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POVZETEK 

Raziskava razširjenosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) v osrednji Sloveniji in 
določitev stanja njegovega habitata 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 na savskih prodih pri Ljubljani. 

Ugotovili smo, da je na območju savskih prodov prisotna stabilna populacija deteljinega 
modrina. Na raziskovanem območju smo opravili 17 terenskih dni v obdobju od 17. 5. do 8. 6. 
2017. V tem času smo z MRR metodo markirali 152 osebkov, od tega 75 samcev in 77 samic. 
Dnevne velikosti populacije, ocenjene po metodi Jolly Seber, so se gibale nekje med 80 in 
190 osebki, kar je izjemno za to vrsto, ki se sicer običajno pojavlja v nizkih gostotah. 

Na preiskovani lokaciji je več ločenih rastišč hranilne rastline turške detelje (Onobrychis sp.), 
tako znotraj rastišč kot tudi med ločenimi rastišči pa so se pojavljale migracije. Med 
migracijami so osebki preleteli tako travniške površine kot tudi makadamske poti. Deteljinega 
modrina smo največkrat ujeli na ploskvah s hranilnimi rastlinami (77 %), nekajkrat pa tudi 
izven rastišč hranilne rastline. Domači okoliš večine ponovno ulovljenih osebkov je obsegal 
velik del območja, vključenega v raziskavo.  

Habitat vrste je na preiskovanem območju na savskih prodih po naši oceni v razmeroma 
dobrem stanju, še vedno pa je opaziti divja odlagališča odpadkov ter zaraščanje s tujerodno 
suholetnico. Pomembno je, da se na območju še naprej izvajajo ukrepi za izboljšanje stanja, 
kot je odstranjevanje invazivnih vrst. Še naprej je potrebno izvajati redne transektne 
monitoringe, da tako spremljamo pojav in številčnost te ogrožene vrste. Pomembno je 
ozaveščanje ljudi o pomembni vlogi metuljev v okolju. K ozaveščanju bi lahko pripomogli z 
uvedbo naravoslovnega turizma na savskih prodih. Skrbno načrtovane aktivnosti, povezane z 
metulji, bi lahko predstavljale prednost tako za ohranjanje ogroženih vrst kot tudi za lokalno 
skupnost in obogatitev turistične ponudbe v Ljubljani. 

Ključne besede: Polyommatus thersites, populacija, habitat, rastišče, ogroženost, 
ohranjanje 

 



 

ABSTRACT 

TITLE: Establishing population size and endangerment of the Chapman's 
blue (Polyommatus thersites) at Sava river gravel near Ljubljana 

We studied the distributio of the Chapman's blue (Polyommatus thersites) in central Slovenia 
and its habitat choice was carried out in order to define conservation measures that will enable 
the long term survivour of this species in central Slovenia, but also wider in similar areas in 
Europe.  

We found that the population of the Chapman's blue is stable in the surveyed area at gravels 
of the Sava River. From 17. 5. to 8. 6.2017, we conducted 17 fieldwork days in the survey 
area. During this time, we marked 152 specimens, of which 75 were males and 77 were 
females, with MRR method. The daily sizes of the population, estimated with the Jolly Seber 
method, ranged between 80 to 190 specimens. The numbers are unusual for this species as 
they normally occur in low densities in central Slovenia.  

At the survey area were several separate habitats of The larval host plant sainfoin (Onobrychis 

spp.) was present in separate patches in the surveyed area and migrations among them was 
common. During the migrations, the specimens flew over the meadow areas and the dirt 
tracks. Chapman's blue was most often caught within host plant patches  (77%), but several 
specimens were caught also outside them. The homerange of specimens caught more than 
once included larger part of the area included in the study. 

According to our estimation, the habitat of the Chapman's Blue at the survey area is in 
relatively good condition, although illegal waste dumps and overgrowing with invasive plant 
species are present. It is important that the measures for improving the larval habitat are 
continued, as for example, with removal of invasive plant species. Also monitoring of the 
abundance of this endangered species with transect counts is still required. It is important to 
raise public awareness regarding the significant role of butterflies in the environment. 
Contribution to this could be done with the introduction of the nature tourism in the area of 
Sava gravels. Carefully planned activities related to butterflies could be an advantage both for 
the conservation of the endangered species and for the local community and its touristic offer. 

Key words: Polyommatus thersites, population, habitat, endangement, conservation
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1 UVOD 

 
Spremembe v rabi zemljišč, kot so intenzivno gozdarstvo in kmetijstvo ter urbanizacija, so 
vodile v izgubo biotske pestrosti v zadnjih desetletjih po vsej Evropi, tako tudi številčnost in 
razširjenost kar tretjine vrst metuljev v Evropi upada (van Swaay idr., 2010 – European red 
list of butterflies). Mednje sodi tudi detljin modrin (Polyommatus thersites; Cantener, 1835), 
ki je v srednji Evropi omejen na toploljubna travišča, na katerih uspeva hranilna rastlina 
gosenic turška detelja (Onobrychis sp.). Ker so te detelje konkurenčnejše na plitvih tleh, ob 
gnojenju in drugih tipih intenzifikacije travnikov hitro izginejo, z njimi pa tudi deteljin 
modrin (Šlancarova, Bednarova, Beneš in Konvička, 2012).   

V preteklih letih so bile na območju osrednje Slovenije, na savskih prodih, kjer se pojavlja 
deteljin modrin, izvedene številne akcije, namenjene izboljšanju habitata deteljinega modrina, 
da bi s tem prispevali k ohranjanju te ogrožene vrste. Izvajali so tudi popisovanje razširjenosti 
deteljinega modrina in prisotnost hranilne rastline – turške detelje (Zakšek in Verovnik, 
2013).  

Namen magistrskega dela je določiti velikost lokalne populacije deteljinega modrina na 
območju Jarških prodov v okolici Ljubljane, kjer je bila ugotovljena velika gostota odraslih 
osebkov te vrste in veliko rastišč hranilne turške detelje (Zakšek, 2016). S pridobljenimi 
podatki o velikosti populacije in domačem okolišu deteljinega modrina želimo prispevati k 
poznavanju preferenc in bolj usmerjenemu ohranjanju te vrste. Z izsledki želimo prispevati 
tudi  k ohranjanju biotske pestrosti in zaščiti ogroženih vrst metuljev v Sloveniji. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 ZNAČILNOSTI DETELJINEGA MODRINA 

 

Deteljin modrin, bolje poznan pod znanstvenim imenom Polyommatus thersites, spada med 
manjše metulje. Dolžina njegovih kril meri od 13 do 16 milimetrov. Samci imajo krila zgoraj 
prekrita z modrimi luskicami z nekoliko vijoličnim odsevom, samice imajo zgornjo stran kril 
rjavo, v prvi generaciji se lahko pojavlja modri poprh na bazi kril, v drugi pa rumeno oranžne 
submarginalne lise (Slika 1). Osnovna barva na spodnji strani kril je svetlo siva do rjava. Pri 
samcih lahko opazimo svetlejše modro polje dišavnih dlačic v bazalnem delu sprednjega krila, 
ki pa je vidno le pod določenim zornim kotom (Polak idr., 2009). Na spodnji strani kril imajo 
prepoznavne črne pike z belo obrobo, ki jim rečemo tudi očesca. Na spodnji strani zadnjih kril 
je opazen bel madež (Lelo in Vesnić, 2010; Tolman in Lewington, 2008).  

 Slika 1. Deteljin modrin – morfologija (Polak idr., 2009). 
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2.1.1 RAZLIKE MED DETELJINIM IN NAVADNIM MODRINOM 

Deteljin modrin je zaradi podobnosti z bolj pogostim navadnim modrinom (Polyommatus 

icarus, Rottemburg, 1775) marsikje spregledana vrsta (Verovnik, Rebeušek in Jež, 2012). Za 
razliko od navadnega modrina nima dveh očesc na bazi spodnje strani sprednjih kril (Slika 2), 
kar je glavni razlikovalni znak med vrstama (Gros, 2004; Zakšek in Verovnik, 2013). Poleg 
tega sta zadnji dve očesci na spodnjem delu zadnjih kril pri deteljinem modrinu poravnani 
bolj navpično kot pri navadnem modrinu (Slika 3). Razlikujeta se tudi v barvi zgornjega dela 
kril pri samcih, saj ima P. thersites krila obarvana bolj mat vijolično modro v primerjavi s 
svetlo modrimi krili pri P. icarus. Pri samcih P. thersites je spodaj vidna androkonialna krpa 
(Gros, 2004; Mihoci in Šašić, 2006).  

 

 

 

 

Slika 2. Primerjava risbe deteljinega in navadnega modrina (Mihoci in Šašić, 2006). 
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2.2 UVRSTITEV DETELJINEGA MODRINA 

 

Deteljin modrin spada v družino Lycaenidae, za katero je klasifikacija rodov nedorečena. 
Največji rod v družini je Polyommatus, znotraj katerega je največ vrst uvrščenih v podrod 
Agrodiaetus (Kandul idr., 2004). V literaturi se za deteljinega modrina pogosto pojavlja 
znanstveno ime Agrodiaetus thersites (Tolman in Lewington, 2008; Čelik in Rebeušek, 1996), 
kar nakazuje, da ga nekateri znanstveniki uvrščajo v podrod Agrodiaetus. Ponekod navajajo 
rodovno ime Lysandra thersites, IUCN Red List of Threatened Species (van Swaay idr., 
2010) pa navaja znanstveno ime Agriades thersistes. Čelik in Rebeušek (1996) v svojem delu 
navajata slovensko ime esparzetin modrin, vendar so bila slovenska imena usklajena in 
objavljena kasneje (Verovnik idr., 2012). Različne uvrstitve v rodove so posledica visoke 
evolucijske variabilnosti morfoloških znakov, ki so se tradicionalno uporabljali za 
ugotavljanje sorodstvenih odnosov znotraj poddružine Polyommatine (Talavera, Lukhtanov, 
Pierce in Vila, 2013).  

Talavera in drugi (2013) so v svojem delu preverili predhodno klasifikacijo za prepoznavanje 
monofiletskih enot na osnovi relativne starosti vrst in ravni morfološke diferenciacije za 
vrstno bogat rod Polyommatus, katerega taksonomija je bila slabo definirana. Uporabili so 
molekularne podatke iz devetih markerjev ter ustvarili taksonomsko prijazno, prilagodljivo 
časovno shemo za višjo raven klasifikacije. Deteljinega modrina so uvrstili v podklad 
Polyommatus s.s., kjer sta sestrska podrodova Plebicula in Thersitesia.  Polyommatus s.s. je 
bila potrjena kot monofiletska skupina z visoko podporo (Talavera idr., 2013). 

Znani sta dve podvrsti deteljinega modrina, in sicer nominotipska P. thersites theristes 

Cantener, 1835, ki naseljuje Evropo, Kavkaz, Armenijo in Kopet-Dagh ter P. th. orientis 

Sheljuzhko, 1928, ki naseljuje planino Alaj, severni Tian Šan, Džungarski Alatau, Atlaj in  
Sajan v centralni Aziji (Lelo in Vesnič, 2010). 
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Tabela 1. Klasifikacija deteljinega modrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMALIA (živali) -Kingdom (kraljestvo) 

Eumetazoa (pravi mnogoceličarji)  

Bilateria (bilateralno simetrične živali)  

Prostomia  

Arthropoda (členonožci) -Phylum (deblo) 

Hexapoda (šesteronožni členonožci) -Classis (razred) 

INSECTA (žuželke) -Subclassis (podrazred) 

LEPIDOPTERA (metulji) -Order (red) 

PAPILIONOIDEA -Superfamily (naddružina) 

LYCAENIDAE (modrini) -Family (družina) 

POLYOMMATUS (modrinčki)  -Genus (rod) 

POLYOMMATUS THERSITES -Species (vrsta) 
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2.3 RAZŠIRJENOST DETELJINEGA MODRINA 

2.3.1 PO SVETU 

Razširjenost deteljinega modrina sega od juga Evrope do osrednje Nemčije in južne Poljske, 
naseljuje vzhodni in jugovzhodni del Francije, vzhodno polovico Španije in jug Portugalske. 
Pojavlja se tudi v Turčiji, na Bližnjem vzhodu, v Iranu, južnem Uralu in Tian Šanu. Pojavlja 
se na nadmorski višini od 0 do 1700 m (van Swaay idr., 2010). Odsoten je na mediteranskih 
otokih, razen Sicilije, Samosa, Kosa in Rodosa (Tolman in Lewington, 2008). V južni Evropi 
naseljuje tudi visoko ležeča območja, medtem ko je v srednji Evropi omejen le na tople 
nižinske predele. Večinoma tvori prostorsko omejene kolonije, ki so tesno povezane z 
gostiteljskimi rastlinami (Šlancarova idr., 2012). 

 

  
Slika 3. Območje razširjenosti deteljinega modrina v zahodnem delu Palearktike (van Swaay, 2010). 
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2.3.2 RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 

Razširjenost deteljinega modrina v Sloveniji je zelo razdrobljena z dvema glavnima 
območjema razširjenosti: v Halozah in na Primorskem, še posebej na območju Kraškega roba. 
Zelo lokalno se pojavlja tudi v Vipavski dolini, v Posavju in dolini reke Krke, s severne 
Štajerske pa ni zanesljivih podatkov o njegovem pojavljanju. V Sloveniji je vrsta izrazito 
nižinska, pojavlja pa se večinoma v nizkih gostotah, z izjemo območja Kraškega roba, kjer je 
lahko številčnejši. Življenjski prostor deteljinega modrina so suhi travniki na strmih južnih 
področjih bodisi na apnenčasti ali peščeni podlagi ter cestni useki in kolovozi. V Sloveniji 
velja za prizadeto vrsto (Verovnik idr., 2012). 

V osrednjem delu države se pojavlja na suhih travnikih, na prodiščih reke Save med Tacnom 
in Jarškimi prodi v Mestni občini Ljubljana. Populacije v okolici Ljubljane so izrazito 
izolirane in zaradi tega toliko bolj ranljive (Zakšek in Verovnik, 2013).  

 

 

 

 

  

Slika 4. Območje razširjenosti deteljinega modrina v Sloveniji (Verovnik idr., 2012). 
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2.4 EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI DETELJINEGA MODRINA 

2.4.1 RAZVOJNI KROG DETELJINEGA MODRINA 

Odrasel metulj, ki ga vidimo letati s cveta na cvet, je le zadnja stopnja v mnogo bolj 
zapletenem razvoju. Vsaka faza razvoja od jajčeca, ličinke, bube do metulja, vsebuje natančno 
določene okoljske zahteve, zaradi česar so metulji odlični pokazatelji ohranjenosti okolja, 
tako imenovani bioindikatorji. Življenjski krog metulja namreč zahteva združitev vseh 
pogojev, ki so pomembni za določen stadij, kot so na primer temperatura in vlaga, kamninska 
podlaga za razvoj hranilnih rastlin, navzočnost hranilnih rastlin ipd. Natančne ekološke 
zahteve nekaterih vrst metuljev, ki naseljujejo Slovenijo, še vedno niso povsem znane 
(Glogovčan, Zakšek in Verovnik, 2013).  

Larvalni razvoj in razširjenost deteljinega modrina sta neločljivo povezana s hranilnimi 
rastlinami gosenic, to pa so različne vrste turških detelj (Onobrychis spp.), ki uspevajo le na 
negnojenih suhih travnikih na plitvih tleh. Takih ekstenzivno rabljenih travniških površin v 
osrednji Sloveniji skoraj ni več, tako zaradi intenzivne rabe na eni, kot zaraščanja na drugi 
strani (Zakšek in Verovnik, 2013). 

Deteljin modrin je dvogeneracijska vrsta. Obdobje pojavljanja prve generacije je od aprila do 
junija, obdobje pojavljanja druge generacije pa od junija do avgusta. Pojav poletne generacije 
je lahko odvisen od vremena (Tolman in Lewington, 2008). V južnih delih območja 
razširjenosti se lahko pojavlja v treh generacijah (van Swaay idr., 2010). V Sloveniji se sveži 
osebki delne tretje generacije v septembru ali celo oktobru pojavljajo bolj izjemoma 
(Verovnik idr., 2012). 

Samice odložijo jajčeca na hranilno rastlino iz rodu Onobrychis spp. na cvetne brste ali na 
lističe (Lafranchis in Lafranchis, 2012). Gosenice se hranijo na povrhnjici listov, zaradi česar 
ostane glavna žila lista nedotaknjena. V suhih habitatih, kjer je O. caput-galli letno edina 
turška detelja,  ki je na voljo, je morda potrebna aestivacija (=poletno spanje) kot jajčece ali 
nerazvita ličinka, dokler ne vzkalijo semena hranilnih rastlin, ki izhajajo iz spomladanskega 
cvetenja. Hibernirajo kot majhne ličinke (Tolman in Lewington, 2008). Hibernacija se začne s 
tretjim stadijem gosenice (Lafranchis in Lafranchis, 2012). Zabubijo se v odpadlem listju na 
tleh pod rastlinami, s katerimi se hranijo ličinke (Bury in Savchuk, 2015). 

Gosenice P. thersites so fakultativni mirmekofili (Fielder, 1995; Bury in Savchuk, 2015; 
Šlancarova idr., 2012), kar pomeni, da v stadiju gosenice sodelujejo z mravljami. Te mravlje 
so iz rodov Lasius, Formica, Myrmica in Tapinoma (van Swaay idr., 2010). Mirmekofilija je 
s strani večine avtorjev opisana kot izmenjava, mravlje od gosenic dobijo bogate hranilne 
snovi, ki jih gosenice izločajo na zadku, gosenice modrinov pa v zameno dobijo zaščito pred 
plenilci in paraziti (Lafranchis in Lafranchis, 2012). 

Stadij bube pri vrsti P. thersites traja od 17 do 24 dni (Lafranchis in Lafranchis, 2012). Potem 
ko se modrini izležejo iz bube, se povzpnejo na rastline, da bi zaključili proces sušenja kril. 
Takoj sledi prvi ples in parjenje (Balint, Kertesz, Pistzter, Vertesy in Biro, 2012). 
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2.4.2 VRSTA HRANILNIH RASTLIN 

P. thersites naseljuje območja, kjer je velika gostota gostiteljskih rastlin, kar je značilnost 
monofagov (Šlancarova idr., 2012). Kot hranilno rastlino uporablja vrste iz rodu turške detelje 
(Onobrychis spp.). Ličinke se najpogosteje hranijo na vrsti O. viciifolia, ponekod tudi na O. 

caput-galli in v Maroku na O. peduncularis. Ličinke se hranijo na povrhnjici listov, zaradi 
česar glavna žila lista ostane nedotaknjena (Tolman in Lewington, 2008). Turška detelja 
predstavlja tudi glavni vir nektarja za odrasle osebke (Zakšek in Verovnik, 2013).  

Na območju Krimskega polotoka se ličinke hranijo na Hedisarum tauricum in Onobrychis 

pallasi. Mlade gosenice se hranijo pretežno na socvetjih, starejše pa tudi na listih gostiteljskih 
rastlin, kjer se prvotno hranijo le okoli listnih žil, nato pa pojedo celotne liste. Metulji ob 
iskanju nektarja obiščejo cvetove različnih nektarskih rastlin Onobrychis dielsii, Lotus 

corniculatus, Vicia cracca, Medicago sativa, Melilotus albus, Potentilla recta, Teucrium 

polium, Centaurea solstitialis, Eryngium campestre, Cephalaria transsylvanica in Inula spp. 
(Bury in Savchuk, 2015). 

 

 

Slika 5. Deteljin modrin na turški detelji na območju savskih prodov (foto: T. Keržan). 
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2.4.3 VZORCI ODLAGANJA JAJČEC DETELJINEGA MODRINA NA HRANILNO 
RASTLINO  

Samice ležejo jajčeca na turški detelji (Onobrychis viciifolia), lahko tudi na O.arenaria in O. 

sativa, v Grčiji pa na O. caput-galli. V Maroku je edina hranilna rastlina O. peduncularis (van 
Swaay idr., 2010). V Grčiji je bila opažena ovipozicija na O. ebenoides ter včasih na O. 

aequidentat. Jajčeca odlagajo samice na cvetne brste ali na lističe (Lafranchis in Lafranchis, 
2012). V Grčiji samice prve generacije odlagajo jajčeca prosto na O. caput-galli, medtem ko v 
istem habitatu druga generacija odlaga jajčeca na posušena stebla trav v popolni odsotnosti 
hranilnih rastlin, razen značilnih semen O. caput-galli. Ob odsotnosti alternativnih hranilnih 
rastlin se opažene razlike v obdobju leta poletne generacije lahko nanašajo na odsotnost dežja, 
ki je potreben za kalitev semen (Tolman in Lewington, 2008). 

 

2.4.4 PREŽIVETJE GOSENIC S POMOČJO GOSTITELJSKE VRSTE MRAVLJE 

Vrste, ki v neki razvojni fazi vzpostavijo simbiotski odnos z mravljami, spadajo med tako 
imenovane mirmekofilne živali. Izraz mirmekofilija izhaja iz grških besed »mirmex« in 
»philos«, kar v prevodu pomeni »ljubitelj mravelj« (Kronauer in Pierce, 2011).  
 

Stik med mravljami in gosenicami ali bubami iz družine Lycaenidae omogočajo epidermalne 
žleze, katerih izločki spreminjajo vedenje mravelj. Najbolj razširjene mirmikofilne žleze so 
PCO (= pore cupola glands). To so neznatne strukture premera od 10 do 30 mikrometrov, ki 
izhajajo iz epidermalnih dlačic. Najverjetneje se PCO odzovejo na dotik mravelj. PCO organe 
imajo gosenice družine metuljev Lycaenidae, pa tudi bube, njihovo število se običajno 
povečuje z vsako levitvijo. Pri vrstah z zelo tesnimi interakcijami z mravljami naj bi PCO 
sproščale substance, ki posnemajo feromone mravelj (Fielder, 1995). 

Druga vrsta mirmekofilnih žlez je hrbtni nektarski organ DNO (=dorsal nectary organ). Ta 
žleza se nahaja na dorzumu sedmega abdominalnega segmenta. Sestavljen je iz štirih žleznih 
mehurčkov s skupno odprtino. Pri večini vrst DNO postane funkcionalen po tretjem larvalnem 
stadiju, pri nekaterih modrinih pa je lahko funkcionalen že v drugem stadiju. Na splošno bube 
nimajo funkcionalnega hrbtnega nektarskega organa, čeprav je včasih brazgotina vidna še v 
fazi bube. DNO je običajno povezan s skupino PCO-jev in poljem okoliških specializiranih 
dlačic. Po stimulaciji z mravljami gosenice občasno izločajo kapljice čiste tekočine, ti izločki 
pa vznemirjajo mravlje. Izločki hrbtnega nektarnega organa vsebujejo dragocene hranilne 
sestavine, kot so ogljikovi hidrati ali aminokisline, ki so vir energije za mravlje (Fielder, 
1995).  

Tretja vrsta mirmikofilnih organov so popkovni organi TO (=tentacle organs), par nenavadnih 
epidermičnih cevk, ki nosijo razvejane sete. Nahajajo se dorzalno na osmem abdominalnem 
segmentu. Pri večini modrinov se popkovni organi pokažejo, ko so gosenice rahlo vzdražene, 
ali pa ko so interakcije z mravljami na novo ustanovljene. Nekatere vrste jih uporabljajo, da bi 
pritegnile mravlje med premikanjem med kraji hranjenja in počitka. Popkovni organ ima 
vlogo pri izločanju kemikalij, ki so kemijsko podobne feromonu gostitelja. P. thersites ima 
prisotne vse tri vrste mirmikofilnih organov: PCO, hrbtni nektarni organ in popkovni organ 
(Fielder, 1995). 

Najbolj razširjena vrsta interakcij med modrini  in mravljami vključuje fitofagne gosenice, ki 
se hranijo na gostiteljskih rastlinah, te gosenice pa obiščejo mravlje, ki pobirajo njihove 
izločke. Starejše larvalne stadije mnogih vrst iz rodu Polyommatus skoraj ni mogoče najti 
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brez mravelj. V večini primerov so interakcije med mravljami in modrini fakultativne 
(=izbirni) in nedoločene. Gre za mutualistične interakcije, kar pomeni sožitje v korist obeh 
udeležencev (Fielder, 1995). Mirmekofilija deluje kot izmejava, mravlje od gosenic dobijo 
bogate hranilne snovi, gosenice modrinov pa v zameno dobijo zaščito pred plenilci in paraziti 
(Lafranchis in Lafranchis, 2012). 

Za gosenice P. thersites so v Turčiji zabeležene interakcije z mravljami Myrmica scabrinodis, 
Tapinoma erraticum in Lasius alienus (Fielder, 1995), v Grčiji je pogosto opažen z 
Camponotus aethiops in Crematogaster sordidula ter občasno z Camponotus piceus 
(Lafranchis in Lafranchis, 2012), na Krimu pa navajajo interakcije z mravljami iz rodov 
Lasius in Camponotus (Bury in Savchuk, 2015). 

 

 

 

 

  

Slika 6. Gosenica deteljinega modrina na Onobrychis ebenoides z gostiteljsko mravljo Camponotus 

sp.(Lafranchis in Lafranchis, 2012). 
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2.5 POPULACIJA DETELJINEGA MODRINA NA SAVSKIH PRODIH 

 

V letih 2014, 2015, 2016 in 2017 so na transektu Jarški prodi v sklopu projekta Deteljin 
modrin – prezrt biser Savskih prodov potekali transektni monitoringi dnevnih metuljev. 
Transekt, na katerem so se popisi izvajali, je sestavljen iz štrih odsekov (Slika 7). Pojavljanje 
deteljinega modrina so zabeležili na treh odsekih, ki so bližje reki Savi  

 

Popisi metuljev na Jarških prodih so bili izvedeni v času letanja prve in druge generacije 
deteljinega modrina. V letu 2014 je bilo opaženih 38 osebkov deteljinega modrina, v sezoni 
2015 pa 20 osebkov več. Po številu opaženih osebkov je bila izjemna sezona 2016, ko je 
število zabeleženih osebkov preseglo 140. V sezoni 2017 je bilo skupno opaženih 79 osebkov, 
zaradi slabših vremenskih razmer v prvi polovici maja pa je bil zamujen začetek pojavljanja 
prve generacije. Druga generacija je bila številčno močnejša v sezonah 2014 in 2015, v letih 

Slika 7. Transekt monitoringa dnevnih metuljev na Jarških prodih (Zakšek, 2013). 
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2016 in 2017 pa je bila številčno močnejša prva generacija. Kljub naraščanju števila osebkov 
deteljinega modrina, ne moremo zagotovo trditi, da je to posledica delovnih akcij za 
izboljšanje habitata, saj moramo upoštevati tudi vremenske razmere. Vpliv izvajanih ukrepov 
za varstvo in izboljšanje življenjskega prostora deteljinega modrina bo razviden šele v 
daljšem časovnem obdobju monitoringa (Zakšek, 2014; Zakšek, 2015; Zakšek, 2016 in 
Zakšek, 2017).  

 

 Tabela 2. Podatki o popisih deteljinega modrina s transektnim monitoringom na Jarških prodih v sezonah 2014, 
2015, 2016 in 2017. 

 

 

 

 

2.6 OGROŽENOST DETELJINEGA MODRINA 

Številne vrste metuljev v Evropi so ogrožene zaradi uporabe mehanizacije pri obdelavi tal. 
Suhi travniki v severni in srednji Evropi so domovanje številnih vrst metuljev, vendar so 
hkrati zelo primerni za intenzivno kmetijstvo. Vse vrste toploljubnih travišč niso enako 
prizadete, saj je usoda določene vrste odvisna od kombinacije vrstno specifičnih habitatnih 
zahtev. Deteljin modrin potrebuje habitate z visoko gostoto gostiteljskih rastlin. Vsak poseg v 
življenjski prostor povečuje smrtnost žuželk, bodisi z neposrednim vplivom na osebke ali na 
njihovo zatočišče, kar lahko privede do lokalnega izumrtja vrste (Šlancarova idr., 2012). 

Najpomembnejši antropogeni dejavniki, ki ogrožajoče vplivajo na dnevne metulje, so: 

− uničevanje osebkov v procesu zatiranja plevelov in živalskih škodljivcev,  
− uničevanje osebkov s čezmernim lovom, 
− uničevanje osebkov zaradi prometa,  
− osuševanje močvirnih in vlažnih habitatov, 
− spreminjanje travnatih površin v njivske, 
− intenziviranje kmetijske pridelave (gnojenje, zgodnejša in pogostejša košnja, načrtno 

spreminjanje sestave travniških rastlin, intenzivna paša), 
− pogozdovanje z lesnimi rastlinskimi vrstami ali naravno zaraščanje premalo donosnih 

travniških površin, 
− krčenje gozdov in njihovo spreminjanje v intenzivne kmetijske površine, 
− uničevanje habitatov s poravnavami terena zaradi lažje strojne obdelave kmetijskih 

zemljišč, 
− uničevanje habitatov s potopitvami večjih površin, 
− uničevanje habitatov z obsežnimi zemeljskimi deli za gradnje, 
− uničevanje habitatov zaradi pridobivanja energetskih in mineralnih surovin, 
− onesnaževanje ozračja.  

 
(Čelik in Rebeušek, 1996) 

 skupaj 2014 2015 2016 2017 

Deteljin modrin (število 
osebkov) 

318 38 58 143 79 
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Deteljin modrin je v evropskem rdečem seznamu metuljev opredeljen kot LC (least concern), 
ker njegova številčnost ni upadla za več kot 20 odstotkov v zadnjih desetih letih (van Swaay 
idr., 2010).  

V Sloveniji ima deteljin modrin status prizadete (E) vrste, kar je povezano predvsem z 
razdrobljenostjo življenjskega prostora in zmanjšanjem območja razširjenosti (Verovnik idr., 
2012). Uvrščen je na rdeči seznam dnevnih metuljev Slovenije (Uradni list RS 82, 2002). 
Status prizadete vrste E (=endangered) pomeni vrsto, ki ob nadaljevanju ogrožanja lahko 
izumre; vrsta, katere številčnost se je zmanjšala na kritično stopnjo, habitati vrste pa so močno 
spremenjeni ali že uničeni v večjem delu njenega območja razširjenosti (Čelik in Rebeušek, 
1996).  

V Avstriji je do ponovnega odkritja na Koroškem veljal za izumrlo vrsto in je na rdečem 
seznamu ogroženih avstrijskih živali kot izumrla vrsta (Gros, 2004). V okolici Ljubljane 
populacijo ogroža predvsem zaraščanje travnikov, ki je povezano z načrtnim pogozdovanjem 
kot tudi z opuščanjem rabe. Pomembno vlogo pri zaraščanju imajo tudi tujerodne rastlinske 
vrste, kot sta japonski dresnik Fallopia japonica in kanadska zlata rozga Solidago canadensis, 
ki na tem območju predstavljata velik problem (Zakšek in Verovnik, 2013). Grožnjo 
deteljinemu modrinu predstavljajo tudi divja odlagališča odpadkov (Zakšek, 2013). V 
osrednjem delu države so populacije deteljinega modrina zelo ranljive tudi zaradi izoliranosti. 

 

 

 

  

Slika 8. Divje odlagališče gradbenega materiala pri gramoznici Dovjež, kjer je rastišče turške detelje (Zakšek, 
2013). 
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2.7 VARSTVO DETELJINEGA MODRINA 

 

Na usodo določene vrste vplivajo vrstno specifične habitatne zahteve v dani regiji in kakovost 
habitata, ki je lahko odvisna od upravljanja z njim. Košnja in paša lahko močno vplivata na 
vrsto v danem območju, saj obe aktivnosti lahko uničita hranilne rastline metulja ter izležena 
jajčeca. Temu se lahko izognemo z delno košnjo ali pašo, tako da ne prizadenemo vseh 
hranilnih rastlin, ali pa z izogibanjem košnje in paše v mesecih, ko imajo metulji ranljiv del 
življenjskega cikla (Šlancarova idr., 2012). 

Čelik in Rebeušek (1996) predlagata ohranjanje ekstenzivnih načinov kmetovanja na suhih in 
polsuhih travnikih, kot sta košnja enkrat letno v poznem poletju in le občasno rahlo gnojenje z 
gnojem iz ekstenzivne kmečke reje. Predlagata tudi zakonsko varovanje habitatov vrste. 

 

2.7.1 VARSTVO DETELJINEGA MODRINA NA SAVSKIH PRODIH PRI 
LJUBLJANI 

Intenzivna raba in zaraščanje travniških površin sta, tako kot drugod po Sloveniji, prisotna 
tudi na savskih prodih, kjer je prisotna še ena izmed zadnjih populacij deteljinega modrina v 
osrednjem delu Slovenije. Preživetje deteljinega modrina na tem območju, poleg načrtnega 
pogozdovanja v preteklosti, najbolj ogroža zaraščanje, ki onemogoča rast turške detelje, 
hranilne rastline deteljinega modrina. Življenjski prostor deteljinega modrina na Savskih 
prodih je tako izrazito razdrobljen, sestavljen iz ostankov nekdaj obsežnih primernih 
travnikov, kjer so uspevale turške detelje. S popisovanjem prisotnosti in pogostosti turške 
detelje  je razmeroma enostavno določiti obseg in kvaliteto življenjskega prostora, olajšano pa 
je tudi iskanje metuljev. 

Društvo za preučevanje in ohranjanje metuljev v Sloveniji je v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana leta 2013 začelo projekt Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov. Glavni 
namen projekta je bil ugotoviti razširjenost turške detelje in velikost populacije deteljinega 
modrina na območju savskih prodov ter izboljšati stanje habitata te vrste.   

V sklopu projekta so najprej opravili popis turške detelje in deteljinega modrina na območju 
savskih prodov. Sledile so aktivnosti za izboljšanje habitata, kot so košnja travnika, 
zaraščenega z zlato rozgo ter ročno puljenje zlate rozge na nekaterih delih območja (Zakšek, 
2013). 
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Slika 9. Pred delovno akcijo odstranjevanja zlate rozge (Zakšek, 2013). 

Slika 10. Po delovni akciji odstranjevanja zlate rozge (Zakšek, 2013). 
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S projektom so nadaljevali tudi v naslednjih letih. Aktivnosti tekom projekta so bile 
usmerjene predvsem v ozaveščanje prebivalcev Ljubljane ob savskih prodih o pomenu tega 
območja za metulje. Opravili so pogovore s kmetijsko stroko, odgovorno za ta del Ljubljane, 
ter obiskali kmetije, ki upravljajo s travniškimi površinami na območju savskih prodov. V 
sklopu projekta je bilo izpeljanih več prostovoljnih delovnih akcij odstranjevanja zlate rozge. 
V pomoč pri ozaveščanju ljudi o pomenu savskih prodov kot habitata deteljinega modrina so 
bile izdelane tudi zloženke.  

Priporočila za ohranjanje travnikov na območju savskih prodov, izdana na zloženki:  

• Opuščeni travniki naj se kosijo enkrat letno ali vsaj enkrat na dve leti (s tem 
preprečimo zaraščanje z lesnimi vrstami rastlin). Košnja naj se izvede od srede 
avgusta naprej. 

• Košene trave naj se ne balira v mokre bale, ampak naj se osuši in suho travo odstrani s 
travnika. 

• Košnja gospodarsko pomembnih travnikov naj se izvaja mozaično – del površine 
travnika naj izmenično ostaja nekošen. Na ta način vsaj deloma ohranjamo raznolikost 
cvetoče vegetacije. 

• V primeru prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst rastlin (npr. zlate rozge), naj se tak 
travnik kosi večkrat letno. Prva košnja naj poteka pred cvetenjem zlate rozge, 
predvidoma konec maja ali začetek junija. Pokošeno rastlinje naj se odstrani s 
travnika. Dobrodošlo je sejanje avtohtonih cvetnic. 

• Travnikov naj se ne gnoji. 
 
(Zakšek, 2014) 

V letu 2015 so v sklopu projekta nadaljevali z akcijami za ohranjanje metulja in izboljšanje 
stanja njegovega življenjskega prostora. Pomemben korak pri ozaveščanju prebivalcev 
Ljubljane so dosegli s postavitvijo informacijskih tabel, na katerih so savske prode predstavili 
kot pomembno območje izredne biotske pestrosti, zlasti dnevnih metuljev. Poleg vzrokov za 
ogrožanje življenjskega prostora, je na tablah navedenih tudi nekaj predlogov za načine 
upravljanja, ki prispevajo k ohranitvi vrstne pestrosti teh travnikov (Zakšek, 2015). 
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Z akcijami v sklopu projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov so v društvu 
nadaljevali tudi četrto in peto leto. Na območju življenjskega prostora deteljinega modrina so 
opravili transektni monitoring ter akcije za izboljšanje habitata deteljinega modrina. 
Predstavili so vsebino informacijskih tabel na terenski novinarski konferenci, s projektom pa 
so seznanili tudi Odbor za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana. Za promocijo projekta so 
izdelali razglednice, tiskali so majice z motivom deteljinega modrina. Izvajali so številne 
delavnice v ljubljanskih vrtcih v bližini savskih prodov, da bi otrokom ter vzgojiteljicam 
predali znanje o pomenu ohranjanja metuljev savskih prodov (Zakšek 2016 in 2017). 

 

Nadaljnje naravovarstvene smernice priporočajo poglobitev odnosov s kmetijsko svetovalno 
službo na tem območju in s samimi kmeti, ki upravljajo travniške površine, kjer se pojavljata 
turška detelja in deteljin modrin. Še naprej je potrebno odstranjevati zlato rozgo in spremljati 
učinkovitost metod odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst. Nadaljevati je potrebno s popisi 
metuljev s transektnim monitoringom, s čimer pridobimo pomembne informacije o 
pojavljanju, številčnosti in ogroženosti posameznih vrst metuljev na savskih prodih. 
Pomembno je, da so ljudje ozaveščeni o pomembni vlogi metuljev v naravi in našem okolju 
ter tako sodelujejo pri ohranjanju njihovega življenjskega prostora. To lahko dosežemo le 
tako, da poznajo razširjenost in ekologijo metulja ter dejavnike ogrožanja. V te namene so 
potrebne nadaljnje pedagoške delavnice za ozaveščanje otrok in tudi odraslih, da bi tako tudi 
oni lahko pripomogli k ohranjanju življenjskega prostora deteljinega modrina ter tako tudi 
povečali možnosti za obstoj te ogrožene vrste (Zakšek, 2014, 2015 in 2016). 

 

 

 

Slika 11. Informacijska tabla za označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot na savskih prodih (Zakšek, 
2015). 
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3 PRAKTIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Deteljin modrin je ogrožena vrsta metulja tako na ravni Evrope kot tudi Slovenije. V Sloveniji 
je razširjen zelo razdrobljeno, v osrednjem delu se pojavlja na suhih travnikih na prodiščih 
reke Save med Tacnom in Jarškimi prodi. Zaradi izoliranosti so populacije deteljinega 
modrina zelo ranljive, vrsta je zato v Sloveniji uvrščena na Rdeči seznam dnevnih metuljev 
Slovenije kot prizadeta vrsta (E).  

V preteklih letih so na območju osrednje Slovenije, na savskih prodih, kjer se pojavlja deteljin 
modrin, izvajali številne akcije, namenjene izboljšanju habitata deteljinega modrina, da bi s 
tem prispevali k ohranjanju te ogrožene vrste. Izvajali so tudi popisovanje razširjenosti 
deteljinega modrina in prisotnost hranilne rastline – turške detelje (Zakšek in Verovnik, 
2013). Na območju savskih prodov so s transektnimi monitoringi ugotovili dokaj veliko 
gostoto deteljinega modrina, ki se sicer pojavlja v nizkih gostotah. Prav tako so na območju 
opazili prisotnost hranilne rastline gosenic turške detelje (Onobrychis spp.). Populacije v 
okolici Ljubljane sicer ogroža predvsem zaraščanje travniških površin, ki je povezano z 
načrtnim pogozdovanjem kot tudi opuščanjem rabe, prav tako težavo povzročajo tudi 
tujerodne rastlinske vrste.   

V literaturi smo predstavili ugotovitve glede življenjskega kroga deteljinega modrina, vrste 
hranilnih rastlin, ogroženost, predstavili smo popise populacije iz preteklih let ter akcije za 
varstvo te prizadete vrste,  ki so potekale na raziskovanem območju. Z zbranimi podatki smo 
lahko opredelili dejavnike ogrožanja populacije v okolici Ljubljane ter predlagali smernice za 
ohranjanje populacije deteljinega modrina. Da bi lahko vse te ugotovitve uporabili za izbrano 
območje, potrebujemo natančne podatke o razširjenosti in mobilnosti deteljinega modrina. S 
pridobljenimi podatki o velikosti lokalne populacije in domačem okolišu deteljinega modrina 
tako želimo prispevati k poznavanju habitatnih preferenc vrste, ki bo omogočilo bolj 
usmerjeno ohranjanje te vrste na savskih prodih. Z izsledki želimo prispevati tudi  k 
ohranjanju biotske pestrosti in zaščiti ogroženih vrst metuljev v Sloveniji. 
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3.2 CILJI  

Cilji raziskave, ki jih želimo doseči, so: 

− ugotoviti velikost populacije deteljinega modrina na Jarških prodih; 

− ugotoviti spolno strukturo populacije;  

− opraviti pregled in kartiranje ploskev z ustreznim larvalnim habitatom; 

− ugotoviti mobilnost odraslih osebkov na obravnavanem območju in določiti velikost 
domačega okoliša; 

− ugotoviti, ali so gostote pojavljanja odraslih osebkov metuljev povezane s prisotnostjo 
in velikostjo rastišč hranilne rastline; 

− opredeliti dejavnike ogrožanja populacije v okolici Ljubljane; 

− predlagati smernice za ohranjanje populacije deteljinega modrina v okolici Ljubljane. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

− Kakšna je velikost in spolna struktura populacije deteljinega modrina na Jarških 
prodih? 
 

− Ali je na območju prisotnih več ločenih habitatnih krp, ki jih metulj poseljuje in ali se 
med njimi pojavljajo migracije? 
 

− Kakšna sta mobilnost odraslih osebkov na obravnavanem območju in velikost 
domačega okoliša? 
 

− Ali je gostota pojavljanja odraslih osebkov metuljev povezana s prisotnostjo in 
velikostjo rastišč hranilne rastline? 
 

− Ali so populacije deteljinega modrina v okolici Ljubljane ogrožene in kaj jih ogroža? 
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3.4 HIPOTEZE 

− Na Jarških prodih se pojavlja ena pomembnejših populacij deteljinega modrina v 
Sloveniji, velikost lokalne populacije presega 150 osebkov. 
 

− Na območju Jarških prodov je zaradi heterogenosti prisotnih več ločenih rastišč 
hranilne rastline gosenic turške detelje, ki pa med seboj niso izolirani, torej bodo 
metulji prosto prehajali z ene ploskve na drugo. 
 

− Domači okoliš osebkov, ki jih bomo ujeli večkrat zaporedoma, bo obsegal večji del 
območja, zajetega v raziskavo. 
 

− Stanje habitatov na obravnavanem območju je dobro, vendar so možni še dodatni 
ukrepi za izboljšanje stanja. 
 
 

3.5 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

Velikost populacije deteljinega modrina (Polyommatus thersites) smo preverjali na Jarških 
prodih, kjer je habitat vrste fragmentiran zaradi nasadov borovcev, cest in kolovozov. Savski 
prodi so del Ljubljanjskega polja, ležijo severovzhodno od Ljubljane. Območje gradijo 
prodnate police Tomačevskega, Jarškega in Sneberskega proda med Tacnom in izlivom reke 
Ljubljanice v Savo. Kamninsko sestavo predstavljajo nanosi reke Save, to sta predvsem prod 
in grušč. Prsti ob reki Savi so mlade in nerazvite, zato je rastje bolj specifično ter vezano na 
bolj sušne razmere. Od gozdne združbe prevladujeta hrast in gaber, na nekaterih predelih pa 
tudi črni bor, kar je posledica pogozdovanja. Na prodiščih ob reki Savi je prisoten mozaik 
travnikov in gozda. Suhe travniške površine predstavljajo le še manjše dele, kjer raste tudi 
turška detelja (Onobrychis sp.), ki je hranilna rastlina deteljinega modrina. Kljub bližini 
glavnega mesta in ostalih urbanih površin, je narava tega območja še vedno izjemno pestra, 
vendar pa travniške površine na tem območju ogroža že prej omenjeno zaraščanje, tudi s 
tujerodnimi invazivnimi vrstami (Zakšek, 2016).  

Območje smo izbrali na podlagi popisov iz preteklih let, ki so potekali v sklopu projekta 
Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov. Med transektnimi monitoringi območja v letih 
2013, 2014, 2015 in 2016 so zabeležili visoko gostoto pojavljanja deteljinega modrina na 
Jarških prodih, ki se sicer pojavlja v nizkih gostotah. Izbrano območje (Slika 12) se deloma 
prekriva z dvema odsekoma transekta, ki sta bližje reki Savi (Slika 7). 
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3.6 METODE DELA 

3.6.1 LOCIRANJE HABITATNIH KRP DETELJINEGA MODRINA NA IZBRANEM 
OBMOČJU 

Obdobje letenja prve generacije ter lokacijo raziskovanega območja smo približno določili 
glede na popise transektov iz osrednje Slovenije iz preteklih let. Zaradi daljšega 
spremenljivega in deževnega vremena smo s pregledi območja na savskih prodih pri Ljubljani 
začeli v sredini maja 2017. Že ob prvem obisku terena smo opazili zaraščanje ter divja 
odlagališča odpadkov. Raziskovano območje smo pregledovali v vseh nadaljnjih dneh z 
ugodnimi vremenskimi pogoji ter iskali predstavnike metuljev in gostiteljske vrste rastline. Za 
vzorčenje so primerni topli sončni dnevi brez padavin ali večje oblačnosti. Že prvi dan 
terenskega dela smo opazili deteljinega modrina in turško deteljo. V naslednjih dneh se je 
število opažanj metuljev še povečalo, proti koncu terenskega dela, v prvih dneh junija, pa je 
število odraslih osebkov začelo upadati. 

 

3.6.2 METODA PREGLEDA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

Na habitatni krpi smo naredili 17 obhodov markiranja in označevanja ponovno ulovljenih, že 
označenih metuljev. Obhode markiranja smo opravljali od 17. maja do 8. junija, navadno smo 
začeli dopoldan okoli desete ure. Pri lovljenju smo uporabljali metuljnico, tanek vodoodporni 
flomaster temne barve ter GPS,  ki nam je omogočil določitev koordinat, kjer smo metulja 
ujeli. Raziskovano področje smo v celoti pregledali tako, da smo ga z enakomerno hitrostjo 
prehodili po vzporednih premicah v razmiku približno 10 metrov. Raziskovano območje smo 
razdelili na šest transektov, ki smo jih ob vsakem obhodu pregledali tako, kot je prikazano na 
Slikah od 13 do 18.  

Slika 12.Preiskovano območje na savskih prodih pri Ljubljani z vrisanimi potmi, vzdolž katerih smo vzorčili 
deteljinega modrina (Atlas okolja z obdelavo v Slikarju). 
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Slika 13. Slikovni prikaz načina pregleda področja 1 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 

 

 

Slika 14. Slikovni prikaz načina pregleda področja 2 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 
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Slika 15. Slikovni prikaz načina pregleda področja 3 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 

 

 

Slika 16. Slikovni prikaz načina pregleda področja 4 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 
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Slika 17. Slikovni prikaz načina pregleda področja 5 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 

 

 

Slika 18. Slikovni prikaz načina pregleda področja 6 za opravljanje metode MRR (Atlas okolja). 
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3.6.3 METODE, UPORABLJENE ZA UGOTAVLJANJE VELIKOSTI POPULACIJE 
DETELJINEGA MODRINA 

3.6.3.1 OPIS METODE MRR 

 

Za ugotavljanje velikosti populacije deteljinega modrina v okolici Ljubljane smo uporabili 
metodo ulova, markiranja in ponovnega ulova (angl. MRR: mark − release − recapture). 
Metoda je primerna zaradi ekološke vezanosti odraslih osebkov na larvalni habitat. 
Monitoring se izvaja v času letanja odraslih osebkov prve generacije, od maja do junija, 
dolžina intervala med dnevi vzorčenja pa ne sme presegati treh dni (Verovnik idr., 2009). 
Metoda MRR se uporablja za natančnejšo oceno velikosti populacije proučevane živali. 
Metoda je precej enostavna, ob vsakem obisku ujamemo vse opažene osebke neke vrste, kar 
ponavadi predstavlja le del populacije, jih označimo in nato izpustimo. V naslednjih obiskih 
terena ponovno ujamemo vse opažene osebke in preštejemo delež že označenih metuljev. Ta 
delež predstavlja delež vseh označenih metuljev v populaciji. Velikost celotne dnevne 
populacije pa izračunamo tako, da delimo število vseh označenih metuljev z deležem 
označenih metuljev v drugem vzorcu (Nowicki, Settele, Pierre-Yves & Woyciechowski, 
2008). Metulje smo označevali na spodnjo stran levega krila z vodoodpornim flomastrom z 
zaporedno številko osebka (Slika 19). V terenski popisni list smo ob ulovu oziroma 
ponovnem ulovu zapisali zaporedno številko ulova, zaporedno številko osebka, spol, stanje 
osebka, datum in uro ulova ter koordinate mesta ulova (Priloga 1). 

 

 

 

  

Slika 19. Izvajanje metode MRR na savskih prodih pri Ljubljani (foto: T. Keržan). 
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3.6.3.2 OPIS ANALIZE  Z METODO JOLLY SEBER  

Dnevne velikosti populacije smo ocenili iz razmerja na novo označenih in ponovno ujetih 
osebkov po metodi Jolly Seber, ki upošteva odprtost populacije (rojstva, smrti, imigracije in 
emigracije). Vsi osebki so označeni individualno. V prvem vzorcu so vedno le neoznačeni 
osebki, pri drugem in vsakem sledečem vzorcu pa osebke lahko razdelimo v dve skupini: na 
označene in neoznačene osebke. Kolikokrat ulovimo isti osebek je odvisno od intenzitete 
izvajanja metode MRR in velikosti populacije; kadar je ta velika, ali pa je intenziteta izvajanja 
metode manjša, bo ponovnih ulovov manj (Krebs, 1998).  

Dnevne velikosti populacije (Nt) deteljinega modrina smo izračunali po naslednjih formulah 
(Krebs, 1998): 

Nt – ocena velikosti populacije tik pred vzorčenjem v času t  

Mt – ocena velikosti označene populacije pred vzorčenjem v času t  

αt – ocena deleža markiranih osebkov 

 
 
 
 
 

α = (m+1)/(n+1) 

 
 
 
st – število spuščenih osebkov po vzorčenju v času t (= nt – poškodovani osebki) 

Rt – število posameznih osebkov st, ki so bili spuščeni v vzorčenju v času t in ponovno 

ujeti v kasnejšem vzorčenju 

Zt – število posameznih osebkov, markiranih pred vzorčenjem v času t, ki niso ujeti v času 

t, ampak ponovno ujeti v nekem drugem vzorčenju, po času t 

mt – število ujetih markiranih osebkov v vzorčenju v času t 
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3.6.4 KARTIRANJE LARVALNEGA HABITATA 

Larvalni habitat deteljinega modrina predstavlja vsak dela terena, na katerem raste turška 
detelja (Onobrychis spp.). Pregledali smo celotno preiskovano območje ter rastišča vrisali v 
vnaprej pripravljene satelitske slike območja. Ortofoto posnetke iz leta 2017 smo pridobili iz 
Atlasa okolja na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje (osnova za vse slikovne 
prikaze območja). Ker bi bilo zaradi velikosti območja in obsega rastišč računanje gostote 
posameznih rastišč turške detelje preveč zamudno, smo rastišča kvalitativno ločili v dve 
kategoriji ter jih tako tudi vrisali v pripravljene ortofoto posnetke: 

• Redko rastišče – rastline turške detelje rastejo posamično razpršene po terenu, 
ocenjena razdalja med posameznimi rastlinami je več kot 50 centimetrov. 

• Gosto rastišče – rastline turške detelje rastejo kot navidezna monokultura v manjših 
ali večjih zaplatah, ocenjena razdalja med posameznimi rastlinami je manj kot 10 
centimetrov. 

Habitat smo izrisovali na koncu obdobja letenja 8. junija. Terenski izris larvalnega habitata 
smo v računalniku prerisali v digitalno obliko s pomočjo programa Atlas okolja ter sliko 
obdelali v programu Slikar.  

 

Slika 20. Slikovni prikaz kartiranja larvalnega habitata: gosta rastišča so ponazorjena z rdečo barvo, redka 
rastišča pa z rumeno barvo (Atlas okolja in Slikar). 
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3.7 REZULTATI 

 

Na raziskovanem območju smo med obdobjem 17. 5. do 8. 6. 2017 opravili 17 terenskih dni. 
V tem času smo z metodo MRR ujeli in markirali 152 osebkov, 75 samcev (49 %) in 77 samic 
(51 %). Ponovno smo ujeli 57 različnih osebkov (38 %), več samcev (63 %) kot samic (37 
%). Skupno je bilo ponovno ujetih 48 % vseh markiranih samcev ter 27 % vseh markiranih 
samic. Skupno smo zabeležili 229 ulovov (54 % samcev in 46 % samic). Največkrat smo 
posamezni osebek ujeli štirikrat, takih osebkov je bilo 8, od tega 6 samcev in 2 samici. Največ 
samcev (22; 4 markirane, 18 nemarkiranih) smo ujeli 18. junija, največ samic (10) pa 22. 
maja, 23. maja, 30. maja in 1. junija.  

Maksimalna življenjska doba opisuje obdobje od prvega ulova do zadnjega ponovnega ulova. 
Največja vrednost, 15 dni, pripada samcu.  

 

Tabela 3. Splošni rezultati in odstotki (v oklepaju) vzorčenja populacije deteljinega modrina (Polyommatus 
thersites) na ombočju savskih prodov pri Ljubljani. 

 

 Skupaj Samci Samice 

Število ujetih in markiranih osebkov 152 75 (49) 77 (51) 

Število ponovno ujetih osebkov 49 30 (61) 19 (39) 

Število ulovov 229 124 (54) 105 (46) 

Število ponovnih ulovov/osebek 77 49 (64) 28 (36) 

Maksimalno število ulovov/osebek 4 6 2 

Maksimalna življenjska doba (dni) 15 15 13 

 

3.7.1 RAZŠIRJENOST DETELJINEGA MODRINA NA SAVSKIH PRODIH PRI 
LJUBLJANI 
Pregled terena smo opravili na Jarških prodih pri Ljubljani. Skupna dolžina poti (Slike 13 do 
18), ki smo jo prehodili med posameznim terenom, je znašala okoli 2300 metrov (razdalja 
izračunana s programom Atlas okolja). Na delu raziskovanega območja, ki je bližje reki Savi, 
se nahaja velik travnik (6870 m2; površina izračunana s programom Atlas okolja), kjer je bilo 
opaženo največje gosto rastišče hranilne rastline turške detelje.  

Na preiskovanem območju smo sicer našli več ločenih rastišč hranilne rastline. Populacijo 
deteljinega modrina smo našli na večjem delu preiskovanega področja (Slika 21). Stanje 
habitatov na preiskovanem območju smo ocenili kot dobro, k temu so najverjetneje 
pripomogle številne akcije za izboljšanje habitatov, ki so bile tu izvajane v preteklih letih. Na 
tem predelu so izvajali odstranjevanje tujerodne suholetnice, sicer pa je celotno območje 
nekošeno, saj je rast travinja zaradi prodnate osnove majhna. Kljub razmeroma dobremu 



30 
 

stanju habitata smo na nekaterih delih območja opazili zaraščanje travniških površin ter divja 
odlagališča odpadkov.  

 

Slika 21 Območje populacije deteljinega modrina na savskih prodih pri Ljubljani; modre pike predstavljajo 
točke ulovov (Atlas okolja in Slikar). 
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3.7.2 VELIKOST POPULACIJE DETELJINEGA MODRINA NA SAVSKIH PRODIH 

Velikost populacije smo ugotavljali z že opisano metodo MRR. Rezultate MRR smo 
analizirali z metodo Jolly Seber. Z metodo MRR smo dobili dnevne velikosti populacij. S 
terenskim delom smo začeli 17. maja, saj pred tem vremenske razmere niso bile primerne, 
zadnjič pa smo teren obiskali 8. junija. Prvo generacijo letenja deteljinega modrina smo 
izbrali na podlagi opažanj s terena iz preteklih dveh let, ko je bila prva generacija številčno 
nekoliko večja od druge. Dnevne velikosti populacij so do konca maja visoke, nato pa začnejo 
upadati. Nekoliko slabše ulove v določenih dnevih lahko pripišemo tudi spremenljivemu 
vremenu. Na grafu (Slika 22) smo prikazali izračunane velikosti populacij za vsak obhod 
posebej, ki smo ga naredili v obdobju letenja prve generacije. 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.   

 

 
Slika 22. Ocena velikosti populacije deteljinega modrina na savskih prodih s standardno napako (metoda MRR). 

 

Z grafa lahko razberemo, da so se dnevne velikosti populacije deteljinega modrina na savskih 
prodih gibale nekje od 80 do 190 osebkov, kar predstavlja stabilno populacijo. Visoke 
vrednosti populacije v prvih dneh vzorčenja so se pojavile, ker smo zaradi slabega vremena v 
prvem delu meseca maja zamudili pojav prve generacije letenja deteljinega modrina. Upad 
velikosti populacije v zadnjih dneh lahko pripišemo manjšemu številu ulovov na koncu 
obdobja letenja prve generacije. Nekaj nihanj v izračunu dnevne velikosti populacije je tudi 
posledica spremembe vremenskih razmer med samim vzorčenjem  na terenu. 
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 Tabela 4. Izračunana varianca, standardni odklon ter velikosti populacije za vsak obhod na savskih prodih pri 
Ljubljani. 

Datum Vzorec Varianca Standardni 
odklon 

Število 
osebkov 

17. 5. 1 0,64 0,80 / 

18. 5. 2 54,16 7,36 150,69 

19. 5. 3 45,72 6,76 123,50 

21. 5. 4 23,20 4,82 85,80 

22. 5. 5 69,42 8,33 189,31 

23. 5. 6 72,39 8,51 132,73 

25. 5. 7 72,02 8,49 97,50 

26. 5. 8 80,79 8,99 136,36 

27. 5. 9 45,11 6,72 84,88 

28. 5. 10 56,10 7,49 125,00 

29. 5. 11 26,13 5,11 49,83 

30. 5. 12 45,68 6,76 112,50 

31. 5. 13 36,06 6,00 61,50 

1. 6. 14 15,05 3,88 14,22 

3. 6. 15 12,86 3,88 49,00 

5. 6. 16 16,30 4,04 32,00 

8. 6. 17 5,50 2,35 / 

 

3.7.2.1 SPOLNA STRUKTURA POPULACIJE 

Spolna struktura populacije deteljinega modrina na savskih prodih se spreminja tekom 
obdobja letenja prve generacije. Na začetku obdobja letenja so vrednosti ocene dnevnih 
velikosti populacije bistveno večje pri samcih. Najvišja vrednost je ocenjena za drugi 
vzorčevalni dan (18. maj), ko je ocenjena vrednost populacije samcev 167 osebkov.  Pri 
samicah so ocenjene dnevne velikosti populacije v začetku nižje, najvišja vrednost pa je 
ocenjena osmi vzorčevalni dan (26. maj), in sicer 135 osebkov.  V prvi polovici vzorčenja v 
populaciji prevladujejo samci, v drugi polovici pa je v dnevni velikosti populacije bistveno 
več samic (Slika 23).  
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Slika 23. Ocena dnevne velikosti populacije samcev in samic deteljinega modrina (P. thersites) na območju 
savskih prodov. 

 

 

3.7.3 GOSTOTA POJAVLJANJA ODRASLIH OSEBKOV METULJEV V POVEZAVI 
S PRISOTNOSTJO IN VELIKOSTJO RASTIŠČ HRANILNE RASTLINE 

 

Larvalni habitat – rastišče turške detelje (Onobrychis sp.) je na sliki 24 prikazan kot barvni 
poligon. Gosto in redko rastišče smo ponazorili z različnima barvama, gosto rastišče smo 
prikazali z rdečo barvo, redko rastišče pa z rumeno barvo. Skupno smo izrisali 27 rastišč 
turške detelje. S pomočjo programa Atlas okolja smo na prikazan larvalni habitat vrisali 
pridobljene lokacije vseh 152 ulovov deteljinega modrina. 
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Slika 24. Razporeditev hranilnih rastlin in lokacije ulovljenih metuljev na savskih prodih (slika ustvarjena s 
programoma Atlas okolja in Slikar). 

 

Na območju gostih rastišč turške detelje smo zabeležili 75 ulovov (49 %), na območju redkih 
rastišč pa 42 ulovov (28 %). Izven rastišč hranilne rastline smo ujeli 35 osebkov (23 %). 
Lokacija ulovljenih metuljev se je je torej večinoma prekrivala s ploskvijo rastišča hranilne 
rastline (77 %). Visok odstotek metuljev, ki so se pojavljali na območju rastišča turške detelje, 
nam potrdi, da je hranilna rastlina za deteljinega modrina pomembna tudi kot vir nektarja za 
odrasle osebke. Največja izmerjena oddaljenost med lokacijo ulovljenega metulja in rastišči 
turške detelje, ki smo jo izmerili s pomočjo programa Atlas okolja, je znašala 65 metrov.  
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Slika 25: Lokacije ulovov deteljinega modrina v povezavi z rastišči turške detelje (Onobrychis sp.). 

  

 

 

3.7.4 MOBILNOST ODRASLIH OSEBKOV IN VELIKOST DOMAČEGA OKOLIŠA 

 

Mobilnost odraslih osebkov opisujemo z migracijo, ki jo definiramo kot vsak premik osebka 
med točkama zaporednih ulovov. V vzorčnem obdobju smo skupno zabeležili 77 migracij. 
Vse te migracije je opravilo 49 osebkov; 30 samcev in 19 samic. Največja linearna razdalja 
med lokacijami prvega ulova in ponovnega ulova osebka je znašala 241 metrov, najmanjša 
razdalja pa je bila ocenjena na 14 metrov. Povprečno maksimalno razdaljo med lokacijo 
prvega in ponovnega ulova smo ocenili na 85 metrov. Najdaljša pot, ki jo je preletel metulj 
med prvim in ponovnimi ulovi, je znašala 579 metrov. 

Linearne poti, vrisane na slikah 26, 27, 28 in 29 nakazujejo, da so metulji na poti preleteli 
travniške površine in makadamske poti, vendar ne moremo zanesljivo trditi, da so preleteli 
tudi gozdne površine, saj so razdalje izmerjene linearno, dejanske razdalje, ki so jih preleteli 
osebki, pa so lahko enake izmerjenim ali večje od teh, saj nismo spremljali, kje so se metulji 
med lokacijama prvega in ponovnega ulova gibali. Migracije metuljev so se pojavljale tako 
znotraj posameznih rastišč turške detelje, kot tudi med ločenimi ploskvami rastišč hranilne 
rastline.  
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Slika 26. Migracije posameznih osebkov številka 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24 in 25 (Atlas okolja in 
Slikar). 

 

Slika 27. Migracije posameznih osebkov številka 31, 37, 38, 39, 43, 46, 48, 49, 54, 55, 56 in 57 (Atlas okolja in 
Slikar). 
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Slika 28. Migracije posameznih osebkov številka 66, 67, 68, 72, 73, 75, 77, 85, 87, 88 in 92 (Atlas okolja in 
Slikar). 

 

 

Slika 29. Migracije posameznih osebkov številka 94, 99, 107, 110, 112, 114, 115, 126, 127, 128, 129, 139 in 143 
(Atlas okolja in Slikar). 
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Za potrditev ali ovržbo hipoteze o domačem okolišu večkrat zaporedno ujetih osebkov smo 
vključili vse osebke, pri katerih smo zabeležili ponovni ulov. S pomočjo programov Atlas 
okolja in Slikar smo določili območje, v katerem smo te metulje ujeli, s tem pa smo določili 
približno območje gibanja metuljev v obdobju letenja.  

Na sliki 30 smo predstavili območja letenja osmih metuljev, pri katerih smo zabeležili 
največjo velikost območja letenja. 

 

 

Slika 30. Območja letenja osmih metuljev (Atlas okolja in Slikar). 

 

Površine območij letenja smo izračunali s pomočjo programa Atlas okolja. V tabeli 5 smo 
prikazali podatke za osem ponovno ulovljenih metuljev, katerih območja letenja smo prikazali 
na sliki 30.  
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Tabela 5. Izračuni površin letenja ponovno ulovljenih metuljev iz raziskovanega območja na savskih prodih pri 
Ljubljani. 

Velikost izračunanega območja 
letenja (m2) 

Število ulovov Številka metulja/barva kroga 

115.812 4 6/rumena 

145.220 4 39/rožnata 

102.922 2 54/rdeča 

146.574 3 68/zelena 

118.237 2 114/modra 

120.687 3 126/bela 

182.467 2 127/vijolična 

70.686 2 143/črna 

 

Največja izračunana površina območja letenja posameznega osebka je znašala 182.467 m2, 
kar obsega skoraj celotno območje raziskave. Povprečno velikost domačega okoliša 
deteljinega modrina na Jarških prodih smo izračunali iz podatkov vseh ponovno ulovljenih 
metuljev ter znaša 34.180 m2. Seveda ne moremo trditi, da celotna ploskev kroga predstavlja 
tudi dejanski habitat ulovljenega osebka, saj ne vemo, ali se je metulj gibal po celotni ploskvi, 
vključno z gozdom.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

4 POTRDITEV ALI OVRŽBA HIPOTEZ 

4.1 HIPOTEZA 1 

 

– Jarški prodi predstavljajo eno pomembnejših populacij deteljinega modrina v 
Sloveniji, velikost lokalne populacije presega 150 osebkov. 

Na raziskovanem območju smo opravili 17 terenskih dni v obdobju od 17. 5. do 8. 6. 2017. V 
tem času smo z MRR metodo markirali 152 osebkov, od tega 75 samcev in 77 samic, kar 
potrjuje našo zastavljeno hipotezo (Tabela 3). 

Rezultate smo analizirali z uporabo metode Jolly Seber ter tako dobili ocenjene dnevne 
velikosti populacije deteljinega modrina na Jarških prodih. Dnevne velikosti populacije so do 
konca maja visoke, nato pa začnejo v juniju upadati, ko se prva generacija letenja približuje 
koncu. Visoke vrednosti v prvih dneh vzorčenja potrjujejo, da smo, zaradi slabega vremena v 
prvi polovici maja, zamudili začetek pojavljanja prve generacije metulja. Dnevne velikosti 
populacije so se gibale nekje med 80 in 190 osebki (Slika 22), kar je izjemno za to vrsto, ki se 
običajno pojavlja v nizkih gostotah (Zakšek, 2016).  

Spolna struktura populacije (Slika 23) se spreminja tekom obdobja letenja prve generacije; v 
prvi polovici vzorčevalnih dni so najvišje vrednosti velikosti dnevnih populacij ocenjene pri 
samcih, medtem ko so v drugi polovici vzorčevalnih dni vrednosti višje pri samicah. 

Na območju Jarških prodov so transektne monitoringe izvajali že v letih 2014, 2015 in 2016 
(Tabela 2). Transekt, na katerem so izvajali popise, je sicer širše območje, dva izmed odsekov 
pa sta del našega raziskovanega območja. Ocena velikosti dnevnih populacij in število 
markiranih osebkov je najbolj primerljivo s sezono 2016, vendar rezultati niso povsem 
primerljivi zaradi različnih metod ugotavljanja števila osebkov, prav tako pa so različne tudi 
površine raziskovanega območja. Podatke težko primerjamo tudi zato, ker so transektni 
monitoringi v preteklih letih vključevali tako prvo kot tudi drugo generacijo deteljinega 
modrina.  

Na preiskovanem območju na Jarških prodih smo potrdili obstoj stabilne populacije 
deteljinega modrina. Skupno število markiranih osebkov je preseglo 150 osebkov, kar 
pomeni, da Hipotezo 1 lahko potrdimo. Ne moremo trditi, da je stabilna populacija rezultat 
številnih akcij za izboljšanje življenjskega prostora deteljinega modrina, vsekakor pa je 
potrebno še naprej spremljati stanje na območju ter upoštevati naravovarstvene smernice za 
varstvo in obstoj te ogrožene vrste. 
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4.2 HIPOTEZA 2 

 

– Na območju je zaradi heterogenosti prisotnih več ločenih rastišč hranilne rastline 
gosenic turške deteje, ki pa med seboj niso izolirani, torej bodo metulji prosto prehajali iz ene 
ploskve na drugo. 

Na izbranem območju smo našli več ločenih rastišč turške detelje, ki smo jih opredelili bodisi 
kot gosta rastišča bodisi kot redka rastišča. Deteljin modrin se je večinoma pojavljal na 
rastiščih hranilnih rastlin, nekaj metuljev pa smo ujeli tudi izven rastišč turške detelje (Slika 
24). Od skupno 152 ulovov, smo jih 75 (49 %) zabeležili na območju gostih rastišč, 42 ulovov 
(28 %) pa na območju redkih rastišč (Slika 25). Skupno smo torej 77 % metuljev markirali na 
območjih s ploskvami hranilnih rastlin. Izven rastišč turške detelje smo ulovili 35 osebkov (23 
%), maksimalna izmerjena razdalja med lokacijo markiranega metulja in rastišča hranilne 
rastline pa je znašala 65 metrov. Visok odstotek metuljev, ki smo jih ujeli na lokacijah, ki se 
prekrivajo s ploskvami hranilnih rastlin, nam potrdi, da je turška detelja glavni vir nektarja 
odraslih osebkov. 

Pri kartiranju rastišč je potrebno upoštevati, da je zaradi ročnega izrisa rastišč na terenu in 
prenosa v digitalno obliko lahko prišlo do odstopanj v realni površini. Bistvenega pomena so 
izrisane lokacije rastišč, ki so lahko v prihodnje v pomoč pri spremljanju stanja ustreznega 
habitata detljinega modrina. Razdelitev rastišč na gosta in redka služi tudi za bolj podroben 
pregled nad spremembami rastišč pri bodočih raziskavah na tem območju. 

Migracije metuljev smo zabeležili tako znotraj rastišč turške detelje kot tudi med ločenimi 
ploskvami rastišč hranilne rastline. Največja izmerjena linearna razdalja, med prvim in 
ponovnim ulovom, je znašala 241 metrov, povprečna razdalja maksimalne preletene razdalje 
osebka pa je bila ocenjena na 85 metrov. Osebki so med migracijami preleteli tako travniške 
površine kot tudi makadamske ceste. Linearne razdalje (Slike 26, 27, 28 in 29) kažejo, da so 
metulji med preleti prečkali tudi gozdne površine, vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi, 
saj linearne razdalje ne prikažejo tudi dejanske poti letenja metulja, ki je lahko tudi daljša. 
Najdaljša skupna razdalja, ki jo je metulj preletel tekom markiranj je znašala 579 metrov. 
Naravni teren osebkom migracije pretirano ne otežuje, saj razen gozdnih površin in grmičevja 
na območju ni bilo opaženih naravnih pregrad, ki bi metuljem migracije bistveno oteževale, 
prav tako na območju nismo zabeležili nobenih umetnih pregrad. 

Hipotezo 2 lahko na podlagi rezultatov potrdimo, saj smo našli več ločenih rastišč turške 
detelje, ki niso izolirana, saj so metulji prosto prehajali med posameznimi ploskvami, pri tem 
pa so prečkali različne tipe terenov.  
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4.3 HIPOTEZA 3 

 

– Domači okoliš osebkov, ki jih bomo ujeli večkrat zaporedoma, bo obsegal večji del 
območja, zajetega v raziskavo. 

Za določanje domačega okoliša deteljinega modrina na Jarških prodih smo upoštevali vse 
lokacije ulovljenih osebkov, ki so bili ujeti večkrat zaporedoma; tako smo v izračun vključili 
49 osebkov. Število ulovov na posamezni osebek je variiralo od dva do štiri ulove.  Na sliki 
30 smo vrisali območje letenja za osem osebkov, katerih izračunana razdalja med prvim in 
ponovnim ulovom je bila najdaljša. Največja izračunana površina območja letenja 
posameznega osebka je znašala 182.467 m2, kar obsega velik del raziskovanega območja. 
Povprečen domač okoliš deteljinega modrina na Jarških prodih pa znaša 34.180 m2. Površina 
kroga ne predstavlja dejanskega habitata posameznega osebka, saj ne vemo, ali se je osebek 
gibal po celotni ploskvi, tako tudi ne moremo z gotovostjo trditi, da domač okoliš 
posameznega metulja vključuje vse vrste površin; travnike, gozd in makadamske poti. 

Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj iz rezultatov lahko razberemo, da je domači okoliš osebkov, 
pri katerih smo zabeležili ponovni ulov, obsegal večji del območja, ki smo ga zajeli v 
raziskavo. Razmeroma velik domač okoliš osebkov je najverjetneje posledica naravnega 
terena na raziskovanem območju, ki nima veliko naravnih in umetnih pregrad. Na velikost 
okoliša vpliva tudi več ločenih ploskev rastišč hranilnih rastlin, tako da metulji niso 
neposredno vezani le na majhen del območja. 

 

4.4 HIPOTEZA 4 

 

– Stanje habitatov na obravnavanem območju je dobro, vendar so možni še dodatni 
ukrepi za izboljšanje. 

Problem intenzivne rabe in zaraščanje travniških površin je tako kot drugod po Sloveniji, 
prisoten tudi na savskih prodih. Na predelu Jarških prodov še vedno največji problem 
predstavlja zaraščanje s tujerodno suholetnico, ki onemogoča rast hranilni rastlini deteljinega 
modrina turški detelji. Metulj je na tem območju izrazito razdrobljen, kar je posledica 
plantaže borovcev, raznih cest in nasutega materiala.  

Med terenskim delom smo ob pregledu območja na nekaterih predelih še opazili problem 
zaraščanja travniških površin. Na raziskovanem območju je ponekod opaziti tudi divja 
odlagališča odpadkov, tudi zažgane ostanke vozila, kar je verjetno posledica tega, da se 
habitat nahaja na obrobju večjega mesta. 

Splošna ocena stanja območja na savskih prodih je sicer dobra, k temu so lahko pripomogli 
številni ukrepi za izboljšanje življenjskega prostora deteljinega modrina, ki so bili s strani  
Društva za preučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije izvajani v okviru projekta Deteljin 
modrin – prezrt biser savskih prodov. Na območju Jarških prodov so k izboljšanju stanja 
habitata verjetno največ pripomogli z rednim odstranjevanjem tujerodne suholetnice. Glede na 
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transektne popise v preteklih letih lahko opazimo, da se velikost populacije deteljinega 
modrina povečuje, vendar ne moremo trditi, da je to izključno posledica ukrepov, ki so bili 
izvajani na tem področju. Vpliv akcij za izboljšanje habitata na število osebkov bo razviden 
šele po daljšem časovnem obdobju popisov na savskih prodih. 

Hipotezo 4 lahko torej potrdimo, saj je splošno stanje habitatov na izbranem območju sicer 
dobro, vendar je potrebno, da se tudi v naslednjih letih nadaljuje z akcijami za ohranjanje 
habitata deteljinega modrina. Še naprej je potrebno odstranjevati tujerodne invazivne vrste ter 
na območju opravljati redne popise metuljev. Savski prodi so tudi priljubljeno območje za 
rekreacijo, zato je za ohranjanje življenjskega prostora te ogrožene vrste zelo pomembno 
ozaveščanje otrok in tudi odraslih, saj tako lahko tudi sami pripomorejo k obstoju deteljinega 
modrina. Ozaveščanje bi lahko dosegli tudi z uvedbo naravoslovnega turizma. Skrbno 
načrtovane aktivnosti, povezane z metulji, bi lahko predstavljale prednost tako za ohranjanje 
ogroženih vrst kot tudi za lokalno skupnost in turistično ponudbo Ljubljane. 
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5 SKLEPI 

5.1 SKLEP 1 

Na Jarških prodih smo potrdili obstoj stabilne populacije deteljinega modrina. Velikost 
celotne populacije je presegala 150 osebkov, kar je visoka vrednost za to vrsto metulja, ki se 
sicer pojavlja v nizkih gostotah. Glede na transektne monitoringe preteklih let lahko 
predpostavimo, da se populacija na savskih prodih v zadnjih letih veča, kar je zelo spodbuden 
podatek. Stabilna populacija deteljinega modrina je lahko rezultat številnih akcij za 
izboljšanje habitata v preteklih letih, kar je dobra spodbuda za nadaljevanje naravovarstvenih 
ukrepov na območju. 

Jarški prodi predstavljajo eno pomembnejših populacij deteljinega modrina v Sloveniji, 
vendar je zaradi razpršenosti metulj zagotovo prisoten na več lokacijah. Če na območje 
savskih prodov gledamo kot na uspešen reprezentativen vzorec, je verjetno s primernimi 
naravovarstvenimi ukrepi mogoče možnost preživetja vrste povečati tudi na ostalih lokacijah s 
habitatom deteljinega modrina. 

Deteljin modrin velja za ogroženo vrsto tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Na usodo vrste 
vplivajo specifične habitatne zahteve vrste ter kakovost habitata, ki je odvisna od upravljanja 
z njim, zato je zelo pomembno, da za ohranitev ogrožene vrste pridobimo informacije o stanju 
življenjskega prostora ogrožene vrste ter nato oblikujemo primerne ukrepe za varstvo. 

 

5.2. SKLEP 2 

Na izbranem območju smo našli več ločenih rastišč turške detelje. Deteljin modrin se je 
večinoma pojavljal na rastiščih hranilnih rastlin, nekaj metuljev pa smo ujeli tudi izven rastišč 
turške detelje, maksimalna izmerjena razdalja med lokacijo markiranega metulja in rastišča 
hranilne rastline je znašala 65 metrov. Visok odstotek metuljev, ki smo jih ujeli na območju 
rastišč hranilnih rastlin, lahko povežemo z dejstvom, da je turška detelja tudi glavni vir 
nektarja odraslih osebkov deteljinega modrina. Kljub z gozdom ločenim ploskvam s 
prisotnimi hranilnimi rastlinami, so metulji med njimi prosto prehajali. Razlog za prosto 
prehajanje metuljev med ploskvami je verjetno ta, da osebkom migracije ne otežuje nobena 
umetna pregrada, naravni teren pa tudi zaradi nerazgibanega reliefa omogoča dokaj enostavno 
preletavanje. Metulji so med posameznimi migracijami preleteli travniške površine, nekateri 
osebki so med migracijo tudi po večkrat preleteli makadamske poti. Številne migracije so 
torej posledica razdrobljenosti rastišč turške detelje na območju ter nezahtevnega terena med 
njimi. 

Izrisane lokacije rastišč turške detelje so v prihodnje lahko v pomoč pri spremljanju stanja 
ustreznega habitata deteljinega modrina na savskih prodih in s tem podpora pri varovanju 
vrste. Razdelitev rastišč na gosta in redka pa služi tudi za podroben pregled nad spremembami 
rastišč pri bodočih raziskavah na tem območju. 
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5.3 SKLEP 3 

Domači okoliš osebkov, ki jih smo jih ujeli večkrat zaporedoma, je obsegal večji del območja, 
zajetega v raziskavo. Največja izračunana površina območja letenja posameznega osebka je 
znašala 182.467 m2, kar obsega velik del raziskovanega območja. Povprečen domač okoliš 
deteljinega modrina na Jarških prodih pa znaša 34.180 m2. Domač okoliš večine osebkov 
zajema travniške površine in makadamske poti. Razmeroma velik domač okoliš osebkov je 
najverjetneje posledica naravnega terena na raziskovanem območju, nerazgibanega reliefa, ki 
nima veliko naravnih pregrad. Na velikost okoliša vpliva tudi več ločenih rastišč hranilnih 
rastlin, tako da metulji niso neposredno vezani le na majhen del območja. Da se metulji niso 
gibali le na enem območju, je lahko tudi posledica tega, da je deteljin modrin fakultativni 
(=izbirni) mirmekofil, tako da ni omejen le na območje okoli mravljišča. 

 

5.4 SKLEP 4 

Preiskovano območje na savskih prodih je po naši oceni v razmeroma dobrem stanju. Oceno 
stanja nekoliko »kvarijo« divja odlagališča odpadkov, ki so verjetno posledica dejstva, da je 
območje na dokaj samotnem obrobju Ljubljane. Opazili smo tudi nekaj primerov zaraščanja s 
tujerodno suholetnico, ki onemogoča rast hranilni rastlini turški detelji. K dobremu stanju 
habitata deteljinega modrina na savskih prodih so najverjetneje pripomogli tudi številni ukrepi 
za varstvo vrste, ki so bili izvajani v sklopu projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih 
prodov, ki ga izvajajo že od leta 2013. Projekt je lahko vzorčni model za varstvo ogrožene 
vrste tudi na drugih območjih v osrednji Sloveniji, pomembno pa je, da se delo v sklopu 
projekta nadaljuje in nadgrajuje. Za pridobitev informacij o stanju habitata so nujni redni 
popisi metuljev s transektnim monitoringom. Nadaljnje naravovarstvene smernice na območju 
savskih prodov priporočajo tudi poglobitev odnosov s kmetijsko svetovalno službo ter samimi 
kmeti, ki upravljajo območja, kjer se pojavljata deteljin modrin in turška detelja. Pomembno 
je redno odstranjevanje zlate rozge in spremljanje učinkovitosti metod odstranjevanja 
tujerodnih invazivnih vrst.   

Za ohranjanje habitata deteljinega modrina je ključnega pomena tudi ozaveščanje otrok in 
odraslih o pomembni vlogi metuljev v naravi. Nadaljevati je potrebno s pedagoškimi 
delavnicami ter razmisliti tudi o tem, da bi savske prode lahko vključili v ponudbo Ljubljane 
kot točko za naravoslovni turizem.  
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6 ZAKLJUČEK 
 

V tej raziskavi smo ugotovili, da je na Jarških prodih prisotna pomembna in stabilna 
populacija deteljinega modrina. Ugotovljena je bila visoka gostota pojavljanja te ogrožene 
vrste, ki se v Sloveniji, z izjemo Kraškega roba, pojavlja v nizkih gostotah.  

Stabilna populacija deteljinega modrina na tem območju je najverjetneje posledica številnih 
naravovarstvenih ukrepov v sklopu projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov, ki 
na območju poteka že od leta 2013. Stanje habitata na območju je razmeroma dobro, vendar 
smo pri pregledu terena opazili divja odlagališča odpadkov ter zaraščanje s tujerodnimi 
invazivnimi vrstami. Pomembno je torej, da se na območju nadaljujejo ukrepi za izboljšanje 
stanja življenjskega prostora deteljinega modrina, kot je odstranjevanje tujerodne suholetnice 
(Erigeron annuus). Nadaljevati je potrebno tudi s popisi metulja s transektnim monitoringom, 
da spremljamo pojav in številčnost ogrožene vrste. Pojav divjih odlagališč odpadkov na 
območju savskih prodov bi lahko preprečili z večjim nadzorom nad območjem ter višjimi 
kaznimi za prekrškarje. Smiselno bi bilo organizirati tudi redne čistilne akcije. Še naprej je 
pomembno, da kmetje, ki upravljajo s površinami na območju savskih prodov, upoštevajo 
priporočila za ohranjanje travnikov na tem območju. 

Največ za življenjski prostor ter ohranjanje deteljinega modrina lahko naredimo ljudje sami z 
odgovornim odnosom do okolja, ki ga lahko spodbujamo z osveščanjem ljudi o pomembni 
vlogi metuljev v ekosistemu. Večina ljudi se ne zaveda, da so savski prodi naravovarstveno 
izredno pomembno območje, ki nudi domovanje številnim ogroženim rastlinskim in živalskim 
vrstam. Pomembno je torej naravovarstvene smernice oblikovati tako, da pestrost in 
ogroženost metuljev savskih prodov približamo širši javnosti. Ena od možnosti za izpolnitev 
tega cilja bi bila uvedba naravoslovnega turizma na savskih prodih. Če bi uspeli zapostavljeno 
območje na obrobju mesta ljudem predstaviti kot privlačen kotiček za oddih v naravi, bi 
Ljubljana pridobila turistično dodano vrednost z vidika naravoslovnega turizma. Skrbno 
načrtovane aktivnosti, povezane z metulji, bi lahko predstavljale prednost tako za ohranjanje 
ogroženih vrst kot tudi za lokalno skupnost. Območje bi tako prevzelo pomembno 
izobraževalno funkcijo, lahko bi postalo center kvalitetnega prikaza pestrosti narave in 
promocije naravovarstva, seveda ob upoštevanju naravi prijaznega kodeksa vedenja, ki stremi 
k trajnosti. Ponudba bi lahko obsegala opazovanje metuljev in drugih zanimivih živali in 
rastlin v naravnem okolju, fotografiranje, tudi vodene oglede ob spremstvu entomologov in 
različne aktivnosti v naravi. Savski prodi, ki so že del mreže Natura 2000 območij, bi tako kot 
pomembno naravovarstveno območje približali tudi lokalnemu prebivalstvu. Območje bi 
lahko postala pomembna točka za aktivni oddih in sprostitev ter kakovostno doživljanje 
narave ob reki Savi.   

Metulji so zaradi svoje posebnosti in barvitosti zelo privlačne žuželke, zato hitro pritegnejo 
pozornost v vrtcih med najmlajšimi, kot tudi v šoli med učenci nižjih in višjih razredov. To 
prednost bi lahko učinkovito izkoristili, saj se območje nahaja v bližini mnogih vrtcev in šol 
in bi tako lahko predstavljalo odlično lokacijo za izobraževalno in raziskovalno dejavnost tudi 
v okviru naravoslovnih dni. Učni načrti za naravoslovje in biologijo vsebujejo operativne 
cilje, povezane z ohranjanjem biotske pestrosti z ustreznim odnosom do narave in trajnostnim 
razvojem, še posebej na zavarovanih območjih, kar savski prodi v okviru mreže Natura 2000 
tudi so. Kot pomembno območje izredne biotske pestrosti bi lahko prevzeli izjemno 
izobraževalno funkcijo. V okviru naravoslovnih dni bi učitelji za učence lahko pripravili 
številne aktivnosti, potekalo bi raziskovanje pestre favne dnevnih metuljev, območje savskih 
prodov pa bi tako predstavili kot primer habitata, ki ga je nujno ohranjati za vzdrževanje 
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biotske raznovrstnosti, ki je temelj za delovanje ekosistemov. Učenci bi pridobljeno znanje v 
nižjih razredih lahko predstavili na razglednicah, v višjih razredih pa bi na temo savskih 
prodov lahko predstavili svoje zamisli za ozaveščanje ljudi o pomembnosti tega območja kot 
življenjskega prostora številnih ogroženih vrst, zlasti dnevnih metuljev. Najboljše izdelke bi 
lahko objavili v primerni reviji ali časopisu ter tako dosegli tudi osveščanje širše javnosti. 
Tako bi pripomogli k tvorjenju odgovornega ekološkega odnosa do narave tako mladih kot 
tudi odraslih, neposredno pa bi prispevali tudi k ohranjanju habitata in s tem tudi deteljinega 
modrina. 

Deteljin modrin je dober primer krovne vrste, ki za obstoj minimalne viabilne populacije 
potrebuje obsežna območja v ekstenzivni rabi. Njegov obstoj je tako izrednega pomena za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar pa lahko dosežemo zgolj z ohranitvijo njegovega 
naravnega habitata. S primerno oblikovanimi naravovarstvenimi smernicami in odgovornim 
odnosom do okolja lahko veliko prispevamo k ohranitvi tako deteljinega modrina kot tudi 
drugih organizmov, vezanih na njegov življenjski prostor. 
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7 ZAHVALA 
 

Posebna zahvala gre najprej mojemu mentorju izr. prof. dr. Rudiju Verovniku, ki mi je nudil 
vse napotke in podporo. S svojo dostopnostjo in strokovno pomočjo je bistveno pripomogel k 
izdelavi magistrskega dela. 

Zahvaljujem se svojim prijateljem, nekaterim za družbo na terenu, drugim za ogromno 
podporo in spodbudne besede, brez katerih bi bilo pisanje naloge veliko težje. Zahvaljujem se 
tudi sošolkam in sošolcem, še posebej Tjaši in Špeli za super družbo ter vso pomoč med 
študijem. 

Zahvaljujem se svoji družini za vse spodbudne besede in za podporo, ki so mi jo nudili pri 
študiju in izdelavi magistrskega dela. 

Nazadnje pa se zahvaljujem vsem, ki ste mi na kakršenkoli način pomagali, me spodbujali in 
nudili podporo pri študiju in pri izdelavi magistrskega dela. 
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PRILOGA 1: 
 

Tabela 6. Podatki o markiranih osebkih na območju savskih prodov v Ljubljani. 

Zap. 
št. 

osebka 

Spol Datum 1. 
ulova in GPS 

koordinate 

Datumi ponovnih ulovov in GPS koordinate 

1 M 17.5. 46.0856 
14.5550 

18.5. 46.0855 
14.5557 

  

2 M 17.5. 46.0858 
14.5557 

18.5. 46.0855 
14.5558 

25.5. 46.0856 
14.5554 

 

3 M 17.5. 46.0856 
14.5558 

   

4 M 17.5. 46.0857 
14.5558 

   

5 M 17.5. 46.0869 
14.5550 

   

6 M 17.5. 46.0857 
14.5535 

22.5. 46.0856 
14.5536 

23.5. 46.0857 
14.5535 

25.5. 46.0868 
14.5547 

7 M 17.5. 46.0856 
14.5551 

18.5. 46.0855 
14.5560 

23.5. 46.0866 
14.5557 

25.5. 46.0855 
14.5555 

8 M 17.5. 46.0853 
14.5565 

18.5. 46.0856 
14.5561 

26.5. 46.0855 
14.5554 

27.5. 46.0856 
14.5554 

9 M 17.5. 46.0858 
14.5554 

   

10 M 17.5. 46.0856 
14.5562 

22.5. 46.0857 
14.5555 

  

11 M 18.5. 46.0871 
14.5539 

   

12 M 18.5. 46.0871 
14.5541 

19.5. 46.0871 
14.5538 

  

13 Z 18.5. 46.0869 
14.5544 

19.5. 46.0871 
14.5539 

  

14 M 18.5. 46.0868 
14.5545 

   

15 M 18.5. 46.0868 
14.5546 

   

16 M 18.5. 46.0868 
14.5545 

   

17 Z 18.5. 46.0869 
14.5542 

   

18 M 18.5. 46.0846 
14.5541 

19.5. 46.0857 
14.5533 

21.5. 46.0847 
14.5542 

 

19 Z 18.5. 46.0856 
14.5541 

   

20 M 18.5. 46.0858 
14.5540 

26.5. 46.0865 
14.5537 

  

21 M 18.5. 46.0857 
14.5536 
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22 Z 18.5. 46.0856 
14.5551 

22.5. 46.0862 
14.5560 

23.5. 46.0856 
14.5556 

 

23 M 18.5. 46.0856 
14.5552 

   

24 M 18.5. 46.0856 
14.5557 

1.6. 46.0857 
14.5553 

  

25 M 18.5. 46.0856 
14.5559 

22.5. 46.0856 
14.5551 

  

26 M 18.5. 46.0855 
14.5556 

   

27 M 18.5. 46.0855 
14.5557 

   

28 Z 18.5. 46.0854 
14.5561 

   

29 M 18.5. 46.0856 
14.5557 

   

30 Z 18.5. 46.0855 
14.5557 

   

31 M 18.5. 46.0856 
14.5557 

19.5. 46.0855 
14.5555 

  

32 M 18.5. 46.0856 
14.5556 

   

33 M 18.5. 46.0868 
14.5557 

   

34 Z 19.5. 46.0857 
14.5533 

   

35 M 19.5. 46.0854 
14.5535 

   

36 M 19.5. 46.0858 
14.5538 

   

37 M 19.5. 46.0853 
14.5557 

22.5. 46.0855 
14.5556 

  

38 M 19.5. 46.0858 
14.5556 

22.5. 46.0854 
14.5555 

23.5. 46.0855 
14.5554 

28.5. 46.0858 
14.5552 

39 Z 19.5. 46.0856 
14.5554 

25.5. 46.0857 
14.5536 

29.5. 46.0863 
14.5563 

31.5. 46.0876 
14.5540 

40 M 19.5. 46.0855 
14.5553 

   

41 M 19.5. 46.0855 
14.5554 

   

42 M 19.5. 46.0857 
14.5557 

   

43 M 19.5. 46.0855 
14.5559 

28.5. 46.0856 
14.5553 

  

44 M 19.5. 46.0852 
14.5564 

   

45 Z 19.5. 46.0856 
14.5561 

   

46 M 19.5. 46.0855 25.5. 46.0855   
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14.5556 14.5557 
47 M 19.5. 46.0856 

14.5554 
   

48 Z 21.5. 46.0867 
14.5551 

22.5. 46.0856 
14.5551 

  

49 M 21.5. 46.0858 
14.5538 

23.5. 46.0864 
14.5536 

25.5. 46.0865 
14.5536 

30.5. 46.0866 
14.5538 

50 M 21.5. 46.0856 
14.5557 

   

51 M 21.5. 46.0857 
14.5555 

   

52 Z 22.5 46.0863 
14.5537 

   

53 M 22.5. 46.0857 
14.5533 

   

54 Z 22.5. 46.0857 
14.5533 

25.5. 46.0857 
14.5557 

  

55 M 22.5. 46.0857 
14.5536 

23.5. 46.0857 
14.5535 

  

56 M 22.5. 46.0856 
14.5551 

25.5. 46.0856 
14.5539 

  

57 Z 22.5. 46.0857 
14.5551 

26.5. 46.0855 
14.5555 

  

58 Z 22.5. 46.0855 
14.5552 

   

59 M 22.5. 46.0857 
14.5559 

   

60 Z 22.5. 46.0855 
14.5553 

   

61 M 22.5. 46.0855 
14.5560 

   

62 M 22.5. 46.0853 
14.5565 

   

63 Z 22.5. 46.0853 
14.5566 

   

64 M 22.5. 46.0855 
14.5555 

   

65 Z 22.5. 46.0855 
14.5554 

   

66 M 22.5. 46.0854 
14.5559 

23.5. 46.0854 
14.5558 

  

67 M 22.5. 46.0853 
14.5562 

23.5. 46.0854 
14.5559 

25.5. 46.0854 
14.5564 

26.5. 46.0853 
14.5564 

68 M 22.5. 46.0857 
14.5561 

23.5. 46.0870 
14.5539 

26.5. 46.0866 
14.5559 

 

69 Z 22.5. 46.0866 
14.5558 

   

70 M 22.5. 46.0877 
14.5541 
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71 M 23.5. 46.0856 
14.5539 

   

72 Z 23.5. 46.0857 
14.5537 

25.5. 46.0857 
14.5535 

28.5. 46.0855 
14.5536 

29.5. 46.0846 
14.5542 

73 M 23.5. 46.0856 
14.5532 

25.5. 46.0857 
14.5533 

26.5. 46.0858 
14.5537 

 

74 Z 23.5. 46.0854 
14.5560 

   

75 Z 23.5. 46.0854 
14.5560 

27.5. 46.0854 
14.5558 

  

76 Z 23.5. 46.0855 
14.5564 

   

77 Z 23.5. 46.0853 
14.5565 

26.5. 46.0855 
14.5555 

1.6. 46.0859 
14.5556 

 

78 Z 23.5. 46.0853 
14.5565 

   

79 Z 23.5. 46.0854 
14.5565 

   

80 Z 23.5. 46.0855 
14.5556 

   

81 M 23.5. 46.0855 
14.5556 

   

82 Z 23.5. 46.0855 
14.5556 

   

83 Z 25.5. 46.0854 
14.5534 

   

84 Z 25.5. 46.0855 
14.5554 

   

85 Z 25.5. 46.0856 
14.5555 

26.5. 46.0855 
14.5555 

27.5. 46.0855 
14.5552 

 

86 M 25.5. 46.0854 
14.5560 

   

87 Z 25.5. 46.0854 
14.5564 

26.5. 46.0854 
14.5562 

  

88 M 25.5. 46.0861 
14.5557 

26.5. 46.0861 
14.5559 

29.5. 46.0861 
14.5559 

 

89 M 26.5. 46.0865 
14.5536 

   

90 Z 26.5. 46.0850 
14.5541 

   

91 Z 26.5. 46.0855 
14.5556 

   

92 M 26.5. 46.0856 
14.5556 

28.5. 46.0855 
14.5553 

29.5. 46.0855 
14.5558 

 

93 Z 26.5. 46.0856 
14.5556 

   

94 M 26.5. 46.0855 
14.5554 

28.5. 46.0866 
14.5561 

  

95 M 26.5. 46.0867    
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14.5560 
96 Z 26.5. 46.0865 

14.5560 
   

97 Z 26.5. 46.0873 
14.5543 

   

98 Z 27.5. 46.0848 
14.5540 

   

99 M 27.5. 46.0855 
14.5556 

31.5. 46.0858 
14.5547 

  

100 Z 27.5. 46.0856 
14.5563 

   

101 Z 28.5. 46.0846 
14.5543 

   

102 Z 28.5. 46.0846 
14.5542 

   

103 Z 28.5. 46.0848 
14.5541 

   

104 Z 28.5. 46.0858 
14.5551 

   

105 Z 28.5. 46.0857 
14.5558 

   

106 Z 28.5. 46.0860 
14.5557 

   

107 M 28.5. 46.0861 
14.5558 

30.5. 46.0853 
14.5564 

31.5. 46.0865 
14.5565 

 

108 M 28.5. 46.0860 
14.5558 

   

109 Z 28.5. 46.0861 
14.5559 

   

110 Z 29.5. 46.0868 
14.5542 

1.6. 46.0870 
14.5541 

  

111 M 29.5. 46.0868 
14.5542 

   

112 M 29.5. 46.0867 
14.5543 

1.6. 46.0857 
14.5537 

  

113 M 29.5. 46.0864 
14.5535 

   

114 Z 29.5. 46.0863 
14.5535 

30.5. 46.0862 
14.5560 

  

115 Z 29.5. 46.0857 
14.5534 

31.5. 46.0863 
14.5535 

1.6. 46.0857 
14.5536 

 

116 Z 29.5. 46.0848 
14.5541 

   

117 Z 29.5. 46.0851 
14.5535 

   

118 Z 30.5. 46.0868 
14.5543 

   

119 M 30.5. 46.0868 
14.5544 
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120 Z 30.5. 46.0864 
14.5536 

   

121 Z 30.5. 46.0862 
14.5536 

   

122 Z 30.5. 46.0846 
14.5543 

   

123 Z 30.5. 46.0854 
14.5534 

   

124 Z 30.5. 46.0855 
14.5557 

   

125 Z 30.5. 46.0854 
14.5559 

   

126 Z 30.5. 46.0863 
14.5561 

31.5. 46.0857 
14.5537 

1.6. 46.0869 
14.5544 

 

127 Z 30.5. 46.0865 
14.5562 

1.6. 46.0857 
14.5533 

  

128 M 30.5. 46.0873 
14.5543 

5.6. 46.0867 
14.5548 

  

129 Z 31.5. 46.0871 
14.5539 

1.6. 46.0868 
14.5543 

  

130 Z 31.5. 46.0863 
14.5536 

   

131 Z 31.5. 46.0864 
14.5564 

   

132 M 1.6. 46.0870 
14.5539 

   

133 Z 1.6. 46.0867 
14.5543 

   

134 Z 1.6. 46.0864 
14.5537 

   

135 Z 1.6. 46.0846 
14.5542 

   

136 Z 1.6. 46.0846 
14.5541 

   

137 M 1.6. 46.0857 
14.5534 

   

138 M 1.6. 46.0852 
14.5567 

   

139 Z 3.6. 46.0867 
14.5549 

5.6. 46.0868 
14.5547 

  

140 Z 3.6. 46.0868 
14.5543 

   

141 M 3.6. 46.0870 
14.5538 

   

142 M 3.6. 46.0857 
14.5544 

   

143 Z 3.6. 46.0867 
14.5548 

8.6. 46.0854 
14.5554 

  

144 M 3.6. 46.0866    
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14.5537 
145 Z 5.6. 46.0865 

14.5537 
   

146 Z 5.6. 46.0861 
14.5583 

   

147 Z 5.6. 46.0868 
14.5541 

   

148 Z 8.6 46.0863 
14.5536 

   

149 Z 8.6. 46.0861 
14.5582 

   

150 Z 8.6. 46.0868 
14.5550 

   

151 Z 8.6. 46.0878 
14.5539 

   

152 Z 8.6. 46.0863 
14.5537 
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