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1 UVOD
1.1 Namen projektne naloge
V skladu z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka 430-029/2019 z dne 9. 4. 2019, je Biološki
inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, prevzel izvedbo projektne naloge "Povečanje velikosti
populacije in izboljšanje stanja ohranjenosti vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus) na
Ljubljanskem barju s suplementacijo in reintrodukcijo osebkov" v okviru projekta "Obnovitev in
ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA. Ta se izvaja kot
Operacija v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe
»Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev,
vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«, posebnega cilja »Izboljšanje stanja
evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in
endemičnih vrst« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Namen projektne naloge je (i) osnovanje nove populacije z reintrodukcijo osebkov v NR Iški morost
(obstoječi populaciji najbližja lokacija, ki je po velikosti površine in sestavi vegetacije najustreznejša
na Ljubljanskem barju), (ii) povečanje obstoječe populacije med Igom in Škofljico s suplementacijo
osebkov in (iii) ugotavljanje uspešnosti obeh aktivnosti v obdobju od leta 2019 do 2021 s ciljem
okrepiti v osrednji Sloveniji edino živečo populacijo vrste in preprečiti izumrtje vlagoljubnega ekotipa
populacij vrste v Sloveniji.
Upoštevaje IUCN smernice za reintrodukcije in druge translokacije osebkov (IUCN/SSC 2013, 2014),
je za vrsto C. oedippus na Ljubljanskem barju reintrodukcija prepoznana kot optimalen ukrep (Čelik s
sod. 2018), ker:
(i)

(ii)

(iii)

je pred njeno izvedbo velikost edine, še obstoječe populacije na Ljubljanskem barju (med
Igom in Škofljico), v zadnjih 10-ih letih domnevno padla pod nivo minimalne viabilne
populacije (Čelik 2015a,b); op.: druga slovenska vlagoljubna populacija (Stržene luže) je
tik pred izumrtjem (Čelik 2015b, Zakšek & Kogovšek 2018) oz. domnevno izumrla
(Zakšek & Kogovšek 2019);
je verjetnost za spontano rekolonizacijo (tj. ponovno osnovanje populacije s priselitvijo
odraslih osebkov obeh spolov in oploditvijo in situ oz. z migracijo že oplojenih samic)
trenutno ustreznih travišč za vrsto na Ljubljanskem barju nična, saj so ta travišča glede na
sedanjo strukturo krajine izven kolonizacijskega potenciala vrste;
sta revitalizacija in renaturacija površin v bližini obstoječe populacije (tj. v dosegu
kolonizacijskega potenciala vrste) dolgotrajnejša procesa kot trenutna verjetnost za
izumrtje obstoječe populacije.

Pomemben pogoj za uspešnost reintrodukcije je hkratno izvajanje ukrepov prilagojene kmetijske
prakse (Soorae 2018), ki omogočajo vzdrževanje ali izboljšanje stanja bivališč obstoječe in
reintroducirane populacije ter vzpostavitev novih, za vrsto ustreznih površin na način, ki omogoča
spontane kolonizacije.
Cilj projektnih aktivnosti ob zaključku prvega (junij 2019–julij 2020) in drugega (junij 2020–julij
2021) gojenja vrste C. oedippus ex situ je prenos 200 bub v območje reintrodukcije (NR Iški
morost) in 40 bub v izvorno populacijo med Igom in Škofljico (Mostišče) (povzeto po JN 430029/2019 z dne 4. 3. 2019, str. 26).
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1.2 Povzetek rezultatov 1. poročila


Prvo gojenje vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do bube (junij 2019–julij 2020) je
vključevalo 15 projektnih aktivnosti (Tabela 1).

Tabela 1. Seznam aktivnosti, ki smo jih v okviru projektne naloge izvedli v obdobju januar 2019–julij
2020 (prvo gojenje oz. prvo poročilo).
Zap. Aktivnost
št.
1.
pridobitev treh dovoljenj od Agencije Republike Slovenije za okolje
(MOP RS) – za odvzem odraslih osebkov vrste iz narave (št. 3560142/2019-7 z dne 21. 6. 2019), za gojitev osebkov vrste v ujetništvu na
lokaciji Zagorica 20, 1292 Ig (št. 35601-46/2019-7 z dne 1. 7. 2019), za
doselitev vzgojenih bub vrste v območje NR Iški morost (35601-45/20197 z dne 21. 6. 2019)
2.
priprava gojilnice na Raziskovalni postaji Barje ZRC SAZU, Zagorica 20,
Ig
3.
odvzem ovipozicijskega in hranilnega substrata iz narave in prenos v
gojilnico RP Barje za prvo gojenje 2019–2020
4.
priprava insektarijev za prvo gojenje 2019–2020
5.
odvzem oplojenih samic iz narave in prenos v insektarije v gojilnici RP
Barje za gojenje 2019–2020 (I. skupina samic) in po ovipoziciji vrnitev
samic v izvorno populacijo
6.
gojenje potomcev I. skupine samic ex situ od stadija jajčeca do bube
7.
postavitev reintrodukcijskega šotora v NR Iški morost
8.
reintrodukcija bub – prenos bub v NR Iški morost (cilj: 100 bub)
9.
suplementacija bub – prenos bub v izvorno populacijo (cilj: 20 bub)
10.
spremljanje uspešnosti izleganja metuljev iz bub v izvorni in
reintroducirani populaciji
11.
odvzem ovipozicijskega in hranilnega substrata iz narave in prenos v
gojilnico RP Barje ZRC za drugo gojenje 2020–2021
12.
priprava insektarijev za drugo gojenje 2020–2021
13.
odvzem oplojenih samic iz narave in prenos v insektarije v gojilnici RP
Barje za gojenje 2020–2021 (II. skupina samic) in po ovipoziciji vrnitev
samic v izvorno populacijo
14.
gojenje potomcev II. skupine samic ex situ od stadija jajčeca do mladih
gosenic
15.
izvedba (MRR) popisov velikosti izvorne populacije v letih 2019 in 2020;
analiza podatkov MRR popisov in izdelava prvega poročila

Obdobje izvajanja
aktivnosti
marec 2019–junij 2019

*januar 2019–april 2019
junij 2019
junij 2019
junij 2019

junij 2019–junij 2020
maj 2020
maj 2020–junij 2020
maj 2020–junij 2020
junij–julij 2020
junij 2020
junij 2020
junij–julij 2020

junij 2020–julij 2020
junij–julij 2019 in 2020;
julij–oktober 2020

* Izdelavo in postavitev gojilnice z infrastrukturo in osnovno opremo je financiral ZRC SAZU iz lastnih sredstev in ni
predmet finančne obremenitve projekta PoLJUBA.



V prvem gojenju vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do stadija bube (junij 2019–julij
2020) smo v petih insektarijih vzgojili 175 bub (v 6. insektariju so mravlje uplenile vse mlade
gosenice, tj. še preden so le-te dosegle dolžino 5 mm). V maju in juniju 2020 smo izvedli 4
translokacije bub v naravo: 155 bub smo prenesli v območje reintrodukcije (NR Iški
morost), 20 v izvorno populacijo (Mostišče).



S translokacijo osebkov v fazi bub zmanjšamo negativne vplive v procesu aklimatizacije
translociranih osebkov ter čas izpostavitve preadultnih stadijev okoljski stohastičnosti in
potencialnim predatorjem v habitatu reintrodukcije in v izvorni populaciji.
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Iz translociranih bub se je prvi metulj v NR Iški morost izlegel 3. junija 2020, v izvorni
populaciji med 13. in 16. junijem; zadnji metulji so se izlegli 1. 7. 2020. Na podlagi opazovanj
izleganja metuljev v reintroducirani in izvorni populaciji smo ocenili, da je stadij bube trajal
povprečno 20 dni (min: 14 dni, max: 27 dni).



Na podlagi rednega pregledovanja stanja posamezne bube v reintroducirani in izvorni
populaciji smo ocenili, da je bila v letu 2020 stopnja preživetja bub oz. uspešnosti izleganja
metuljev 70% (NR Iški morost: 67% oz. 104 izlegli metulji, Mostišče: 95% oz. 19 izleglih
metuljev).



Najpomembnejši razlog za izgube v stadiju bube pod reintrodukcijskim šotorom je
plenjenje (29%); domnevamo, da so nevretenčarji uplenili 16% bub, 13% pa domnevno
manjši vretenčarji, saj je na teh lesenih palčkah ostal le zgornji del substrata (še vedno pritrjen
na palčko), spodnji je bil, hkrati z bubo, odščipnjen. Le dve bubi (1%) sta propadli zaradi
izsušitve oz. neuspešne preobrazbe.



Velikost reintroducirane populacije v NR Iški morost v letu 2020 smo ocenili na podlagi
števila izleglih metuljev iz bub pod reintrodukcijskim šotorom, tj. 104 metulji. Spolno
razmerje izleglih osebkov ni znano, ker ga z metodo spremljanja izleganja pod šotorom ne
moremo določiti.



Velikost izvorne populacije je bila z metodo MRR v letu 2019 (odvzem oplojenih samic in
vrnitev v populacijo) ocenjena na 386 osebkov (samci: 245, samice: 141), v letu 2020
(suplementacija 20 bub) na 286 osebkov (samci: 159, samice: 127), kar je za 34% (2019) oz.
51% (2020) manj kot je bila ocenjena velikost v letu 2018 (samci: 336, samice: 247; Čelik s
sod. 2018), ko je bila ta največja v obdobju zadnjih 6 let (2015–2020). Razlika v številčnosti
med leti 2018, 2019 in 2020 je za samce statično značilna, številčnost samic je bila v 2018
statistično značilno višja kot v letih 2019 in 2020, med slednjima ni značilnih razlik v
številčnosti samic.
Domnevni razlogi za upad številčnosti izvorne populacije v letih 2019 in 2020 so škodljivi
antropogeni posegi (prezgodnje košnje, vožnja težkih motornih vozil v habitatu populacije), ki
so se zgodili 8. 5. 2019, 9. 6. 2019, 24. 6. 2019, december 2019 in 22. 6. 2020. Ti posegi so
imeli različne posledice (uničenje larvalnih hranilnih rastlin, uničenje jajčec, gosenic in bub,
zmanjšanje kakovosti ovipozicijskega in reprodukcijskega habitata) in kratkoročne neposredne
vplive na številčnost populacije odraslih osebkov v letih 2019 in 2020 (podrobno razlago
posledic in vplivov glej v Čelik 2020, str. 30–31).



Prvo gojenje vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do bube (junij 2019–julij 2020)
ocenjujemo kot uspešno, saj smo iz 6 oplojenih samic vzgojili 175 bub, kar je 55 bub več
kot je cilj projektnih aktivnosti ob zaključku 1. gojenja. Z upoštevanjem uspešnosti
izleganja metuljev iz bub v naravi v letu 2020, ki je ocenjena na 70%, to pomeni, da smo iz 6
oplojenih samic pridobili 123 metuljev.
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1.3 Vsebina 2. poročila – izvedene projektne aktivnosti
V skladu z zahtevami Projektne naloge iz JN 430-029/2019 (Povabilo k oddaji ponudbe, str. 27) to
poročilo vključuje aktivnosti izvedene od julija 2020 do konca septembra 2021. V tem obdobju smo
izvedli naslednje aktivnosti (Tabela 2).
Tabela 2. Seznam aktivnosti, ki smo jih v okviru projektne naloge izvedli v obdobju julij 2020–
september 2021.
Zap. Aktivnost
št.
1.
gojenje potomcev II. skupine samic ex situ od stadija mladih gosenic do
bube
2.
postavitev reintrodukcijskega šotora v NR Iški morost
3.
suplementacija bub – prenos bub v NR Iški morost (cilj: 100 bub)
4.
suplementacija bub – prenos bub v izvorno populacijo (cilj: 20 bub)
5.
spremljanje uspešnosti izleganja metuljev iz bub v izvorni in
reintroducirani populaciji
6.
izvedba (MRR) popisov velikosti izvorne in reintroducirane populacije
(= 2. generacija potomcev I. skupine samic) v letu 2021; analiza podatkov
MRR popisov in izdelava drugega poročila

Obdobje izvajanja
aktivnosti
junij 2020–julij 2021
junij 2021
junij 2021–julij 2021
junij 2021
junij–julij 2021
junij–julij 2021;
september 2021
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2 METODE DELA
2.1 Gojenje potomcev II. skupine samic od stadija mladih gosenic do bub (julij 2020–julij 2021)
V obdobju od 4. 7. 2020 (pojav prvih gosenic v gojitvenih insektarijih drugega gojenja; Čelik 2020:
str. 27) do 1. 7. 2021 (zadnji prenos bub iz gojilnice v naravo) smo tekom gojenja ex situ izvajali
enake aktivnosti kot v obdobju prvega gojenja 2019–2020 (Čelik 2020: str. 13–16).
Poleg omenjenih aktivnosti smo v juniju 2021 izvajali načrten izlov golih polžev v gojitvenih
insektarijih. Dne 4. 6. 2021 smo namreč v insektariju Mo3a-2 opazili, da je ena buba (gosenica, ki se
je zabubila 31. 5. 2021) uplenjena; na substratu je ostal le ovoj bube, notranjost je bila izpraznjena
(Slika 1). Dne 7. 6. 2021 smo enak pojav opazili na 5 bubah v insektariju NRIM3 (gosenice so se
zabubile 4. in 7. 6. 2021), na treh od teh so bili goli polži (dolžina cca 2 cm), ki so se ravnokar hranili s
vsebino bub. Na podlagi teh opažanj smo ugotovili, katera žival je plenilec bub. Zato smo naslednji
dan v vseh 6 insektarijev nastavili liste solate (vaba za gole polže!), ki smo jih predhodno oprali z
vodo in s tem preprečili vnos drugih potencialnih organizmov v insektarije. V vsak insektarij smo
nastavili 2 lista solate, po enega na Z in V stran insektarija, med steno travne ruše in steno insektarija.
V naslednjih dneh smo redno (2x na dan: zjutraj, popoldan) pregledovali liste solate, jih menjavali s
svežimi in odstranjevali gole polže. Pred nastavitvijo listov solate v insektarije dne 8. 6. 2021 zjutraj,
smo v insektarijih NRIM3 in Mo3a-2 ponovno opazili uplenjene *sveže* bube (gosenice so se
zabubile prejšnji popoldan). Dne 9. 6. 2021 smo na enak način uplenjeno bubo našli tudi v insektariju
NRIM2. Zato smo se odločili, da kljub nastavljenim listom solate, začnemo iz 6 gojitvenih
insektarijev odstranjevati gosenice že v fazi M (mirovanje na substratu z glavo navzdol, še ni
pritrditve na substrat z zadnjim členom telesa), P (z zadnjim členom že pritrjena na substrat) ali J
(gosenica, z zadnjim členom pritrjena na substrat, visi s substrata v obliki črke J) (glej Čelik 2020, str.
15) in jih, skupaj s substratom, ki smo ga prilepili na leseno palčko z ID gosenice, prenašati v dva *z
golimi polži neokužena* insektarija iz prvega gojenja vrste ex situ (junij 2019–julij 2020). Insektarije
iz prvega gojenja smo namreč po končanem gojenju obdržali na poplavnih mizah v gojilnici in jih od
julija 2020 do julija 2021 redno zalivali. V dveh (Mo2D, NRIM2) od teh se je že vzpostavila ustrezna
vegetacija (s primerno mikroklimo), zato smo v travno rušo teh dveh napikali lesene palčke s
prenešenimi gosenicami v obdobju tik pred zabubljanjem; v teh dveh insektarijih so se nato gosenice
zabubile (Slika 2).
Gole polže smo v gojitvenih insektarijih sicer opazili že jeseni 2020, v zimi 2020/2021 in spomladi
2021, vendar le občasno in posamič (večinoma 1 goli polž/ins.), predvsem v podstavku travne ruše ali
na vznožju sten (zemlje) travne ruše, zelo redko na vegetaciji. Tako smo dne 5. 10. 2020 v insektariju
NRIM1 opazili golega polža (dolžine cca 1 cm), ki se je hranil z mlado gosenico C. oedippus dolžine
1 cm! To pomeni, da so goli polži lahko plenilci mladih gosenic in bub vrste C. oedippus.
Število odstranjenih golih polžev iz insektarijev tekom obdobij jesen 2020–pomlad 2021 (brez vab) in
8.–16. 6. 2021 (solatne vabe) prikazuje tabela 3.
Tabela 3. Število odstranjenih golih polžev iz insektarijev tekom drugega gojenja vrste C. oedippus ex
situ (junij 2020–julij 2021).
insektarij
NRIM1
NRIM2
NRIM3
Mo2-V
Mo2-Z
Mo3a-2
Skupaj

jesen 2020–pomlad 2021
(brez vab)
6
4
20
1
1
30
62

8.–16. 6. 2021
(vabe: solatni listi)
0
0
173
0
0
29
202
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Slika 1. Ostanek (ovoj) bube, ki jo je uplenil
goli polž tako, da je požrl vsebino bube (iz ins.
Mo3a-2, 4. 6. 2021).

Slika 2. Insektarij Mo2D iz prvega gojenja
vrste ex situ (junij 2019–julij 2020) z bubami
iz drugega gojenja (junij 2020–julij 2021); te
so se razvile iz gosenic, ki smo jih v fazi M, P
ali J prenesli (s substratom prilepljene na lesen
palčke in opremljene z ID gosenice) iz
gojitvenih insektarijev drugega gojenja zato, da
smo golim polžem preprečili plenjenje bub.

2.2 Postavitev reintrodukcijskega šotora v NR Iški morost (junij 2021)
Dne 2. 6. 2021 smo v NR Iški morost postavili reintrodukcijski šotor (Slika 3), v katerega smo nato
prenašali bube, vzgojene v gojilnici. Namen šotora: glej Čelik 2020: str.16.
Glede na izkušnje iz prve reintrodukcije (junij 2020), ko so ptice posedale po lokih reintrodukcijskega
šotora in skozi odprtine mreže 5 mm x 5 mm plenile izlegle metulje, ki so počivali na notranji strani
mreže šotora (glej 3. sliko na naslovnici poročila), smo v drugem gojenju postavili šotor z dvojnimi
loki in dvojno zaščitno mrežo (Slika 3). Na spodnje loke smo napeli mrežo z odprtinami 1 mm x 1mm,
na zgornje pa še dodatno zaščitno mrežo, ki je potencialnim plenilcem (pticam) preprečevala dostop
do spodnje mreže. Mrežo z odprtinami 1 mm x 1mm, dolžine 15 m in širine 5 m nam je po naročilu
izdelalo podjetje "Senčila MEDLE". To je komarniška mreža iz steklenih vlaken, zašita in zvarjena po
meri. Mreža se je izkazala za ustrezno, uspešno (brez poškodb) je prestala dva meseca izpostavljena
9
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razmeram v naravnem okolju. Za dobro in učinkovito izdelavo mreže se na tem mestu podjetju
"Senčila MEDLE" najlepše zahvaljujemo.

Slika 3. Reintrodukcijski šotor v NR Iški morost v juniju 2021.
2.3 Suplementacija bub – prenos bub iz gojilnice v NR Iški morost (junij–julij 2021)
Prenos bub iz gojilnice v območje reintroducirane populacije (NR Iški morost) v letu 2021 imenujemo
suplementacija bub, ker izraz reintrodukcija pomeni ponovno naselitev osebkov v nekdanje območje
razširjenosti vrste, medtem ko izraz suplementacija pomeni dodajanje osebkov v obstoječo populacijo
vrste. Glede na to, da smo z reintrodukcijo bub v letu 2020 v NR Iški morost osnovali novo
populacijo, je vnos bub v to območje v letu 2021 le dodajanje osebkov v novo nastalo populacijo leta
2020.
Pred prenosom iz gojilnice v območje reintroducirane populacije, smo bube pripravili za prenos po
enakem postopku kot v prvem gojenju (Čelik 2020: str. 17).
V letu 2021 smo bube iz gojilnice prenašali v naravo tik pred izleganjem metuljev, tj. nekaj ur ali 1–
2 dni. Nekaj ur pred izleganjem se prične barva bube spreminjati iz zelene preko svetlo rjave v
temnorjavo do črno (Slika 4), ko so skozi bubin ovoj že vidna temnorjava metuljeva krila, ki so
vlažna, zato je buba skoraj črna.
Namreč, tekom opazovanja izleganja metuljev – potomcev I. skupine samic – pod reintrodukcijskim
šotorom v obdobju 3. 6.–1. 7. 2020 smo ugotovili, da je bila uspešnost izleganja metuljev iz bub
manjša kar za 29% zaradi plenjenja bub v naravi (pod reintrodukcijskim šotorom; Čelik 2020: str. 25).
Glede na prvo gojenje, tekom katerega smo opravili le 4 translokacije bub (Čelik 2020: str. 17 in 25),
smo število prenosov bub v naravo v drugem gojenju povečali, s čimer smo maksimalno skrajšali
čas izpostavitve bub plenilcem pod reintrodukcijskim šotorom. V obdobju junij–julij 2021 smo tako
izvedli 10 prenosov bub iz gojilnice v NR Iški morost: 11. 6., 14. 6., 15. 6., 16. 6., 18. 6., 20. 6., 21. 6.,
22. 6., 25. 6. in 1.7. 2021.
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Slika 4. Temnorjavo do črno obarvana buba,
tik pred izleganjem metulja (gojilnica, 17. 6.
2021).

Slika 5. Nameščanje bub pod reintrodukcijski
šotor v letu 2021. Foto: B. Vreš.

V NR Iški morost smo postopek namestitve bub pod reintrodukcijski šotor (Slika 5) in odstranjevanje
lesenih palčk po končanem postopku pregledovanja uspešnosti izleganja metuljev iz bub, izvedli na
enak način kot v letu 2020 (Čelik 2020: str. 17).
2.4 Suplementacija bub – prenos bub iz gojilnice v izvorno populacijo (junij 2021)
Suplementacijo smo izvedli dvakrat: 15. 6. (10 bub) in 17. 6. 2020 (10 bub). Pripravo bub za prenos iz
gojilnice v izvorno populacijo, namestitev bub v tla travišča izvorne populacije in odstranjevanje
lesenih palčk po končanem postopku pregledovanja uspešnosti izleganja metuljev iz bub, smo izvedli
na enak način kot v letu 2020 (Čelik 2020: str. 17–18).
2.5 Spremljanje uspešnosti izleganja metuljev iz bub v izvorni in reintroducirani populaciji
(junij–julij 2021)
Spremljanje uspešnosti izleganja metuljev s pregledovanjem stanja posamezne bube, na podlagi 5
možnih stanj (B, I, U, N, 0; Čelik 2020: str. 20), je potekalo na enak način kot v letu 2020 (Čelik 2020:
str. 19).
V letu 2021 smo v reintroducirani populaciji izvedli 13 pregledov (13. 6., 14. 6., 15. 6., 16. 6., 17. 6.,
18.6., 20. 6., 21. 6., 22. 6., 25. 6., 27. 6., 29. 6., 1. 7. 2020), v izvorni 5 (17. 6., 18. 6., 20. 6., 21. 6., 23.
6. 2020). Vsak ostanek bubinega ovoja s stanjem I, U ali N smo opremili s podatki (ID-gosenice,
datum in lokacija najdbe) in shranili v 96% alkohol pri temperaturi –20⁰ C (za morebitno kasnejšo
raziskavo genetske variabilnosti translocirane populacije, ki pa ni vsebina projekta PoLJUBA).
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2.6 Izvedba in analiza popisov velikosti izvorne in reintroducirane populacije v letu 2021 (junij–
september 2021)
Velikost izvorne in reintroducirane populacije (= 2. generacija potomcev I. skupine samic iz gojenja
vrste ex situ) smo v letu 2021 proučevali z metodo lova, markiranja in ponovnega ulova (MRR method
= Mark–Release–Recapture method; za podroben opis metode glej Čelik s sod. 2018, str. 9) v območju
med Igom in Škofljico (izvorna populacija na dveh nahajališčih: Mostišče – Mo in Podvin – Po) in v
NR Iški morost (reintroducirana populacija).
Terenski del MRR v izvorni in reintroducirani populaciji smo izvedli s podizvajalcem, tj. Center za
kartografijo favne in flore Slovenije, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju (št.
podizvajalske pogodbe: BIJH-2021-N-0006). Terensko delo so izvajale Barbara Zakšek, Nika
Kogovšek in Kaja Vukotič. V izvorni populaciji je bilo v obdobju 14. 6.–9. 7. 2021 izvedenih 12
vzorčnih dni, v reintroducirani populaciji pa v obdobju 16. 6.–6. 7. 2021 10 vzorčnih dni.
V obeh območjih populacijskega vzorčenja (Mo-Po; NR Iški morost) smo beležili tudi datum in
stopnjo pokošenosti travišč (datum košnje, lokacija pokošene površine) in druge dejavnike ogrožanja
vrste.
Velikost lokalne populacije na nahajališču Mostišče (Mo) smo izračunali z uporabo metode omejenih
linearnih modelov (CLM – Constrained Linear Models; npr. Lebreton s sod. 1992; v nadaljevanju:
CLM metoda) v programu MARK 8.0 (White 2014). Program omogoča izračun ocene velikosti
populacije v generaciji (Ntot) in ocene velikosti populacije po posameznih vzorčnih dnevih (Ni).
Na nahajališču Podvin (Po) smo v letu 2021 (26. 6.) opazili le enega samca, ki je bil dne 20. 6. 2021
markiran na nahajališču Mostišče.
V območju reintroducirane populacije smo v letu 2021 ponovno ujeli premajhno število metuljev za
izračun velikosti populacije s CLM metodo (oz. obdelavo podatkov v programu MARK), zato smo
velikost reintroducirane populacije izračunali po metodi s pretvorbnim koeficientom (Hanski s sod.
1994, Mennenchez s sod. 2004). Pretvorbeni koeficient je razmerje med oceno velikosti populacije v
generaciji (Ntot) in številom markiranih osebkov (ŠtM) tekom MRR v tej generaciji. Pretvorbeni
koeficient smo izračunali iz podatkov o Ntot in ŠtM v lokalni populaciji Mo v obdobju od leta 2008 do
leta 2021 (iz 10 generacij: 2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Pretvorbeni
koeficient smo izračunali za vsako generacijo Mo 2008–2021, ločeno za posamezni spol.
Velikost reintroducirane populacije v letu 2021 smo nato izračunali tako, da smo pretvorbeni
koeficient vsake generacije Mo 2008–2021 pomnožili s številom markiranih osebkov v reintroducirani
populaciji (ločeno po spolih) v letu 2021. Tako smo dobili 10 ocen za velikost populacije samcev in 10
za velikost populacije samic v NR Iški morost v letu 2021. Velikost reintroducirane populacije
(NRIM-2021) samcev in samic v letu 2021 smo predstavili s povprečno vrednostjo in standardno
napako, dobljeno iz desetih omenjenih ocen.
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1 Uspešnost gojenja vrste C. oedippus ex situ v obdobju junij 2020–julij 2021
3.1.1 Obdobje od ovipozicije do translokacije bub v naravo (NR Iški morost, Mostišče)
V obdobju ovipozicije v gojilnici (23. 6.–1. 7. 2020; Tabela 4) smo samice zadrževali v insektarijih od
2–4 dni (Čelik 2020: str. 21). Dve od šestih samic sta odložili prva jajčeca že prvi dan ujetništva,
ostale so začele odlagati drugi dan zadrževanja v insektarijih (Tabela 4). Skupno je 6 samic odložilo
80% jajčec na mrežne stene in streho insektarijev, 20% v vegetacijo. Kot ovipozicijske rastline v
vegetaciji so bile zabeležene različne vrste šašev (Carex panicea, C. lasiocarpa, C. davalliana),
Molinia caerulea, Festuca pratensis in Potentilla erecta. V vegetaciji so jajčeca težko opazna in zato
pri štetju lahko spregledana. Na podlagi tega in končnega števila bub v insektarijih v maju–juniju 2021
ocenjujemo, da je 6 samic skupaj odložilo 269 jajčec (Tabela 4).
V gojitvenih insektarijih je stadij jajčeca trajal od 11 do 13 dni (Tabela 4). Gosenice so bile prisotne v
insektarijih od 4. 7. 2020 do 18. 6. 2021 (11 mesecev in pol). Zimsko mirovanje gosenic se je pričelo v
sredini novembra (13. 11. 2020), trajalo je do druge polovice februarja (20. 2. 2021). Prvo hranjenje
po prezimitvi smo registrirali 25. 2. 2021, na prezimelem – zelenem listu Carex panicea. Dne 18. 5.
2021 je bilo prvič opaženo hranjenje na vrsti Carex echinata, ki je prepoznana kot nova (doslej
neregistrirana) hranilna rastlina gosenic vrste C. oedippus.
V začetku oktobra (8. 10. 2020) se je mladim gosenicam pričela barva telesa spreminjati iz zelene v
rumenkasto, ta se je do začetka zimskega mirovanja spremenila v rumenorjavo ali rdečerjavo in takšna
ostala celotno obdobje zimskega mirovanja. Pred začetkom zimskega mirovanja so bile gosenice dolge
povprečno 10–12 mm (max: 13 mm, min: 8 mm). V začetku marca (2. 3. 2021) so začele gosenice
barvo telesa ponovno spreminjati v rumenkasto, konec marca (26. 3. 2021) v rumenozeleno, v začetku
maja (6. 5. 2021) so bile vse gosenice v insektarijih ponovno obarvane zeleno in takšne ostale do
zabubljanja. Že v prvi polovici maja so nekatere gosenice dosegle končno dolžino 25–30 mm.
Tabela 4. Datumi ključnih mejnikov v razvoju preadultnih stadijev in ocene parametrov uspešnosti
gojenja vrste C. oedippus ex situ od jajčeca do stadija bube v obdobju drugega gojenja junij 2020–julij
2021.
Časovni mejnik /
Parameter
Prenos ♀ v ins.
Prvo jajčece
Prva gosenica
Prva buba
Zadnja buba
Št. odloženih jajčec
Št. bub_vseh
vzgojenih
Št. bub_preživelih v
insektarijih*
% izgub jajčec
% izgub gosenic
% izgub
jajčec+gosenic
% izgub bub
% izgub
jajčec+gosenic+bub

NRIM1
24.06.2020
25.06.2020
06.07.2020
27.05.2021
10.06.2021
47
18

NRIM2
22.06.2020
23.06.2020
04.07.2020
01.06.2021
13.06.2021
51
23

ID insektarija
NRIM3
Mo2-V
28.06.2020 22.06.2020
28.06.2020 23.06.2020
10.07.2020 04.07.2020
31.05.2021 04.06.2021
20.06.2021 20.06.2021
52
36
39
12

Mo2-Z
26.06.2020
26.06.2020
08.07.2020
31.05.2021
10.06.2021
40
35

Mo3a-2
22.06.2020
23.06.2020
06.07.2020
27.05.2021
13.06.2021
43
20

Skupaj

18

19

29

12

35

18

131

13
56
62

6
52
55

0
25
25

22
57
67

15
0
15

0
54
54

9
40
45

0
62

17
63

25
44

0
67

0
15

10
58

11
51

269
147

– Št. bub, ki so v insektarijih ostale (preživele) po masovnem plenjenju zaradi golih polžev v začetku junija 2021 (glej poglavje 2.1), preden
smo uporabili solatne vabe. Je enako številu bub, ki smo jih prenesli v naravo (NR Iški morost, Mostišče).
*
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Posamezni fazi zabubljanja M in P sta trajali povprečno manj kot 1 dan, največ 1 dan. Faza J je trajala
povprečno 1–2 dni, največ 4 dni. Povprečna višina od tal, na kateri so se gosenice zabubile, je bila 17
cm (max: 35 cm, min: 4 cm). Kot substrat za pritrditev so uporabile suh list ali steblo, štiri gosenice so
se zabubile na mrežni steni insektarija (Slika 6), ena na plastični steni insektarija in le ena na zelenem
steblu.

(a)

(b)

Slika 6. Gosenica v fazi J (a), ki se je zabubila (b) na mrežni steni insektarija. Skozi bubin ovoj so že
vidna svetlo rjavo obarvana krila metulja, ki se je izlegel naslednji dan.
Domnevamo, da je glavni razlog za izgube v stadiju jajčeca propad jajčec, ki je lahko posledica
izsušitve ali neuspešne preobrazbe oz. neuspešnega izleganja gosenic. Propadla jajčeca so namreč
ostala na mestu ovipozicije, torej niso bila uplenjena, vendar se gosenice niso izlegle, v nekaterih
jajčecih so bile skozi jajčni ovoj celo vidne že razvite gosenice (NRIM1, NRIM2, Mo2-Z). V
insektariju Mo2-V je verjetni razlog za izgube jajčec plenjenje zaradi roparskih stenic (dolžina cca 8
mm, shranjene v 70% alkoholu, še nedeterminiran material). Namreč, ta jajčeca so bila odložena na
streho insektarija in so v nekaj zaporednih dnevih postopoma izginjala, pri čemer smo vsakič v njihovi
neposredni bližini opazili stenice, ki smo jih sicer sproti odstranjevali iz insektarija. Verjetnost, da bi
se gosenice izlegle in bi stenice plenile le prazna jajčeca oz. ostanke jajčnega ovoja (če ga gosenica ne
poje, Slika 7) je izjemno majhna, saj bi v tem primeru ob jajčnih ovojih opazili vsaj kakšno mlado
gosenico, ki leze po strehi, saj se, glede na 2x dnevno pregledovanje izleganja gosenic (glej poglavje
2.1 oz. Čelik 2020: str. 13), le-te težko tako hitro umaknejo na vegetacijo.
Glede na to, da je bila v vseh šestih insektarijih maksimalna številčnost gosenic pred prezimitvijo
(2020) enaka (ali manjša) številu vzgojenih bub v 2021 in manjša od števila jajčec iz katerih so se
gosenice domnevno uspešno izlegle, sklepamo, da se je večina izgub v fazi gosenice zgodila pred
obdobjem zimskega mirovanja. Verjetno je tudi, da je bilo dejansko uplenjenih več jajčec kot je bilo
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registrirano (tiste v vegetaciji so težko opazne!), kar pomeni, da je bilo izhodiščno število mladih
gosenic (štetje gosenic se začne šele v avgustu ali septembru) nižje od izračunanega na podlagi razlike
med številom registriranih jajčec in registriranih izgub jajčec.
Najverjetnejša razloga za izgube gosenic pred obdobjem zimskega mirovanja sta plenjenje in
neuspešen razvoj (npr. neuspešna levitev). Kot ugotovljeni ali pa le kot potencialni plenilci so bili v
insektarijih registrirani goli polži (glej tudi poglavje 2.1), pajki, stenice in mravlje. Predstavnike
plenilskih organizmov smo shranili v 70% alkohol, material še ni determiniran.

Slika 7. Prazen jajčni ovoj po uspešnem izleganju gosenice (levo) in gosenica, ki se ravnokar izlega iz
jajčeca (desno).
Razlog za izgube bub v insektarijih je plenjenje zaradi golih polžev preden smo zanje v insektarije
nastavili vabe (listi solate), tj. 8. 6. 2021 (glej poglavje 2.1). Tovrstno plenjenje je bilo bodisi
neposredno opazovano (glej poglavje 2.1) ali pa so bili v insektarijih najdeni značilni ostanki bubinega
ovoja. Nadaljnje plenjenje bub zaradi golih polžev smo preprečili z solatnimi vabami in prenosi
gosenic tik pred zabubljanjem v "neukužene" insektarije (glej poglavje 2.1 in Slika 2).
Enako kot pri prvem gojenju vrste ex situ, smo tudi ob zaključku drugega gojenja od stadija jajčeca do
stadija bube, plenjenje prepoznali kot enega glavnih razlogov za izgube preadultnih stadijev vrste C.
oedippus. Plenilci so torej preživeli v travni ruši kljub temu, da smo jo predhodno (pred postavitvijo v
insektarije) potopili v deževnico za 72 ur (Čelik 2020: str. 21), kar je za en dan več kot pri prvem
gojenju vrste ex situ (Čelik 2020: str. 10).
Uspešnost drugega gojenja vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do stadija bube (junij
2020–julij 2021) smo ocenili z odstotkom preživelih osebkov v tem obdobju in znaša 49%. Ocenjena
uspešnost je nižja kot pri prvem gojenju, ko je znašala 66% (Čelik 2020: str. 24). Razlog za nižji
odstotek uspešnosti drugega gojenja ex situ je izguba bub v insektarijih (11%), ki je v prvem gojenju
ni bilo.
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3.1.2 Obdobje od translokacije bub v naravo (NR Iški morost, Mostišče) do izleganja metuljev
V drugem gojenju vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do stadija bube (junij 2020–julij 2021)
smo v šestih insektarijih vzgojili 147 bub, plenjenje zaradi golih polžev jih je preživelo 131 (Tabela 4).
V obdobju junij–julij 2021 smo izvedli 11 prenosov bub iz gojilnice v naravo: 121 bub smo prenesli v
NR Iški morost, 20 v izvorno populacijo (Tabela 5).
Tabela 5. Translokacija bub (potomcev II. skupine samic) vrste C. oedippus v letu 2021.
Tip
translokacije
Suplementacija

Vrsta živali

Število
živali
(bube)
19

Coenonympha
oedippus
Coenonympha
15
oedippus
Coenonympha
24
oedippus
Coenonympha
26
oedippus
Coenonympha
3
oedippus
Coenonympha
6
oedippus
Coenonympha
3
oedippus
Coenonympha
6
oedippus
Coenonympha
7
oedippus
Coenonympha
2
oedippus
Coenonympha
10
oedippus
Coenonympha
10
oedippus
*Lesene palčke, na katerih so bile pritrjene
2.3 in 2.4).

Kraj izpusta
(ime)

Kraj izpusta
(D48: GK_Y)

Kraj izpusta
(D48: GK_X)

Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
460234–460237
NR Iški morost
Ljubljansko barje,
465565
Mostišče
Ljubljansko barje,
465596
Mostišče
bube z ID-ji, smo napikali v tla na lokaciji

Datum
izpusta

Način
izpusta

93474–93475 11. 6. 2021 *
93474–93475 14. 6. 2021 *
93474–93475 15. 6. 2021 *
93474–93475 16. 6. 2021 *
93474–93475 18. 6. 2021 *
93474–93475 20. 6. 2021 *
93474–93475 21. 6. 2021 *
93474–93475 22. 6. 2021 *
93474–93475 25. 6. 2021 *
93474–93475 01. 7. 2021 *
5091936 15. 6. 2021 *
5091945 17. 6. 2021 *
translokacije – izpusta (glej poglavji

Iz translociranih bub se je prvi metulj v NR Iški morost izlegel 11. junija 2021, v izvorni populaciji 17.
junija; zadnji metulji so se izlegli 1. 7. 2021 (Slika 8). Na podlagi opazovanj izleganja metuljev v
reintroducirani in izvorni populaciji smo ocenili, da je stadij bube trajal povprečno 13 dni (min: 6 dni,
max: 18 dni), kar je statistično značilno krajši čas kot v letu 2020 (Mann-Whitney Z = –12.73, p
<0.001), ko je stadij bube trajal povprečno 20 dni (min: 14 dni, max: 27 dni).
April 2021 je bil v znamenju hladnega vremena in najhladnejši po letu 1997, približno 2 °C hladnejši
od povprečja zadnjih 30 aprilov (ARSO, novica na dan 30. april 2021). To se je odražalo v
počasnejšem razvoju gosenic po prezimitvi in zakasnjenem pojavu prvih bub v 2021 (27. 5. 2021,
Tabela 4) glede na leto 2020 (15. 5. 2020, Čelik 2020: str. 23), tj. za 12 dni.
Junij in julij 2021 sta bila nadpovprečno topla, kar letošnje poletje uvršča med šest najtoplejših vsaj od
leta 1961 (ARSO, http://www.meteo.si/met/sl/climate/current/climate_season/). Izredno topel junij
2021 je domnevno pospešil razvoj gosenic v 2021, saj se je zadnja gosenica v 2021 zabubila 20. 6.
2021 (Tabela 4), kar je le 5 dni kasneje kot se je zabubila zadnja gosenica v letu 2020, tj. 15. 6. 2020
(Čelik 2020: str. 23). Nadpovprečno visoke temperature zraka v juniju 2021 so verjetno vplivale tudi
na hitrejšo dinamiko izleganja metuljev v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 (Slika 8).
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Slika 8. Dinamika izleganja metuljev iz translociranih bub (NRIM, Mostišče) v letih 2020 (po prvem
gojenju ex situ) in 2021 (po drugem gojenju ex situ).

Na podlagi rednega pregledovanja stanja posamezne bube v reintroducirani in izvorni populaciji smo
ocenili, da je bila v letu 2021 stopnja preživetja bub oz. uspešnosti izleganja metuljev 84% (NR
Iški morost: 82% oz. 91 izleglih metuljev, Mostišče: 95% oz. 19 izleglih metuljev), kar je za 14% več
kot v letu 2020, ko je bila uspešnost izleganja metuljev 70% (NR Iški morost: 67% oz. 104 izlegli
metulji, Mostišče: 95% oz. 19 izleglih metuljev).
V letu 2021 višji odstotek v naravi preživelih bub po izvedenih translokacijiah iz gojilnice v
primerjavi z letom 2020 je zagotovo posledica večjega števila prenosov bub v naravo (2021: 11
translokacij, 2020: 4 translokacije), saj so bili ti v letu 2021 opravljeni tik pred izleganjem metuljev
(glej poglavje 2.3), s čimer smo maksimalno skrajšali čas izpostavitve bub plenilcem v naravi.
Najpomembnejši razlog za izgube v stadiju bube v naravi (NR Iški morost, Mostišče) je bil v obeh
letih plenjenje (2021: 14%; 2020: 29%). Domnevamo, da so nevretenčarji v letu 2021 uplenili 4% bub
(stanje U – glej poglavje 2.5; leto 2020: 16%), 10% pa domnevno manjši vretenčarji (leto 2020: 13%),
saj je na teh lesenih palčkah ostal le zgornji del substrata (še vedno pritrjen na palčko), spodnji je bil,
hkrati z bubo, odščipnjen (glej Čelik 2020: Slika 27). V obeh letih sta le dve bubi propadli zaradi
izsušitve oz. neuspešne preobrazbe (stanje N – glej poglavje 2.5).
Dne 7. 7. 2021 smo reintrodukcijski šotor v NR Iški morost podrli in mrežo šotora razpeli preko
vegetacije ob nekdanjem šotoru. To smo storili zato, da smo mladim gosenicam, ki so se kasneje
izlegle iz jajčec, ki so jih samice pod šotorom odložile na mrežo šotora, omogočili takojšen dostop do
hranilnih rastlin. Šotor smo podrli preden so samice, ki so se iz bub izlegle pod šotorom in tam parile,
odložile vsa jajčeca. Tako smo tem samicam omogočili ovipozicijo izven območja šotora in
posledično večjo prostorsko razpršenost in heterogenost mikrohabitatov odloženih jajčec.
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3.2 Povzetek in ocena uspešnosti prvega in drugega gojenja vrste C. oedippus ex situ (junij 2019–
julij 2020, junij 2020–julij 2021)
Ključni podatki o razvoju preadultnih stadijev, o uspešnosti gojenja vrste C. oedippus tekom prvega in
drugega gojenja ex situ in o translokaciji vrste v naravo (NR Iški morost, Mostišče) so predstavljeni v
tabeli 6.
Tabela 6. Trajanje in biologija razvojnih stadijev ex situ, uspešnost gojenja vrste C. oedippus ex situ v
prvem (junij 2019–julij 2020) in drugem (junij 2020–julij 2021) gojenju ter uspešnost translokacij
vrste v izvorno populacijo (Mostišče – Mo) in reintroducirano populacijo (NR Iški morost – NRIM) v
letih 2020 in 2021.
Parameter
Št. ♀♀ odvzetih iz izvorne populacije
Ovipozicija v insektarijih
Št. odloženih jajčec v 6 insektarijih
Lega jajčec v insektarijih
Stadij jajčeca v insektarijih
Stadij gosenice v insektarijih
Prva sprememba obarvanosti gosenic
pred zimskim mirovanjem
Začetek zimskega mirovanja gosenic
Prva sprememba obarvanosti gosenic po
zimskem mirovanju
Prvo hranjenje gosenic po zimskem
mirovanju (hranilni substrat)
Novo ugotovljene hranilne rastline
gosenic (tj. doslej nepoznane v biologiji
vrste)
Stadij bube v insektarijih
Zabubljanje_trajanje faze M
(povp. / min / max)
Zabubljanje_trajanje faze P
(povp./ min / max)
Zabubljanje_trajanje faze J
(povp. / min / max)
Zabubljanje_višina od tal
(povp. / min / max)
Zabubljanje_substrat
% izgub jajčec
% izgub gosenic
% izgub bub
% izgub_skupaj ex situ
Št. vzgojenih bub v 6 insektarijih
Št. prenesenih bub v izvorno in
reintroducirano populacijo
Št. translokacij
Št. in % uspešno izleglih metuljev v
izvorni in reintroducirani populaciji

Prvo gojenje (junij 2019– julij
2020) in translokacije (maj–
junij 2020)
6
21. 6.–28. 6. 2019
265
64% (M), 36% (V)#
21. 6.–7. 7. 2019 (9–11 dni)
1. 7. 2019–14. 6. 2020
27. 9. 2019

Drugo gojenje (junij 2020–julij
2021) in translokacije (junij–
julij 2021)
6
23. 6.–1. 7. 2020
269
80% (M), 20% (V) #
23. 6.–10. 7. 2019 (11–13 dni)
4. 7. 2020–18. 6. 2021
8. 10. 2020

4. 11. 2019
12. 2. 2020

13. 11. 2020
2. 3. 2021

24. 2. 2020 (Carex panicea)

25. 2. 2021 (Carex panicea)

Agrostis canina

Carex echinata

15. 5. 2020–15. 6. 2020
1 / 1 / 2 dni

27. 5. 2021–20. 6. 2021
<1 / <1 / 1 dan

1 / 1 / 3 dni

1 / <1 / 1 dan

2 / 1 / 4 dni

1 / <1 / 4 dni

14 / 3 / 28 cm

17 / 4 / 35 cm

99% (sLS), 1% (zS)*
9
28
0
44
175
175
(Mo: 20; NRIM: 155)
4
123 (Mo: 19; NRIM: 104)
70% (Mo: 95%; NRIM: 67%)

95% (sLS), 4% (MPs), 1% (zS)*
9
40
11
51
147
131
(Mo: 20; NRIM: 111)
11
110 (Mo: 19; NRIM: 91)
84% (Mo: 95%; NRIM: 82%)

# M – mrežne stene, streha insektarija; V – vegetacija v insektariju
* sLS – suh list/steblo; zS – zeleno steblo; MPs – mrežna/plastična stena insektarija

Glede na zastavljen cilj projektne naloge (prenos 200 bub v NRIM in 40 bub v Mo) ocenjujemo
gojenje vrste C. oedippus ex situ tekom dveh sezon (junij 2019–julij 2020, junij 2020–julij 2021)
kot uspešno, saj je število prenesenih bub iz gojilnice v območje reintrodukcije (NRIM: 266 bub)
in v izvorno populacijo (Mo: 40 bub) višje (za 28%) od zastavljenega cilja.
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3.3 Velikost izvorne populacije v letu 2021
3.3.1 Velikost populacije na nahajališču Mostišče (Mo) v letu 2021
Na nahajališču Mo smo v letu 2021 v obdobju pojavljanja odraslih osebkov (14.6.–9.7.) markirali 283
osebkov (samci: 147, samice: 91), od katerih smo jih ponovno ulovili 153 oz. 54% (samci: 102,
samice: 51).

Ntot (with 95% CI)

Ocena velikosti izvorne populacije (s 95% intervalom zaupanja) v letu 2021 je 163 (156–176) samcev
in 120 (107–141) samic (Slika 9).
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Slika 9. Ocena velikosti populacije (s 95% intervalom zaupanja) samcev in samic barjanskega okarčka
(Coenonympha oedippus) v izvorni populaciji na nahajališču Mostišče v letih 2015, 2018, 2019, 2020
in 2021.
Povprečna populacijska gostota (število osebkov v generaciji/ha) je bila 94 osebkov/ha (2018: 194
osebkov/ha; 2019: 128 osebkov/ha; 2020: 95 osebkov/ha; Čelik s sod. 2018, Čelik 2020: str. 28).
Največja dnevna populacijska gostota v letu 2021, tj. povprečno 61 osebkov/ha, je bila ocenjena na
dan 24. 6. 2021, ko je bilo prisotnih povprečno 95 samcev in 87 samic (Slika 10).
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Slika 10. Dnevne ocene velikosti populacije (s 95% intervalom zaupanja) samcev in samic
barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na nahajališču Mostišče (Mo) v letu 2021.
3.3.2 Velikost populacije na nahajališču Podvin (Po) v letu 2021
Od leta 2015 se je glavnina lokalne populacije Po pojavljala le še na parcelah 687/1 in 684 (KO
Lanišče). Velikost populacije je od leta 2000 drastično upadala zaradi neustrezne kmetijske rabe, leta
2008 je štela le še cca 100 osebkov, kar je za cca 80% manj kot leta 2000; v obdobju 2014–2018 je
njena številčnost nihala med 10–20 osebki (Čelik 2015b). V letu 2019 smo velikost te lokalne
populacije ocenili na 13 osebkov, v letu 2020 pa, zaradi uničujočega posega dne 4. 12. 2019 na parceli
687/1, na tem nahajališču nismo opazili nobenega metulja vrste C. oedippus (Čelik 2020: str. 31).
V letu 2021 smo na nahajališču Po opazili (26. 6.) le enega samca, ki je migriral iz lokalne populacije
na Mostišču, kjer je bil markiran dne 20. 6. 2021. Razlogi za izumrtje te lokalne populacije so
podrobno opisani v Čelik (2015a, 2015b, 2020) in Čelik s sod. (2018).

3.4 Velikost reintroducirane populacije v letu 2021
Velikost reintroducirane populacije v NR Iški morost v letu 2020 (= 1. generacija potomcev I. skupine
samic) smo ocenili na podlagi števila izleglih metuljev iz bub pod reintrodukcijskim šotorom, tj. 104
metulji.
V letu 2021 smo v obdobju pojavljanja odraslih osebkov (= 2. generacija potomcev I. skupine samic),
od 16. 6. do 6. 7. markirali 47 osebkov (samci: 30, samice: 17), od katerih smo jih ponovno ulovili 25
oz. 53% (samci: 16, samice: 9).
Velikost reintroducirane populacije smo ocenili (metoda s pretvorbnim koeficientom – glej str. 12) na
(povp. ± SE) 71 ± 5 osebkov (samci: 41± 2; samice: 29 ± 3).
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3.5 Ocena uspešnosti osnovanja nove populacije v NR Iški morost in povečanja obstoječe–
izvorne populacije med Igom in Škofljico (Mostišče)
3.5.1 Uspešnost povečanja izvorne populacije s suplementacijo 40 bub, pridobljenih v dveh gojenjih
vrste ex situ (junij 2019–julij 2020, junij 2020–julij 2021)
Velikost izvorne populacije je bila z metodo MRR v letu 2019 (odvzem I. skupine oplojenih samic in
vrnitev v populacijo) ocenjena na 386 osebkov (samci: 245, samice: 141; Čelik 2020: str. 28), v letu
2020 (1. suplementacija 20 bub + odvzem II. skupine oplojenih samic in vrnitev v populacijo) na 286
osebkov (samci: 159, samice: 127; Čelik 2020: str. 28) in v letu 2021 (2. suplementacija 20 bub +
odvzem III. skupine oplojenih samic in vrnitev v populacijo) na 283 osebkov (samci: 163, samice:
120). To je za 34% (2019) oz. 51% (2020, 2021) manj kot je bila ocenjena velikost v letu 2018 (samci:
336, samice: 247; Čelik s sod. 2018), ko je bila ta največja v obdobju zadnjih 7 let (2015–2021; Slika
9). Razlika v številčnosti med leti 2018, 2019 in 2020 je za samce statično značilna, med letoma 2020
in 2021 ni značilnih razlik v številčnosti samcev. Številčnost samic je bila v 2018 statistično značilno
višja kot v letih 2019, 2020 in 2021, med slednjimi tremi leti ni značilnih razlik v številčnosti samic.
Domnevni razlogi za upad številčnosti izvorne populacije v letih 2019 in 2020 so škodljivi
antropogeni posegi, ki so se zgodili od 8. 5. 2019 do 22. 6. 2020 (glej poglavje 1.2 in Čelik 2020: str.
30–31) in so imeli različne posledice (uničenje larvalnih hranilnih rastlin, uničenje jajčec, gosenic in
bub, zmanjšanje kakovosti ovipozicijskega in reprodukcijskega habitata) ter kratkoročne neposredne
ter dolgoročne posredne vplive na številčnost populacije odraslih osebkov v letih 2019, 2020 in 2021.
V letu 2021 je dodaten škodljiv poseg lahko vplival na velikost populacije metuljev v tem letu: na
dan 18. 6. 2021 je bila namreč že pokošena zahodna polovica parcele 768, ki ni v upravljanju JZ
KPLB. To je na 1. dan obdobja pojavljanja odraslih osebkov v letu 2021, kar pomeni, da so bile z
omenjeno košnjo uničene vse bube, ki so se morebiti uspele razviti iz jajčec (odloženih v 2020) kljub
košnji tega območja na dan 22. 6. 2020 (tj. na 16. dan obdobja pojavljanja odraslih osebkov v letu
2020; Čelik 2020: str. 30–31).
Odvzema po 6 oplojenih samic iz populacije Mo v juniju 2019 in juniju 2020 (Čelik 2020: Tabeli
2 in 3) nista imela vpliva na ocenjeno velikost populacije v letu odvzema, saj so bile odvzete
samice po nekaj dneh vrnjene v populacijo.
S suplementacijo 40 bub (vzgojenih ex situ 2019–2020 in 2020–2021) v izvorno populacijo Mo v
maju in juniju 2020 ter juniju 2021 smo poskušali nadomestiti izgube zaradi odvzema 6
oplojenih samic v predhodnem letu in hkrati povečati velikost populacije.
Suplementacija ima dva učinka: (i) neposreden pozitiven vpliv na velikost populacije v letu
suplementacije – z dodajanjem 19 metuljev v populacijo v 2019 in 2020 (Tabela 6) in (ii) posreden
pozitiven vpliv na velikost populacije v naslednjem letu, tj. na številčnost potomcev suplementiranih
19 metuljev, ki so se uspešno parili in tako prispevali k naslednji generaciji. Dejanske uspešnosti
nadomeščanja ne moremo oceniti, ker ne poznamo spola suplementiranih osebkov in njihovega
fitnesa. Kljub temu lahko sklepamo naslednje:
 glede na to, da (i) so omenjeni škodljivi posegi od 8. 5. 2019 do 22. 6. 2020 zelo verjetno
negativno vplivali na velikost populacije v letih 2019 in 2020 in da (ii) je bila velikost
populacije v 2020 kljub suplementaciji 19 metuljev (neposreden vpliv!) signifikantno nižja
(95% CI: 259–329) kot v letu 2019 (95% CI: 345–435), uspešnosti nadomeščanja izgub zaradi
odvzema samic v 2019 na populacijo v 2020 ne moremo oceniti, ker je upad populacije v 2020
lahko posledica predvsem omenjenih škodljivih posegov v habitat in ne odvzema samic v
2019. Na to nakazuje stanje v letu 2021: kljub omenjenim škodljivim posegom v habitatu v
obdobju od 8. 5. 2019 do 18. 6. 2021, ki so domnevno negativno vplivali na številčnost
populacije metuljev v letih 2019, 2020 in 2021, se velikosti populacij v letu 2021 (95% CI:
263–317) in v 2020 (95% CI: 259–329) nista statistično razlikovali. Torej velikost populacije
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v 2021 ni bila manjša kot v letu 2020 kljub škodljivi košnji 22. 6. 2020 in 18. 6. 2021 (parcela
768) ter odvzemu oplojenih samic iz populacije v juniju 2020.
Na podlagi tega predvidevamo, da smo s prvo suplementacijo 20 bub v maju in juniju
2020 ublažili tako negativne vplive preteklih škodljivih posegov v habitatu kot morebitni
negativni vpliv odvzema oplojenih samic v 2020 (posreden vpliv 1. suplementacije na
velikost populacije 2021!). Druga suplementacija v juniju 2021 je sicer z dodajanjem 19
metuljev (Tabela 6) v populacijo neposredno pozitivno vplivala na njeno številčnost v tem
letu, posreden vpliv te suplementacije pa bo bomo lahko ugotavljali šele v letu 2022. Zelo
verjetno je, da bi ob odsotnosti bodočih škodljivih posegov v habitatu ali drugih
naključnih negativnih okoljskih dejavnikov (npr. izjemni vremenski dogodki), z drugo
suplemetacijo bub lahko povečali velikost izvorne populacije v letu 2022.
3.5.2 Uspešnost osnovanja nove populacije v NR Iški morost z reintrodukcijo 155 bub (vzgojenih v
prvem gojenju junij 2019–julij 2020) v letu 2020
V maju in juniju 2020 smo v NR Iški morost pod reintrodukcijski šotor prenesli 155 bub (Tabela 6),
iz katerih so se uspešno izlegli 104 metulji, ki so predstavljali 1. generacijo potomcev I. skupine
samic (1/I). Ti metulji so se parili pod reintrodukcijskim šotorom, kjer so samice odložile večino
jajčec (nekaj tudi izven območja šotora po njegovi odstranitvi 23. 6. 2020; Čelik 2020: str. 26) in tako
osnovale 2. generacijo potomcev I. skupine samic. Ta generacija se je od junija 2020 (jajčeca) do
junija 2021, ko so se iz bub začeli izlegati metulji, razvijala izpostavljena naravnim ekološkim
razmeram (vreme, prisotnost plenilcev, parazitov idr.) v NRIM. Številčnost populacije metuljev te,
2. generacije potomcev I. skupine samic (2/I), smo na podlagi metode MRR v letu 2021 ocenili na
71 osebkov (samci: 41, samice: 29). Ta generacija je po parjenju osnovala 3. generacijo potomcev I.
skupine samic (3/I), katerih metulji se bodo pojavili (predvidoma) v juniju 2022.
Na podlagi tega ugotavljamo, da:
1) so se metulji generacije 1/I (104 osebki), ki so se izlegli iz 155 bub reintroduciranih v letu 2020, v
območju reintrodukcije uspešno parili (→ potrjena je ustreznost razmnoževalnega habitata v
območju reintrodukcije);
2) so samice generacije 1/I uspešno odložile jajčeca (→ potrjena je ustreznost ovipozicijskega
habitata v območju reintrodukcije);
3) se je iz odloženih jajčec v naravnih ekoloških razmerah uspešno razvila generacija metuljev 2/I, ki
je bila ocenjena na 71 osebkov (→ potrjena je ustreznost habitata za razvoj preadultnih stadijev v
območju reintrodukcije).
V NR Iški morost je vrsta C. oedippus izumrla v obdobju 2010–2011 (Čelik 2016). Tik pred njenim
izumrtjem je bila velikost populacije ocenjena (Čelik s sod. 2009) v letu 2008 na 98 osebkov (samci:
60, samice: 38), v letu 2009 le še na 50 osebkov (samci: 34, samice: 16).
Na podlagi tega ugotavljamo, da:
1) je velikost reintroducirane populacije v 2021 (71 osebkov) za 30% višja kot je bila populacija
ocenjena tik pred izumrtjem, v letu 2009;
2) je populacija 98 metuljev v letu 2008 osnovala naslednjo generacijo, ki je bila v 2009 ocenjena le
na 51% (50 osebkov) velikosti populacije v 2008, medtem ko je reintroducirana populacija, ki je
štela 104 metulje v letu 2020, osnovala naslednjo generacijo, ki je predstavljala kar 68% (71
osebkov) matične populacije 2020. Večja uspešnost osnovanja generacije potomcev v obdobju 2020–
2021 glede na obdobje 2008–2009 je lahko posledica višjega paritvenega uspeha v letu 2020 v
primerjavi z letom 2008 zaradi uporabe reintrodukcijskega šotora, ki je preprečeval disperzijo
metuljev ter tako povečal verjetnost najdbe spolnega partnerja in nadaljnje reprodukcije (→
domnevamo, da je uporaba reintrodukcijskega šotora za povečanje razmnoževalnega uspeha
reintroduciranih/suplementiranih osebkov ustrezna in smiselna).
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Sklep: Z reintrodukcijo 155 bub (oz. 104 metuljev) v letu 2020 smo uspešno vzpostavili novo
populacijo v NR Iški morost, ki je v letu 2021 bila ocenjena na 71 osebkov. Na podlagi nadaljnjih
vnosov/dodajanj osebkov v osnovano populacijo in rednega monitoringa velikosti populacije v
naslednjih letih bomo lahko ugotovili, ali se je in kdaj v NR Iški morost vzpostavila viabilna
(samovzdržna) populacija (glej poglavje 3.6).
91 metuljev, ki so se uspešno izlegli iz 111 bub, suplementiranih pod reintrodukcijski šotor v
juniju in juliju 2021 (Tabela 6), je predstavljalo 1. generacijo potomcev II. skupine samic (1/II).
Ti metulji so se tudi parili pod reintrodukcijskim šotorom, kjer so samice odložile večino jajčec (nekaj
morebiti tudi izven območja šotora po njegovi odstranitvi 7. 7. 2021, glej poglavje 3.1.2) in tako
osnovale 2. generacijo potomcev II. skupine samic (2/II). Ta generacija se bo od junija 2021 do
izleganja metuljev v letu 2022 prav tako razvijala v naravnih razmerah. Populacijo metuljev v
NRIM, osnovano po dveh translokacijah bub (2020 in 2021), bo torej v letu 2022 sestavljala 3.
generacija potomcev I. skupine samic (3/I) in 2. generacija potomcev II. skupine samic (2/II). Na
številčnost te populacije metuljev načrtovana 3. translokacija bub v 2022 pod reintrodukcijski šotor (1.
generacija potomcev III. skupine samic, tj. 1/III) ne bo imela vpliva, saj se bodo izlegli metulji
parili pod šotorom, kar pomeni, da se ne bodo mogli pariti z metulji 3/I in 2/II.
3.6 Predlogi najpomembnejših nadaljnjih raziskav in ukrepov za vzpostavitev viabilne
populacije vrste C. oedippus v NR Iški morost in na Ljubljanskem barju
1. Za ocenitev uspešnosti vzpostavitve viabilne populacije v NR Iški morost v naslednjih letih je
vsekakor nujno redno spremljanje (vsako leto) velikosti populacije od vključno leta 2022
dalje.
2. Predlagamo, da se v prihodnjih letih izvede še dodatne suplementacije v novo osnovano
populacijo vrste v NR Iški morost, pri čemer se število bodočih translokacij načrtuje na
podlagi ocen velikosti populacije metuljev in njihovega spolnega razmerja, dobljenih z rednim
vsakoletnim monitoringom z metodo MRR. Iz objavljenih preglednih študij o uspešnosti
reintrodukcij različnih vrst dnevnih metuljev v Evropi in ZDA (npr. Bräu s sod. 2018, Fred &
Brommer 2015, Kretschmer s sod. 2016, Schultz s sod. 2008) je namreč razvidno, da dva
zaporedna vnosa osebkov (ne glede na število in/ali razvojni stadij) v območje reintrodukcije
ne zadoščata za vzpostavitev nove viabilne populacije. V Veliki Britaniji so izvajali
reintrodukcije za 45 vrst dnevnih metuljev v povprečju 15 zaporednih let za vsako vrsto in
ugotovili (Oates & Warren 1990), da so bile uspešne le tiste, pri katerih so izvedli povprečno
11 vnosov za posamezno vrsto; za vse vrste, za katere so izvedli povprečno le 3–4 vnose, so
bile reintrodukcije neuspešne.
3. V prihodnjih letih je potrebno ugotoviti, kakšna je genetska pestrost novo osnovane
populacije vrste v NR Iški morost in jo primerjati z drugimi viabilnimi populacijami
vlagoljubnega ekotipa vrste (npr. populacije v Italiji, Franciji, na Poljskem). Na podlagi teh
raziskav se lahko ugotovi, ali je potrebno "oplemenitenje" genetskega fonda populacije v
NRIM in nato strokovno načrtuje suplementacije z osebki, ki izvirajo iz drugih evropskih
populacij vrste, upoštevaje izvor, število, spol in razvojni stadij izvornih osebkov.
4. Kot to poteka od leta 2019, je tudi v naslednjih letih nujno izvajanje vrsti prilagojene
kmetijske prakse v območju ponovne naselitve, upoštevaje splošne in podrobne smernice za
upravljanje območja ponovne naselitve v NRIM, ki so opisane v dokumentu z dne 13. 5. 2019
(Št.: JF/2019/031). Ta dokument smo pripravili na BIJH ZRC SAZU v sodelovanju z
Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – Birdlife Slovenia (DOPPS,
upravljavec NR Iški morost) in ga poslali na Ministrstvo RS za okolje in prostor, na Agencijo
RS za okolje, kot dodatek k vlogam za pridobitev dovoljenja za odvzem, gojitev in doselitev
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prostoživeče domorodne živalske vrste C. oedippus. V letošnjem letu smo v dogovoru z
DOPPS izdelali načrt košnje v naslednjih letih v območju ponovne naselitve, ki sledi
triletnemu kolobarju (Slika 11).
5. V naslednjih letih je v izvorni populaciji (Mostišče) potrebno nadaljevati z rednim
(vsakoletnim) spremljanjem velikosti in spolne strukture populacije ter izvajati
prilagojeno kmetijsko prakso v skladu z navodili in priporočili, opisanimi v Čelik (2015a) in
Čelik s sod. (2018). V prihodnje je smiselno izvesti tudi primerjavo genetske pestrosti izvorne
populacije s stanjem le-te v začetku 21. stoletja (Despres s sod. 2019, Zupan s sod. 2021).
6. V naslednjih letih je potrebno nadaljevati s spremljanjem kakovosti habitata izvorne
(Mostišče, Podvin) in reintroducirane populacije (NR Iški morost) na podlagi popisov
vegetacije, izvedenimi v skladu s predlaganim protokolom dolgoročnega monitoringa habitata
za vrsto barjanski okarček v Natura 2000 območju Ljubljansko barje (Vreš s sod. 2016).
7. Potrebno je vzpostaviti genetsko povezavo med novo osnovano populacijo v NR Iški morost
in izvorno populacijo na Mostišču. To pomeni, preko sistema vmesnih zaplat travišč, ki bodo
primerne za življenje vseh razvojnih stadijev vrste, in okoliških površin (ti. krajinski matriks),
ki bodo omogočale migracije metuljev, ustvariti ustrezno omrežje habitatnih krp za
nastanek metapopulacije na Ljubljanskem barju, ki se bo lahko ohranjala s spontanimi
kolonizacijami habitatnih krp.

Slika 11. Načrt košnje v območju ponovne naselitve vrste C. oedippus v NR Iški morost, ki upošteva
triletni kolobar. Številke predstavljajo leta, ko se pokosi posamezna tretjina območja.
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4 ZAKLJUČEK
 Prvo gojenje vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do bube (junij 2019–julij 2020)
ocenjujemo kot uspešno, saj smo iz 6 oplojenih samic vzgojili 175 bub in tako presegli
zastavljeni cilj projektne naloge, tj. 120 translociranih bub v letu 2020. Z upoštevanjem
uspešnosti izleganja metuljev iz bub v naravi v letu 2020, ki je ocenjena na 70% (iz 175 bub se
je uspešno izleglo 123 metuljev), to pomeni, da smo iz 6 oplojenih samic pridobili 123
metuljev (NRIM: 104, Mo: 19).
 Drugo gojenje vrste C. oedippus ex situ od stadija jajčeca do bube (junij 2020–julij 2021)
ocenjujemo kot uspešno, saj smo iz 6 oplojenih samic vzgojili 147 bub oz. v naravo
prenesli 131 bub in tako presegli zastavljeni cilj projektne naloge, tj. 120 translociranih bub v
letu 2021. Z upoštevanjem uspešnosti izleganja metuljev iz bub v naravi v letu 2021, ki je
ocenjena na 84% (iz 131 bub se je uspešno izleglo 110 metuljev), to pomeni, da smo iz 6
oplojenih samic pridobili 110 metuljev (NRIM: 91, Mo: 19).
 Uspešnost izleganja metuljev iz bub v naravi je bila v letu 2021 84%, kar je za 14% več
kot v letu 2020. Sklepamo, da je razlog za večjo uspešnost izleganja povečano število
prenosov bub v 2021 (11) glede na 2020 (4), saj so bili ti v letu 2021 opravljeni tik pred
izleganjem metuljev (glej poglavje 2.3), s čimer smo maksimalno skrajšali čas izpostavitve
bub plenilcem v naravi.
 Domnevamo, da smo s 1. suplementacijo v izvorno populacijo ublažili posledice preteklih
negativnih antropogenih dejavnikov v habitatu (glej poglavje 3.5.1). Predpostavljamo, da
se bo, ob odsotnosti bodočih škodljivih posegov v habitatu ali drugih naključnih negativnih
okoljskih dejavnikov, 2. suplemetacija bub (izvedena v juniju 2021) odražala v povečanju
številčnosti izvorne populacije v letu 2022.
 Z reintrodukcijo 155 bub (oz. 104 metuljev) v letu 2020 smo uspešno vzpostavili novo
populacijo v NR Iški morost, ki je bila v letu 2021 ocenjena na 71 osebkov (samci: 41 ± 2;
samice: 29 ± 3), kar je za 30% več kot je bila populacija v NRIM ocenjena v letu 2009, tj. tik
pred izumrtjem (2010–2011). Za ugotavljanje učinka in uspešnosti suplementacije 111 bub
(91 metuljev) v NRIM v juniju in juliju 2021 je potrebno v letu 2022 izvesti oceno velikosti in
spolnega razmerja v populaciji z metodo MRR.
 Potrdili smo ustreznost razmnoževalnega in ovipozicijskega habitata ter habitata
preadultnih stadijev v območju ponovne naselitve vrste (NR Iški morost).
 Ugotavljamo, da je v območju ponovne naselitve vrste uporaba reintrodukcijskega šotora
ustrezna in smiselna za povečanje razmnoževalnega uspeha reintroduciranih/suplementiranih
osebkov.
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PRILOGA 1 (digitalna)
ZRC SAZU_PoLJUBA_Coedippus_MRR 2021.xls
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