi pred 

posvojitvijo privabljajo delavke gostiteljskih mravelj zlasti s kemijskimi signali (v tej fazi jih 

predatorske vrste privabljajo z akustičnimi signali). Po posvojitvi pa v mravljišču začnejo 

uporabljati akustične signale (kjer predatorske vrste začnejo uporabljati kemične signale). 

Tudi ti akustični signali, kot pri predatorskih vrstah, so podobni signalom matice gostiteljskih 

mravelj. Vendar so uporabljeni z drugačnim namenom. Gosenice kukavičjih vrst s pomočjo 

akustičnih signalov znotraj mravljišča pridobijo visok status v mravljiščni hierarhiji, kar 

pomeni, da bodo dobile večjo količino hrane od mravelj delavk.  

Če pa jih zasujemo z zemljo, začnejo tako kukavičje kot predatorske vrste oddajati akustične 

signale, ki pri mravljah delavkah sprožijo kopanje. Najbolj smiselna razlaga takega vedenja 

je, da v primeru zasutega rova znotraj mravljišča gosenice na tak način kličejo na pomoč 

svoje gostiteljice (Sala, Casacci, Balletto, Bonelli & Barbero, 2014). 

 

2.4.5 VRSTA GOSTITELJSKIH MRAVELJ 
Tako kot pri hranilni rastlini je tudi pri gostiteljski vrsti mravelj v uporabi več kot ena vrsta 

gostiteljev na vrsto mirmekofilnih metuljev. Gostitelji metuljev iz rodu Maculinea prihajajo iz 

rodu Myrmica. Ta je edini primerni gostitelj metuljev iz rodu Maculinea v Evropi. Ostali niso 

primerni, ker ne prepoznajo oziroma ne uporabljajo enakih kemičnih in akustičnih signalov 

kot gosenice mravljiščarjev. Vendar tudi vse vrste iz rodu Myrmica niso primerne gostiteljice 

vseh vrst rodu Maculinea. Navadno ima ena vrsta mravljiščarjev dva do tri možne gostiteljske 

vrste mravelj, od katerih lahko za eno trdimo, da je primarna oziroma bolj optimalna od 

ostalih vrst. S tem ne trdimo, da vzreja gosenic pri ostalih vrstah ni mogoča, le da je pri 

primarnem gostitelju vzreja hitrejša in preživetje večje. Iz tega lahko tudi vidimo, da so vrste 

rodu Maculinea izredno prilagodljive, saj so se sposobne prilagoditi več vrstam gostiteljskih 

mravelj (Als, Nash & Boomsma, 2002). 

Primarni gostitelj ene vrste mravljiščarjev pa ni nujno vedno enak. Slednji se lahko menja 

glede na lokacijo, na katerem živi vrsta. Navadno je glavni dejavnik, ki določa primarnega 

gostitelja, razširjenost in pogostost vrst iz rodu Myrmica na območju, kjer živi vrsta 

mravljiščarja. Torej ima lahko ena vrsta mravljiščarja dva primarna gostitelja. To se zgodi, ko 

je na nekem območju ena vrsta gostitelja pogostejša, na drugem pa neka druga, čemur se z 

izbiro primarnega gostitelja prilagodi tudi mravljiščar. To je še dodaten dokaz o 

prilagodljivosti vrst iz rodu Maculinea pri izbiri gostitelja  (Tartally & Varga, 2008). 
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Slika 9: Predstavnik vrste Myrmica rubra, ki je primarni gostitelj f. alcon v severni Evropi 

 

2.4.6 PARAZITI METULJEV RODU MACULINEA 
Tako kot so mravlje iz rodu Myrmica gostitelji metuljem iz rodu Maculinea, so tudi slednji 

gostitelji posebni vrsti najezdnikov. Osredotočil se bom na parazite sviščevega mravljiščarja.  

Sviščev mravljiščar je gostitelj dveh vrst najezdnikov, in sicer Ichneumon balteatus Wesmael, 

1845 in Ichneumon eumerus Wesmael 1857 (Timus, Constantineanu & Rakosy , 2013).  

Vrste najezdnikov, ki so postale paraziti mravljiščarjev, so morale v koevoluciji preiti skozi 

ekstremne fiziološke, vedenjske in morfološke adaptacije, ki so jim omogočile parazitsko 

življenje. S pomočjo teh prilagoditev so sposobne locirati mravljišča s prisotnimi gostitelji, 

odložiti jajčeca v gosenice znotraj mravljišča in preiti iz mravljišča brez večjih poškodb ali 

bojev. 

Odrasli najezdniki se pojavijo v poznem poletju. Takrat je večina gosenic sviščevega 

mravljiščarja že v mravljiščih gostiteljskih vrst mravelj. Samice najezdnikov sistematično 

iščejo vonje gostiteljskih vrst mravelj po travniških tleh, neodvisno od prisotnosti hranilne 

rastline. Ko najdejo primerno mravljišče, preverijo, če so v njem gosenice metuljev rodu 

Maculinea. To storijo tako, da se skozi glavni vhod razgledajo po mravljišču. Če v mravljišču 

gosenic ni, se odpravijo dalje in iščejo naprej. Če so gosenice metuljev v mravljišču prisotne, 

vstopijo vanj in izležejo jajčece v največjo gosenico svojega gostitelja (Thomas & Elmes, 

1993), saj bo ličinka najezdnika imela v njej največ možnosti za preživetje. 

Adaptacija, ki najezdnikom omogoča prehajanje v mravljišče in iz njega brez bojev, pa je 

izločanje posebnega feromona (alomona). Ta učinkuje na mravlje tako, da se začnejo napadati 

med seboj, najezdnika pa pri tem pustijo pri miru.  

Ličinka se razvija v gosenici od devet do deset mesecev, v tem času pa gosenica raste in se 

hrani kot ostale gosenice, ki niso parazitirane. V obdobju, ko bi iz gosenice moral nastati 

metulj, pa se iz njega izleže najezdnik, pri tem gostitelj seveda umre (Hochberg, Elmes, 

Thomas & Clarke, 1996). 
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Slika 10: Odlaganje jajčeca najezdnika Ichneumon eumerus v gosenico sviščevega mravljiščarja (Kudrna & Fric, 2013) 

 

2.5 RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED FORMO ALCON IN 

FORMO REBELI 
 

Primerjava ekoloških ekotipov ali form sviščevega mravljiščarja je z morfološkega stališča 

zelo težka. Le v zelo redkih primerih opazimo med formama kakšno morfološko razliko in še 

takrat so tako majhne, da bi jih lahko zasledili znotraj variabilnosti obeh oblik. Tudi jajčeca 

form so morfološko in po sestavi (jajčeca obeh form vsebujejo enakih 23 sestavin v približno 

enakih razmerjih) identična. Prav tako je identična tudi kutikularna sestava gosenic obeh form 

(Steiner in drugi, 2006). Formi sta med seboj tudi genetsko skoraj identični, razlikujeta se le v 

stopnji polimorfizma oziroma v genetski variabilnosti (Sielezniew M., 2012). 

Glavne razlike med formama so v vrsti hranilne rastline, vrsti gostiteljske mravlje, obdobju 

letenja ter v rasti gosenic znotraj mravljišča gostiteljskih mravelj (Sielezniew & Stankiewicz, 

2007). 

 

2.5.1 RAZLIKE V IZBIRI HRANILNE RASTLINE 
Razlike v hranilni rastlini se pojavljajo zaradi razlik v ekoloških nišah, v katerih formi živita. 

Forma rebeli živi v višjih predelih na travnikih z apnenčasto podlago, ki so primernejši za 

drugačne vrste hranilnih rastlin iz rodov Gentiana ter Gentianella kot mokrotni travniki, na 

katerih živi f. alcon. Imata pa lahko obe formi več primarnih hranilnih rastlin, odvisno od 

razširjenosti hranilne rastline na območju, ki ga vrsta mravljiščarja naseljuje. Vendar lahko 

trdimo, da v večini območij Evrope velja, da je primarni gostitelj f. rebeli Gentiana cruciata 

ali navzkrižnolistni svišč, f. alcon pa G. pneumonanthe ali močvirski svišč. Možna je uporaba 

tudi drugih hranilnih rastlin, ki so naštete v tabeli 2 (Czekes in drugi, 2014). 
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Tabela 2 Primerjava hranilnih vrst rastlin gosenic med ekološkima ekotipoma 

sviščevega mravljiščarja (Als, Nash, & Boomsma, 2002)  (Mihoci I., 2007)  (Munguira & 

Martin, 1999)  (Steiner in drugi, 2006) 

           Vrste hranilne 

rastline 

 

Ekološka 

 ekotipa sviščevega 

 mravljiščarja 

 

 

IZ RODU GENTIANA 

 

 

IZ RODU GENTIANELLA 

 

f. ALCON 

- G. pneumonanthe 

- G. asclepidae 

- G. cruciata 

 

- G. germanica 

 

f. REBELI 

- G. cruciata 

- G. lutea 

- G. germanica 

- G. rheatica 

- G. compersis 

 

, 

 

2.5.1.1 RAZLIKE PRI ODLAGANJU JAJČEC NA HRANILNO RASTLINO 
Vrste iz rodu Maculinea se med seboj ločujejo tudi po poziciji in količini odloženih jajčec na 

posamično hranilno rastlino. Enako velja tudi za ekotipa sviščevega mravljiščarja. Forma 

alcon odlaga jajčeca na stebla in čaše svoje hranilne rastline, medtem ko f. rebeli navadno 

odlaga jajčeca samo na liste hranilne rastline (Czekes in drugi, 2014). 

Količina odloženih jajčec na posamično hranilno rastlino pogosto variira tudi znotraj ene vrste 

ali forme. Glavni dejavniki, na podlagi katerih se samica odloči, koliko jajčec bo odložila na 

eno rastlino, so: pogostost rastline v habitatni krpi, velikost rastline v primerjavi z drugo 

vegetacijo in število cvetov na rastlini. Sviščev mravljiščar je znan po tem, da odlaga jajčeca v 

velikem številu. Razlog za to je najverjetneje majhno število hranilnih rastlin na skrčenih ali 

fragmentiranih habitatnih krpah. Vendar je bila kljub temu ter ob upoštevanju vseh naštetih 

dejavnikov odkrita razlika v količini odloženih jajčec med ekotipoma. Forma rebeli odloži 

večje število jajčec na hranilno rastlino (približno 15  ‒ jug Poljske) od f. alcon (približno 9.6 

‒ jug Poljske) (Nowicki, Witek, Skorka & Woyciechowski, 2005). 
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Slika 11: Odložena jajčeca f. rebeli na liste navzkrižnolistnega svišča 

 

2.5.2 RAZLIKE V IZBIRI GOSTITELJSKE VRSTE MRAVLJE 
Tako kot razlike v vrsti hranilne rastline se pojavljajo tudi razlike v vrsti gostiteljskih mravelj 

zaradi razlik v ekoloških nišah med dvema ekotipoma. Obe formi imata v Evropi gostiteljske 

vrste mravelj iz rodu Myrmica. Izbira primarnega gostitelja je prav tako kot pri hranilni 

rastlini odvisna pretežno od razširjenosti gostiteljske vrste na določenem območju. 

Primarnega gostitelja je pri mravljah iz rodu Myrmica zelo težko določiti. Razlog za to so 

pogoste selitve kolonij vrst rodu Myrmica, pri čemer kolonije v mravljišču pogosto pustijo 

gosenice, ki jih posvoji naslednja kolonija, ki se naseli v to mravljišče. Tako da pri preiskavi 

mravljišč zelo težko trdimo, da je vrsta, ki trenutno naseljuje mravljišče, tudi vrsta, ki je 

posvojila gosenice, ki se v mravljišču nahajajo (Tartally, Koschuh & Varga, 2014). Vendar se 

ta problem pojavlja večinoma le pri predatorskih vrstah mravljiščarjev in ne pri kukavičjih 

vrstah, kot je sviščev mravljiščar, saj so slednje tako tesno integrirane v kolonijo gostiteljskih 

vrst mravelj, da jih pri selitvi le-te navadno prve odnesejo v drugo bivališče (Tartally, Nash, 

Lengyel & Varga, 2008). Najpogostejše vrste gostiteljskih vrst mravelj so podane v tabeli 3 

spodaj. 
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Tabela 3: Primerjava gostiteljskih vrst mravelj med ekološkima ekotipoma 

sviščevega mravljiščarja (Als, Nash & Boomsma, 2002)  (Sielezniew & Stankiewicz, 2007)  (Tartally, Koschuh 

& Varga, 2014)  (Tartally, Nash, Lengyel & Varga, 2008) 

           Gostiteljske vrste                 

                        mravelj 

Ekološka 

 ekotipa sviščevega 

 mravljiščarja 

 

 

IZ RODU MYRMICA 

 

f. ALCON 

-M. scabrinodis (primarni gostitelj na jugu Evrope) 

-M. ruginodis (primarni gostitelj v srednji Evropi) 

-M. rubra (primarni gostitelj v severni Evropi) 

 

Drugi možni gostitelji: 

- M. vandeli 

- M. gallien 

- M. sabuleti 

- M. schenki 

- M. salina 

 

 

f. REBELI 

Primarni gostitelji v Evropi: 

- M. sabuleti (primarni gostitelj na Poljskem, Nemčiji 

in v Avstriji) 

-M. sulcinodis 

 

Drugi možni gostitelji: 

-M. scabrinodis (sekundarni gostitelj v Franciji in 

Španiji) 

- M. schenki 

- M. ruginodis 

- M. loane               (sekundarna gostitelja na  

Madžarskem in v Avstriji) 

-M. specioides        

 

2.5.3 RAZLIKE V OBDOBJU LETENJA IN RASTI GOSENIC ZNOTRAJ 

MRAVLJIŠČA GOSTITELJSKIH VRST MRAVELJ 
Ekotipa se med seboj ločita po obdobju letenja. Razlog za različna obdobja letenja je 

najverjetneje obdobje cvetenja hranilne rastline posameznega ekotipa. Hranilne rastline f. 

alcon cvetijo junija in julija, f. rebeli pa julija in avgusta. Forma alcon torej leti od polovice 

junija do polovice julija, f. rebeli pa od polovice julija do konca avgusta (Czekes in drugi, 

2014). 

V Atlasu dnevnih metuljev (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012) je obdobje letenja obeh podvrst 

predstavljeno malo drugače. Drži, da ima f. alcon na bližnjih območjih obdobje letenja prej 

kot f. rebeli, vendar to obdobje ni nujno ravno v juniju in juliju. Opredeljevanje obdobja 

pojavljanja odraslih osebkov je oteženo, kajti metulji oblike f. rebeli se v različnih predelih 

Slovenije pojavljajo različno zgodaj. Tako se v Posavju pojavijo že v začetku junija, medtem 
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ko se na Primorskem začnejo pojavljati šele v juliju. Oblika f. alcon, ki jo najdemo na 

mokrotnih travnikih, se v osrednji Sloveniji prav tako pojavi že v juniju, na Goričkem pa 

ponekod šele avgusta in leta do začetka septembra. Iz tega sklepamo, da je obdobje letenja 

sviščevega mravljiščarja prilagojeno lokalni razvojni fazi cvetenja hranilne rastline.  

Zaradi različnih obdobij letenja se pojavljajo razlike med ekotipoma tudi v rasti gosenic 

znotraj mravljišča. Gosenice f. rebeli pridobijo že pred zimo (ko gredo v obdobje diapavze) 

približno 50 % svoje končne biomase, ki jo začnejo ponovno pridobivati takoj po zimi. 

Medtem ko gredo gosenice f. alcon kmalu po posvojitvi že v obdobje diapavze in začnejo 

pridobivati biomaso šele približno en mesec pred obdobjem letenja. Gosenice torej najlažje 

ločimo pred zimo, ko so gosenice f. rebeli veliko večje od gosenic f. alcon. Zanimivo je, da to 

ni le odziv na različne klimatske razmere, v katerih formi živita, saj so naredili preizkus v 

laboratoriju, kjer so bile razmere za oba ekotipa enake in so bile gosenice f. rebeli v času pred 

diapavzo kljub enakim pogojem bolj razvite od gosenic f. alcon. S tem so na nek način 

dokazali, da med formama obstajajo tudi razlike v genski ekspresiji (Sielezniew & 

Stankiewicz, 2007). 

V obdobju letenja pa se ne razlikujeta le ekotipa sviščevega mravljiščarja. Razlike se pojavijo 

tudi med spoloma obeh ekotipov. Navadno na začetku obdobja letenja prevladujejo samci. 

Število opaženih samic narašča med obdobjem letenja, vse do konca slednjega, ko je razmerje 

med spoloma 1 : 1. Evolucijsko gledano to ni slabo, saj samice na začetku obdobja letenja 

odlagajo jajčeca na hranilne rastline, ki še niso popolnoma zacvetele, s čimer gosenicam 

močno znižajo možnost preživetja. Tako da manjše število samic v začetku obdobja letenja 

pozitivno vpliva na rast populacije sviščevega mravljiščarja (Rodrigues, Soares, Aranha & 

Seixas, 2010). 

 

2.6 OMEJENO GIBANJE SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 

ZNOTRAJ HABITATNIH KRP IN MED NJIMI 
 

Na splošno velja pravilo, da se metulji znotraj homogenih habitatnih krp premikajo naključno, 

brez kakršne koli druge omejitve, kot je meja habitatne krpe. Ta teza ne velja za sviščevega 

mravljiščarja. Sviščev mravljiščar se znotraj habitatnih krp premika v tako imenovanih »home 

ranges« oziroma v območjih okoli svojega doma (Hoverstadt & Nowicki, 2008). Ta območja, 

v katerih se giblje, so velika približno 320 m2 (Korosi, Orvossy, Batary, Kover & Peregovits, 

2008).  

Ker se metulji gibljejo le okoli svojega doma, torej mravljišča, v katerem so se razvili, se 

možnost, da bodo gosenice posvojile enake gostiteljske mravlje, močno poveča. Premikanje 

znotraj takega območja ima tudi negativen vpliv na preživetje populacije. Ker metulji ne 

migrirajo in ostajajo večino časa le na enem območju, pride do prenosa genetskega materiala 

veliko redkeje, kar povzroča manjšo genetsko variabilnost, ki negativno vpliva na velikost 

populacije. Taki metulji so veliko bolj izpostavljeni zunanjim vplivom, saj se na njih težje 

prilagodijo (Hoverstadt & Nowicki, 2008). 
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Slika 12: Sviščev mravljiščar v območju svojega doma "home range" 

Maksimalna razdalja okoli habitatne krpe, kjer so sviščevega mravljiščarja še zasledili, je v 

primerjavi z drugimi metulji zelo majhna in znaša približno 1,5 kilometra, in to le v primeru, 

da se habitatna krpa in njena okolica nahajata na homogenem območju. To še dodatno 

dokazuje redkost migracij med habitatnimi krpami sviščevega mravljiščarja (Ovaskainen, 

2004). Število migracij se znižuje tudi z višanjem vegetacije okoli habitatne krpe. Višanje 

vegetacije in oddaljenosti med habitatnimi krpami pa lahko pripelje do popolne izoliranosti 

populacije (Maes, Wanreusel, Talloen & Van Dyck, 2004). 

Ker so migracije med populacijami sviščevega mravljiščarja gostotno pozitivno odvisne, se 

pravi, da do njih pride navadno le ob povišani gostoti metuljev na določeni habitatni krpi, se 

le-te zelo redko dogajajo. Migracije med habitatnimi krpami se povečajo, ko populacija 

metulja na eni habitatni krpi preseže njeno nosilno kapaciteto. Takrat se število samic, ki 

emigrira, poveča za trikrat, saj z odlaganjem jajčec na manj zasedene hranilne rastline 

omogoča gosenicam, zaradi manjše kompeticije za hrano, boljše razmere za preživetje. 

Število migrirajočih samcev se poveča le za dvakrat. Razlog za manjše število mobilnih 

samcev je večja verjetnost parjenja na habitatnih krpah, ki so bolj zasedene, saj imajo na njih 

več možnosti, da najdejo primerno samico. Same emigracije iz prezasedene habitatne krpe 

slednji tudi močno povečajo fitnes, saj zmanjšajo kompeticijo med gosenicami za hrano in 

prezasedenost gostiteljskih mravljišč z gosenicami v matični krpi. Poleg tega migracije 

povzročajo prenos genetskega materiala, povečanje dosega vrste in ohranjanje metapopulacij 

(Nowicki & Vrabec, 2011). 
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2.7 POVEZAVA MED VELIKOSTJO POPULACIJE 

SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA, HRANILNE RASTLINE IN 

GOSTITELJSKE VRSTE MRAVLJE 
 

Na velikost populacije vrst, kot je sviščev mravljiščar, močno vplivajo tudi velikosti populacij 

vrst, od katerih so slednje odvisne. Tako za sviščevega mravljiščarja lahko trdimo, da je 

velikost njegove populacije odvisna od velikosti populacije njegove hranilne rastline in 

gostiteljske vrste mravlje. Pri tem se moramo zavedati, da tudi velikost populacije sviščevega 

mravljiščarja vpliva na velikosti populacije hranilne rastline in gostiteljske vrste mravlje 

(Herrstrom, 2009). 

Velikost populacije sviščevega mravljiščarja z velikostjo populacije hranilne rastline navadno 

narašča. Edini omejujoči dejavnik je gostota primerkov hranilne rastline na habitatni krpi. Ko 

gostota osebkov preseže 1200‒1500 osebkov na hektar, začne velikost populacije sviščevega 

mravljiščarja drastično upadati  (Elmes, Clarke, Thomas & Hochberg, 1996). Razlog za to je 

prenatrpanost mravljišč gostiteljskih vrst mravelj, saj je število mravljišč na nekem območju, 

kjer so gostiteljske vrste mravlje prisotne, omejeno, ker vsaka kolonija zasede tudi določeno 

območje okoli svojega mravljišča. To mravljam onemogoča, da bi na območju z visoko 

gostoto hranilne rastline lahko oskrbele vse gosenice sviščevega mravljiščarja (katerih število 

se s povečanjem gostote hranilnih rastlin močno dvigne), ne da bi vplivale na fitnes lastne 

kolonije. V takem primeru preživi veliko manj gosenic sviščevega mravljiščarja, poleg tega 

pa zaradi prenatrpanosti mravljišč začnejo propadati tudi kolonije mravelj na tem območju. 

Torej je za povečanje velikosti sviščevega mravljiščarja najboljša velika populacija hranilne 

rastline, ki pa ne presega gostote 1200‒1500 osebkov na hektar (Nowicki in drugi, 2007). Tu 

je potrebno poudariti, da ta podatek o gostoti velja le za kukavičje vrste rodu Maculinea, saj 

imajo slednje veliko manjši vpliv na fitnes mravljišča gostiteljske vrste mravlje kot 

predatorske vrste metuljev iz rodu Maculinea (Herrstrom, 2009). 

Večje populacije hranilnih rastlin pa pozitivno vplivajo tudi na lasten fitnes populacije, saj 

rastline v večjih populacijah naredijo več cvetov kot rastline v manjših (razlog za to je 

najverjetneje genetska erozija v manjših populacijah), s čimer lažje nadomestijo izgube 

plodov, za katere so odgovorni specializirani rastlinojedci (v našem primeru sviščev 

mravljiščar). Poleg tega se velike populacije hranilnih rastlin lažje »ubranijo« pred zunanjimi 

vplivi ter so veliko bolj trdožive kot manjše populacije, s čimer skrbijo tudi za samo ohranitev 

vrste (Kery, Matthies & Fischer, 2001).  

Manjše populacije pa imajo tudi nekaj pozitivnih učinkov na fitnes populacije hranilne 

rastline. Specializirani rastlinojedci in patogeni imajo veliko manjšo možnost lociranja manjše 

populacije kot ene velike, tako da taka populacija lažje ostane skrita pred zunanjimi vplivi. 

Vendar se nato problem pojavi pri preživetju specializiranih rastlinojedcev, kot je v našem 

primeru sviščev mravljiščar. Ti veliko težje locirajo take manjše populacije in imajo znotraj 

njih veliko manjše možnosti preživetja (Kery, Matthies & Fischer, 2001). Poleg tega so 

manjše populacije veliko bolj izpostavljene, spremenjena je njihova klima, dostopnost voda in 

sestava zemlje. Torej je verjetnost preživetja sviščevega mravljiščarja na območju manjših 

populacij hranilnih rastlin majhna (razen v primeru, da so le-te povezane v metapopulacijo), 

še posebej če so te manjše populacije izolirane  (Herrstrom, 2009). 

Na habitatnih krpah sviščevega mravljiščarja obstaja obratna povezava tudi med gostiteljsko 
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vrsto mravlje in hranilno rastlino. Če bo na nekem območju gostiteljska vrsta mravlje v 

primerjavi s hranilno rastlino zelo pogosta, bo večina gosenic sviščarjevega mravljiščarja na 

tem območju preživela. To bo vplivalo na povečanje  števila odraslih osebkov sviščevega 

mravljiščarja, kar bo neposredno povzročilo večje število odloženih jajčec na hranilnih 

rastlinah. To bo povečalo število specializiranih rastlinojedcev (v našem primeru gosenic 

sviščarjevega mravljiščarja) na hranilnih rastlinah, ki bodo jedli plodove hranilnih rastlin, kar 

pa bo imelo negativen vpliv na rast in sam fitnes populacije hranilne rastline (Herrstrom, 

2009). 

V Evropi je zaradi širitve obdelovalnih površin in onesnaženja tal število velikih populacij 

hranilne rastline močno upadlo. Večinoma se sedaj hranilne rastline pojavljajo v manjših 

populacijah, ki so veliko bolj izpostavljene zunanjim vplivom, kar negativno vpliva na 

razširjenost sviščevega mravljiščarja (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). 

 

2.8 METAPOPULACIJE SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
V 20. stoletju se je zaradi povečane potrebe po hrani tradicionalna raba tal začela opuščati. 

Intenzivno kmetijstvo je nadomestilo ekstenzivno, kar pa je pripeljalo do fragmentacije 

habitatnih krp različnih vrst rastlin in živali (Herrstrom, 2009). Intenzivno kmetijstvo in 

evtrofikacija tal, ki jo taka vrsta kmetijstva povzroča, je fragmentiralo večino velikih 

populacij specializiranih herbivorov in mirmekofilnih metuljev iz rodu Maculinea. 

Presenetljivo pa so te manjše populacije kljub veliki umrljivosti gosenic demografsko zelo 

stabilne. Zato je večina znanstvenikov prepričana, da živijo v tako imenovanih 

metapopulacijah. Vendar za to trditev nimamo nikakršnih empiričnih dokazov (Nowicki in 

drugi, 2007).  

 

Slika 13: Prikaz fragmentacije velike habitatne krpe v več manjših 

 

Metapopulacijo sestavlja več manjših populacij določene vrste, med katerimi pogosto prihaja 

do migracij. Znotraj slednjih pogosto prihaja tudi do izumiranja manjših populacij in 

ponovnega naseljevanja habitatnih krp, na katerih so te izumrle populacije živele. Torej je 

lahko metapopulacija stabilna, tudi če manjše populacije znotraj nje niso, pogoj za to so le 

pogoste migracije vrste med habitatnimi krpami (Herrstrom, 2009). Tu pa se pojavi problem, 

zaradi katerega veliko znanstvenikov trdi, da metulji iz rodu Maculinea ne morejo živeti v 

metapopulacijah. Vzdržljivost in stabilnost neke metapopulacije je odvisna od kompenzacije 
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med frekvenco izumiranja vrste na določenih habitatnih krpah in rekolonizacije nezasedenih 

habitatnih krp znotraj metapopulacije (Ovaskainen, 2004). Da do kompenzacije lahko pride, 

mora vrsta pogosto migrirati, kar ni značilno za vrste iz rodu Maculinea. Slednje imajo zelo 

slabo zmožnost razširjanja in se navadno obrnejo, ko dosežejo rob habitatne krpe. Do 

pogostih migracij prihaja le, ko število metuljev preseže nosilno kapaciteto habitatne krpe 

(Herrstrom, 2009). Vendar je življenje znotraj metapopulacij kljub temu najboljša  razlaga za 

demografsko stabilnost majhnih populacij vrst rodu Maculinea. 

 

Slika 14:Prikaz povezljivosti habitatnih krp znotraj  metapopulacije 

Habitatne krpe znotraj metapopulacije morajo biti oddaljene med seboj največ toliko, kolikor 

lahko osebki vrste, ki živijo v tej metapopulaciji, migrirajo. Se pravi, da je organiziranost 

habitatnih krp znotraj metapopulacije ključnega pomena. Na migracije med habitatnimi 

krpami, poleg sposobnosti razširjanja vrste, vplivajo tudi naravne ovire ali ovire, ki jih je 

postavil človek. Take ovire lahko prekinejo tok migracij med habitatnimi krpami in s tem 

negativno vplivajo na ponovno naseljevanje habitatnih krp in na metapopulacijo samo. Na 

ponovno naseljevanje habitatnih krp vplivajo tudi velikost habitatne krpe (če je večja, jo bodo 

osebki lažje locirali), število migrirajočih osebkov, lastnosti, kvaliteta ter izoliranost habitatne 

krpe. Če metapopulacija izgubi veliko habitatnih krp, se razdalja med preostalimi močno 

poveča, stopnja povezanosti se bo zmanjšala, kar lahko pripelje celo do izgube 

metapopulacije (Herrstrom, 2009). 

Vrste rodu Maculinea so, kot sem že omenil, demografsko zelo stabilne tudi v manjših 

populacijah. Od slednjih so kukavičje vrste, najverjetneje zaradi načina parazitizma 

mravljičnih gostiteljev, demografsko stabilnejše od predatorskih vrst. To še dodatno podkrepi 

možnost, da živijo v metapopulacijah, saj je verjetnost izumiranja manjših populacij še 

manjša (Herrstrom, 2009). 

 

Predlagane karakteristike metapopulacij vrst rodu Maculinea: 

1. Razmnoževalne populacije zasedajo specifične habitatne krpe. 

 

2. Izolacija habitatnih krp ni tako kritična, da bi preprečila kolonizacijo ali rekolonizacijo 

nezasedenih habitatnih krp (dokazov o rekolonizaciji habitatnih krp sviščevega 
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mravljiščarja še ni). 

 

3. Dinamika lokalne populacije je asinhrona vsaj do te mere, da izključuje možnost 

izumrtja vseh populacij znotraj metapopulacije. 

 

4. Nobena od populacij ni tako velika, da bi se izognila možnosti stohastičnega izumrtja. 

 

5. Velik delež habitatnih krp znotraj metapopulacij ostaja nezaseden. 

 

Možnosti obstoja take metapopulacije so velike, četudi so sposobnosti razširjanja metuljev 

rodu Maculinea majhne. Zato je za obstoj vrst ključno, da ohranjamo manjše populacije, saj 

ravno slednje skrbijo za obstoj metapopulacij, ki delujejo kot neka zaščita ogroženih vrst pred 

zunanjimi vplivi (Herrstrom, 2009). 

 

2.9 OGROŽENOST MRAVLJIŠČARJEV 
Vse štiri vrste metuljev iz rodu Maculinea, ki so prisotne v Evropi, vključno s formama  

sviščevega mravljiščarja (formi še vedno, kljub odkritju, da govorimo o eni vrsti, vse 

obravnavane naravovarstvene knjige zapisujejo kot dve različni vrsti, mi pa jih bomo 

obravnavali le kot formi sviščarjevega mravljiščarja), uvrščamo v evropsko rdečo knjigo 

metuljev.  

 

Tabela 4: KATEGORIJE OGROŽENOSTI VRST IZ RODU MACULINEA IN NJIHOVIH 

HABITATOV V EVROPSKI RDEČI KNJIGI METULJEV 

VRSTA KATEGORIJA 

OGROŽENOSTI  

KATEGORIJA 

OGROŽENOSTI 

HABITATOV 

M.arion EN-SPEC 3 ANNEX 4 

M.alcon f.alcon VU-SPEC 3 / 

f.rebeli VU SPEC 1 / 

M.nausithous VU-SPEC 3 ANNEX 1 

ANNEX 4 

M.teleius  VU-SPEC 3 ANNEX 1 

ANNEX 4 

(Van Swaay & Warren, 1999) (Anonymus, 1992a) (Anonymus, 1992b) 

 

V Sloveniji sta oba ekotipa sviščevega mravljiščarja uvrščena v rdeči seznam ogroženih vrst. 

Formo alcon označuje oznaka E (kot prizadeto vrsto), f. rebeli pa oznaka V (kot ranljivo 

vrsto) (RS, 2010). Formo alcon uvrščamo tudi v seznam zavarovanih vrst Slovenije (Seznam 

zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji, 2016). V evropskem rdečem seznamu metuljev z 

oznako LC (least concern) in NT (near threatened) na območju Evropske unije  (Van Swaay 
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in drugi, 2010). 

Populacije vrst iz rodu Maculinea so se v zadnjih 25 letih znotraj Evrope zmanjšale za kar 

20‒50 %, na številnih območjih pa so celo izumrle (Van Swaay & Warren, 1999). Tudi v 

Sloveniji je močno upadlo število populacij, velikosti preostalih pa so se drastično znižale. 

Sedaj imamo v Sloveniji večinoma prisotne le še manjše populacije metuljev iz rodu 

Maculinea, ki so zelo občutljive na spremembe v okolju in na zunanje vplive. Pozitivna stvar 

v Sloveniji je prisotnost pretežno ekstenzivnega kmetijstva, ki omogoča preživetje tudi nekaj 

večjim populacijam metuljev. Slednje se pojavljajo na območju Goričkega, Radenskega polja, 

Blok, Volček pri Celju ter na zahodnem delu Ljubljanskega barja. Slovenija je sicer že 

zavezana k zaščiti habitatov in vrst rodu Maculinea, ki jo določa Bernska konvencija, vendar 

se problem pojavi, ker zakonodaje, vezane na to Konvencijo, nihče ne upošteva (Verovnik, 

2002). 

S tabele 4 je razvidno, da je v Evropi f. alcon bolj ogrožena od f. rebeli, kar velja tudi za 

Slovenijo. Forma alcon je v zadnjih nekaj desetletjih izginil z večjega dela območja 

razširjenosti pri nas. Ta ekotip sviščevega mravljiščarja je domnevno izumrl na Štajerskem, 

Koroškem in v večjem delu Gorenjske, kjer ga lahko najdemo le še na posameznih izoliranih, 

majhnih habitatnih krpah. Tudi populacije f. rebeli so se v zadnjih desetletjih zmanjšale, 

vendar ne tako drastično kot populacije f. alcon. Slednje so zaradi zaraščanja ogrožene le v 

osrednji Sloveniji (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). 

 

2.9.1 RAZLOGI ZA OGROŽENOST MRAVLJIŠČARJEV 
Vse vrste Maculinea so predstavniki obligatnih mirmekofilnih parazitov, ki za preživetje 

potrebujejo specifično hranilno rastlino in gostiteljsko vrsto mravlje. Če se populacija 

gostiteljske vrste mravlje ali hranilne rastline na tej habitatni krpi zmanjša zaradi kakršnih koli 

razlogov, bo to negativno vplivalo na populacijo vrste mravljiščarjev  (Mihoci I., 2007). Poleg 

tega imajo mravljiščarji zelo slabo zmožnost disperzije: ko na določeni habitatni krpi izginejo, 

je verjetnost ponovne naselitve te habitatne krpe, četudi ustreza vsem pogojem, zelo majhna. 

Zaradi teh naravnih predispozicij so ob naravnih katastrofah in človeškem vmešavanju bolj 

ogroženi in je verjetnost izumrtja lokalnih populacij večja kot pri drugih metuljih  (Rodrigues, 

Soares, Aranha & Seixas, 2010). 

Poglaviten razlog za vse večjo ogroženost mravljiščarjev v zadnjih nekaj desetletjih je 

fragmentacija njihovih naravnih habitatov. Fragmentacija povzroča razčlenitev ene velike 

populacije na več manjših, ki so veliko bolj občutljive na dejavnike iz okolja. Majhne 

populacije veliko hitreje izginejo ob naravnih in »umetnih« katastrofah kot velike populacije 

(Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). Poleg tega zaradi majhne zmožnosti disperzije 

mravljiščarjev redko prihaja do prenosa genetskega materiala med manjšimi populacijami, kar 

še dodatno poveča njihovo občutljivost na zunanje vplive (Hoverstadt & Nowicki, 2008). Ker 

je večina podatkov o razširjenosti znotraj Slovenije vezanih na takšne manjše fragmentirane 

populacije mravljiščarjev, lahko, če ne bomo glede tega nič storili, še v naprej pričakujemo 

upadanje njihovega števila (Verovnik, 2002). 

Za fragmentacijo, krčenje in uničevanje njihovega naravnega habitata smo v veliki meri 

odgovorni ljudje, saj z izsuševanjem mokrišč in mokrotnih predelov za kmetijsko rabo, 

kopanjem jarkov, pridobivanjem novih kmetijskih zemljišč, uničevanjem ruše s težko 

mehanizacijo, gradnjo in onesnaževanjem krčimo naravne habitate mravljiščarjev (Verovnik, 

Rebeušek & Jež, 2012). Organsko onesnaževanje površin v osrednji Sloveniji močno vpliva 
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na populacije sviščevih mravljiščarjev. Površine onesnažujemo z uporabo pesticidov, ki jih 

uporabljajo velike kmetije (vse pogosteje tudi manjše) in vinogradniki ter s pašništvom, 

umetnimi in naravnimi gnojili, ki povzročajo evtrofikacijo tal. Povečana koncentracija 

nitratov v tleh pa povzroči pospešeno rast enokaličnic, s čimer zmanjša konkurenčnost sviščev 

(Verovnik, 2002). Ogrožamo ga tudi z opuščanjem tradicionalnega kmetijstva, kar povzroči 

zaraščanje travnikov in naravnih habitatov, ki bi bili sicer primerni za življenje sviščevega 

mravljiščarja (Kostrakiewicz-Gieralt, 2013). 

 

2.10 VARSTVO SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
Za varstvo sviščevega mravljiščarja v Evropi je, tako kot pri varstvu ostalih ogroženih vrst, 

najprej potrebno sprejeti ustrezno zakonodajo. Uvrščamo ga v Evropski rdeči seznam, kjer je 

označen z oznako NT (near threatened), vendar kljub temu na ravni Evrope vrsta ni zaščitena 

(Van Swaay in drugi, 2010). Vrsta, tako kot predeli, kjer slednja živi, je v Sloveniji zakonsko 

zaščitena. V Uredbi o prostoživečih živalskih vrstah imamo napisana natančna navodila, kako 

moramo z vrsto in njenimi habitati ravnati (PIS, 2004). 

Ravnanje z vrsto: »Prepovedano je zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz 

narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst.« 

Varstveni cilji za ohranjanje lastnosti habitata zavarovane vrste:  

1. ohranjanje v ugodnem stanju tistih habitatnih tipov, ki so bistveni za ohranjanje zavarovane 

vrste v ugodnem stanju, v skladu z varstvenimi cilji iz predpisa, ki ureja habitatne tipe;  

2. ohranjanje raznolikosti habitata zavarovane vrste, zlasti pa ohranjanje tistih mest v habitatu, 

ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze zavarovane vrste (npr. mesta za 

razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje); 

3. ohranjanje ustreznih ekoloških značilnosti habitata zavarovane vrste zlasti z ohranjanjem 

struktur, ki jih zavarovana vrsta v habitatnem tipu potrebuje za preživetje in uspešno 

razmnoževanje; 

4. ohranjanje naravne sestave biocenoze brez tujerodnih vrst ali podvrst in biotehnološko 

spremenjenih organizmov; 

5. ohranjanje neonesnaženega zraka, vode in tal, v primeru onesnaževanja pa izboljševanja 

stanja; 

6. ohranjanje celovitosti habitata oziroma povezovanja fragmentiranih delov habitata nazaj v 

celoto; 

7. odpravljanje motenj, ki neugodno vplivajo na zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti 

zavarovane vrste živali (npr. hrup, množična ali pogosta prisotnost ljudi, svetlobno 

onesnaževanje), zlasti na delu habitata na motenje občutljive vrste. 

Problem se pojavi, ker večina kmetov krši oziroma ne upošteva te zakonodaje. Možen razlog 

za to je tudi nepoznavanje zakonov, zato bi morali kmete obvestiti o njihovem ravnanju ter 

jim naložiti primerno kazen ob kršenju slednje. Prvi in najenostavnejši ukrep kmetov bi bil 

premik prve košnje v drugo polovico meseca septembra, s čimer bi omogočili gosenicam, da 

se neovirano razvijajo na hranilni rastlini vse do njihovega prehoda v mravljišče gostiteljske 

vrste mravlje (Verovnik, 2002). 
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V Sloveniji je veliko število populacij znotraj območij Natura 2000. Ta območja so strožje 

zaščitena tako, da je vrsta na teh območjih veliko varnejša (Uredba o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000), 2016). 

 

  

Slika 15: Košenje habitatnih krp sviščevega mravljiščarja (Vrhnika, 8. 7. 2016) 

 

V Atlasu dnevnih metuljev imamo zapisanih še nekaj varstvenih smernic z že vključenimi 

zgoraj predlaganimi zakoni, ki bi pripomogle k ohranjanju močvirskih in travniških vrst 

metuljev. Z uporabo slednjih bi se ogroženost sviščevega mravljiščarja najverjetneje močno 

zmanjšala. 

Smernice: 

- uporaba travnikov v ekstenzivni rabi, brez umetnih in naravnih gnojil (z mineralnimi 

gnojili in gnojevko); 

- vrstna sestava rastlin v travniški ruši ostane nespremenjena; 

- na travnikih ne nasipavamo zemljišč in ne zasipavamo uleknin; 

- travnikov z zaščitenimi vrstami metuljev se ne spreminja v njive; 

- na travnikih s prisotnim sviščevim mravljiščarjem se prva košnja pomakne v drugo 

polovico septembra; 

- na mokrotnih travnikih ne izsušujemo zemljišč; 

- močvirij in barij se ne zasipava, izsušuje, izravnava ali gnoji. 

Zelo pomemben ukrep je tudi monitoring populacij sviščevega mravljiščarja in njegovih 

habitatov. Le tako lahko ocenimo stopnjo ogroženosti populacij in habitatov ter načine, ki 

bodo najbolj pozitivno prispevali k povečanju populacij  (Verovnik, Rebeušek & Jež, 2012). 

Da bomo sviščevemu mravljiščarju lahko pomagali, moramo dobro razumeti njegovo 

biologijo in življenjski krog. Ravno zaradi svojega zanimivega življenjskega kroga je pogosto 

pritegnil pozornost znanstvenikov. Posledično imamo danes obsežno količino informacij o 

njegovem življenju in biologiji. Veliko vemo tudi o njegovi ogroženosti, odvisnosti od 
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hranilne rastline in od gostiteljske vrste mravlje. Vendar so znanstveniki prepogosto 

ogroženost enačili z odsotnostjo hranilne rastline, na gostiteljsko vrsto mravlje pa niso bili 

tako pozorni. To lahko pripelje do napačnih zaključkov glede ustreznosti habitata. Nedavne 

raziskave so pokazale, da je le na 30 % območjih, kjer se pojavlja hranilna rastlina, prisotna 

tudi ustrezna gostiteljska vrsta mravlje. Iz česar je lepo razvidno, da je le 30 % območij s 

prisotno hranilno rastlino ustreznih za sviščevega mravljiščarja. Ta podatek tudi potrdi 

dejstvo, da je najpogostejši vzrok za smrtnost sviščevega mravljiščarja pomanjkanje 

posvojitve ali posvojitev z napačno vrsto mravlje (Korosi A., 2008). Zato je nujno, da 

poznamo razširjenost vrst gostiteljskih mravelj po Evropi in Sloveniji. Poleg tega moramo 

tudi natančno vedeti, kateri je primarni gostitelj sviščevega mravljiščarja na določenem 

območju, saj se primarni gostitelji razlikujejo glede na geografsko lego oziroma lokacijo 

populacije v Evropi. Zato za ohranitev sviščevega mravljiščarja potrebujemo podatke s 

celotnega geografskega območja razširjenosti, saj bomo le na ta način lahko učinkoviteje 

ščitili to vrsto  (Tartally, Nash, Lengyel & Varga, 2008). 

Poleg ohranjanja habitatnih krp, na katerih živi sviščev mravljiščar, bi morali pozornost 

posvetiti tudi ohranjanju območij okoli habitatnih krp, ohranjanju območij, ki bi potencialno 

lahko postala primerna za naselitev in ohranjanju območij, kjer je sviščev mravljiščar že 

izumrl (za možno rekolonizacijo). Ohranjanje območij okoli habitatnih krp je pri sviščevem 

mravljiščarju zelo pomembno, saj naseljuje mokrotne travnike, po katerih se pesticidi, gnojila 

in druga onesnažila zelo hitro širijo. Ravno zaradi tega so populacije še toliko bolj občutljive 

na ta onesnažila. Hranilne rastline, kot pri sviščarjevem mravljiščarju močvirski svišč, pa zelo 

počasi reagirajo na zunanje vplive, imajo nekakšen časovni zamik. To lahko znanstvenike 

zavede pri določanju stanja habitatne krpe. V takem primeru je nujno potrebna preventivna 

oskrba območij okoli habitatnih krp, saj so lahko slednje v zelo slabem stanju, čeprav na prvi 

pogled ne izgleda tako (Maes, Wanreusel, Talloen & Van Dyck, 2004). 

Omenili smo že, da sviščarjev mravljiščar lahko preživi v manjših populacijah, na manjših 

habitatnih krpah, z nizko gostoto hranilne rastline. Take populacije sviščevega mravljiščarja 

so lahko tudi stabilne, vendar se čez čas pojavi problem »ozkega grla«, saj imajo majhne 

populacije manjšo genetsko variabilnost, zaradi česar so bolj občutljive na spremembe v 

okolju. Torej moramo poskrbeti za obstoj velikih populacij in metapopulacij sviščevega 

mravljiščarja, saj bodo le slednje zagotovile obstoj vrste. Majhne in izolirane populacije imajo 

zelo malo možnosti za dolgotrajnejši obstanek (Maes, Wanreusel, Talloen & Van Dyck, 

2004). 

Za ohranitev vrste je potrebna pravilna in učinkovita razporeditev denarnih sredstev. 

Zastavljalo se je vprašanje: »Kako pravilno vložiti denarna sredstva, da se bo populacija 

sviščevega mravljiščarja na določenem območju najbolj povečala?« Kljub temu da je sviščev 

mravljiščar ena najbolj preučevanih vrst metuljev, je to vprašanje begalo znanstvenike, saj na 

to temo ni bilo opravljenih nobenih raziskav do leta 2012 (Radchuk, WallisDeVriles & 

Schtickzelle, 2012). Tega leta so na Nizozemskem zasnovali eksperiment, pri katerem so za 

štiri različne metode, ki naj bi pozitivno vplivale na povečanje populacije sviščevega 

mravljiščarja, odobrili enako količino denarja. Čez čas so pregledali rezultate in določili 

metodo, z uporabo katere se je populacija najbolj povečala. Na ta način je bila izbrana 

metoda, pri kateri so bili s porabljeno enako količino denarja rezultati najbolj opazni. 
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Metode, katerih učinkovitost so preverjali: 

- povečanje habitatne krpe, 

- izboljšanje kvalitete habitatne krpe, 

- »stepping stones« ali ustvarjanje novih vmesnih habitatnih krp za naseljevanje večjih  

  habitatnih krp, 

- naselitev gojenih metuljev v naravo. 

 

Rezultati so bili najbolj razvidni pri povečanju habitatne krpe, najmanj pa pri naseljevanju 

gojenih metuljev v naravo. Pri povečanju habitatne krpe se je poleg povečanja števila osebkov 

v populaciji povečala tudi viabilnost populacije. Poleg tega pa že iz prej podanih podatkov 

vemo, da so večje populacije veliko boljše za ohranjanje ogroženih vrst kot manjše, izolirane 

populacije. Vendar se moramo zavedati, da so ti podatki pridobljeni le s pomočjo ene 

raziskave in da je povsem mogoče, da so na končni rezultat vplivali tudi kakšni drugi 

dejavniki, ki v raziskavo niso bili všteti. Zato potrebujemo večje število takih raziskav na 

različnih predelih Evrope in Azije, s pomočjo katerih bomo lahko bolj natančno določili 

metodo, v katero bi bilo najbolj smiselno vlagati denarna sredstva. Vsekakor pa taka raziskava 

zelo pripomore k razumevanju vrste in načinov njenega ohranjanja (Radchuk, WallisDeVriles 

& Schtickzelle, 2012). 
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3 PRAKTIČNI DEL 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Sviščev mravljiščar je ogrožena vrsta metulja tako na ravni Evrope kot Slovenije. Vendar 

kljub temu vrsta v Evropi ni zakonsko zaščitena. Veliko število populacij v Sloveniji je 

znotraj območij Natura 2000, ki so dobro zaščitena. Vrsta je v Sloveniji zakonsko zaščitena 

ter je tudi na rdečem seznamu kot prizadeta vrsta E (endangerd). Problem pri tem se pojavi, 

ker večina kmetov ne upošteva te zakonodaje in z njo verjetno tudi ni seznanjena. Glavna 

razloga za ogroženost metulja sta fragmentacija habitatov, ki povzroča razbitje večjih 

populacij, ki so ključnega pomena za njegov obstoj, in njegova ekološka specializacija. 

Slednja narekuje vrstno odvisnost od specializiranih vrst gostiteljev, brez katerih ne more 

preživeti. 

V literaturi so natančno opisane ugotovitve glede odlaganja jajčec, disperzije metulja v 

obdobju letenja, povezava med sviščevim mravljiščarjem in njegovima specializiranima 

gostiteljema ter do sedaj odkrite povezave med velikostjo populacije hranilne rastline in 

velikostjo populacije sviščevega mravljiščarja. Vsi ti podatki so nam pomagali pri določanju 

naravovarstvenih smernic, ki bodo prispevale k ohranitvi te vrste v osrednji Sloveniji 

(Močilar, 2015). Preden pa lahko vse te ugotovitve na nekem primeru oziroma območju 

uporabimo, potrebujemo ustrezen izbor lokacij, kjer je ta vrsta še prisotna. Tako smo za to 

raziskavo določili območje Vrhnike, kjer so znane večje populcije te vrste (Verovnik, 

Rebeušek & Jež, 2012). V okolici Vrhnike je veliko mokrotnih travnikov, ki so potencialno 

primerni za obstoj večje populacije sviščevega mravljiščarja ter za prisotnost metapopulacije.  

Na območju Vrhnike (ki spada v območje osrednje Slovenije) smo tako ugotavljali odvisnost 

velikosti populacije metulja od velikosti populacije hranilne rastline ter primerjali vpliv 

velikosti habitatne krpe in gostote hranilne rastline na velikost populacije metulja. Ugotavljali 

smo tudi stopnjo ogroženosti populacij in možne migracije med prisotnimi populacijami. Pri 

ugotavljanju velikosti lokalnih populacij smo uporabili različne metode in rezultate primerjali 

med seboj. S pomočjo vseh zbranih informacij in pridobljenih podatkov smo postavili 

naravovarstvene smernice, ki bodo pripomogle k ohranjanju te ekološko pomembne vrste v 

osrednji Sloveniji. 

  



29 

 

 

3.2 CILJI 
– ugotoviti, ali v osrednji Sloveniji še obstaja metapopulacija sviščevega mravljiščarja; 

 

– ugotoviti velikost subpopulacij s štetjem jajčec in s pomočjo metode MRR;  

 

– ugotoviti povezavo med gostoto jajčec oziroma velikostjo populacij sviščevega 

mravljiščarja in gostoto ter številčnostjo hranilne rastline;  

 

– primerjati vpliv velikosti habitatne krpe na velikost populacije sviščevega 

mravljiščarja;  

 

– ovrednotiti naravovarstveno stanje populacij sviščevega mravljiščarja in postaviti 

naravovarstvene smernice za to vrsto. 

 

 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
– Ali je v osrednji Sloveniji še prisotna metapopulacija sviščevega mravljiščarja? 

 

– Kako velike so subpopulacije in koliko jih je na obravnavanem področju? 

 

– Kakšna je povezava med velikostjo populacije sviščevega mravljiščarja in 

številčnostjo oziroma gostoto hranilne rastline? 

 

– Ali so populacije v osrednji Sloveniji ogrožene in kaj jih ogroža? 

 

 

 

3.4 HIPOTEZE 
– Na območju osrednje Slovenije še vedno obstaja metapopulacija sviščevega 

mravljiščarja. 

 

– Prisotnih je več ločenih habitatnih krp, ki jih bo metulj poseljeval in med katerimi se 

bodo pojavljale migracije. 

 

– Gostota jajčec bo večja, če je na voljo manj hranilnih rastlin, vendar bodo večje 

populacije odraslih osebkov metuljev na velikih krpah z večjim številom 

razpoložljivih hranilnih rastlin. 

 

– Stanje habitatov na obravnavanem območju je slabo, zato so nujno potrebni ukrepi 

aktivnega varstva vrste. 
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3.5 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 

Območje ugotavljanja prisotnosti sviščevega mravljiščarja je obsegalo travnato ravnico 

severno od Vrhnike, bolj natančno območje med Staro Vrhniko in Ligojno, ter predel zahodno 

od avtoceste nad jezeri, imenovanimi Bajer, pri Sinji Gorici. Za raziskavo teh območij smo se 

odločili, ker je bil sviščev mravljiščar na njih opažen in preučevan že leta 2000 (Kotarac, 

2000). Poleg tega smo s satelitskimi posnetki programa »Google Earth« lahko opazili še kar 

nekaj potencialnih habitatnih krp na območju Vrhnike, kjer bi se sviščev mravljiščar lahko 

pojavljal. 

 

 

Slika 16: Območje raziskave med Vrhniko in Ligojno (Atlas okolja) 

 

 

Slika 17: Območje vzhodno od avtoceste nekaj kilometrov nad jezeri Bajer pri Sinji Gorici (Atlas okolja) 
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Ker pa lahko manjše populacije te vrste zaradi občutljivosti na zunanje dejavnike zelo hitro 

izginejo, smo pred raziskavo določili še nadomestno območje. Nadomestno območje se 

razteza vzhodno od kamnoloma Smolevec ter nekaj kilometrov severno nad njim v Logatcu. 

Na tem območju je bila vrsta opažena leta 2015 na večih manjših habitatnih krpah. 

 

 

Slika 18: Območje raziskave v Logatcu, vzhodno in severno od kamnoloma 

 

Tako prvotno kot nadomestno izbrano območje vključuje mokrotne travnike ter je pogosto 

omejeno z gozdno mejo ali pasom dreves in grmičevja. Predvsem v obdobju jeseni in pomladi 

so predeli območja med močnimi padavinami pogosto poplavljeni. Večina območij je obdana 

z obdelovalnimi površinami in pašniki, ki iz leta v leto bolj krčijo habitate sviščevega 

mravljiščarja, tako na Vrhniki kot v Logatcu. Območje na Vrhniki je zelo zravnano, brez 

večjih reliefnih preprek, kot je značilno za Ljubljansko barje. Območje v Logatcu pa je polno 

vrtač, kotlin, manjših in večjih vzpetin, gričev in hribov, skratka polno reliefnih pregrad. 

Pri izbiri lokacije smo želeli določiti območje, ki bi podpiralo večje število populacij, saj bi s 

tem lahko dokazali obstoj metapopulacij in preučevati tudi migracije med populacijami. 

Zaradi tega smo za prvotno lokacijo raziskave izbrali območje na Vrhniki, saj zaradi 

izravnanosti reliefa omogoča večjo možnost razvoja metapopulacije oziroma večjo možnost 

migracij med populacijami. 
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3.6 METODE DELA 
 

3.6.1 LOCIRANJE HABITATNIH KRP SVIŠČEVEGA  

MRAVLJIŠČARJA NA IZBRANEM OBMOČJU 
Zaradi razlike v nadmorski višini smo vedeli, da se bo obdobje letenja sviščevega mravljiščrja 

v prvotnem območju (na Vrhniki) začelo bolj zgodaj kot v nadomestnem območju (v 

Logatcu). Tako smo z raziskovanjem območja na Vrhniki začeli že v začetku meseca junija 

2016. Velik del območja smo že po prvem pregledu označili kot neprimernega, saj so bili na 

njem vidni sledovi kmetijske rabe in pašništva. Potencialna območja smo pregledovali 

približno vsaka dva dni (odvisno od vremena) in na njih iskali predstavnike metuljev ter 

gostiteljske vrste rastline. Prve primerke hranilne rastline smo opazili 24. junija. Prvega 

metulja pa na istem območju en dan kasneje. Število opažanj metuljev in hranilnih rastlin se 

je po tem dnevu močno povečalo. Do 1. julija smo lahko z gotovostjo trdili, da sta na Vrhniki 

prisotni vsaj dve populaciji sviščevega mravljiščarja. 

Ker se je prvotno območje na Vrhniki izkazalo kot primerno za opravljanje naše raziskave, 

nadomestnemu območju nismo posvetili toliko pozornosti. Kljub temu smo na nadomestnem 

območju naredili tri obhode z namenom, da zabeležimo možne lokacije populacij sviščevega 

mravljiščarja, ki bodo koristne za opravljanje nadaljnjih raziskav na tem območju. Sviščevega 

mravljiščarja smo zabeležili na dveh lokacijah (prvič 28. junija) znotraj obravnavanega 

območja. 

 

3.6.2 METODE, UPORABLJENE ZA UGOTAVLJANJE VELIKOSTI 

POPULACIJE SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA 
 

3.6.2.1 OPIS METODE MRR 
Velikost populacije sviščevega mravljiščarja smo ugotavljali na tri načine. Prvi način je bil s 

pomočjo metode MRR (mark realease recapture ‒ metoda ulova, markiranja in ponovnega 

ulova), ki jo je prvi uporabil biolog C. G. Johannes Petersen leta 1896. Metoda MRR se 

uporablja za natančnejšo oceno velikosti populacije proučevane živali. Uporaba je dokaj 

enostavna. Ujamemo del populacije, jo označimo in izpustimo. Nato naslednjič ponovno 

ujamemo del populacije in preštejemo delež že označenih metuljev. Ta delež predstavlja delež 

vseh označenih metuljev v populaciji. Velikost celotne populacije pa lahko izračunamo tako, 

da delimo število vseh označenih metuljev z deležem označenih metuljev v drugem vzorcu 

(Nowicki, Settele, Pierre-Yves & Woyciechowski, 2008). V našem primeru smo ta postopek 

skozi daljše časovno obdobje večkrat ponovili, tako da smo prišli do natančnejših rezultatov. 
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3.6.2.2 OPIS METODE ŠTETJA JAJČEC 
Drugi način, uporabljen za računanje velikosti populacije, pa je zasnovan na številu jajčec 

sviščevega mravljiščarja. Iz raziskav, narejenih v letu 2004 in 2007, vemo, da ena samica v 

povprečju izvali 80 jajčec (Mihoci I., 2007) (Maes, Wanreusel, Talloen & Van Dyck, 2004). 

Ker vemo, da je razmerje med samci in samicami v populaciji 1 : 1, lahko rečemo, da je 

približno na en osebek v populaciji izleženih približno 40. Tako lahko s pomočjo štetja jajčec 

in spodnje formule ugotovimo približno velikost obravnavane populacije.

 

Slika 19: Formula za izračun velikosti populacije iz števila najdenih jajčec (Kljun, Zagoršek, Rome, Lončar & Ramšak, 

2016) 

 

3.6.2.2 OPIS ANALIZE S PROGRAMOM  MARK 
Velikost populacije smo izračunali tudi s pomočjo računalniškega programa MARK. S 

programom MARK dobimo parametre približne velikosti populacije. Program deluje na 

osnovi MRR-metode, to pomeni, da za izračun velikosti populacije potrebujemo tudi ponovni 

ulov teh osebkov. Osebke lahko ponovno ulovimo, najdemo njihove ostanke ali jih lociramo s 

pomočjo signala (če smo jih označili z oddajnikom). Ni nujno, da si podatki o ponovnem 

ulovu sledijo v enakem časovnem obdobju, vendar jih bo program razporedil na ta način, če 

ne bomo vanj vnesli časovnega obdobja med prvim in drugim ulovom vsakega osebka. 

Program nato glede na pridobljene podatke izračuna optimalen model, ki je potem podlaga za 

izračun populacijskih parametrov. Sam program je veliko fleksibilnejši in močnejši pri 

statističnem modeliranju in testiranju hipotez kot ostali, pogosto uporabljeni programi  

(Cooch & White, 2014). 

 

3.6.3 METODA PREGLEDA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Na vsaki habitatni krpi smo naredili 15 obhodov markiranja in številčenja ponovno ulovljenih, 

že označenih metuljev. Obhode markiranja smo opravljali od 25. junija do 18. julija, navadno 

v jutranjih urah od osmih dalje. Pri lovljenju smo si pomagali z metuljnico, vodoodpornim 

flomastrom (dovolj tankim, da smo lahko z njim označili metulje) ter GPS-om, ki nam je 

omogočil zapis koordinat, na katerih smo metulja ujeli. Vsak obhod je bil navadno opravljen 

v paru, s čimer smo povečali možnost lociranja metulja. Vsakič znova smo pregledovali tudi 

sosednje travnike, saj smo želeli izvedeti, kakšna je razpršenost metuljev okoli habitatne krpe. 

Vse habitatne krpe in sosednje travnike smo pregledali tako, kot je prikazano na sliki 20.  
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Slika 20: Slikovni prikaz načina pregleda travnika za opravljanje metode MRR (Atlas okolja) 

 

3.6.3 METODA ŠTETJA JAJČEC TER HRANILNIH RASTLIN 
Hranilne rastline in jajčeca smo šteli na koncu obdobja letenja 20. julija. Obhod po habitatni 

krpi smo opravili na enak način kot pri lovljenju metuljev, le da smo sedaj iskali hranilne 

rastline. Vsako opaženo hranilno rastlino smo označili na zemljevidu »Google Earth« s 

pomočjo mobilnega telefona. Tako smo dobili natančno lokacijo s koordinatami hranilne 

rastline na habitatni krpi. Vsako hranilno rastlino smo s številko tudi zapisali v beležko in 

poleg nje napisali, koliko jajčec smo na rastlini našli. Tako smo lahko ugotovili, kateri del 

habitatne krpe ima več hranilnih rastlin in ali se število jajčec na eno hranilno rastlino 

razlikuje od števila jajčec na hranilno rastlino na območju habitatne krpe, kjer je gostota 

rastlin manjša. Označili smo tudi število jajčec na posameznem steblu hranilne rastline. 

Hranilne rastline nismo našli le na poseljenih habitatnih krpah, ampak tudi na nekaj območjih, 

kjer metulja ni bilo. Tam hranilnih rastlin nismo šteli, saj na njih ni bilo prisotnih jajčec, smo 

pa območje s prisotno hranilno rastlino označili kot potencialno za naselitev sviščevega 

mravljiščarja. 
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3.7 REZULTATI 
 

3.7.1 RAZŠIRJENOST SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA ZNOTRAJ 

PREISKOVANEGA OBMOČJA PRI VRHNIKI 
Na območju raziskave pri Vrhniki smo odkrili dve populaciji sviščevega mravljiščarja. Obe 

sta bili prisotni na območju med Vrhniko in Ligojno. Na preiskovanem območju severno od 

jezer, imenovanih Bajer, v Sinji Gorici, nismo našli ne metuljev ne hranilnih rastlin. Razlog 

za to je najverjetneje zaraščanje travnikov, saj tisto območje ni bilo košeno že več kot 15 let. 

Na območjih okoli habitatnih krp ena in dve smo odkrili kar nekaj travnikov (označenih z 

modro barvo) s prisotno hranilno rastlino, vendar brez metulja, kar je povezano s prezgodnjo 

košnjo. Ta predstavljajo potencialna območja za ponovno naselitev sviščevega mravljiščarja.  

Na sliki spodaj smo z rdečo označili habitatni krpi obeh populacij, z modro pa območja, kjer 

smo našli le hranilno rastlino. 

 

 

Slika 21: Območji populacij sviščevega mravljiščarja ter potencialna območja za naselitev slednjega na Vrhniki (Google 

Earth z obdelavo v Slikarju) 

S slike lahko razberemo, da je habitatna krpa B potencialno veliko večja, vendar jo omejuje 

prezgodnja košnja, kar smo ugotovili med raziskavo in tudi nekaj tednov po njej. Ugotovili 

smo, da kmetje večino površin, kjer je prisotna le hranilna rastlina, in tudi veliko površin, ki 

so primerne za uspevanje slednje, kosijo že zgodaj v juniju. To seveda onemogoča obstoj 

populacije sviščevega mravljiščarja, verjetno pa negativno vpliva tudi na hranilne rastline. 

Obseg košenj do konca julija na območju raziskave je razviden s slike 22. Z rdečo smo 

označili lokaciji habitatnih krp, z zeleno pa območja, ki so bila pokošena do konca julija. Do 

konca avgusta so bila pokošena tako rekoč vsa območja na raziskovanem predelu, razen 

habitatnih krp A in B, manjšega območja, zahodno od habitatne krpe B, ter travnika, ki ga 

vidimo vzhodno od slednje. 
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Slika 22: Območji populacij sviščevega mravljiščarja na Vrhniki v primerjavi z območji, ki so bila pokošena do konca 

meseca julija (Google Earth, obdelava z Slikarjem) 

 

Slika 23: Pokošeni travnik zahodno od habitatne krpe B, 8. 7. 2016 (pogled proti jugovzhodu) 

Južna habitatna krpa oziroma habitatna krpa A je izolirana od ostalih travnikov z naravnimi in 

umetnimi pregradami. Na severnem, zahodnem in vzhodnem delu je omejena z mejico 

(pasom dreves in grmičevja), ki je na najvišjih delih visoka tudi do 15 metrov, široka okoli pet 

metrov in popolnoma neprehodna. Na južnem ter jugovzhodnem delu jo omejuje neasfaltirana 

cesta (ki ni zelo prometna) ter elektropostaja. Še dodatno jo izolirajo kmetje s košnjo 

sosednjih travnikov. Kot vidimo s slike 22, so bili vsi travniki, z izjemo vzhodnega, pokošeni 

že do konca julija, slednji je bil pokošen na začetku avgusta.  
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Slika 24: Pogled na habitatno krpo A in mejico v ozadju, ki jo omejuje, 8. 7. 2016 (pogled proti severu) 

 

Severna habitatna krpa oziroma habitatna krpa B ni tako izolirana kot južna. Na severni in 

vzhodni strani jo omejuje pas dreves in grmičevja, ki ni tako visok kot pri habitatni krpi A. V 

višino meri na najvišjih delih le okoli osem metrov. Zahodno in južno stran pa omejuje jarek, 

v katerem je vegetacija le malo višja kot na habitatni krpi. Kot smo že omenili, tudi kmetje ne 

kosijo vseh travnikov okoli te habitatne krpe. Na zahodni strani slednje ostaja nepokošen 

manjši del, na vzhodni pa celoten travnik.  

 

Slika 25: Prikaz pasu dreves in grmičevja, ki omejuje severno habitatno krpo, 8. 7. 2016  (pogled proti vzhodu) 
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Primerjali smo tudi velikosti obeh habitatnih krp s pomočjo programa Atlas okolja in 

ugotovili, da je habitatna krpa A večja od habitatne krpe B za približno 80 arov.  

 

Slika 26 :Prikaz izmere velikosti habitatne krpe  A (južna habitatna krpa ) s pomočjo programa Atlas okolja 

 

Slika 27: Prikaz izmere velikosti habitatne krpe B (severna habitatna krpa) s pomočjo programa Atlas okolja 

 

3.7.2 VELIKOSTI POPULACIJ SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA NA 

VRHNIKI 
 

3.7.2.1 VELIKOST POPULACIJE NA HABITATNI KRPI A 
Velikost populacije smo ugotavljali z že opisanima metodama: MRR in štejem jajčec 

sviščevega mravljiščarja. Rezultate MRR smo analizirali z metodo Jolly Seber ter s pomočjo 

programa MARK. Z metodo MRR smo dobili dnevne velikosti populacij, in kot je bilo 

pričakovano, je bila populacija na začetku obdobja letenja majhna. Začela je naraščati in 10. 

julija dosegla svojo največjo velikost. Velikost populacije je po 10. juliju ponovno začela 

upadati, dokler 18. julija nismo zasledili nobenega osebka sviščevega mravljiščarja več na 

habitatni krpi. Na grafu št. 1 smo prikazali izračunane velikosti populacij za vsak obhod 

posebej, ki smo ga naredili v obdobju letenja. V graf je dodana standardna napaka, pod 

grafom pa smo izpisali tabelo z izračunanimi vrednostmi varianc, standardnega odklona ter 

izračunane velikosti populacij za vsak obhod.  
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Slika 28: Ocena velikosti populacije habitatne krpe A s standardno napako 

(metoda MRR) 

 

 

Tabela 5: Izračunana varianca, standardni odklon ter velikost populacije za 

vsak obhod na habitatni krpi A 

Datum Vzorec var standardni 
odklon 

Število 
osebkov 

25. 6. 1 1,48 1,21 / 

27. 6. 2 5,80 2,41 21,25 

29. 6. 3 0,92 0,96 50,00 

30. 6. 4 4,47 2,11 77,92 

1. 7. 5 0,82 0,91 47,26 

2. 7. 6 17,73 4,21 90,65 

4. 7. 7 -0,11 #ŠTEV! 40,58 

5. 7. 8 1,13 1,06 41,57 

8. 7. 9 44,10 6,64 157,19 

10. 7. 10 858,08 29,29 466,00 

11. 7. 11 40,03 6,33 70,15 

12. 7. 12 21,19 4,60 41,98 

16. 7. 13 476,02 21,82 43,43 

17. 7. 14 198,08 14,07 13,33 

18. 7. 15 128,00 11,31 / 
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Za izračun velikosti populacij smo morali na dan obhoda uloviti tako osebke, ki smo jih že 

označili, kot tudi še neoznačene osebke. Zato velikosti populacije prvi in zadnji dan nismo 

mogli izračunati. Vidimo tudi, da desetega julija izračun velikosti populacije močno izstopa. 

Razlog za to je, da na ta dan nismo imeli ponovnega ulova, kar pri izračunu velikosti 

populacije povzroči močno odstopanje od ostalih rezultatov. Zato smo se odločili, da bomo ta 

rezultat zanemarili. Ostali rezultati nakazujejo, da je dnevna velikost populacije nekje od 40  

do 100 osebkov, kar predstavlja dokaj stabilno populacijo. 

 

S programom MARK smo pridobili približne vrednosti za velikost celotne populacije, število 

samcev in število samic. Prav tako kot pri metodi MRR smo izračunali tudi dnevne vrednosti 

števila osebkov, le da smo jih v tem primeru lahko ločili na samce in samice. Na grafu spodaj 

vidimo, približno koliko samcev in samic je bilo na dan obhoda prisotnih v populaciji. 

Izračunana skupna velikost populacije s programom MARK znaša 94 osebkov, izračunano 

število samcev znaša 66, samic pa 41. Izračunane dnevne velikosti populacij so primerljive, 

vendar nekoliko manjše kot z metodo Jolly Seber. 

 

Slika 29: Izračunana števila samcev in samic s standardno napako za vsak 

obhod (s programom MARK) 

 

Z grafa lahko razberemo, da je bilo na začetku več samcev, nato pa je njihovo število začelo 

proti koncu obdobja letenja upadati. Pri samicah pa vidimo ravno obratno, število samic je 

doseglo maksimum bolj na koncu obdobja letenja, vendar tudi tam ni preseglo števila samcev. 

To ne ovrže dejstva, navedenega v teoretičnem delu, ki navaja, da je število samic in samcev 

v populaciji navadno enako. Razlog za manjše ocene števila samic je v tem, da je samice 

veliko težje najti, saj niso obarvane tako izrazito modro kot samci in se zato lahko veliko bolje 

skrijejo. Poleg tega se držijo bolj v vegetaciji in ne letijo daleč. Torej je razlog, da smo ujeli in 

označili več samcev, najverjetneje ta, da samce veliko lažje najdemo kot samice. 
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Z metodo štetja jajčec smo prišli do naslednjih rezultatov. Na habitatni krpi A smo skupno 

našli 1319 jajčec na 143 rastlinah. Če upoštevamo, da ena samica izleže približno 80 jajčec, 

ter da je razmerje med samci in samicami 1 : 1, lahko število najdenih jajčec delimo s 40 in 

tako dobimo približno velikost populacije habitatne krpe A. S slednjim izračunom smo dobili 

rezultat 33. Ta nam pove, da je bila približna velikost populacije na habitatni krpi A 

izračunana na malo več kot 30 osebkov. Poudariti moramo, da tudi tu ostajajo možnosti  

napak, ki se jih ne da natančno določiti. Do napake bi lahko prišlo pri štetju jajčec, morda smo 

kakšno rastlino spregledali ali pa šteli dvakrat. Seveda pa je možno, da samice na tem 

območju izvalijo v povprečju manj ali več jajčec, kar bi močno vplivalo na končen izračun. 

Ker se rezultat z metodo štetja jajčec kar močno razlikuje od rezultata, pridobljenega s 

programom MARK, menimo, da metoda štetja jajčec v tem primeru podceni velikost 

populacije.  

 

3.7.2.2 VELIKOST POPULACIJE NA HABITATNI KRPI B 
Prav tako smo za izračun velikosti populacije na habitatni krpi B uporabili oba pristopa in 

izračuna. Rezultati, pridobljeni z metodo MRR in analizo z Jolly Seber, so v tem primeru 

lepše razporejeni kot pri rezultatih habitatne krpe A. Odstopanje se pojavi le pri drugem 

obhodu, kar lahko pripišemo naključju pri lovljenju, saj smo tisti dan imeli zelo veliko število 

ponovno ulovljenih metuljev, če ulov primerjamo z drugimi dnevi opravljanja obhodov. Prav 

tako tudi tu velikost populacij postopoma narašča in doseže največjo velikost osmega julija. 

Nato začne postopoma upadati vse do 18. julija, ko na habitatni krpi nismo zasledili nobenega 

osebka več. Na grafu spodaj vidimo izračune velikosti populacije sviščevega mravljičarja na 

vsakem obhodu z dodano standardno napako. Pod grafom je priložena še tabela, v kateri so 

zapisane izračunane dnevne variance, standardne napake ter velikosti populacije za vse 

obhode na habitatni krpi B. 

Slika 30: Ocena velikosti populacije na habitatni krpi B s standardno napako 
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Tabela 6: Izračunana varianca, standardna napaka in velikost populacije za 

vsak obhod na habitatni krpi B 

datum vzorec varianca standardni odklon število osebkov 

25. 6. 1 6,86 2,62 / 

27. 6. 2 2,68 1,64 / 

29. 6. 3 0,25 0,50 12 

30. 6. 4 5,41 2,32 55,68 

1. 7. 5 0,03 0,18 15,43 

2. 7. 6 0,81 0,90 21,93 

4. 7. 7 0,71 0,84 26,51 

5. 7. 8 2,81 1,68 31,08 

8. 7. 9 11,00 3,32 49,33 

10. 7. 10 58,02 7,62 48 

11. 7. 11 46,73 6,84 35 

12. 7. 12 212,05 14,56 28,75 

16. 7. 13 102,00 10,10 8 

17. 7. 14 47,00 6,86 3 

18. 7. 15 49,00 7,00 / 

 

Pri izračunu populacije na habitatni krpi B nismo dobili rezultatov za prva dva obhoda ter za 

zadnjega. Razlog za to je enak kot pri izračunih za velikost populacije A. Na grafu vidimo, da 

so rezultati zelo lepo razporejeni v obliki »zvonca«. Izstopa le drugi rezultat, zato ga bomo 

zanemarili. Iz rezultatov lahko razberemo, da je dnevna velikost populacije na habitatni krpi B 

od 20 do 50 osebkov. Vidimo tudi, da je standardni odklon malo nižji kot pri populaciji 

habitatne krpe A, kar nakazuje točnejše rezultate.  

 

S pomočjo programa MARK smo prišli do naslednjih ocen velikosti populacije. Izračunali 

smo, da je v celotni populaciji približno 68 osebkov, izračunano število samcev je znašalo 47, 

samic pa 29. Tudi v tem primeru so ocene dnevnih velikosti populacij nekoliko manjše, 

vendar še vedno primerljive z rezultati z metodo Jolly-Seber. Na spodnjem grafu lahko 

vidimo nihanja v številu moških in ženskih predstavnikov skozi obdobje letenja. 
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Slika 31: Izračunana števila samcev in samic za vsak obhod v obdobju letenja 

s standardno napako (s programom MARK) 

 

 

Tudi tu lahko vidimo, da je bilo število samcev v začetku obdobja letenja največje in je nato 

začelo upadati, medtem ko je trend naraščanja števila samic skozi obdobje letenja v tem 

primeru slabo razviden. Vidimo, da število samic v populaciji pri prvem in petem obhodu 

znaša nič, kar ne pomeni, da takrat v populaciji ni bilo nobene samice, ampak le to, da tisti 

dan nismo našli nobene samice, kar je pri tako majhni populaciji možno. 

 

Pri metodi izračuna velikosti populacije s pomočjo štetja jajčec predstavnikov sviščevega 

mravljiščarja smo dobili naslednje rezultate. Našli smo skupaj 1149 jajčec na 65 rastlinah. Z 

enakim izračunom smo s pomočjo števila jajčec, najdenih na tej habitatni krpi, prišli do 

rezultata 29, ki nam pove, da je v populaciji okoli 30 osebkov. Tudi v tem primeru primerjava 

z rezultati, pridobljenimi s programom MARK, odstopa. Menimo, da so rezultati, pridobljeni 

z metodo štetja jajčec, tudi v tem primeru podcenili skupno velikost populacije. 
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3.7.3 ŠTEVILO JAJČEC NA HRANILNIH RASTLINAH GLEDE NA 

NJIHOVO RAZPOREJENOST PO HABITATNI KRPI 
Na habitatni krpi A smo zabeležili 1319 jajčec na 143 rastlinah, kar pomeni, da je bilo v 

povprečju na eni hranilni rastlini 11.1 jajčec, če pri izračunu upoštevamo, da na 24 rastlinah ni 

bilo jajčec. Veliko rastlin je imelo le po eno jajčece, nekaj pa celo več kot dvajset. Našli smo 

tudi rastlino, na kateri je bilo na dveh steblih kar 61 jajčec. Jajčeca so bila razporejena 

večinoma okoli cvetov ter čašnih listov. Razporeditev jajčec je prikazana na sliki spodaj. 

 

 

Slika 32: Prikaz razporejenosti jajčec sviščevega mravljiščarja okoli cvetov, 8. 7. 2016 

 

Od 143 zabeleženih rastlin jih je imelo 90 jajčeca le na  enem steblu, 19 na dveh steblih, 8 na 

treh steblih, ena na štirih steblih ter ena na petih steblih. Razporeditev rastlin po habitatni krpi 

je bila dokaj enakomerna, z rahlo zgostitvijo na severovzhodni strani, kar pa ni bistveno 

vplivalo na število jajčec na posamezni rastlini. Razporeditev hranilnih rastlin smo s pomočjo 

programov Atlas okolja, Google Earth in Slikar grafično predstavili na sliki 33. Na sliki 

modre pike prikazujejo rastline, na katerih nismo našli jajčec, rdeče pike pa rastline z jajčeci. 

Rdeče pike so tudi različnih velikosti, najmanjše predstavljajo rastline z 1‒5 jajčec, malo 

večje rastline s 6‒10 jajčec, še malo večje rastline z 11‒20 jajčec in največje rastline z več kot 

20 jajčeci. Dobro je vidno, da samice raje odlagajo jajčeca na rastline bolj v sredini habitatne 

krpe, tiste na robu pa le redko. 
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Slika 33: Razporeditev hranilnih rastlin na habitatni krpi A (slika narejena s programoma "Google Earth" in "Slikar") 

 

Na habitatni krpi B smo zabeležili 1149 jajčec na 65 hranilnih rastlinah (na 15 rastlinah jajčec 

ni bilo), kar pomeni, da je bilo v povprečju na eni hranilni rastlini 23 jajčec. To je skoraj 

enkrat več kot na habitatni krpi A. Prav tako so bila tudi tu jajčeca razporejena večinoma 

okoli cvetov in čašnih listov. Od petdesetih rastlin jih je z jajčeci imelo 31 jajčeca le na enem 

steblu, ena na dveh steblih, 12 na treh steblih, tri na štirih steblih in tri na petih steblih. Redke 

rastline so imele le po eno jajčece, večina jih je imela okoli petnajst, bilo pa je tudi nekaj 

rastlin, ki so imela več kot 40 jajčec. Največ jajčec je imela rastlina na vzhodu habitatne krpe, 

na njej je bilo kar 125 jajčec na treh velikih steblih. Tudi na tej habitatni krpi je bila 

razporeditev hranilnih rastlin dokaj enakomerna, opazno pa je zopet, da so rastline brez jajčec 

na robu habitatne krpe. Razporejenost hranilnih rastlin smo prikazali na sliki spodaj. Barve in 

velikosti pik pomenijo enako kot na sliki 33. 
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Slika 34: Razporeditev hranilnih rastlin na habitatni krpi B (slika narejena s programoma "Google Earth" in "Slikar") 

 

Za boljšo predstavo smo gostoto števila jajčec ponazorili tudi na spodnjem grafu, kjer lahko 

vidimo, kakšna količina rastlin je imela določeno število jajčec na sebi v primerjavi z drugo 

habitatno krpo. 

Slika 35: Primerjava gostote jajčec na številu rastlin med habitatnima krpama 
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Z grafa lahko razberemo, da je na habitatni krpi B večje število rastlin z velikim številom 

odloženih jajčec, na habitatni krpi A pa prevladujejo take z majhnim številom odloženih 

jajčec.   

 

3.7.4 MIGRACIJE IZVEN HABITATNE KRPE TER ZNOTRAJ NJE 
Migracij med habitatnimi krpami nismo zabeležili. Habitatni krpi sta med seboj oddaljeni za 

malo več kot 300 metrov (izmerjeno s pomočjo programa »Atlas okolja«), kar za uspešno 

migracijo sviščevega mravljiščarja ne bi smelo biti preveč. Možnost migracij močno otežujejo 

naravne prepreke med habitatno krpo A in B. Med njima smo opazili štiri pasove dreves in 

grmičevja, od katerih sta bila dva (pasova, ki omejujeta habitatni krpi) popolnoma 

neprehodna, brez lukenj, široka od 2 do 5 metrov in na predelih visoka kar do višine 10 

metrov. Poleg tega je med habitatnima krpama tudi nekaj  naravnih vodotokov, ki imajo višjo 

vegetacijo od travnikov, ki jih omejujejo. 

Kljub temu smo nekaj metuljev opazili tudi izven poseljenih habitatnih krp. Slednji so bili 

opaženi na začetku obdobja letenja, ko travniki še niso bili pokošeni. Opazili smo štiri metulje 

zahodno od habitatne krpe B, tri samce in samico, ter dva zahodno od habitatne krpe A, oba 

samca. Teh metuljev pri nadaljnjih obhodih habitatnih krp in sosednjih travnikov nismo več 

zabeležili. Na sliki 35 smo označili lokacije teh šestih metuljev. Kot lahko vidimo, je od 

habitatne krpe (označene z rdečo) najbolj oddaljen metulj številka 4, ki je bil od roba 

habitatne krpe B v ravni liniji oddaljen kar 602 metra (meritev opravljena s programom 

»Atlas okolja«). Obstaja možnost, da so se ti metulji izlegli na tem območju, torej niso 

migrirali iz krpe B ali A. Vsekakor med raziskavo jajčec tam nismo zasledili, saj so bili ti 

travniki prezgodaj pokošeni (glej sliko 21). 

 

Slika 36 : Prikaz lokacij metuljev, ki so migrirali izven habitatne krpe (slika narejena s programoma "Google Earth" in 

"Slikar") 
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O migracijah znotraj habitatnih krp nima smisla govoriti, saj so slednje tako majhne, da lahko 

metulj v nekaj minutah preleti celotno habitatno krpo. Večino metuljev, ulovljenih znotraj 

habitatnih krp, smo našli bliže sredini habitatne krpe oziroma na predelih z najvišjo gostoto 

sviščev. Na slikah spodaj smo označili lokacije vseh ulovljenih in ponovno ulovljenih 

metuljev na habitatni krpi A in B. Z modro barvo so označene lokacije ulovljenih samcev, z 

rdečo pa lokacije ulovljenih samic. Slike smo ustvarili s pomočjo programov: Google Earth, 

Atlas okolja in Slikar. 

 

Slika 37: Lokacije ulovljenih in ponovno ulovljenih metuljev na habitatni krpi A 

 

Slika 38: Lokacije ulovljenih in ponovno ulovljenih metuljev na habitatni krpi B 
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Da bi lahko potrdili ali ovrgli hipotezo o »home ranges«, smo iz vsake habitatne krpe izbrali 

tri predstavnike, ki smo jih največkrat ponovno ujeli. Nato smo s pomočjo programov Slikar 

ter Google Earth določili območje, v katerem smo te metulje ujeli, s tem pa smo pridobili 

približen predel gibanja metulja v obdobju letenja. 

 

Slika 39: Območja letenja treh metuljev znotraj habitatne krpe B 

 

Slika 40: Območja letenja treh metuljev znotraj habitatne krpe A 
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Nato smo te površine območij izračunali s pomočjo programa Atlas okolja ter pridobili 

vrednosti, zapisane v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 7: IZRAČUNI POVRŠIN LETENJA TREH METULJEV IZ HABITATNE KRPE 

B 

Metulj številka: Število ulovov Velikost izračunanega 

območja letenja (m2) 

40 (moder krog) 3 530 

41 (oranžen krog) 4 757 

55 (vijoličen krog) 3 1256 

 

Tabela 8: IZRAČUN POVRŠIN LETENJA TREH METULJEV IZ HABITATNE KRPE A 

Metulj številka: Število ulovov Velikost izračunanega 

območja letenja (m2) 

30 (moder krog) 4 1520  

66 (oranžen krog) 3 346 

67 (vijoličen krog) 4 380 

 

3.7.5 OPAŽANJA METULJEV POTENCIALNIH HABITATNIH KRP NA 

NADOMESTNEM OBMOČJU V OKOLICI LOGATCA 
Na nadomestnem območju v Logatcu smo opravili tri obhode (28. 6. 2016, 30. 6. 2016 in 2. 7. 

2016). Hranilno rastlino smo opazili na petih travnikih. Slednja se pojavlja le v malem številu 

treh severnejših travnikih. Dva od teh travnikov ravno zaradi košnje podpirata hranilno 

rastlino le še na nekaj kvadratnih metrih. Travnika s hranilno rastlino na južnem delu območja 

sta malo večja in bi lahko podpirala večjo populacijo hranilne rastline. Na sliki 36 vidimo, kje 

na preiskovanem območju se ti travniki s hranilno rastlino nahajajo. 
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Slika 41: Travniki s hranilno rastlino na nadomestnem območju v Logatcu (slika pridobljena s programoma "Google Earth" 

in "Slikar") 

 

Sviščevega mravljiščarja na južnih dveh travnikih nismo opazili, na severu pa smo na 

zadnjem obhodu (2. 7.) ujeli dva osebka. Na najbolj severnem travniku smo našli eno samico, 

malo bolj na jugu pa še enega samca, oba sta bila sveža. S tem smo dokazali, da je sviščev 

mravljiščar prisoten na tem območju, ne pa v večjih gostotah, saj so habitatne krpe premajhne. 

Verjetno bi s kasnejšim obhodom našli nekoliko več osebkov. Območje v Logatcu je torej 

primerno za obstoj metapopulacije, saj poleg tega, da smo na njem odkrili več habitatnih krp, 

slednje med seboj niso razmaknjene več kot 500 metrov (izračunano s pomočjo programa 

Atlas okolja). Na sliki spodaj smo prikazali, kje sta bila predstavnika sviščevega mravljiščarja 

na preiskovanem območju ujeta. 
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Slika 42: Lokaciji ujetih predstavnikov vrste sviščevega mravljiščarja na nadomestnem območju v Logatcu (slika je bila 

ustvarjena v programu "Google Earth") 

  



53 

 

4 POTRDITEV ALI OVRŽBA HIPOTEZ 
 

4.1 HIPOTEZA 1 
- Na območju osrednje Slovenije še vedno obstaja metapopulacija sviščevega mravljiščarja. 

Na preiskovanem območju v okolici Vrhnike smo potrdili obstoj potencialne metapopulacije. 

Poleg dveh poseljenih krp je bilo še nekaj takih, kjer je še vedno prisotna hranilna rastlina, 

torej bi bile lahko ob ustreznem režimu košnje primerne za sviščevega mravljiščarja. 

Odsotnost migracij med obema poseljenima krpama pripisujemo omejitvi metode pri 

zaznavanju redkih migrantov, dolgoročno pa razdalja med obema krpama ne bi smela biti 

odločujoča pri občasni izmenjavi osebkov. 

Na območju med Vrhniko in Ligojno, bolj natančno na območju severno in vzhodno od hriba 

Hruševica (glej sliko 16), je tako s primerno rabo travnikov mogoče z malo truda zopet 

vzpostaviti veliko metapopulacijo sviščevega mravljiščarja. Glede na to, da je to območje še 

znotraj Nature 2000, območja Ljubljansko barje, bi kmetje lahko za pozno košnjo dobili 

subvencije in s tem omogočili ponovno naselitev krp, ki jih sedaj prezgodaj kosijo. Problem 

bi lahko bile tudi obdelovalne površine v bližini preiskovanega območja, na katerih kmetje 

uporabljajo gnojila in pesticide. Za to sicer nimamo dokazov, vendar obstaja možnost, da 

pesticidi in gnojila z obdelovalnih površin severno od preiskovanega območja škodujejo rasti 

sviščev na preiskovanem območju. 

Tudi nadomestno območje raziskave v Logatcu, severno od kamnoloma Smolovec (glej sliko 

18), predstavlja potencialno območje za metapopulacijo sviščevega mravljiščarja, saj je 

hranilna rastlina prisotna na več habitatnih krpah, ki med seboj niso oddaljene več kot 500 

metrov. Največji potencial ima travnik najbolj severno, na katerem smo ujeli samico 

sviščevega mravljiščarja. Na njem smo le na nekaj kvadratnih metrih našli več kot 25 rastlin. 

Menimo, da bi jih našli še več, če ne bi kmetje območja okoli te habitatne krpe pokosili že 

pred obdobjem letenja sviščevega mravljiščarja. Pomagalo bi že, če bi košnjo le premaknili v 

konec avgusta, ko bi delavke gostiteljske vrste mravlje že prenesle gosenice v mravljišče. 

Južna travnika, ki sta kar velika, sicer podpirata veliko populacijo hranilne rastline, vendar 

sviščevega mravljiščarja na njiju nismo našli. Razlog za to bi lahko bil, da so tla enostavno 

preveč namočena in zato to območje ne podpira populacije gostiteljske vrste mravlje, ali pa 

smo popis opravili prezgodaj in se metulj tam še ni pojavil. 

Hipotezo 1 smo potrdili, saj so prisotni posredni dokazi, da sviščev mravljiščar še ohranja 

metapopulacijo na preiskovanem območju Vrhnike, verjetno tudi Logatca. Zavedati pa se 

moramo, da če v bližnji prihodnosti ne bo sprememb v času košnje in če ne bodo zmanjšali 

uporabe gnojil na nekaterih travnikih, metapopulacijam sviščevega mravljiščarja na predelu 

Vrhnike in Logatca grozi izumrtje. 
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4.2  HIPOTEZA 2 
 

-Prisotnih bo več ločenih habitatnih krp, ki jih bo metulj poseljeval in med katerimi se bodo 

pojavljale migracije. 

 

Na preiskovanem območju na Vrhniki smo našli dve habitatni krpi, ki sta podpirali srednje 

veliki populaciji sviščevega mravljiščarja. Eno malo manjšo (imenovano habitatna krpa B), s 

približno 70 osebki, ki se nahaja med Vrhniko in Ligojno, ter drugo, malo večjo (imenovano 

habitatna krpa A) s 95 osebki (rezultata pridobljena z metodo MARK), ki se nahaja severno 

od hriba Hruševica (glej sliko 21). Obe populaciji sta glede na oceno števila osebkov stabilni 

in bosta ob odsotnosti posegov ljudi oz. kmetov obstali na tem območju še kar nekaj časa. Ker 

pa se obdelovalne površine širijo in kmetje kosijo vedno več travnikov, je prihodnost teh dveh 

populacij zelo negotova. Obe habitatni krpi sta obkroženi s travniki, ki jih kmetje kosijo, ter z 

obdelovalnimi površinami, tako da je le še vprašanje časa, kdaj bo nekdo ti dve habitatni krpi 

uničil (glej sliko 22). Ko bo do tega prišlo, bosta populaciji na tem območju zagotovo izginili. 

Med njima ni bilo zabeleženih nobenih preletov, čeprav sta habitatni krpi med sabo oddaljeni 

le za malo več kot 300 metrov. To še ne dokazuje, da do preletov ne prihaja, le da so preleti 

po vsej verjetnosti zelo redki in jih z enoletnim monitoringom z metodo MRR ne zaznamo. 

Razlog, da so preleti zelo redki oziroma jih skoraj ni, so najverjetneje naravne prepreke med 

habitatnima krpama. Opazili smo štiri pasove dreves in grmičevja, ki ponekod segajo tudi do 

10 metrov v višino, 2‒5 metrov v širino, so neprehodni ter brez lukenj, in nekaj naravnih 

jarkov z višjo vegetacijo, kot je na travnikih, ki jih omejujejo. Opazili smo šest metuljev zunaj 

habitatnih krp, od katerih je bil eden, z najbližje habitatne krpe, oddaljen za kar 600 metrov. 

Obstaja možnost, da je to razdaljo preletel ali pa da je prišel iz mravljišča na eni od habitatnih 

krp, kjer svišč raste, vendar so ga kmetje prehitro pokosili.  

Ta raziskava potrjuje hipotezo o majhnih »home ranges« pri sviščevem mravljiščarju. To 

pomeni, da se odrasli osebki zadržujejo le okoli svojega doma oziroma mravljišča, v katerem 

so se preobrazili iz gosenice v metulja. S to raziskavo lahko teorijo potrdimo, saj smo metulje, 

ki smo jih večkrat ujeli, našli vedno znotraj nekega območja, ki je sicer malo večje kot 

predpisano območje v teoriji »home ranges«, vendar kljub temu dokazuje, da se metulji 

navadno gibljejo znotraj nekega območja na habitatni krpi. Torej: ponovno ujetih metuljev 

nismo nikoli našli daleč stran od lokacije zadnjega ulova oziroma preteklih ulovov. To teorijo 

še dodatno podpira opažanje na habitatni krpi B. Na slednji vidimo, da je levo od nje manjši 

travnik, na katerem je prisotna le hranilna rastlina. Med tem travnikom in habitatno krpo je le 

naravni jarek, v katerem je vegetacija višja od vegetacije na habitatni krpi le za približno pol 

metra, kar metulji zlahka preletijo. Vendar kljub temu na sosednjem travniku nismo na 

nobenem od obhodov zasledili osebkov sviščevega mravljiščarja. S tem smo potrdili, da se 

metulji navadno gibljejo na isti lokaciji oziroma le okoli svojega doma.  

Da bi lahko z gotovostjo govorili o migracijah med habitatnimi krpami ali znotraj le-teh na 

nadomestnem območju v Logatcu, nimamo dovolj podatkov. Iz opaženega pa lahko 

sklepamo, da so migracije na nadomestnem območju verjetno še redkejše kot na Vrhniki, saj 

je osebkov na posamezni krpi verjetno še manj. Habitatne krpe so na obravnavanem območju 

veliko manjše in se zaradi košnje iz leta v leto manjšajo. Poleg tega je relief v Logatcu veliko 

bolj razgiban kot na Vrhniki, poln vrtač, uval in hribov, kar metuljem migracije še dodatno 

otežuje. Menimo, da je tudi tu, predvsem na severnem delu obravnavanega območja, možnost 
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za razvoj večje populacije ali metapopulacije sviščevega mravljiščarja, vendar se slednja tu, 

tako kot na Vrhniki, brez aktivnega varstva vrste s pravilnim vzdrževanjem travnikov ne bo 

ohranila. 

Hipotezo 2 lahko delno potrdimo s posrednimi dokazi. Na obravnavanem območju na Vrhniki 

smo našli dve populaciji, na nadomestnem območju pa nekaj predstavnikov sviščevega 

mravljiščarja, kar potrjuje obstoj populacij tudi v Logatcu. Torej populacije na obravnavanih 

območjih obstajajo. Vendar migracij, zaradi omejitve metode, deloma pa tudi majhnih 

velikosti populacij in naravnih ter umetnih pregrad med njimi, nismo zasledili. 

 

4.2 HIPOTEZA 3 
 

-Gostota jajčec bo večja, če je na voljo manj hranilnih rastlin, vendar bodo večje populacije 

odraslih osebkov metuljev na velikih krpah z večjim številom razpoložljivih hranilnih rastlin. 

 

Na Vrhniki smo našli dve habitatni krpi sviščevega mravljiščarja. Habitatna krpa A je za 

približno 85 arov večja od habitatne krpe B. Prav tako je populacija odraslih osebkov na 

habitatni krpi A večja od populacije odraslih osebkov na habitatni krpi B. Torej je v našem 

primeru na večji habitatni krpi res večje število odraslih osebkov, kot smo sklepali v hipotezi 

3. 

 

Na habitatni krpi A smo prešteli 1319 jajčec na 143 rastlinah, od katerih na 24 rastlinah jajčec 

ni bilo. Torej je bilo v povprečju na vsaki rastlini približno deset jajčec. Veliko rastlin je 

imelo na sebi le po eno jajčece, nekaj pa tudi več kot 20. Zaradi take razporeditve jajčec lahko 

sklepamo, da je gostota le-teh na habitatni krpi A dokaj nizka. Na habitatni krpi B pa smo 

našli 1149 jajčec na 65 rastlinah, od katerih na 15 rastlinah jajčec ni bilo. Torej je bilo v 

povprečju približno 20 jajčec na hranilno rastlino. Zelo malo hranilnih rastlin je imelo na sebi 

le po eno jajčece, večina pa jih je imela okoli 25. Iz teh podatkov je lepo razvidno, da je 

gostota jajčec v primerjavi s habitatno krpo A skoraj še enkrat večja. 

 

Hipotezo 3 smo potrdili, saj je bila gostota jajčec na manjši habitatni krpi B z manj hranilnimi 

rastlinami skoraj še enkrat večja kot gostota jajčec na habitatni krpi A. To je povezano z 

manjšim številom razpoložljivih hranilnih rastlin na habitatni krpi B. Možno je tudi, da so na 

tej krpi odlagale jajčeca samice, ki so se izlegle na bližnjih krpah, kjer so svišče prezgodaj 

pokosili. Take koncentracije rastlin z velikim številom jajčec imajo dolgoročno negativne 

posledice na gostiteljske mravlje, saj je število kukavičjih gosenic preveliko, da bi jih mravlje 

lahko vzdrževale. Tako je zmanjšano preživetje gosenic, kar se bo poznalo v prihodnjih 

sezonah. 
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4.3 HIPOTEZA 4 
 

-Stanje habitatov bo na obravnavanem območju slabo, zato so nujno potrebni ukrepi 

aktivnega varstva vrste. 

 

To hipotezo potrjuje že pogled na število primernih in poseljenih krp na obravnavanem 

območju. Severno nad jezeri Bajer, ki je po pregledu satelitskih posnetkov območja obetal 

veliko, nismo našli ne hranilne rastline ne metulja in tudi habitat ni več primeren za to vrsto. 

Prav tako smo na obsežnem območju med Ligojno in Vrhniko, kjer je še prisotno večje 

število primernih habitatnih krp, našli le dve poseljeni krpi. Tudi nadomestno območje v 

Logatcu je v slabem stanju, saj so ustrezne habitatne krpe še manjše in med seboj še bolj 

izolirane. Habitati so na tem območju ogroženi predvsem zaradi prezgodnje košnje travnikov, 

ki prekinejo življenjski krog sviščevega mravljiščarja. 

Največje obravnavano območje na Vrhniki, torej območje med Vrhniko in Ligojno, ima velik 

potencial za razvoj velike metapopulacije sviščevega mravljiščarja. Razširjenost sviščevega 

mravljiščarja na tem območju je v veliki meri pogojena s prezgodnjo košnjo. Kot smo 

prikazali (glej sliko 22), velik del obravnavanega območja kmetje pokosijo že na koncu junija. 

Pravzaprav pokosijo že zelo zgodaj poleti skoraj celotno območje, izpustijo le poseljeni 

habitatni krpi in nekaj manjših travnikov. Tako metuljem onemogočijo kakršno koli širjenje 

populacije oziroma poseljevanje novih krp. Na severnem delu obravnavanega območja 

vidimo tudi veliko obdelovalnih površin. Te kmetje pogosto gnojijo z umetnimi in naravnimi 

gnojili. Uporaba gnojil in pesticidov pospešuje rast enokaličnic, s čimer zmanjšuje 

konkurenčnost sviščev tudi na območjih okoli obdelovalnih površin. Obseg razširjenosti take 

onesnaženosti tal se na mokrotnih območjih, kot je območje raziskave, še močno poveča. 

Torej obstaja velika možnost, da kmetje z uporabo gnojil in pesticidov na bližnjih 

obdelovalnih površinah onesnažujejo celotno območje naše raziskave med Vrhniko in 

Ligojno. 

Na obravnavanem območju v Logatcu je onesnaženost tal minimalna, saj ni veliko pašnikov 

in obdelovalnih površin, večinoma vidimo le travnike, ki jih kmetje kosijo (glej sliko 18). 

Glavni razlog za majhno število opaženih mravljiščarjev je zopet prezgodnja košnja, ki 

prezgodaj odstrani cvetoče svišče in samicam onemogoči odlaganje jajčec.  

Če želimo sviščevega mravljiščarja na teh območjih ohraniti, bi bilo potrebno zakonsko 

omejiti uporabo gnojil in pesticidov na sosednjih površinah ter upoštevati zakonodajo, ki ščiti 

populacije te, v Sloveniji ogrožene in zavarovane vrste, s tem pa tudi rastišča hranilnih rastlin 

ter gostiteljske vrste mravlje. Prvi korak, ki bi veliko pripomogel k vzpostavitvi ugodnejšega 

stanja, bi bil zamik košnje za mesec in pol. Že samo s tem enostavnim ukrepom bi si 

obstoječa metapopulacija pri Vrhniki najverjetneje opomogla. 

Hipotezo 4 smo s temi ugotovitvami potrdili. Menimo, da s tako rabo tal in košnjo habitatnih 

krp, ki jih naseljuje sviščev mravljiščar, ne smemo nadaljevati, saj bomo drugače povzročili 

izumrtje še zadnjih populacij v celotni osrednji Sloveniji. Habitati so v slabem stanju in če 

želimo obdržati vrsto sviščevega mravljiščarja v osrednji Sloveniji in na vseh podobnih 

območjih po svetu, so nujno potrebni ukrepi aktivnega varstva vrste. 
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5. SKLEPI 
 

5.1 SKLEP 1 
Znotraj preiskovanega območja na Vrhniki smo odkrili potencialno metapopulacijo 

sviščevega mravljiščarja, vendar trdnih dokazov za njen obstoj nimamo, saj med 

obema poseljenima habitatnima krpama nismo zasledili migracij. Imamo pa kar nekaj 

posrednih dokazov. Našli smo dve srednje veliki populaciji, ki sta najverjetneje 

ostanka večje populacije na tem območju. Poleg tega smo našli tudi nekaj primernih 

habitatnih krp s hranilno rastlino, kjer metulja nismo zasledili. Razdalja med temi 

krpami ne presega 500 m, zato so občasne migracije pričakovane. Drugi posredni 

dokaz je prisotnost osebkov zunaj poseljenih habitatnih krp, ki bodisi dokazujejo 

daljše prelete, ali pa so se metulji izlegli na teh travnikih, ki so bili kasneje pokošeni.  

Če vzamemo območje preiskave na Vrhniki in v Logatcu kot nek reprezentativen 

vzorec za celotno osrednjo Slovenijo, lahko trdimo, da so metapopulacije sviščevega 

mravljiščarja zagotovo v osrednji Sloveniji še vedno prisotne. Vendar so najverjetneje 

vse ogrožene zaradi onesnaževanja tal, prezgodnjega košenja in neupoštevanja 

zakonodaje. Če bi vse te dejavnke, ki negativno vplivajo na obstoj populacij in 

habitatov sviščevega mravljiščarja, zmanjšali ali ukinili, bi se v osrednji Sloveniji 

zagotovo ohranilo več večjih populacij in metapopulacij sviščevega mravljiščarja. 

Dokler pa do takih ukrepov ne bo prišlo, lahko le opazujemo, kako številčnost 

populacij sviščevega mravljiščarja iz leta v leto pada.  

 

Vrsta sviščevega mravljiščarja je na več seznamih ogroženih vrst, tako v Evropi kot v 

Sloveniji. Nekatere države si prizadevajo za njihov obstoj s povečevanjem in 

izboljševanjem kakovosti habitata. To je sicer finančno obremenjujoče, vendar s 

primernimi ukrepi močno izboljšajo fitnes populacij in zagotovijo obstoj vrste. V 

Sloveniji takega vrstnega varstva žal še ne poznamo, če pa želimo vrsto ohraniti, se 

bomo morali z njim kmalu seznaniti. 

 

5.2 SKLEP 2 
Med habitatnima krpama na preiskovanem območju med Vrhniko in Ligojno nismo 

zasledili nobenih migracij. Razlog za to so najverjetneje naravne meje med 

habitatnima krpama ‒ mejice, ki ponekod segajo tudi do 10 metrov v višino, 2‒5 

metrov v širino in so verjetno neprehodne, saj nimajo večjih vrzeli. Migracije so na 

splošno v populacijah sviščevega mravljiščarja zelo redke, do njih navadno pride, ko 

se gostota metuljev na habitatni krpi poveča do take mere, da habitatna krpa ne more 

več podpirati take populacije. V našem primeru vsaj na habitatni krpi A to ni težava, 

saj je gostota jajčec na hranilnih rastlinah v primerjavi s habitatno krpo B skoraj še 

enkrat manjša. Na habitatni krpi B je populacija najverjetneje prevelika za velikost 

habitatne krpe, vendar metulji ne morejo migrirati na nobeno drugo krpo, saj so skoraj 

vsi travniki okoli habitatne krpe B pokošeni v času letanja odraslih osebkov. Kljub 

temu  smo opazili pet metuljev izven habitatnih krp, kar potrjuje, da so migracije med 

populacijami vsekakor mogoče, če so razmere primerne. 

Na preiskovanem območju v Logatcu migracije poleg naravnih preprek otežuje tudi 

relief. Raziskava v Logatcu sicer ni bila dovolj obsežna, da bi lahko potrdili oziroma 

ovrgli, ali prihaja do migracij med habitatnimi krpami. 
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Z raziskavo smo potrdili tudi teorijo »home ranges«, ki trdi, da se metulji navadno 

gibljejo le okoli svojega doma (oz. mravljišča, v katerem so se preobrazili). Vse 

metulje, ki smo jih ponovno ulovili, nismo nikoli našli daleč stran od zadnjega 

oziroma preteklih popisov. 

 

5.3 SKLEP 3 
Iz primerjave odkritih dveh populacij na območju med Ligojno in Vrhniko smo 

ugotovili, da se gostota jajčec na hranilnih rastlinah z manjšanjem habitatne krpe 

povečuje ter da je navadno na večjih habitatnih krpah večje število odraslih osebkov 

metulja. Razlog za večjo gostoto jajčec na hranilnih rastlinah na manjši krpi je po 

našem mnenju v zmanjšanem številu primernih hranilnih rastlin in odsotnosti le-teh na 

pokošenih travnikih v bližini. Menimo, da se populacije zaradi naravnega ali umetnega 

(kmetijske površine, industrija, gradnja objektov in cest ...) krčenja habitata metulja 

zgostijo na manjših habitatnih krpah, kar privede do večje gostote jajčec na hranilni 

rastlini. To po določenem času zaradi prezasedenosti mravljišč in hranilnih rastlin 

pripelje do zmanjšanja populacije, saj mravlje ne uspejo poskrbeti za vse gosenice. 

Menimo, da do tega pojava ne prihaja le na območju Vrhnike, ampak na območju 

celotne osrednje Slovenije, kar bi lahko izkoristili pri ohranjanju vrste. Vemo, da so 

migracije med populacijami in habitati (ki niso nujno že naseljeni s sviščevim 

mravljiščarjem) pozitivno odvisne, kar pomeni, da do njih pogosteje prihaja, ko je 

gostota metuljev na neki habitatni krpi zelo visoka oziroma previsoka. Torej, če bi 

poleg take habitatne krpe z visoko gostoto metuljev ustvarili primeren habitat za 

naselitev, bi do migracij med habitatoma najverjetneje prišlo in nastala bi nova 

subpopulacija. Torej bi lahko število subpopulacij sviščevega mravljiščarja z nekaj 

ustreznimi spremembami v kmetijski praksi močno povečali v osrednji Sloveniji in 

drugih območjih po svetu z enako problematiko. Vendar pa moramo z ustreznimi 

ukrepi vsaj v Sloveniji pohiteti, da ne bo prepozno. 

 

5.4 SKLEP 
Preiskovani območji na Vrhniki sta po naši oceni v kritičnem stanju. Pred raziskavo 

smo s satelitskimi posnetki določili območja raziskave in po prvem ogledu je kazalo, 

da je na Vrhniki veliko potencialnih območij, kjer bi lahko našli populacije metulja. 

Ko pa smo z raziskavo pričeli, smo ugotovili, da velik del območja, kjer smo 

nameravali opravljati raziskavo, kmetje kosijo prezgodaj in je v slabem stanju. 

 

Območje vzhodno od avtoceste ter severno nad jezeri Bajer je popolnoma zaraščeno, 

obdano s pašniki in obdelovalnimi površinami, kar na tem delu potencialnega območja 

razširjenosti najverjetneje povzroča evtrofikacijotal in s tem izgubo hranilne rastline, 

ki je predpogoj za obstoj sviščevega mravljiščarja.  

 

Na območju med Vrhniko in Ligojno je ključni problem prezgodnja košnja, verjetno 

pa na slabo stanje habitatov vpliva tudi evtrofikacija tal zaradi obdelovalnih površin na 

severnem delu preiskovanega območja. Večina travnikov je bila na preiskovanem 

območju pokošena že do konca junija, torej v obdobju, ko se izlegajo prvi odrasli 

osebki. Čeprav so se na nekaterih pokošenih travnikih pojavljale hranilne rastline, te 

niso pravočasno razvile cvetov, da bi na njih lahko samice odlagale jajčeca. 
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Enak problem je tudi na obravnavanem območju v Logatcu, kjer kosijo velike dele 

potencialnih habitatov sviščevega mravljiščarja, s čimer izpodrivajo populacije na vse 

manjše habitatne krpe, ki so veliko bolj dovzetne na zunanje vplive. Kljub temu so 

habitati na tem območju v boljšem stanju, saj je evtrofikacija tal tu minimalna. 

 

Iz vseh ugotovitev vidimo, da če želimo vrsto sviščevega mravljiščarja v osrednji 

Sloveniji ohraniti, moramo začeti upoštevati predpisano zakonodajo. Na velikih 

območjih, kot je v Logatcu in tudi ponekod na Vrhniki, bi veliko naredili, če bi 

zamaknili prvo košnjo na konec avgusta. S tem bi omogočili, da metulji zaključijo 

svoj del življenjskega kroga na hranilni rastlini. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

V tej raziskavi smo ugotovili, da je sviščev mravljiščar na mokrotnih območjih, kot so na 

Vrhniki in Logatcu, zelo ogrožen. Obstaja tudi velika verjetnost, da je na podobnih območjih 

po svetu prav tako ogrožen. Glavni razlog za njegovo ogroženost je seveda človek, ki uničuje 

in krči njegove habitate.  

Stanje preiskovanih območij v osrednji Sloveniji je slabo. Veliko mokrotnih travnikov je na 

območju Ljubljanskega barja izsušenih in preoblikovanih v obdelovalne površine ali območja 

gradnje ceste ter objektov. Veliko habitatov kmetje kosijo že zgodaj poleti, s čimer 

onemogočijo potek življenjskega kroga sviščevega mravljiščarja. Površine, ki niso na noben 

način preoblikovane ter jih kmetje ne kosijo, imajo najverjetneje onesnažena tla zaradi 

uporabe pesticidov in gnojil na bližnjih obdelovalnih površinah. Upoštevati moramo tudi, da 

je onesnaženost tal na mokrotnih predelih obsežnejša, saj se na premočenih tleh onesnaženost 

hitreje in bolj razširi. Vsi ti dejavniki vplivajo na zmanjšanje števila populacij na mokrotnih 

travnikih, zato moramo, preden vse populacije na takih predelih popolnoma izginejo, sprejeti 

ukrepe aktivnega varstva vrste. 

Najenostavnejši ukrep bi bil premaknitev košnje na konec avgusta, s tem bi omogočili širjenje 

populacije in nastajanje novih populacij ter metapopulacij. Začeti bi morali tudi strožje 

preverjati, če kmetje upoštevajo zakonodajo o varovanju ogroženih vrst, saj je vrsta v 

Sloveniji že zaščitena, vendar kmetje po večini ne poznajo zakonodaje oziroma je ne 

upoštevajo. Iz raziskave vidimo tudi, da ni dovolj, da zaščitimo le možne habitate sviščevega 

mravljiščarja, ampak tudi prepovemo uporabo gnojil in pesticidov na območjih okoli 

habitatov, s čimer bi na habitatnih krpah znižali onesnaženost tal in s tem povečali možnost 

razširitve populacij hranilne rastline. Za tako vrsto onesnaženja tal v Sloveniji sicer nimamo 

dokazov, vendar če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, kjer je bila evtrofikacija 

tal že dokazana in označena kot problem, je velika verjetnost, da do onesnaženja tal prihaja 

tudi v Sloveniji. 

Sviščev mravljiščar je zelo zanimiva vrsta metulja s še bolj zanimivim življenjskim krogom in 

bi bilo škoda, da bi ga v Sloveniji in drugod po svetu izgubili. Zato moramo začeti z ukrepi, ki 

bodo omogočili obstoj in povečali število predstavnikov te vrste v Sloveniji in drugod po 

svetu. 

 

  



61 

 

7 ZAHVALA 

Najprej bi se rad zahvalil svojemu mentorju prof. dr. Rudiju Verovniku, ki mi je bil med 

pisanjem magistrskega dela vedno na voljo in mi je na sporočila odgovarjal v zelo kratkem 

času. Dajal mi je zelo koristna navodila in me usmerjal, ko sem zašel s poti. Priskrbel mi je 

tudi veliko podatkov in literature, ki mi je bila pri pisanju v veliko pomoč.  

Zahvalil bi se tudi prijatelju Maticu Krašovcu, ki me je spremljal pri obhodih po 

obravnavanem območju in mi pomagal pri lovljenju ter markiranju metuljev. Zahvaljujem se 

mu tudi za družbo pri dolgih večurnih obhodih.  

Zahvaljujem se tudi Barbari Zakrajšek, ki mi je pomagala pri analizi podatkov s programom  

MARK; slednji so mi zelo pomagali pri določanju velikosti preiskovanih populacij metulja.  

Zahvaliti pa se moram tudi družini, ki me je v času raziskovalnega dela podpirala in mi s 

finančnimi sredstvi omogočila njegovo opravljanje.  



62 

 

8 VIRI 

 
Als, D., Nash, D., & Boomsma, J. (2002). Geographical variation in host-ant specificity of the 

parasitic butterfly Maculinea alcon in Danemark. Ecological Entomology, 403‒414. 

Anonymus. (1992a). Habitat Directive Annex II. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 

1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I‒VI. 

Council ofthe European Communities.  

Anonymus. (1992b). Habitat Directive Annex IV. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 

1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I‒VI. 

Council of the European Communities.  

Árnyas, E., Bereczki, J., Toth, A., Varga, K., Pecsenye, K., Tartally, A., . . . Varga, Z. (2008). 

Oviposition behaviour of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) influenced by 

food-plant specialized aphids (Aphis gentianae) and fungal infection by Puccinia 

gentianae. Ecological Entomology, 1‒25. 

Cooch, E., & White, G. (2014). Program MARK ‒ a gentle introduction.  

Czekes, Z., Marko, B., Nash, D., Ferencz, M., Lazar, B., & Rakosy, L. (2014). Differences in 

oviposition strategies between two ecotypes of the endangered myrmecophylus 

butterfly Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycanidae) under unic syntopic conditions. 

Insect Cinservation and Diversity, 122‒131. 

Elmes, G., Clarke, R., Thomas, J., & Hochberg, J. (1996). Empirical tests of specific 

predoctions made from a spetial model of the population dynamics of Maculinea 

rebeli, a parasitic butterfly of the red ant colonies. Acta Eocologica 17, 61‒80. 

Furst, M. A., & Nash, D. R. (2010). Host ant indepandent oviposition in the parasitic butterfly 

Maculinea alcon. Biology letters, 174‒176. 

Gullan, P., & Cranston, P. (2005). The insects: an outline of entomology / P. J. Gullan & P. S. 

Cranston; with illustrations by K. Hansen McInnes. Malden: Malden, MA: Blackwell 

Pub. 

Herrstrom, A. (2009). Distribution and host plant selection of Alcon blue (Maculinea alcon). 

Plants & Ecology. 

Hochberg, M., Elmes, G., Thomas, J., & Clarke, R. (1996). Mechanisms of local persistance 

in coupled host-parasitoid associations: the case model of Maculinea rebeli and 

Ichneumon eumerus. The Royal Society, 1713‒1724. 

Hoverstadt, T., & Nowicki, P. (2008). Inestigateing movement within irregulary shaped 

patches: analysis of mark-release-recapture data using randomization procedures. 

Israel jurnual of Ecology & Evolution, 137‒154. 

IUCN Red list Threatened species. (2015). Pridobljeno iz Maculinea alcon: 

http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe. 

Kery, M., Matthies, D., & Fischer, M. (2001). The effect of plant population size on the 



63 

 

interactions between the rare plant Gentiana cruciata and its specialized herbivore 

Maculinea rebeli. Journal of Ecology, 418‒427. 

Kljun, I., Zagoršek, T., Rome, T., Lončar, T., & Ramšak, B. (2016). Estimation of current 

population status of the Alcon large blue Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 

1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) in Bela krajina (SE Slovenia) based on egg counts. 

Natura Sloveniae 18 (1), 5‒15. 

Korosi A., O. N. (2008). Restricted within-habitat movement and time-constraining egg 

laying of femaile Maculinea rebeli butterflies. Behavioral Ecology, 455‒464. 

Kostrakiewicz-Gieralt, K. (2013). The effect of vegetation character on abundance and 

structure of subpopulations of rare herb species Gentiana pneumonanthe. Polish 

journal of ecology, 35‒46. 

Kotarac, M. (2000). Inventarizacija kačjih pastirjev in dnevnih metuljev na območju 

Ljubljanskega barja. Center za kartografijo favne in flore. 

Kronauer, D., & Pierce, N. (2011). Myrmecophiles. Current Biology, Vol. 21. Št. 6. 

Kudrna, O., & Fric, F. (2013). On the identity and taxonomic status of Lycaena alcon rebeli 

Hirschke 1905 ‒ a long story of confusion and ignorance in the fabrication of a "ghost 

species" (Lepidoptera: Lycaenidae). Neva, 117‒124. 

Maes, D., Vanreusel, W., Talloen, W., & Van Dyck, H. (2014). Functional conservation units 

for the endangered Alcon Blue butterfly Maculinea alcon in Belgium (Lepidoptera: 

Lycaenidae). Biol.Cons 120 (2), 229‒241. 

Maes, D., Wanreusel, W., Talloen, W., & Van Dyck, H. (2004). Functional conservation units 

for the endangered Alcon Blue butterfly Maculinea alcon in Belgium (Lepidoptera: 

Lycaenidae). Elsevier, 233‒245. 

Mihoci I., D. A. (2007). First finding of the critically endangered butterfly Maculinea alcon 

(Denis &Shiffermuler, 1775) (Lepidoptera: Lycanidae) in the pannonian part of 

Croatia. Nat. Croat vol.16, 19‒28. 

Močilar, M. (2015). Biologija in ogroženost sviščevega mravljiščarja (Lepidoptera: 

Lycanidae) v Sloveniji. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Munguira, M., & Martin, J. (1999). Action plan for Maculinea butterflys in Europe. Madrid: 

Council of Europe. 

Myers, P., Espinosa, R., Parr, C. S., Jones, T., Hammond, G. S., & Dewey, T. A. (2016). 

Animal Diversity Web. Pridobljeno iz Maculinea alcon classification: 

http://animaldiversity.org/accounts/Maculinea_alcon/classification/. 

Naturalpt. (2013). Natural.pt. Pridobljeno iz Alcon blue: 

http://natural.pt/portal/en/Fauna/Item/1. 

Nowicki, P., & Vrabec, V. (2011). Evidence for positive density-depandent emigration in 

butterfly metapopulations. Population Ecology, 657‒665. 

Nowicki, P., Pepkowska, A., Kudlek, J., Skorka, P., Witek, M., Settele, J., & Woyciechowski, 

M. (2007). From metapopulation theory to conservation recommendations: Lessons 

from spatial occurrence and abundance patterens of Maculinea butterflys. Biological 



64 

 

conservation 140, 119‒129. 

Nowicki, P., Settele, J., Pierre-Yves, H., & WoYciecHowski, M. (2008). Butterfly monitoring 

methods: the ideal and the real world. ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & 

EVOLUTION, Vol. 54, 69–88. 

Nowicki, P., Witek, M., Skorka, P., & Woyciechowski, M. (2005). Oviposition patterens in 

the Myrmecophilous butterfly Maculinea alcon Denis & Schifermuller (Lepidoptera: 

Lycanidae) in relation to characteristics of foodplants and presence of ant host. Polish 

journal of ecology, 409‒417. 

Ovaskainen, O. (2004). Habitat-specific movement parameters estimated using mark-

recapture data and a diffusion model. Ecology, 242‒257. 

Radchuk, V., WallisDeVriles, M., & Schtickzelle, N. (2012). Spatially and financially explicit 

population viability analysis of Maculinea alcon in the netherlands. Plosone, volumen 

7(6) 1‒12. 

Rebeušek, F. (2006). Mravljiščarji Slovenije, razširjenost, ekologija, varstvo. Kranj: Center za 

kartografijo favne in flore. 

Rodrigues, C. M., Soares, P., Aranha, J., & Seixas, P. (2010). Characterization of Maculinea 

alcon population in the Alvao Natural Park (Portugal) by Mark recapture method. 

Instituo Politecnico de Braganca, 404‒405. 

RS, U. l. (28. 5. 2010). Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 

seznam. Ljubljana, Slovenija. 

Sala, M., Casacci, L., Balletto, E., Bonelli, S., & Barbero, F. (2014). Variation in butterfly 

Larval Acustics as a Strategy to Infiltrate and Exploit Host Ant Colony Resources. 

PLoS ONE, 1‒8. 

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji. (2016). Pridobljeno iz Wikipedije: 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-046-02216-OB~P001-0000.PDF#!/pdf, 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-046-02216-OB~P002-0000.PDF#!/pdf. 

Sielezniew M., R. R.-T. (2012). Differences in genetic variability between two ecotypes of the 

endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon-the setting of 

conservation priorities. Insect Conservation and Diversity, 223‒236. 

Sielezniew, M., & Stankiewicz, A. (2007). Differences in development of the closely related 

myrmecophylous butterflies Maculinea alcon and M. rebeli (Lepidoptera: 

Lycaenidae). Eur. J. Entomol., 433‒444. 

Steiner, F. M., Schlick-Steiner, B. C., Hottinger, H., Nikiforov, A., Moder, K., & Christian, E. 

(2006). Maculinea alcon and M. rebeli (Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae) ‒ one or 

two Alcon Blues? Larval cuticular compounds and egg morphology of East Austrian 

populations. Ann Naturhist. Mus. Wien, 165‒180. 

Tartally, A., & Varga, Z. (2008). Host ant use of Maculinea teleius in the carpathian basin 

(Lepidoptera:licaenidae). Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 

257‒268. 

Tartally, A., Koschuh, A., & V. Z. (2014). The re-discovered Maculinea rebeli (Hircshke, 



65 

 

1904): Host and usage, parasitoid and initial food plant around the type locality with 

taxonomical ascpects (Lepidoptera, Lycanidae). ZooKeys, 25‒40. 

Tartally, A., Nash, D., Lengyel, S., & Varga, Z. (2008). Patterens of host ant use by sympatric 

populations of Maculinea alcon and M. "rebeli" in the Carpathian basin. Insect. Soc., 

1‒12. 

Thomas, J. A., & Elmes, G. W. (2001). Food-plant niche selection rather than the presance of 

the ant nests explains oviposition patterens in the myrmechophilous butterfly genus 

Maculinea. The Royal Society, 471‒477. 

Thomas, J., & Elmes, G. (1993). Specialized searching and hostile use of allomones by a 

parasitoid whose host, the butterfly Maculinea rebeli, inhabits ant nests. Animimal 

behaviour 45, 593‒602. 

Timus, N., Constantineanu, R., & Rakosy, L. (2013). Ichneumon balteatus 

(Hymenoptera:Ichneumonidae) ‒ a new parasitoid species af Maculinea alcon 

butterflys (Lepidoptera: Lycaneidae). Entomologica Romanica, 31‒35. 

Ugelvig L.V., V. R. (2011). A phylogenetic revision of the Glaucopsyiche section 

(Lepidoptera: Lycaenidae),with special focus on the Phengaris-Maculinea clade. 

Molecular Phylogenetics and Evolution, 237‒243. 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). (2016). Pridobljeno z 

www.pisrs.si: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283#. 

Van Dyck, H., Oostermeijer, J., Talloen, W., Feenstra, V., Van der Hidde, A., & Wyhoff, I. 

(2000). Does the presence of the ant nests matter for the oviposition to a specialized 

myrmecophilous Maculinea butterfly? Proc. L. Soc. Land, 861‒866. 

Van Swaay, C., & Warren, M. (1999). Red data book of European butterflies (Rhopalocera). 

Nature and Environment, No. 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg. 

Pridobljeno s http: //bc-europe.eu/. 

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Munguira, M. L., Šašič, M., & Wynhoff, 

I. (2010). ec.europa.eu. Pridobljeno z Europian Red List of Butterflies: 

http://ec.europa.ec/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/Europi

an_butterflies.pdf. 

Verovnik, R. (2002). Modrini iz rodu Maculinea: razširjenost in ogroženost mirmekofilnih 

ekoloških specialistov v Sloveniji. Proteus, 212‒219. 

Verovnik, R., Rebeušek, F., & Jež, M. (2012). Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: 

Rhapalocera) (Atlas faune et florae Sloveniae, 3). Miklavž na Dravskem polju: Center 

za kartografijo favne in flore, 456 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93280-0-2. 

Warren, M., & Van Swaay, C. (1999). Red Data book of the European Butterflies 

(Rhopalocera). Nature and enviroment No. 99, Council of European publishing. pp. 

260. 

Wynhoff, I., Bakker, B. R., Oteman, B., Arnaldo, S. P., & Langevelde, F. (2015). Phengaris 

(Maculinea) alcon butterflies deposit their eggs on tall plants with many large buds in 

the vicinity of Myrmica ants. Insect Conservation and Diversity, 177‒188. 



66 

 

9 VIRI SLIK 
 

Slika 1  Naturalpt. (2013). Natural.pt. Pridobljeno iz Alcon blue: 

http://natural.pt/portal/en/Fauna/Item/1. 

Slika 2  Europe. (2015). Retrived from The IUCN Red list Threatened species:  

http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe. 

Slika 3  Rebeušek, F. (2006). Mravljiščarji Slovenije, razširjenost, ekologija, varstvo. 

Kranj: Center za kartografijo favne in flore. 

Slika 4  freebeekeeper. (2013). Ants, Butterflies, and Wasps: A Tale of 

Mutual Dependence, https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/. 

Slika 5  Wikipedija. (2017), Močvirski svišč  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Močvirski_svišč. 

Slika 6 Robs plants. (2009), Gentiana cruciata 

http://www.robsplants.com/plants/GentiCruci.  

Slika 7  freebeekeeper. (2013). Ants, Butterflies, and Wasps: A Tale of 

Mutual Dependence, https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/. 

Slika 8 freebeekeeper. (2013). Ants, Butterflies, and Wasps: A Tale of 

Mutual Dependence, https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/. 

Slika 9 Antwiki. (2017). Myrmica rubra, http://www.antwiki.org/wiki/Myrmica_rubra. 

Slika 10 freebeekeeper. (2013). Ants, Butterflies, and Wasps: A Tale of 

Mutual Dependence, https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/. 

Slika 11 Colours. (2010), Cross Gentiana http://cinnamon424.blogspot.si/2010/07/cross-

gentian.html.  

Slika 12 Eucan. (2015), Butterfly Camp in western Hungary July 2015, 

http://www.eucan.org.uk/newsitem/butterfly-camp-in-western-hungary-july-

2015/. 

Slika 13 Tgomas G., Barnes. (2007). Landscape Ecology and Ecosystems Management 

http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/for/for76/for76.pdf. 

Slika 14 Tgomas G., Barnes. (2007). Landscape Ecology and Ecosystems Management 

http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/for/for76/for76.pdf. 

Slika 15  Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 16 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 17 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 18 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 19 Maes, D., Wanreusel, W., Talloen, W., & Van Dyck, H. (2004). Functional 

conservation units for the endangered Alcon Blue butterfly Maculinea alcon in 

Belgium (Lepidoptera: Lycaenidae). Elsevier, 233‒245. 

http://natural.pt/portal/en/Fauna/Item/
http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dvirski_svi%C5%A1%C4%8D
http://www.robsplants.com/plants/GentiCruci
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/
http://www.antwiki.org/wiki/Myrmica_rubra
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/10/03/ants-butterflies-and-wasps-a-tale-of-mutual-dependence/
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/alcon-blue/
http://cinnamon424.blogspot.si/2010/07/cross-gentian.html
http://cinnamon424.blogspot.si/2010/07/cross-gentian.html
http://www.eucan.org.uk/newsitem/butterfly-camp-in-western-hungary-july-2015/
http://www.eucan.org.uk/newsitem/butterfly-camp-in-western-hungary-july-2015/
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/for/for76/for76.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/for/for76/for76.pdf


67 

 

Slika 20  Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 21 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 22 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 23 Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 24 Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 25 Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 26 Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 27  Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 28 Ustvarjena v programu Excel. 

Slika 29 Ustvarjena v programu Excel. 

Slika 30 Ustvarjena v programu Excel. 

Slika 31 Ustvarjena v programu Excel. 

Slika 32 Močilar M. (2016), slikana s fotoaparatom. 

Slika 33 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 34 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 35 Ustvarjena v programu Excel. 

Slika 36 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 37  Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 38 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 39 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 40 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 41 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

Slika 42 Ustvarjena s programi: Google Earth, Atlas okolja in Slikar. 

 


