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POVZETEK 

Znotraj posebnega varstvenega (Natura 2000) območja SI3000221 Goričko smo v 
okviru projekta Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij raziskovali razširjenost 
kvalifikacijskih vrst metuljev: bakrenega senožetnika, močvirskega cekinčka, strašničinega 
in temnega mravljiščarja, gozdnega in travniškega postavneža ter črtastega medvedka. 
Dodatno smo raziskovali še razširjenost hromega volnoritca, za katerega je bilo Goričko s 
strokovnimi podlagami za oblikovanje posebnih vrastvenih območij tudi predlagano kot 
območje Natura 2000. Bakrenega senožetnika, gozdnega postavneža in hromega 
volnoritca v obodbju med avgustom 2005 in oktobrom 2006 na pregledovanih delih 
območja nismo ugotovili, medtem ko so bile vrste strašničin in temni mravljiščar ter 
močvirski cekinček na območju relativno pogoste. Za te tri vrste predstavlja Goričko 
najpomembnejše območje razširjenosti pri nas, ker pa se hkrati navezuje na sosednji 
Avstrijo in Madžarsko predstavlja tudi pomemben center njihove ohranitve v tem delu 
Evrope. Črtasti medvedek je na območju redek, saj smo ga kljub zelo intenzivnemu 
iskanju našli le na nekaj najdiščih, travniškega postavneža pa celo samo na enem. 
Medtem ko je navidezno primernih habitatov za travniškega postavneža na Goričkem 
veliko, je habitatov za črtastega medvedka malo.  

 
Na podlagi podatkov o razširjenosti obravnavanih vrst, oceni o razširjenosti,  velikosti in 

kvaliteti njihovih habitatov ter trenutni rabi prostora smo pripravili conacijo celotnega 
posebnega varstvenega (Natura 2000) območja SI3000221 Goričko. Tako predlagamo za 
travniškega in gozdnega postavneža ter črtastega medvedka oblikovanje manjšega 
notranjega območja (cone) v širši okolici Bukovniškega jezera. Za močvirskega cekinčka 
ter strašničinega in temnega mravljiščarja predlagamo da se celoten pSCI Goričko oz. KP 
Goričko obravnava kot notrana cona. Za bakrenega senožetnika in hromega volnoritca pa 
predlagamo da pSCI Goričko naj ne bi bilo opredeljeno kot posebno varstveno območje. 
Upoštevaje ekološke potrebe obravnavanih vrst in oceno njihovega ohranitvenega stanja 
smo pripravili tudi predlog varstvenih usmeritev. 
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1 UVOD 

 
 
Območje Goričkega je bilo opredeljeno za posebno varstveno (Natura 2000) območje za 

sedem vrst metuljev – bakrenega senožetnika (Colias myrmidone), močvirskega cekinčka 
(Lycaena dispar), strašničinega (Maculinea teleius) in temnega mravljiščarja (M. 
nausithous), gozdnega (Hypodryas maturna) in travniškega postavneža (Eurodryas 
aurinia) ter črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) kot prednostno vrsto 
(Uradni list RS, štev. 110/04). V nalogi Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja 
Natura 2000 za metulje (ČELIK S SOD., 2004) je Goričko predlagano kot posebno varstveno 
območje še za hromega volnoritca (Eriogaster catax). 

 
Medtem ko je bil bakreni senožetnik nazadnje na Goričkem opažen pred tridesetimi leti 

in je v Sloveniji verjetno že izumrl, je do te raziskave obstajalo o recentni razširjenosti 
polovice ostalih vrst le nekaj več podatkov (ČELIK S SOD., 2004). Tako sta bili na primer za 
hromega volnoritca znani dve, za gozdnega tri in za travniškega postavneža štiri najdišča, 
za črtastega medvedka pa enajst. Še največ najdišč je bilo znanih za močvirskega 
cekinčka in oba mravljiščarja, ki naj bi bili prisotni po skoraj celotnem območju. 

 
 
 
 

2 KVALIFIKACIJSKE VRSTE METULJEV – BIOLOGIJA, 
EKOLOGIJA IN RAZŠIRJENOST 

 

2.2.1 Bakreni senožetnik (Colias myrmidone) 

 
Je vrsta, ki živi v gričevnatih območjih in leta v dveh do treh generacijah letno po 

travnikih in ob grmiščih, kjer uspeva hranilna rastlina njenih gosenic. Odrasli osebki prve 
generacije se med koncem maja in v juniju prehranjujejo z nektarjem iz cvetov travniške 
kadulje (Salvia pratensis), nageljčkov (Dianthus spp.) in grabljišč (Knautia spp.), druge v 
juliju in avgustu na cvetovih dobre misli (Origanum spp.), glavincev (Centaurea spp.), 
grabljišč (Knautia spp.) in grintavcev (Scabiosa spp.), enako tudi tretje generacije v 
septembru. Vrsta je zelo podobna sorodni in splošno razširjeni vrsti Colias croceus, od 
katere se loči po bolj sijoči in intenzivni barvi zgornje strani kril ter po ožjem in povsem 
črnem robu na zgornji strani samčevih kril. Črna pika v sredini kril je pri obeh spolih 
ovalna in običajno manjša kot pri že imenovani pogosti vrsti. Samice odlagajo jajčeca na 
mlade poganjke hranilnih rastlin iz rodu relik (Chamaecytisus spp.), s katerimi se 
prehrnajujejo gosenice.  Vrsta je razširjena lokalno od južne Nemčije, preko Avstrije, 
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Češke, Slovaške in Madžarske do Romunije, Ukrajine, Urala in Kazahstana. Razen na 
Primorskem, na Krasu in v Alpah je bila pri nas ugotovljena po skoraj celotni državi, 
vendar recentnih podatkov o njeni prisotnosti od leta 1993, ko je bila nazadnje opažena, 
ni. Z Goričkega je znana ena sama najdba iz okolice Mačkovcev iz leta 1976 (ČELIK S SOD., 
2004) (slika 1).  

 

 
Slika 1: Najdišča bakrenega senožetnika v Sloveniji pred raziskavo 
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2.2.2 Močvirski cekinček (Lycaena dispar) 

 
Je značilna vrsta mokrotnih in močvirnih travnikov, trstičij in steblikovij, kjer uspevajo 

hranilne rastline gosenic – kislice (Rumex spp.) (Ebert & Rennwald, 1993). Krila samcev 
so na zgornj strani ognjeno rdeče do oranžne barve s ozkim črnim robom in diskasto 
podolgovato črno pego sredi prednjega para kril. Pri obeh spolih je spodnja stran 
prednjega para kril oranžne barve z nekaj belo obrobljenih črnih peg, medtem ko je 
spodnja stran zadnjega para kril modrosive barve. Samice se od samcev ločijo po črnih 
okroglih pegah na zgornji strani prednjega para kril. Metulji se pojavljajo v dveh 
generacijah letno – konec maja in junija v prvi ter konec julija, avgusta in v začetku 
septembra v drugi. Odrasle živali se prehranjujejo z medičino cvetov različnih vrst, od 
špajke (Valeriana spp.), navadne krvenke (Lythrum salicaria), dolgolistne mete (Mentha 
longifolia) do grintov (Senecio spp.) (EBERT & RENNWALD, 1993). 

Areal močvirskega cekinčka je nesklenjen od Francije preko srednje in južne Evrope ter 
Azije do Amurja, pri nas pa je razširjen v nižinskih predelih od Primorja na zahodu do 
Goričkega na vzhodu (ČELIK S SOD., 2004) (slika 3). 

 

 
Slika 2: Samec močvirskega cekinčka 
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Slika 3: Najdišča močvirskega cekinčka v Sloveniji pred raziskavo 

 
 
 
 

2.2.3 Strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) 

 
Strašničin mravljiščar velja za eno izmed najbolj specializiranih vrst evropskih metuljev. 

Samica izleže po eno jajčece v cvetno glavico zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis) 
kot edine hranilne rastline v obdobju, ko so cvetne glavice še zelenkasto do nežno 
karminasto obarvane. Po približno tednu do desetih dneh se iz jajčeca izleže gosenica, ki 
se zavrta v cvet in se tam prehranjuje z razvijajočimi se semeni. Razvoj gosenic v cvetnih 
glavicah poteka približno 3 do 4 tedne, nakar gosenice padejo na tla. Tam čakajo, da jih 
bodo našle mravlje delavke glavne gostiteljske vrste Myrmica scabrinodis. Ko na gosenico 
naleti mravlja delavka primerne vrste, se prične med pol ure do uro in pol trajajoč »ritual 
posvojitve«. Po prepoznavi mravlja s čeljustmi prime gosenico in jo odnese v mravljišče. 
Gosenica se začne prehranjevati z zarodom mravelj gostiteljskega mravljišča in 
pomembno vpliva na vitalnost mravlje družine. Hladno letno obdobje (od srede jeseni do 
pomladi) gosenica v mravljišču hibernira, drugače pa v njem preživi skupaj približno 10 
mesecev. V juniju se gosenice v mravljiščih zabubijo, v juliju ali avgustu pa se prelevijo v 
odrasle metulje, ki mravljišča s še ne povsem razprostrtimi krili hitro zapustijo.  

 
Razpon kril meri med 33 in 37 mm. Občasno lahko opazimo tudi izrazito manjše 

osebke, za katere domnevamo, da so se razvili iz gosenic, ki so bile prisiljene del razvoja 
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stradati zaradi majhnosti gostiteljskega mravljišča. Zgornja stran kril samcev je 
sinjemodre barve, s približno do 2 mm širokim temnim robom in z vidnimi žilami. Črne 
pege na osrednjem delu kril so okrogle do ovalne oblike, zunanji rob kril pa zaključuje 
izrazit bel pas približno 1 mm dolgih resic. Spodnja stran kril je sivorjave barve z jasno 
izraženimi črnimi in belo obrobljenimi okroglimi pegami, v medžilnih prostorih tik ob 
robovih kril pa so še manjše pege. Medtem ko je spodnja stran kril enako velikih samic 
zelo podobna samčevim, je zgornja stran kril malo temnejše modre barve s širšim temnim 
robom in s še bolj poudarjenimi temnimi žilami. 

 
Vrsta je v Evropi lokalno razširjena od Francije preko severne Italije, osrednje Evrope, 

Rusije, Mongolije, severne Kitajske in Koreje do Japonske. V Evropi sega areal na severu 
do Latvije, najjužnejša evropska nahajališča pa so pri nas. V Sloveniji najdemo 
strašničinega mravljiščarja od Ajševice in Vipavske doline na zahodu ter Ilirskobistriške 
kotline na jugu, preko Ljubljanskega barja v osrednjem delu države, Spodnje Savinjske 
doline, Celjske kotline in Dravinjske doline do Slovenskih goric in Goričkega. Na Koroškem 
je strašničin mravljiščar verjetno že izumrl (ČELIK S SOD., 2004) (slika 5). 

 

 
Slika 4: Samec strašničinega mravljiščarja 
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Slika 5: Najdišča strašničinega mravljiščarja v Sloveniji pred raziskavo 

 
 
 
 

2.2.4 Temni mravljiščar (Maculinea nausithous) 

 
Tako kot vsi mravljiščarji je tudi temni mravljiščar poletna vrsta metulja, saj letajo 

odrasli osebki od začetka julija do konca avgusta. Ponekod lahko opazimo letati skupaj 
strašničinega in temnega mravljiščarja, kajti živita v enakih travniških združbah, le da je 
slednji pogostejši na redkeje košenih travnikih ali pa ob robovih z gostejšo vegetacijo. 
Tudi samica te vrste izleže po 1-3 jajčeca v cvetno glavico zdravilne strašnice 
(Sanguisorba officinalis) kot edine hranilne rastline, toda le na tiste z že povsem odprtimi 
cvetovi karminasto rdeče barve. Razvoj gosenic v cvetovih poteka podobno kot pri 
strašničinem mravljiščarju, je pa za skoraj teden krajši. Po padcu gosenice na tla le-ta 
čaka mravlje delavke vrste Myrmica rubra, posvojitveni ritual pa traja največ do pol ure. 
Med posvojitvijo mravlje “otipavajo” gosenice, ki sočasno izločajo sladkasti izloček iz 
hrbtne žleze. Tudi gosenice temnega mravljiščarja se prehranjujejo z zarodom mravelj 
gostiteljskega mravljišča. Prezimijo v mravljišču, nakar prične hitra rast in zabubljenje v 
mesecu juniju. Odrasli metulji zapustijo varno zavetje mravljišča v mesecu juliju ali 
avgustu, zapozneli pa še celo septembra. 
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Temni mravljiščar je običajno 1-2 mm manjši od strašničinega. Zgornja stran kril 
samcev je temno modre barve, s približno 2-3 mm širokim temnim robom. Temne pege 
ovalne do kapljičaste oblike na prednjem paru in okrogle pege na zadnjem paru kril so 
običajno dobro izražene, medtem ko krilne žile ne izstopajo. Spodnja stran kril je kavno 
rjave barve, osrednje črne okrogle pege z belim kolobarjem so dobro izstopajoče, robnih 
in medžilnih pegic pa ni. Samice so na spodnji strani kril enake barve in vzorca, na zgornji 
strani pa je moder le koren kril ali pa so krila v celoti zamolklo rjave barve. Pri samicah so 
temne pege na gornji strani kril komaj vidne.  

 
Vrsta je v Evropi izolirano razširjena v severni Španiji, nato pa zelo lokalno od vzhodne 

Francije preko severne Švice, osrednje in južne Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, 
Madžarske, Poljske, Romunije, Bolgarije, Kavkaza, osrednjega in južnega Urala do Altaja. 
Pri nas so najzahodnejša najdišča temnega mravljiščarja v Spodnji Savinjski dolini in 
Celjski kotlini, medtem ko je težišče njegove razširjenosti bolj vzhodno, s centroma v 
Slovenskih goricah in na Goričkem. Tudi ta vrsta mravljiščarja je na Koroškem verjetno 
izumrla (ČELIK S SOD., 2004) (slika 7). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 6: Samec temnega mravljiščarja na cvetni glavici zdravilne strašnice 
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Slika 7: Najdišča temnega mravljiščarja v Sloveniji pred raziskavo 

 
 
 
 

2.2.5 Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

 
Je vrsta iz družine pisančkov (Nymphalidae), ki lahko živi v dveh tipih habitatov – na 

izrazito močvirnih travnikih in barjih ali pa na polsuhih do suhih travnikih. Na Goričkem 
suholjubni ekotip še ni bil opažen, temveč zgolj vlagoljuben in še to z zgolj štirih najdišč. 
Metulj je majhen do srednje velik z rumenorjavo osnovno barvo kril. Lise v celici in 
osrednjem delu kril so oranžnordeče, medtem ko so na zadnjem paru kril prisotne črne 
pike, ki so na spodnji strani lahko rumenkasto obrobljene. Spodnja stran je svetlejša in z 
manj izrazitim vzorcem. Samice so ponavadi večje, bolj pisane in imajo širša krila od 
samcev (HIGGINS & RILEY, 1971). V Julijskih Alpah se lokalno pojavlja podvrsta E. aurinia 
debilis, ki je temnejša in manjša od osnovne podvrste. Osnovna barva njenih kril je zgoraj 
temno rjava, lise pa so delno reducirane ali zmanjšane.  

 
Običajna podvrsta travniškega postavneža se pojavlja od konca aprila do začetka julija 

v eni generaciji. Hranilna rastlina gosenic v vlažnih habitatih je travniška izjevka (Succisa 
pratensis), na suhih travnikih pa navadni grintavec (Scabiosa columbaria), poredko še 
druge vrste kot so rumeni svišč (Gentiana lutea), kosteničevje (Lonicera spp.) ali naprstec 
(Digitalis spp.) (EBERT & RENNWALD, 1993). Gosenice se sprva prehranjujejo in prezimljajo 
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skupinsko, obdane skupaj s spodnjim delom hranilne rastline s svileno mrežico, kasneje 
pa posamič. Odrasli osebki so vezani na larvalni habitat, kjer se prehranjujejo na zelo 
različnih cvetočih rastlinah. 

 
Travniški postavnež poseljuje obsežen areal od Severne Afrike do Koreje, pa tudi v 

Evropi je splošno razširjena vrsta, z izjemo mediteranskih otokov, polotoškega dela Italije 
in južnega dela Grčije. V Sloveniji jo najdemo od Primorja in Krasa na zahodu, kjer je 
pogostejša na polsuhih do suhih travnikih, preko osrednje Slovenije z obema ekotipoma 
do Goričkega z izključno vlagoljubnim ekotipom (ČELIK S SOD., 2004) (slika 9).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 8: Samica travniškega postavneža 
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Slika 9: Najdišča travniškega postavneža v Sloveniji pred raziskavo 

 
 
 
 

2.2.6 Gozdni postavnež (Hypodryas maturna) 

 
Je srednje velik metulj, ki se od konca maja do začetka julija večinoma zadržuje na 

gozdnih robovih in gozdnih poteh, ki so le del dneva osončene. Tam običajno srkajo vodo 
s tal ali pa medičino s cvetov navadne kaline (Ligustrum vulgare), dobrovita (Viburnum 
lantana) in belocvetočih kobilnic. V Sloveniji najdemo običajno gozdnega postavneža v 
vlažnih dolinah s travniki in mešanimi gozdnimi sestoji s primesjo jesena in topola. 
Osnovna barva kril zgoraj je rdečkasta s kremasto belimi lisami, ki so tudi okoli celice na 
zgornji strani zadnjega para kril. Na zgornji strani prednjega para kril je izrazit osrednji 
rdečkasti pas in take barve je tudi robni pas kril na spodnji strani. Samci z vtisom bolj 
oglate oblike kril so opazno manjši od samic.   

 
Samice izležejo jajčeca v skupkih na spodnjo stran listov nižjih (do 6 m) dreves, kjer se 

gosenice do zime skupinsko hranijo. Hranilni rastlini pred hibernacijo sta veliki jesen 
(Fraxinus excelsior) in trepetlika (Populus tremula). Tudi gosenice te vrste prezimljajo 
skupinsko v skupku s svilenimi nitmi spetih listov hranilne rastline. Poleg vrst, s katerimi 
se gosenice hranijo do hibernacije, se lahko spomladi še z ozkolistnim trpotcem (Plantago 
lanceolata), vrednikovim jetičnikom (Veronica chamaedrys), kosteničevjem (Lonicera spp.) 
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ali travniško izjevko (Succisa pratensis) (EBERT & RENNWALD, 1993). Nekatere gosenice 
prezimijo celo dvakrat. 

 
Gozdni postavnež je nesklenjeno razširjen od zahodne Evrope do Transbajkala in 

Mongolije v centralni Aziji. Tudi pri nas se metulj pojavlja zelo lokalno, sklenjena 
razširjenost je opazna le v predalpskem območju na vznožju Pohorja, Kozjaka, 
Polhograjskega hribovja in na Kočevskem. Na Goričkem je vrsta znana le iz okolice 
Bukovniškega jezera (ČELIK S SOD., 2004) (slika 10). 

 
Slika 10: Najdišča gozdnega postavneža v Sloveniji pred raziskavo 

 
 
 
 

2.2.7 Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

 
Črtasti medvedek je metulj iz družine medvedkov (Arctiidae) z eno generacijo letno. 

Odrasli osebki letajo konec meseca julija in v avgustu po gozdnih jasah, gozdnih robovih, 
močno presvetljenih gozdovih in z zelišči obraslimi gozdnimi potmi in cestami. Tam se 
zadržujejo na cvetovih medonosnih rastlin kot so navadna dobra misel (Origanum vulgare 
L.), gadovec (Echium sp.), osati (Cirsium sp.), mete (Mentha sp.), predvsem pa na konjski 
grivi (Eupatorium cannabinum L.). Metulji so aktivni podnevi in ponoči. V dopoldanskem in 
popoldanskem času se odrasli osebki prehranjujejo z nektarjem, ponoči pa se parijo in 
radi priletijo k virom ultravijolične svetlobe. V iskanju nektarja metulji pogostokrat 
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zapustijo svoj habitat in jih najdemo daleč izven njega. Gosenice črtastega medvedka se 
prehranjujejo z večjim številom rastlinskih vrst, saj je do sedaj v Srednji Evropi 
zabeleženih 16 (EBERT & RENNWALD, 1994), od katerih je večina zelišč. Mlade gosenice se 
npr. hranijo z listi mrtvih kopriv (Lamium sp.) in zdravilne  špajke (Salvia pratensis), po 
prezimitvi pa tudi z listi grmovnih vrst kot so leska (Corylus spp.), robida (Rubus spp.) ali 
kosteničevje (Lonicera spp.). Tako kot v odraslem razvojnem stadiju so tudi v larvalnem 
te živali aktivne podnevi in ponoči, ko tudi njih privlači UV svetloba. 

 
Zgornja stran prednjega para metuljevih kril je črne barve s svetlo rumenim notranjim 

robom. Na prvi in drugi tretjini sprednjega krila potekata poševno navzven dve umazano 
beli prečni progi, tretja pa je vzporedna zunanjemu robu krila in poteka ob njem ter z 
drugo linijo oblikuje obliko črke V. V zunanjem kotu krila so tri različno velike okrogle črne 
lise. Zadnji par kril je cinober rdeče barve z dvema večjima črnima pikama in širšo črno 
progo v apikalnem delu krila. Zadek s stranskimi črnimi pikami je enake barve kot zadnji 
par kril. Oprsje je črne barve s tankima rumenobelima progama ob korenu kril, glava pa 
svetlorumena. Rahlo nazobčane nitaste tipalke so temno rjave barve. Samice se ne 
razlikujejo od samcev, so le za spoznanje večje in imajo debelejši zadek.  

 
Vrsta je razširjena od Iberskega polotoka in južne Anglije preko srednje in vzhodne 

Evrope, Apeninskega in Balkanskega polotoka, Turčije, Egejskega otočja in Bližnjega 
Vzhoda do Kavkaza in južnega Turkmenistana. V Sloveniji je vrsta splošno razširjena v 
primernih habitatih v nadmorskih višinah med manj kot 100 do približno 1000 m od 
Primorja na zahodu do Goričkega na vzhodu (ČELIK S SOD., 2004) (slika 12).  
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Slika 11: Črtasti medvedek na cvetovih konjske grive 

 
Slika 12: Najdišča črtastega medvedka v Sloveniji pred raziskavo 
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2.2.8 Hromi volnoritec (Eriogaster catax) 

 
Ta prelec poseljuje grmišča, gozdne jase in obronke listnatih gozdov na toplih legah, v 

katerih prevladujejo hrast (Quercus spp.), glog (Crataegus spp.) in črni trn (Prunus 
spinosa), ponekod v kulturni krajini pa ga najdemo tudi v mejicah s podobno vrstno 
sestavo. Odrasli osebki se pojavljajo v eni generaciji od septembra do začetka novembra. 
Aktivni postanejo v poznih popoldanskih oziroma zgodnjih večernih urah (16.00-19.00) 
(Pro Natura-Schweizerischer Bund für Naturschutz, 2000). Samica odlaga jajčeca v ozki 
spirali na vejice hranilnih rastlin gosenic: hrast (Quercus spp.), črni trn (Prunus spinosa), 
glog (Crataegus spp.), hruška (Pyrus spp.), breza (Betula spp.), topol (Populus spp.), 
brest (Ulmus spp.), češmin (Berberis spp.) (PRO NATURA- SCHWEIZERISCHER BUND FÜR 
NATURSCHUTZ, 2000). Aprila ali maja se iz prezimelih jajčec izležejo gosenice in si med 
vejicami spletejo svilnato skupinsko gnezdo. V njem podnevi mirujejo, ponoči pa se 
prehranjujejo v neposredni bližini. Po tretji levitvi gnezdo zapustijo in nadaljujejo življenje 
samostojno do zabubljenja v zgodnjem poletju. 

 
Vrsta je razširjena od severnega dela Iberskega polotoka preko zahodne, srednje in 

južne Evrope do Rusije. Na severu sega do severne Nemčije, na jugu preko Italije in 
Balkanskega polotoka do zahodne Azije. V Sloveniji je največ najdišč hromega volnoritca 
znanih iz Primorja in s Krasa, v notranjosti pa je vrsta neprimerno redkejša. Z Goričkega 
sta do sedaj znani le dve najdišči (ČELIK S SOD., 2004) (slika 13). 

 

 
Slika 13: Najdišča hromega volnoritca v Sloveniji pred raziskavo 
 



Rebeušek, F., M. Govedič & V. Grobelnik, 2006 Popis kvalifikacijskih vrst metuljev (Lepidoptera) s predlogom conacije 
Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). 

© Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, september 2006 

20

3. METODE DELA 

 
 
 

3.1 Območje obdelave 

 
Kvalifikacijske vrste metuljev za posebno varstveno (Natura 2000) območje SI3000221 

Goričko smo popisovali na območju Krajinskega parka Goričko, ki se povsem prekriva z 
imenovanim Natura območjem. Območje obravnave prikazuje Slika 14. 

 

 
Slika 14: Območje obdelave – posebno varstveno (Natura 2000) območje SI3000221 Goričko 
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3.2 Popisovanje kvalifikacijskih vrst metuljev na območju 

 
Časovno je popisovanje potekalo v obdobju med avgustom 2005 in septembrom 2006, 

seveda metodološko in časovno prilagojeno posameznim vrstam metuljev. Osnovno 
izhodišče popisovanja je bila predhodna prostorska opredelitev za opazovano vrsto 
primernega habitatnega tipa. Za vrste, za katere je habitat navidezno enostavno 
opredeljiv v prostoru in ga je moč prepoznati tudi na digitalnih ortofoto posnetkih (DOF5) 
smo popisovanje pričeli z izborom potencialno primernih habitatnih tipov. Takšno 
izhodišče smo uporabili za popisovanje gozdnih, obgozdnih ali grmovnih vrst – gozdnega 
postavneža, črtastega medvedka in hromega volnoritca. Prvi izbor primernih habitatnih 
tipov smo najprej preverili na mestu samem in sicer glede prisotnosti hranilnih rastlin 
gosenic kvalifikacijskih vrst.  

 
Pri načrtovanju popisovanja bakrenega senožetnika smo naleteli na težave, kajti po 

različnih ustnih virih podrobnejša opredelitev habitatnega tipa vrste pri nas, razen da 
mora biti prisotna relika, ni bila mogoča. Zaradi navedenega smo iskanje bakrenega 
senožetnika usmerili na tople in suhe gozdne obronke kjer smo pričakovali ali pa slučajno 
naleteli na hranilne rastline gosenic tega metulja. Seveda smo bili nanj pozorni tudi pri 
popisovanju ostalih vrst. 

 
Hromega volnoritca smo poskušali zabeležiti na dva načina: s privabljanjem odraslih 

osebkov s pomočjo svetil, ki sevajo deloma v spektru ultravijoličnih žarkov (Philips TLD 
18W 08) v času njihovega letanja konec septembra in v začetku oktobra ter spomladi v 
času razvoja gosenic. Takrat je namreč vrsto najlaže opaziti, saj mlade gosenice obdobje 
prvih nekaj levitev preživijo v s svilnatimi nitmi stkanih »gnezdih« na hranilnih rastlinah. 
Ker se najpogostejši vrsti hranilnih rastlin gosenic pri nas – glog in črni trn običajno 
pojavljata v skupnem habitatnem tipu, je prostorska opredelitev slednjega najlažja v času 
cvetenju črnega trna (slika 15), kakšen teden kasneje pa tudi registracija gnezda gosenic. 
Tako smo v času cvetenja črnega trna na območju s pomočjo motornega vozila opravili 
ogled in opažene skupine te rastline ali celo daljše mejice vrisali na iztiskane digitalne 
ortofoto posnetke območja (DOF 5). Približno teden kasneje (konec aprila in maja) smo 
grme črnega trna tudi pregledali ali ne bi morebiti na njih opazili značilnih gnezd gosenic. 
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Slika 15: S cvetočim črnim trnom bogata mejica na Goričkem 

 
 
Travniškega postavneža smo iskali v vlažnih in močvirnih habitatnih tipih predvsem 

izven že znanih najdišč v času letanja odraslih osebkov, t.j. meseca maja.  
 
Močvirskega cekinčka smo popisovali po zanj primernih vlažnih in močvirnih habitatnih 

tipih v obeh generacijah – maja in junija v prvi ter konec julija in avgusta v drugi 
generaciji (slika 16). Ker se pojavlja v podobnih habitatnih tipih kot strašničin in temni 
mravljiščar, je bila večina podatkov zbranih ob popisovanju teh dveh vrst. 
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Slika 16: Močvirni travnik v pritočnem delu Bukovniškega jezera – habitat močvirskega cekinčka 

 
Gozdnega postavneža smo iskali v mesecu juniju z načrtnim pregledovanjem 

potencialno primernih habitatnih tipov – jesenovo-topolovih sestojev na širšem območju 
že znanega najdišča na Goričkem. 

 
Zelo smotrno načrtovanje popisovanja vlagoljubnih travniških vrst kot sta strašničin in 

temni mravljiščar nam je omogočilo že opravljeno kartiranje negozdnih habitatnih tipov na 
Goričkem v okviru projekta Bio-invetarizacija krajinskega parka Goričko (KALIGARIČ S SOD., 
2004). Iz digitaliziranega podatkovnega niza habitatnih tipov smo namreč izbrali skupino 
tistih, ki bi lahko vključevali za navedeni vrsti značilne habitate oziroma hranilne rastline 
njihovih gosenic. Ker naj bi predstavljalo Goričko center razširjenosti obeh vrst 
mravljiščarjev, nam je bilo osnovno vodilo prisotnost hranilne rastline prvih stadijev njunih 
gosenic, t.j. zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis). Po tako opravljenem izboru 
primernih habitatnih tipov smo le-te vrisali na kartne podlage in leta 2005 neposredno na 
terenu preverili prisotnost hranilne rastline na posameznih travnikih. Ker sta metulja 
odvisna od gostote hranilne rastline, smo ob preverjanju njene prisotnosti ocenjevali tudi 
gostoto rastlin na površinsko enoto. Iz tako pripravljenega izbora travnikov z zdravilno 
strašnico smo izločili tiste, kjer je bila gostota rastlin manjša kot 0,5 rastline na površino 
enega kvadratnega metra travnika, za preostale pa smo popisovanje načrtovali 
podrobneje. V še nepokošenih in v naprej določenih habitatih z zdravilno strašnico (slika 
17) smo nato vrsti  popisovali po delno prilagojeni transektni metodi (POLLARD & YATES, 
1993), ki se uporablja za popisovanje dnevnih metuljev. V naši metodi transekti niso bili 
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določeni v naprej, temveč vrisani v iztiskano karto DOF5 območja na mestu samem, ob 
popisu. Transekte smo izbrali tako, da je bil v habitatu, manjšem od 0,5 ha opravljen po 
en transektni popis vzdolž daljše diagonale, v večjem habitatu pa po 2 transektna popisa  
vzdolž daljše stranice opredeljenega habitata. Pri tem smo transekta izbrali najmanj 10 m 
od zunanjega roba travnika. V vsakem transektu smo v prostoru 5 m naprej in nazaj ter 
po 2,5 m levo in desno od vzdolžne osi transekta popisali število opaženih mravljiščarjev, 
pa tudi ostale registrirane vrste metuljev. Za namen podrobnejše opredelitve habitatskih 
značilnosti mravljiščarjev smo pripravili tudi posebne popisne liste (Priloga 1), kamor smo 
poleg nekaterih habitatskih parametrov v okolju, kjer smo te metulje popisovali (osnovni 
vremenski podatki ob popisovanju, višina vegetacije, trenutna raba, druge opažene vrste 
metuljev...). 

 

 
Slika 17: Vlažen travnik z zdravilno strašnico v zadostni gostoti je habitat strašničinega in temnega 

mravljiščarja 
 
 
Zaradi podobne aktivnosti kot je značilna za dnevne metulje smo tudi črtastega 

medvedka popisovali po enaki transektni metodi kot dnevnike. Popisovanje na terenu smo 
si olajšali s posebej pripravljenimi popisnimi listi (priloga 2) za beleženje še nekaterih 
drugih značilnosti v habitatih metulja (osnovni vremenski podatki ob popisovanju, 
prisotnost medonosnih rastlin, podrobenjša opredelitev obnašanja metulja ob opazovanju 
....) 
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Na podlagi števila ugotovljenih osebkov posameznih kvalifikacijskih vrst metuljev in 
gostote njihovih najdišč, t.j. gostote zanje primernih habitatov smo opredelili osrednja 
območja pomembna za ohranitev posamezne vrste in na tej podlagi podali predloge 
notranjih con. Medtem ko smo za vrste bakreni senožetnik, travniški in gozdni postavnež, 
črtasti medvedek in hromi volnoritec upoštevali vse posamične najdbe metuljev (tudi iz 
preteklosti), smo za močvirskega cekinčka, strašničinega in temnega mravljiščarja pri 
coniranju osrednjega območja upoštevali predvsem podatke zbrane v obdobju izvajanja 
projekta.  

 
 
 

3.3 Obdelava podatkov  

 
S terenskim delom pridobljene podatke smo v pisarni digitalizirali in jih s pomočjo 

primernega programskega orodja (npr. ArcGis za prostorske podatke) tudi obdelali.  
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4. REZULTATI 

 
 

4.1 Razširjenost kvalifikacijskih vrst na območju 

 

4.1.1 Bakreni senožetnik  

 
V letih 2005 in 2006, med popisovanjem razširjenosti kvalifikacijskih vrst metuljev za 

posebno varstveno (Natura 2000) območje SI3000221 Goričko te vrste metulja nismo 
opazili, kljub obsežnemu terenskemu delu. Ponekod smo sicer naleteli na večje število 
hranilnih rastlin njegovih gosenic – reliko, pa vendar nismo uspeli registrirati vrste ne v 
stadiju gosenic ne metuljev. Ker je z Goričkega vrsta znana le na osnovi ene same najdbe 
iz leta 1976 (ČELIK S SOD., 2004), kar je morda tudi posledica dosedanje slabe raziskanosti 
lepidopterske favne severovzhodne Slovenije, menimo, da vrsta na območju ne živi več. 
Tako trditev podkrepljujemo s podatkom, da je bila vrsta sploh zadnjič v Sloveniji opažena 
leta 1993, zato jo opredeljujemo kot domnevno izumrlo (ČELIK S SOD., 2004). Da se njen 
areal v Evropi oziroma na zahodni meji krči, je znano tudi od drugod (VAN SWAAY & 
WARREN, 1999). 

 
Menimo, da opredelitev Goričkega za posebno varstveno območje za bakrenega 

senožetnika na osnovi ene same najdbe izpred 30 let ni smiselna. Ker je to vrsta 
vzhodnoevropskega oziroma prednjeazijskega zoogeografskega tipa, ki bi jo ob 
morebitnem ponovnem širjenju areala proti zahodu najprej lahko opazili prav v tem delu 
Slovenije, predlagamo občasno pregledovanje območja zaradi morebitnega ponovnega 
pojavljanja vrste na Goričkem in v Sloveniji. 

 
 
 
 

4.1.2 Močvirski cekinček 

 
Razširjenost močvirskega cekinčka smo ugotavljali pretežno sočasno s popisovanjem 

mravljiščarjev v drugi (poletni) generaciji konec julija in avgusta v letih 2005 in 2006. Le 
malo najdb je bilo zabeleženih za prvo (spomladansko) generacijo meseca maja in sicer 
sočasno z ugotavljanjem razširjenosti travniškega in gozdnega postavneža. Med 
terenskimi obhodi območja smo močvirskega cekinčka opazili na 219 transektih in na 
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štirih popisnih poligonih. Ugotovljena razširjenost tega metulja v posebnem varstvenem 
(Natura 2000) območju Goričko je prikazana na sliki 18. 

 
 

 
Slika 18: Pregledna karta ugotovljene razširjenosti močvirskega cekinčka v posebnem varstvenem 

(Natura 2000) območju SI3000221 Goričko  
 
 
 
 

3.1.3 Strašničin in temni mravljiščar 

 
Ker sta obe vrsti mravljiščarjev vezani na vlažne in močvirne travnike z zadostno 

gostoto zdravilne strašnice in specifične vrste mravelj, smo njuno razširjenost v posebnem 
varstvenem območju Goričko ugotavljali sočasno. Na podlagi opravljenega kartiranja 
habitatnih tipov (KALIGARIČ S SOD., 2004) smo izbrali 6231 potencialno primernih habitatov 
za ti dve vrsti in izmed njih po terenskem ogledu izločili 3619 poligonov z zdravilno 
strašnico (slika 19). Iz tako izbranih poligonov so poznavalci metuljev v nadaljevanju 
opravili preglede 1752 travnikov. Na 1183 travnikih so bili izvedeni tudi transektni popisi 
prisotnosti mravljiščarjev in drugih vrst metuljev (slika 20), na ostalih 569 pa to zaradi 
košnje ali odraslim metuljem neprimerne rabe ni bilo smotrno. Skupna dolžina opravljenih 
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transektov znaša 98.984 m, pri čemer je bilo za strašničinega mravljiščarja opravljenih 
291 transektov na 240 poligonih, za temnega pa 274 transektov na 230 poligonih. 

 

 
Slika 19: Karta s pregledanimi travniki z zdravilno strašnico v posebnem varstvenem (Natura 2000) 

območju SI3000221 Goričko  
 

 
Pregled razširjenosti strašničinega mravljiščarja v posebnem varstvenem območju 

Goričko je podan s sliko 22, temnega pa s sliko 23. Iz transektnih popisov izhaja, da so 
gostote temnega mravljiščarja na raziskovanem območju večje od strašničinega, saj smo 
ga zabeležili na opravljenih transektih v 741 primerkih, strašničinega pa v 691 primerkih 
(slika 21). Relativna številčnost ene in druge vrste mravljiščarja na območju je prikazana s 
slikama 24 in 25. 

 
Ugotovili smo, da leži 65,7 % habitatov obeh vrst mravljiščarjev v 100-metrskem pasu 

ob potokih oziroma 83,2 % v 200-metrskem pasu. 
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Slika 20: Karta s travniki z zdravilno strašnico v posebnem varstvenem (Natura 2000) območju 

SI3000221 Goričko, na katerih je bil opravljen ali popis metuljev ali pa samo ogled morebitne 
prisotnosti metuljev 
 
 
 

 
Slika 21: Gostote mravljiščarjev po transektih v posebnem varstvenem (Natura 2000) območju 

SI3000221 Goričko 
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Slika 22: Pregledna karta ugotovljene razširjenosti strašničinega mravljiščarja v posebnem 

varstvenem (Natura 2000) območju SI3000221 Goričko  
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Slika 23: Pregledna karta ugotovljene razširjenosti temnega mravljiščarja v posebnem varstvenem 

(Natura 2000) območju SI3000221 Goričko  
 

Slika 24: Pregledna karta relativne številčnosti strašničinega mravljiščarja v posebnem varstvenem 
(Natura 2000) območju SI3000221 Goričko  
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Slika 25: Pregledna karta relativne številčnosti temnega mravljiščarja v posebnem varstvenem 

(Natura 2000) območju SI3000221 Goričko 
 
 
 
 

3.1.4 Travniški postavnež  

 
Kljub intenzivnemu pregledovanju vrsti primernih habitatnih tipov na raziskovanem 

območju smo vrsto našli le na mokrotnem travniku vzhodno on Čikečke vasi, medtem ko 
je v okolici Bukovniškega jezera nismo opazili. Ker center razširjenosti vrste ni v 
severovzhodnem predelu Slovenije oziroma je znan le s treh najdišč, ocenjujemo, da je 
opredelitev celotnega Goričkega za varstveno območje za to vrsto metulja nepotrebna. 
Predlagamo, da se v skladu s strokovnim predlogom (ČELIK S SOD., 2004) za travniškega 
postavneža opredeli kot varstveno območje širša okolica Bukovniškega jezera. 
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3.1.5 Gozdni postavnež 

 
 
Na celotnem območju raziskave je vrsta znana le na podlagi ene najdbe iz okolice 

Bukovniškega jezera (ČELIK S SOD., 2004). Med raziskavo v letu 2006 vrste na tem najdišči 
nismo potrdili, pa tudi drugod na Goričkem je nismo opazili. Ocenjujemo, da se gozdni 
postavnež verjetno pojavlja na območju lokalno in komaj opazno, t.j. v zelo malih 
gostotah. Podobno kot za travniškega tudi za gozdnega  postavneža predlagamo 
opredelitev samo širše okolice Bukovniškega jezera za posebno varstveno (Natura 2000) 
območje za to vrsto. 

 
 
 
 

3.1.6 Črtasti medvedek 

 
Črtastega medvedka smo iskali na območju avgusta v letih 2005 in 2006. Z obhodi 

gozdnih obronkov in obcestnih brežin smo najprej poskušali evidentirati za vrsto značilne 
habitate in tam tudi popisati morebitno prisotnost metuljev. Skupno smo opravili ogled 
potencialnih habitatov v dolžini 457.127 m in pri tem opazili vsega 28 metuljev te vrste na 
19 najdiščih (slika 26). Tako malo število najdišč črtastega medvedka ter malo število 
opaženih osebkov pripisujemo redkosti primernih habitatov za vrsto na celotnem območju 
raziskave. Ker je vrsta v marsikaterem predelu Slovenije mnogo pogostejša ter z zvezno 
razširjenostjo, ocenjujemo, da je območje Goričkega za ohranitev te vrste manj 
pomembno in predlagamo, da se črtastega medvedka upošteva kot kvalifikacijsko vrsto 
zgolj na širšem območju Bukovniškega jezera, tako kot travniškega in gozdnega 
postavneža.  
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Slika 26: Pregledna karta opravljenih transektov in najdišč črtastega medvedka v posebnem 

varstvenem (Natura 2000) območju SI3000221 Goričko  
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3.1.7 Hromi volnoritec 

 
Za ugotavljanje razširjenosti hromega volnoritca smo na območju evidentirali 467 

lokacij s cvetočim črnim trnom. Izmed teh smo na 184 lokacijah iskali gosenice v prvih 
razvojnih stadijih. Kljub pregledanim 6.413 m mejic gosenic te vrste nismo opazili, pa tudi 
s privabljanjem z UV svetilom jeseni v treh nočnih lovih odraslih metuljev ne. 

 
Menimo, da na podlagi zgolj dveh dosedanjih najdb hromega volnoritca  (ČELIK S SOD., 

2004) oblikovanje celotnega Goričkega za posebno varstveno (Natura 2000) območje ni 
smiselno. Ker pa je primernega habitatnega tipa – mejic s črnim trnom na območju 
relativno veliko, predlagamo ohranjanje tega značilnega elementa ekstenzivne kmetijske 
krajine (slika 27).  

 

 
Slika 27: Potencialni habitati hromega volnoritca v posebnem varstvenem (Natura 2000) območju 

SI3000221 Goričko 
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