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O metuljih v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje 

 

Na območju Slovenije je znanih 3.600 vrst metuljev, od tega 181 dnevnih. V preteklih letih je bilo na 

območju biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje opravljenih več terenskih popisov, tako dnevnih 

kot nočnih metuljev. Največ podatkov je prispeval Stanislav Gomboc, eden najboljših poznavalcev 

metuljev v slovenskem in evropskem merilu. Prve popise je izvedel v letu 2003 (odkritih 524 vrst), več 

pa po letu 2011, ko sta z Dušanom Klenovškom izvedla številne popise in območje parka vključila v 

prireditve v okviru evropskih noli opazovanj nočnih metuljev (EMN – European Moths Nights).  Leta 

2013 so mediji (npr: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/po-kozjanskem-parku-leta-1-020-vrst-metuljev/293231) 

poročali o podatku, da je znanih že preko 1000 vrst metuljev na tem območju. Ob tem so bili navedeni 

podatki, da je med njimi tudi 26 zavarovanih vrst ter 37 z Rdečega seznama ogroženih vrst. Eden najbolj 

pomembnih razlogov za tolikšno pestrost metuljev je, da se na območju križa več tipov podnebja - od 

stepsko panonskega do hladnega alpskega, pa tudi topli mediteranski seže na to območje. Nekateri 

metulji so tu celo življenje, imamo pa tudi selivske vrste. Recimo v avgustu in septembru je bilo 

ogromno metuljev iz Sredozemlja, od koder pobegnejo pred sušo (lakoto).  V višku sezone (poletje) 

lahko med enim nočnim popisom zabeležimo tudi 200 vrst. Kot zanimivost velja omeniti opažanje 

travniške Euchromius ocellea, ki je sicer vrsta subtropske in tropske Afrike. Vsako leto pa migrira tudi v 

Evropo. Septembra 2012 je bila dvakrat opazovana v parku (prvi opazovanji v Sloveniji). 

 
Drugo opažanje travniške vešče Euchromius ocellea na fasadi cerkve na Bučerci pri Krškem  (foto DK) 

 

Ker so nekatere vrste metuljev dobri indikatorji stanja ohranjenosti določenih travniških habitatov, 

vsako leto naredimo nekaj popisov dnevnih in nočnih metuljev, monitoring t.i. Natura vrst (petelinček, 

črni apolon, močvirski cekinček) pa izvajamo na stalnih transektih (v okviru delovne naloge 

»Spremljanje stanja vrst«, vrste Nature 2000 pa v okviru naloge »Spremljanje stanja vrst in habitatov 

Nature 2000«). 

 

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/po-kozjanskem-parku-leta-1-020-vrst-metuljev/293231


MONITORING  ČRNEGA APOLONA (Parnassius mnemosyne) 

Črni apolon je velik dnevni metulj iz družine lastovičarjev, ki preko kril meri med 46 in 60 mm. Krila so 

bela in imajo značilen črn vzorec, ob zunanjem robu sprednjih kril pa se vleče prozoren pas, ki je pri 

samicah širši kot pri samcih. Na tem delu nima razvitih krilnih luskic, ki nosijo pigment. V Sloveniji je 

črni apolon precej redek in lokalno prisoten. Najdemo ga v glavnem v sredogorju, kjer ga med majem 

in avgustom lahko opazimo v svetlih gozdovih, jasah in ob gozdnih robovih, kjer uspevajo vrste iz rodu 

petelinček (Corydalis), katerih listi so edina hrana njegovih gosenic.  

 
Črni apolon ima konice prvega para kril prosojne  (foto DK) 

 

Samice odlagajo belkasta jajčeca na hranilne rastline gosenic, ki se hranijo le na sončne dni, drugače 

pa so skrite pod listi ali kamenjem. Bube so čokate in zavite v svetel zapredek pri tleh. 

 
Votli petelinček, hranilna rastlina gosenic črnega apolona  (foto DK) 

 

V Sloveniji je vrsta zavarovana in kot ranljiva (V) uvrščena v Rdeči seznam metuljev. Tudi v Evropski 

uniji so ga spoznali za vrsto potrebno strogega varstva, je ena izmed kvalifikacijskih vrst Natura 2000 

območij. 



Območja monitoringa 

Trebče – ob reki Bistrici: makadamska pot ob Bistrici v zoženi dolini pod ribnikom Trebče. Večina 

habitata predstavlja gozdni rob, ki je tudi habitat votlega petelinčka (Corydalis cava), hranilne rastline 

gosenic črnega apolona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta: transekt monitoringa črnega apolona ob Bistrici, Zagaj (Atlas okolja) 

V letu 2019 je bil popis opravljen 7. maja v dopoldanskem času. Zaradi neprimernega vremena ni bila 

opravljena ponovitev. Prisotnost gosenic ni bila preverjana. Najdenih je bilo 5 primerkov črnega 

apolona. Od drugih vrst metuljev so bili opaženi še:  zorica (Anthocharis cardamines), citronček 

(Gonepteryx rhamni), koprivov pajčevinar (Araschnia levana) in repičin belin (Pieris napi). 

 

Gradišče – na robu kolekcijskega sadovnjaka:  

Druga trasa poteka na gozdnem robu kolekcijskega sadovnjaka Kozjanskega parka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 2: transekt monitoringa črnega apolona na robu kolekcijskega sadovnjaka (Atlas okolja) 

V letu 2019 je bil opravljen en transektni popis na lokaciji (7. maj).  Opažen je bil eden primerek. 

 



MONITORING  PETELINČKA (Zerynthia polyxena) 

Petelinček je srednje velik metulj iz družine lastovičarjev, ki preko kril meri med 42 in 50 mm. Osnovna 

barva kril je bledorumena, preko njih pa poteka vzorec temno rjavih do črnih lis in vijug, po zunanjem 

robu pa poteka valovita črta. Spodnja stran kril je podobna zgornji, le da so krila ob straneh telesa še 

temno rdeče barve. Ob zunanjem robu spodnjega dela zadnjih kril ima metulj poleg rdečih peg še 

zabrisana svetlo modra očesca.  

 
Značilna risba petelinove »rože« na drugem paru kril mu je dala slovensko ime (foto DK) 

 

Gosenice metulja se hranijo z različnimi vrstami podrašcev (Aristolochia sp), metulji pa se zadržujejo v 

svetlih lisastih gozdovih in ob gozdnih obronkih v eni podaljšani generaciji od aprila do junija. 

   
Cvetoč bledi podraščec z jajčeci petelinčka in odrasle gosenice na listih navadnega podrašca (foto DK) 

 

Pogost je v južni Evropi, od jugovzhodne Francije pa vse do Grčije ter južnega Kazahstana in Urala. V 

Sloveniji je petelinček redek in posledično kot ranljiva (V) vrsta uvrščen na Rdeči seznam ogroženih 

metuljev Slovenije ter zakonsko zaščiten. Glavni razlog ogrožanja poleg splošne kemizacije v kmetijstvu 

je intenzivno upravljanje gozdnega roba in vinogradov – habitata hranilnih rastline gosenic (bledi, 

rumeni in navadni podraščec). Tudi kvalifikacijska vrsta ekološkega omrežja Nature 2000. 

 

 



Območja monitoringa 

Zagaj – ob reki Bistrici 

Makadamska pot ob Bistrici od odcepa glavne ceste do neprehodnega dela doline Zagaj. Južne 

termofilne lege z gozdnim robom so habitat uspevanja hranilne rastline gosenic petelinčka (bledi 

podraščec), bogata flora pa omogoča hranjenje odraslih metuljev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 3: transekt monitoringa črnega apolona ob Bistrici, Zagaj (Atlas okolja) 

V letu 2019 je bil popis opravljen 7. maja v dopoldanskem času. Zaradi slabega vremena ni bila 

opravljena ponovitev. Prisotnost odloženih jajčec in gosenic ni bila ugotovljena. Opazovana sta bila 2 

odrasla petelinčka. 

 

Gradišče – na robu kolekcijskega sadovnjaka:  

Druga trasa poteka na gozdnem robu kolekcijskega sadovnjaka Kozjanskega parka, kjer je primeren 

hranilni in razmnoževalni habitat petelinčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 2: transekt monitoringa petelinčka na robu kolekcijskega sadovnjaka (Atlas okolja) 

 

V letu 2019 sta bila opravljena dva popisa – 10. aprila in 7. maja 2019 v Obeh primerih sta bila na 

območju opažena po dva odrasla petelinčka.  



 
Počivajoči primerek petelinčka na trasi transekta, 20.4. 2019 (foto DK) 

 

Jovsi – mokrotni travniki 

Na dveh lokacijah na območju Jovsov uspevata sestoja navadnega podrašca (Aristolochia clematitis), 

hranilne rastline gosenic petelinčka. Avtor poročila pozna lokaciji še iz časa izvajanja LIFE projekta na 

tem območju (2005 - 2007). Lahka dostopnost lokacije in po izkušnjah prisotnost večjega števila 

gosenic je botrovalo izbiri lokacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 4: transekti monitoringa gosenic petelinčkana območju Jovsov (Atlas okolja) 

 



V letu 2019 je bil popis gosenic izveden 31. maja. Na terenu ni bila opažena nobena gosenica. Vzrok je 

verjetno izredno mrzlo in sneženo vreme v času razvoja gosenic. Lahko, da so se umaknile ali pa celo 

propadle. Zato bo toliko bolj zanimivo v letu 2020 preveriti stanje gosenic petelinčka. 

 
Odrasla gosenica na listu navadnega podrašca, Jovsi, 2004 (foto DK) 

 

Imeno – mrvica na robu naselja 

Na severnem robu naselja Imeno je večja mrtvica, ki je ujeta med cesto in železniško progo. Prav na 

robu nasipa trase proge uspeva sestoj navadnega podrašca (hranilna rastlina gosenic). Iz obiskov 

lokacije v preteklih letih je znano, da se tu vsako leto uspešno razmnožujejo petelinčki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 4: transekt monitoringa gosenic petelinčkana območju Jovsov (Atlas okolja) 

Popis na tej lokaciji v 2019 ni bil izveden (slabo vreme, zasedenost popisovalca). 



Ostala opažanja petelinčka v letu 2019 na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje 

Tekom prisotnosti na terenu v letu 2019 je bil petelinček opažen na dveh lokacijah. 

lokacija popisovalec Št. datum 
Koordinata 

GKY 
Koordinata 

GKX 
Nadmorska 

višina 

Lisca Dušan Klenovšek 2 11.05.2019 522914 102702 917 

Lokavec Dušan Klenovšek 3 2.4.2019 519107 106946 260 

 

 

 

MONITORING  SVIŠČEVEGA MRAVLJIŠČARJA (Phengaris alcon, syn. Maculinea alcon) 

Je velika vrsta modrina, ki ima sivo rjavo spodnjo stran kril okrašeno z izrazitimi belo obrobljenimi 

pegami na sredi kril in nizom zabrisanih peg ob zunanjem robu. Samec ima zgornjo stran kril modre 

barve s širokim, skoraj črnim, zunanjim robom. Osrednji del zgornje strani kril je brez vzorca črnih lis. 

Zgornja stran kril je pri samici bolj ali manj enotno temno siva z rahlim modrim poprhom ob telesu. 

 
Odrasel metulj se le redko zadržuje pri tleh, Vetrnik  (foto DK) 

 

Sviščev mravljiščar živi na dveh zelo raznolikih travniških habitatih: 

1. močvirnih travnikih in nizkih barjih, kjer raste močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe) in 

obenem živijo gostiteljske vrste mravelj. Najdemo ga do okoli 1000 m nad morjem ter na 

2. suhih hribovskih travnikih, na katerih uspeva navskrižnolistni svišč (G. cruciata) in gostiteljske 

rdeče travniške mravlje iz rodu Myrmica. 



 
Jajčeca sviščevega mravljiščarja na gostiteljski rastlini gosenic, Vetrnik, 2019  (foto DK) 

 

Odrasli metulji se v nižjih legah pojavljajo že od srede junija, letati pa prenehajo sredi avgusta. Ličinke 
sviščevega mravljiščarja le kratek čas preživijo na primarni gostiteljski rastlini, kjer se hranijo na zorečih 
plodovih. Nato popadajo na tla in z izločanjem feromona privabijo rdeče travniške mravlje (Myrmica 
sp.). Te jih odnesejo v mravljišče in zaradi izločanja feromona hranijo enako kot svoje ličinke. Zabubijo 
se v mravljišču in naslednjega junija kot odrasli metulji zapustijo mravljišče. 
 

 
Karta: razširjenost sviščevega mravljiščarja v Sloveniji (F. Rebeušek, Mravljiščarji Slovenije, CKFF, 2006) 

 

Na Kozjanskem smo našli sviščevega mravljiščarja le na suhih travnikih Vetrnika in Ravnega Loga. 

Ogroža ga gnojenje in zgodnja košnja, opuščanje košnje ali spreminjanje travnika v pašnik (ni 

gostiteljske rastline), pa tudi brananje travnika (uničevanje mravljišč). Tudi ta vrsta metulja je v Sloveniji 

zavarovana, poleg tega je kot prizadeta vrsta (E) uvrščena na slovenski Rdeči seznam ogroženih 

metuljev.  



Monitoring prisotnosti jajčec na travniku pod vrhom Vetrnika (680 m.n.m.) je bil opravljen 9. julija 

2019 (Dušan Klenovšek). Poleg primerkov, ki so že od leta 2012 ograjeni s strani lastnika travnika so bili 

na trasi monitoringa opaženi še novi primerki svišča. Na večini primerkov je bila ugotovljena prisotnost 

jajčec. Z lastnikov (Toni Felicijan) je bil opravljen tudi razgovor. Obljubil je, da bo dotrajane ograje okoli 

sviščev popravil pred naslednjo sezono cvetenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta: območje uspevanja navskrižnolistnega svišča (Atlas okolja) 

 

  



Ostali podatki o opažanjih metuljev v 2019 

Metulji so bili opaženi na terenih parka tudi v primerih vodenja skupin, ogleda stanja določenega 

območja ali popisa drugih vrst. Nočni popisi so bili izvedeni (Dušan Klenovšek) samo v času izvajanja 

poletnih taborov za osnovnošolske otroke in dijaškega tabora (datumi: 4. in 11. 7. ter 22. 8.2019).  

 
Udeleženci otroškega in dijaškega tabora med nočnim opazovanjem metuljev (foto DK) 

 

Vrste opaženih metuljev:  jamamaj (Antheraea yamamai), beli peresničar (Pterophorus pentadactyla), 

pedic (Camptogramma bilineata), črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria), mreževček (Chiasmia 

clathrata), glavinčev žveplasti zavijač (Agapeta zoegana), deteljna kokljica (Lasiocampa trifolii), ahatna 

volnohrbtka (Habrosyne pyritoides), lešnikar (Maniola jurtina), lišajeva sovka (Laspeyria flexula), 

slakova sovka (Acontia trabealis), brezov pedic (Biston betularia), vešča (Oncocera semirubella), 

cimetasti medvedek (Phragmatobia fuliginosa), rožnati lišajar (Miltochrista miniata), resavski pedic 

(Ematurga atomaria), srebrnolisasta hrbtorožka (Spatalia argentina), travniška vešča (Pleuroptya 

ruralis), sovka (Phytometra viridaria), pedic (Epirrhoe rivata), pedic (Epirrhoe alternata), peresničar 

(Emmelina monodactyla), listni zavijač (Celypha rivulana), pedic (Cyclophora linearia), zemljemerka 

(Peribatodes rhomboidaria), pedic (Eupithecia icterata), sovka (Mesapamea secalis-secalella), kislična 

sovka (Acronicta rumicis). 

 
Epirrhoe alternata, Pterophorus pentadactyla, avgust 2019 (foto DK) 



Prva opažena metulja (dnevnika) v letu 2019 na območju parka sta bila 13. februarja citronček (obrobje 

naselja Kozje) in beli C (ob Sotli nad Vonarjem). Namenskih popisov dnevnih metuljev (z izjemo 

monitoringa črnega apolona, sviščevega mravljiščarja in petelinčka) nismo izvajali. Podatki o videnih 

metuljih so se beležili ob pregledu stanja izbranih travniških lokacij (travniki v lasti JZ Kozjanski park). 

 

Travnik na Vetrniku (last JZ KP, 653/2, 681, 677, vse k.o. Vetrnik) 

Popis stanja travnika, s poudarkom na floro in favno je bil izveden: 7. in 13. avgust 2019 (Dušan 

Klenovšek). pomladni in zgodnje poletni pregledi niso bili izvedeni zaradi neprimernega vremena in 

drugimi delovnimi nalogami popisovalca. 

 
Mali cekinček na socvetju rmana (foto DK) 

 

Na pozno košenem travniku zaradi redkih cvetočih rastlin (hrana) ni bilo opaziti velikega števila 

metuljev. Opaženih je bilo preko 15 vrst: biserni vejičar (Hesperia comma), jadralec (Iphiclides 

podalirius), lastovičar (Papilio machaon), žametni modrook (Minois dryas), okasti skalnik (Lasiommata 

megera), gozdnik (Hipparchia fagi), belolisi okarček (Coenonympha glycerion), mali okarček 

(Coenonympha pamphilus), mali cekinček (Lycaena phleas), osatnik (Vanessa cardui), travni medvedek 

(Diacrisia sannio), rdeči pisanček (Melitaea didyma), pogrebec (Nymphalis antiopa) in več vrst 

pisančkov.  

 

Travnik v Podsredi (last JZ KP) 

Popis sta izveden 4. septembra 2019 (Dušan Klenovšek). Večji del parcele je bil nedavno košen, zato ni 

bilo veliko cvetočih rastlin, ki bi privabila metulje. Večina se jih je zadrževala na cvetoči meti v 

mokrotnem jarku. Opažene vrte: lešnikar (Maniola jurtina), navadni modrin (Polyommatus icarus) in 

pisanček.  



 
Košen travnik in zaraščajoč strmejši del (foto DK) 

 

Travnik nad Bistrico pod Podsredo  (last JZ KP) 

Popis na parceli v lasti JZ Kozjanski park je bil izveden 4. septembra 2019 (Dušan Klenovšek). Velik del 

parcele predstavlja nekdanja njiva, ki se več ne obdeluje. Prevladujoča rastlinska vrsta postaja 

tujerodna in invazivna enoletna suholetnica. Zato smo takoj izvedli košnjo (z namenom preprečevanje 

širjenja suholetnice). Opažene vrte metuljev: črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria), gospica 

(Argynnis paphia), koprivov pajčevinar (Araschnia levana), rumenooki kupido (Cupido argiades) in 

repin belin (Pieris rapae).  

 
Rumenooki kupido in enoletna suholetnica, avgust 2019 (foto DK) 



Travnik nad Podsredo (Gorjane)  (last JZ KP) 

Popis sta izveden 4. septembra 2019. Travnik je bil nedavno pokošen, brez cvetočih rastlin. Zato sta 

bili opaženi le dve vrsti metuljev – lešnikar (Maniola jurtina) in gospica (Argynnis paphia). 

 
Pokošen travnik z lovsko prežo (foto DK) 

 

Lisca, travniki in gozdni rob   

Popis je bil izveden 1. avgusta 2019, med ogledom stanja narave z ekipo celjske OE Zavoda RS 

za varstvo narave. Prepoznane vrste metuljev: črtasti medvedek (), velerilec (), rjavček (), 

medvedek (Eilema sp), debeloglavček (Thymelicus sp.), lešnikar (Maniola jurtina), osatnik 

(Vanessa cardui), žametni modrook (Minois dryas), dnevni pavlinček (Aglais io), beli C 

(Polygonia c-album), mali koprivar (Aglais urticae), temni poplesovalček (Heteropterus 

morpheus), kraški argus (Meleageria coridon), jadralec (Iphiclides podalirius), travniški lisar 

(Melanargia galathea), gospica (Argynnis paphia) in gozdni pegavček (Pararge aegeria).  

 

 
Beli C in mali koprivar na socvetju navadne konjske grive, Lisca (foto DK) 


