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Mirnska dolina je bila v preteklosti slabše odonatološko raziskana, do leta 2015 je
bilo tu popisanih 37 vrst. Namen magistrske naloge je bil popisati prisotnost kačjih
pastirjev na območju Mirnske doline in ovrednoti ustreznost obstoječih Natura
2000 območij za vrsti koščični škratec (Coenagrion ornatum) in veliki studenčar
(Cordulegaster heros), ki sta uvrščeni na Prilogo Direktive o habitatih. Opravili
smo 47 terenskih dni v letih 2015 in 2016, v katerih smo zbrali podatke o
prisotnosti 47 vrst kačjih pastirjev na 119 vzorčnih mestih. Potrdili smo prisotnost
vseh prej znanih vrst in na novo zabeležili deset vrst: grmiščna zverca (Lestes
barbarus), obrežna zverca (Lestes dryas), prisojni zimnik (Sympecma fusca),
suhljati škratec (Coenagrion pulchellum), bledi kresničar (Ischnura pumilio),
višnjeva deva (Aeshna affinis), deviški pastir (Aeshna isoceles), zgodnji trstničar
(Brachytron pratense), nosna jezerka (Epitheca bimaculata), sredozemski
kamenjak (Sympetrum meridionale). Potrdili smo razvoj 40 vrst kačjih pastirjev na
območju. Koščični škratec ima v Mirnski dolini eno najmočnejših populacij v
Sloveniji, Natura 2000 območja pa ne obsegajo celotnega območja poselitve. Za
vrsto smo opredelili naravovarstveno najpomembnejša območja glede na gostoto
odraslih osebkov in potrjen razvoj vrste. Veliki studenčar je pogost v pritokih
Mirne in njenem zgornjem delu. Ribnik Blato je z 32 vrstami kačjih pastirjev ena
najpestrejših voda v Sloveniji.
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Mirna Valley was odonatologically poorly studied with 37 species recorded up to
2015. The purpose of the master's thesis was to study the diversity of the dragonfly
fauna in the area of the Mirna Valley and evaluate the adequacy of the current
Natura 2000 areas for Coenagrion ornatum and Cordulegaster heros that are listed
in the Annex of the Habitats Directive. During the survey 47 field days were
conducted in the years 2015 and 2016. We collected data on the presence of 47
species of dragonflies at 119 sampling sites. We confirmed the presence of all the
previously known species and recorded ten new species: Lestes barbarus, Lestes
dryas, Sympecma fusca, Coenagrion pulchellum, Ischnura pumilio, Aeshna affinis,
Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Epitheca bimaculata and Sympetrum
meridionale. We confirmed the reproduction of 40 dragonfly species in the Mirna
Valley. Coenagrion ornatum has one of the strongest populations in Slovenia in the
Mirna Valley, however Natura 2000 areas do not include its whole distribution
area. For the species we defined the most important nature conservation areas
according to the density of adult specimens and the confirmed reproduction.
Cordulegaster heros is frequent in the influent streams and in the upper part of the
river Mirna. With 32 recorded dragonfly species the fish pond Blato has one of the
highest diversity of dragonfly species in Slovenia.
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1 UVOD
Kačji pastirji (Odonata) so dobro znan red žuželk, ki jih najlaže prepoznamo po vitkem,
dolgem zadku, dveh parih velikih izjemno gosto ožiljenih opnastih kril in po zelo velikih
očeh. Ker je njihova biologija dobro raziskana so uporabni tudi kot bioindikatorji
ekološkega stanja vodnih ekosistemov. So tudi enostavno določljivi in se zaradi mobilnosti
hitro odzivajo na spremembe v okolju. Njihove ličinke živijo v vodi in so občutljive na
vnose rib in drugih alohtonih organizmov.
Objavljenih podatkov o favni kačjih pastirjev v Mirnski dolini je izjemno malo, čeprav so
tu številna tako naravna kot sekundarna vodna telesa, ki so primeren življenjski prostor za
kačje pastirje. Pričakovali smo, da je favna kačjih pastirjev pestrejša kot je bilo znano iz
preteklih raziskav. Redki popisi so bili opravljeni v pomladnem in poletnem času, zato je
bilo predvsem pojavljanje jesenskih vrst slabo poznano. Na območju Mirnske doline so
Natura 2000 območja, ki so med drugim namenjena tudi varovanju dveh vrst kačjih
pastirjev: koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) in velikega studenčarja
(Cordulegaster heros). Obe vrsti sta zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah in sta uvrščeni na njeni Prilogi 1A in 2A. Poleg tega sta uvrščeni tudi na
dodatka II in IV Direktive o habitatih Evropske unije. Glede na omejene raziskave favne
kačjih pastirjev smo predvidevali, da Natura 2000 v Mirnski dolini ne zajema vseh
območij, ki so pomembne za ohranjanje obeh omenjenih vrst.
1.1 NAMEN IN CILJI
Magistrsko delo je nastalo z namenom zbrati podatke o prisotnosti kačjih pastirjev na
območju Mirnske doline. Z zbranimi podatki smo prispevali k poznavanju vrstne pestrosti
in razširjenosti kačjih pastirjev in s tem posredno tudi k varovanju in ohranjanju njihovih
habitatov, ki so pomembni tudi za številne druge rastlinske in živalske vrste.
Glavni cilji magistrske naloge so:
 Popisati favno kačjih pastirjev na območju Mirnske doline.
 Ugotoviti spremembe v vrstni sestavi kačjih pastirjev glede na obstoječe podatke.
 Ovrednotiti razporeditev vrstne pestrosti kačjih pastirjev na območju Mirnske
doline.
 Preveriti ali naravovarstveno pomembna območja zajemajo območja, ki so vrstno
najbogatejša s kačjimi pastirji.
 Ovrednotiti ustreznost obstoječih Natura 2000 območij v Mirnski dolini za obe
varovani vrsti kačjih pastirjev: koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) in
velikega studenčarja (Cordulegaster heros).
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Postavili smo naslednje hipoteze magistrske naloge:
 Na območju Mirnske doline je vrstna pestrost kačjih pastirjev višja od do sedaj
znane.
 V Mirnski dolini so območja, ki so pomembna za ohranjanje kačjih pastirjev v
Sloveniji.
 Natura 2000 območji Mirna in Vejar ne zajemata celotne populacije koščičnega
škratca (Coenagrion ornatum).
 Pritoki reke Mirne so primerni življenjski prostor za velikega studenčarja
(Cordulegaster heros), čeprav niso vključeni v Natura 2000 omrežje.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 BIOLOGIJA KAČJIH PASTIRJEV
Kačji pastirji (Odonata) so eden bolje raziskanih redov žuželk. Kot izvorna skupina imajo
jasno prepoznavne splošne značilnosti žuželčje zgradbe. Zlahka jih prepoznamo po vitkem
zadku, dvema paroma velikih kril na oprsju in velikih sestavljenih očeh, ki zasedajo večino
glave. Oči odraslih kačjih pastirjev so sestavljene iz do 30.000 omatidijev. Poleg
sestavljenih oči imajo na glavi še tri ocele in kratke šilaste tipalnice. Obustni aparat
odraslih kačjih pastirjev je močno grizalo, ki je usmerjeno navzdol. Oprsje je sestavljeno iz
treh segmentov, od katerih ima vsak po en par nog. Z nogami tvorijo »košaro«, ki jim
omogoča lov plena med letom. Kačji pastirji so plenilske žuželke, ki se prehranjujejo z
živim plenom. Odrasli osebki aktivno lovijo med letom, ličinke pa prežijo na plen in si pri
lovu pomagajo s posebej preoblikovano spodnjo ustno, ki jo imenujemo lovilna krinka. Na
zadnjih dveh segmentih oprsja imajo odrasli osebki po en par velikih kril. Vsako krilo ima
neodvisno oživčenje, zato jih lahko premikajo nesinhrono in posledično zelo spretno letijo.
Proti koncu krila imajo kačji pastirji posebno obarvano celico, ki se imenuje pterostigma.
Posebnost kačjih pastirjev je tudi koleselj ali kopula, srčast položaj samca in samice med
parjenjem (Corbet, 1999; Bybee in sod., 2016).
Kačje pastirje najdemo povsod, kjer je prisotna voda, razen na Antarktiki in v obsežnih
puščavah. Življenjski krog kačji pastirjev je tesno povezan z vodo, saj v njej v stadiju
ličinke preživijo večino svojega življenja. Medtem ko večina odraslih osebkov živi največ
nekaj tednov, ličinke živijo tudi do 5 let. Sveže preobraženi osebki se v prvih dneh
odmaknejo od vode, dokler spolno ne dozorijo. Samci kačjih pastirjev so teritorialni.
Samice se vodi približajo v času parjenja. Jajčeca odložijo v vodo, na ali v vodne rastline.
Pri tem jih samci nekaterih vrst še vedno držijo za vrat ali pa letajo nad njimi in jih čuvajo
pred tekmeci. Jajčeca nekaterih vrst so posebej prilagojena za preživetje v ekstremnih
razmerah (mrazu ali suši). Kačji pastirji imajo nepopolno preobrazbo brez bube; ličinke se
večkrat levijo ter postopoma rastejo. Pred zadnjo levitvijo splezajo iz vode na vodno
rastlinje. Kutikula na hrbtu ličinke poči in iz nje zleze odrasel, krilat kačji pastir, ki ima
sprva še mehko in neobarvano kutikulo, ki na soncu otrdi in pridobi vrstno značilne barvne
vzorce. Takrat odrasel kačji pastir odleti na prvi let, ki ga imenujemo tudi deviški let, lev
pa ostane na rastlinju (Corbet, 1999).
Predhodniki današnjih kačjih pastirjev, Protodonata, so se pojavili v zgodnjem karbonu
pred 319 milijoni let (Bybee in sod., 2016). Prvi fosili sodobnih kačjih pastirjev so
dokumentirani pred 268 milijoni let, v poznem permu, ko so se pojavili tudi že nekateri
današnji rodovi kačjih pastirjev (Bybee in sod., 2016). Sodobni kačji pastijri (Odonata) so
monofiletski red žuželk, ki je tradicionalno razdeljen v tri podredove. Enakokrili kačji
pastirji (Zygoptera) in raznokrili kačji pastirji (Anisoptera) sta monofiletski skupini,
medtem ko so prakrili kačji pastirji (Anisozygoptera) parafiletska skupina s samo še dvema

4
Bahor M. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Mirnske doline in ovrednotenje naravovarstveno pomembnih območij.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

Slika 1: Pri parjenju kačjih pastirjev nastane značilen srčast položaj - koleselj ali kopula

Slika 2: Samec modrega bleščavca (Calopteryx virgo)

Slika 3: Opoldanski šklatec (Crocothemis erythraea)

Slika 4: Bleda deva (Aeshna mixta)
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recentnima vrstama v Aziji in večino fosilnih vrst (Dijkstra in Kalkman, 2012). Kot
povedo že imena, se skupine razlikujejo po obliki kril; enakokrili kačji pastirji imajo oba
para kril enako oblikovana in jih med počitkom zlagajo (Sliki 1, 2), raznokrili kačji pastirji
pa imajo drugi par kril na bazi širši. Krila imajo med počitkom razprta (Sliki 3, 4).
Raznokrili imajo tudi večje in robustnejše telo ter večje oči, ki se stikajo na vrhu glave.
Raznokrili kačji pastirji imajo vitek in dolg zadek. Imajo manjše oči, ki so na vrhu glave
jasno ločene.

2.2 VRSTNA PESTROST KAČJIH PASTIRJEV
Dejavnike, ki vplivajo na razporeditev vrstne pestrosti kačjih pastirjev, lahko razdelimo na
geološke in ekološke. Ker so kačji pastirji stara skupina, je današnja razporeditev družin
posledica razporeditve družin pred razpadom Pangeje. Tako ekološki kot tudi geološki
dejavniki pa vplivajo na trenutno vrstno pestrost (Kalkman in sod., 2008).
Kačji pastirji so prisotni na vseh celinah z izjemo Antarktike (Clausnitzer in sod., 2009).
So red žuželk, ki je prilagojen na toplejše razmere, zato se njihova številčnost in vrstna
pestrost zmanjšuje z naraščanjem geografske širine in nadmorske višine. Njihova
prisotnost na višjih nadmorskih višinah se pogosto ujema z gozdno mejo (Corbet, 1999).
Opisanih je 5.680 vrst, dejansko število vrst pa ocenjujejo na blizu 7.000. Največja vrstna
pestrost in tudi največje število družin kačjih pastirjev je v tropskem pasu (Kalkman in
sod., 2008). Le nekaj taksonov ima center razširjenosti na višjih nadmorskih višinah ali
geografskih širinah, kar zahteva specifične prilagoditve na nižje temperature, saj so lahko
ličinke tudi več mesecev v ledu. Na visoke temperature so kačji pastirji manj občutljivi;
Corbet (1999) navaja zgornjo letalno temperaturo za ličinke pri 45 °C.
Taksonomija kačjih pastirjev ima v Evropi že več kot 250-letno tradicijo, vse od prvega
latinskega poimenovanja kačjega pastirja leta 1758, ko je Linné v Systema Naturae opisal
Libellula qudrimaculata (Dijkstra in Klakman, 2012). Po zadnjih podatkih je v Evropi
prisotnih 143 vrst kačjih pastirjev (Boudot in Kalkman 2015), kar je precej manj kot v
primerljivih geografskih širinah Severne Amerike. Med ledenimi dobami so v Evropi
gorovja, ki potekajo v smeri zahod-vzhod (Pireneji, Alpe in Karpati), onemogočila njihov
umik in zato je izumrlo kar dve tretjini vrst kačjih pastirjev. Zaradi izolacije je v refugijih
južne Evrope med ledenimi dobami prihajalo do speciacije. Danes v Evropo prodirajo
orientalske vrste, medtem ko ekspanzijo afriških vrst na sever onemogočajo bariere
(Kalkman in sod., 2008). Proti severu Evrope v zadnjih desetletjih širijo mejo svoje
razširjenosti tudi mediteranske vrste (De Knijf in Anselin, 2010).
Od ekoloških dejavnikov na vrstno pestrost kačjih pastirjev vplivajo še slanost, pH, gibanje
vode, prisotnost polutantov in drugih vrst. Čeprav ličinke kačjih pastirjev živijo v celinskih
vodah, večina vrst tolerira slanost do polovične slanosti morske vode (Corbet, 1999). Le
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dve vrsti sta prilagojeni tudi na življenje v slani vodi v mangrovah Vzhodne Azije
(Kalkman in sod., 2008). Večina vrst prenese zelo širok razpon pH (od 3-4 do 8) (Corbet,
1999). Gibanje vode ima glavno vlogo pri distribuciji vrst, ker je povezano s koncentracijo
raztopljenega kisika (de paiva Silva in sod., 2010). Ličinke so v lentičnih habitatih prisotne
do 1 m globine, globlje jih redko najdemo, razen če so prisotni potopljeni makrofiti
(Corbet, 1999). Tako kot drugi makroinvertebrati, so tudi kačji pastirji prizadeti ob
prisotnosti polutantov, še posebej zaradi pesticidov (organokloridov in organofosfatov)
(Corbet, 1999). Kačji pastirji so polutantom izpostavljeni neposredno kot vodne ličinke in
tudi posredno kot plenilci.

2.2.1 Ogroženost kačjih pastirjev
Izguba biodiverzitete je danes ena glavnih tem v znanstvenih in tudi drugih publikacijah.
Napovedi so osnovane na treh skupinah vretenčarjev: sesalcih, pticah in dvoživkah. Za
nevretenčarje je predvidena največja izguba biodiverzitete zaradi veliko večjega število
vrst in slabše raziskanosti. Kačji pastirji so prvi red žuželk, za katerega je znana globalna
ocena ogroženosti. Ogroženih je 10 % od 5.680 opisanih vrst (Clausnitzer in sod., 2009),
kar je v primerjavi z vretenčarskimi skupinami razmeroma malo. Večina vrst ni ogroženih
zaradi velikih arealov (Kalkman in sod., 2008).
Kačje pastirje najbolj ogrožajo izsuševanje in zasipanje močvirij, regulacija vodotokov,
strojno čiščenje obrežja in odstranjevanje obrežne vegetacije, intenzivno kmetijstvo s
prekomerno porabo gnojil in pesticidov ter naseljevanje tujerodnih rastlinskih in živalskih
vrst (predvsem rib) (Bedjanič, 2010). V drugi polovici 20. stoletja je bilo pri številnih
vrstah v zmernem pasu opaženo zmanjšanje distribucije in številčnosti zaradi uničenja
habitatov, evtrofikacije in onesnaženosti vodnih teles ter regulacije vodotokov (Sahlén in
sod., 2004). Po letu 1990 se je ogroženost številnih vrst zmanjšala zaradi boljšega
upravljanja z vodami (Kalkman in sod., 2008). Na vrstno pestrost kačjih pastirjev ima
največji vpliv vegetacija (Kiauta, 2014). Senčenje vodne površine z drevesi ali stavbami
vrstno pestrost zmanjšuje, zato imajo večji ribniki več vrst, saj je na voljo več nezasenčene
vodne površine. Po drugi strani prisotnost drevesne vegetacije v okolici vodne površine
viša število vrst (Jeanmouin in sod., 2014).
Številne vrste kačjih pastirjev lahko preživijo tudi v delno degradiranih habitatih in so
sposobne hitre kolonizacije obnovljenih ali novih habitatov. V primerjavi z vretenčarji in
tudi nekaterimi drugimi nevretenčarji (npr. metulji), lahko imajo vitalne populacije tudi na
majhnih ostankih habitatov (Clausnitzer in sod., 2009). Urbanizacija vpliva na biotsko
pestrost kačjih pastirjev v mestih. Čeprav so kačji pastirji dobri letalci in se hitro širijo v
prostoru (Jeanmouin in sod., 2014), širjenje urbanih površin povečuje fragmentacijo
življenjskega prostora in izginjanje primernih habitatov za številne vrste, ki so ekološki
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specialisti. Število osebkov, predvsem enakokrilih kačjih pastirjev, se opazno zniža, ko je
pozidane 40 % površine v oddaljenosti do 200 m od vode (Willigalla in Fartmann 2011 in
2012). Zaradi pozidave se zmanjšajo lovski revirji posameznih osebkov in s tem
dostopnost hrane. Zato so za iskanje hrane potrebni daljši poleti, ki zahtevajo višjo porabo
energije in tako povzročajo oslabitev fitnesa osebkov. Poleg tega na kačje pastirje vplivajo
tudi druge spremembe v okolju. Odrasle kačje pastirje, ki prepoznavajo vodo preko
polarizirane svetlobe, lahko v urbanem okolju privlačijo naftni madeži, avtomobili ali
druge umetne površine. Horváth in sod. (2007) so ugotovili, da nekatere vrste kačjih
pastirjev privlačijo celo nagrobne plošče na pokopališčih, ki v vodoravni legi oddajajo
enako valovno dolžino polarizirane svetlobe kot voda. Ceste lahko zaradi trkov kačjih
pastirjev v avtomobile vplivajo na višjo smrtnost odraslih kačjih pastirjev (Soluk in sod.
2011). Kiauta (2014) opisuje vpliv vožnje z motornimi čolni, ki poškodujejo vegetacijo, s
tem pa tudi živali, ki se tam zadržujejo. Plovila povzročajo poškodbe ali smrt posameznih
osebkov kačjih pastirjev med procesom preobrazbe. Odrasli osebki se umaknejo iz svojih
teritorijev in tako motorni čolni negativno vplivajo tudi na parjenje in odlaganje jajčec.
Poleg tega Kiauta (2014) opozarja tudi na pojavljanje kačjih pastirjev ob svetlobnih virih.
Za kar 9 od 13 vrst, zabeleženih v centru Ljubljane, so znana pojavljanja ob svetlobnih
virih ali entomoloških svetlobnih pasteh: Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum,
Ischnura elegans, Lestes sponsa, Aeshna cyanea, A. mixta, Sympetrum sanguineum, S.
striolatum in S. vulgatum. Torej tudi svetlobno onesnaževanje predstavlja potencialni
dejavnik ogrožanja favne kačjih pastirjev.

2.2.2 Kačji pastirji kot bioindikatorji ekološkega stanja
Carle že 1979 navaja, da so kačji pastirji dobri bioindikatorji, ker:
- poseljujejo vse tipe celinskih vodnih habitatov,
- so ličinke specifično tolerantne na okoljske motnje,
- ima veliko vrst larvalno fazo, ki je daljša od enega leta,
- so ličinke relativno sedentarne,
- je disperzija odraslih osebkov hitra, zato hitro zasedejo ustrezna okolja,
- so tako ličinke kot tudi odrasli večinoma enostavno določljivi.
Kačji pastirji se vedno pogosteje uporabljajo kot bioindikatorji. Večina vrst je pogostih in
so zanje dobro poznane ekološke zahteve, imajo velike areale, kar omogoča primerjavo
med posameznimi območji. Ličinke kačjih pastirjev so boljši indikatorji kot odrasli kačji
pastirji, ker so sedentarne, medtem ko se odrasli osebki lahko premikajo na velike razdalje,
in se zato hitro odzivajo na spremembe življenjskega okolja. Ličinke so občutljive na
temperaturo vode in spremembe kemizma in vnos tujerodnih vrst, predvsem rib. Odrasli
osebki pa so občutljivi na spremembe strukture vegetacije v in od vodnih telesih (de paiva
Silva in sod., 2010). Na podlagi prisotnosti kačjih pastirjev je možno sklepati o stanju
določenega habitata, saj je visoka vrstna pestrost dokaz o ohranjenosti vodnega in
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obvodnega življenjskega prostora (Bedjanič, 2010). Čeprav se na ekološke spremembe v
okolici kačji pastirji odzivajo nemudoma, je reakcija na spremembo kvalitete vode počasna
in navadno opazna šele ob spremembi strukture vodne vegetacije v habitatu. Toleranca do
onesnaževanja in evtrofikacije je različna pri različnih vrstah (Kiauta, 2014).
Kačji pastirji so le redko uporabljeni kot bioindikatorji za specifične polutante. Takrat
morajo biti neonesnaženi habitati za primerjavo blizu, poleg tega mora biti poznana tudi
tolerantnost lokalne favne (Corbet, 1999). Nekatere vrste so ekološki specialisti, pogosto
zaradi vezanosti na poseben tip habitata ali vegetacijo, in je zato njihovo izginjanje
povezano z izgubo takega habitata.
2.3 KAČJI PASTIRJI V SLOVENIJI
Kačji pastirji so tudi v Sloveniji ena bolje raziskanih skupin žuželk. Favna kačjih pastirjev
obsega 73 vrst in podvrst (Kotarac, 1997; Bedjanič, 2000 in 2003). Ogrožene so tudi vrste,
ki živijo v Sloveniji, saj je kar 40 vrst (55 %) uvrščenih v Pravilnik o uvrstitvi ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010).
Pravilnik določa tudi nekatere ukrepe za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst (ohranjanje in vzpostavljanje primernih mest za reprodukcijo,
prehranjevanje, prezimovanje ter za zagotavljanje drugih pomembnih življenjskih faz, za
prizadete in domnevno izumrle vrste tudi doselitev, fizična zaščita in za izumrle vrste
ponovna naselitev).
Z majem 2004 je v Sloveniji z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08-odl. US, 96/08, 36/09, 102/11 in
15/14) zakonsko zavarovanih 24 najbolj ogroženih in/ali mednarodno zavarovanih vrst
kačjih pastirjev, od katerih je za 16 vrst določena obveza habitatnega varstva. Uredba ureja
pravila ravnanja z zavarovanimi vrstami prosto živečimi živalskimi vrstami, varstvene
režime, načine varstva in predpisuje instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja njihovih
habitatov in način spremljanja stanja vrst v naravi. Priloga 1A določa varovanje vrst in
priloga 2A varovanje habitatov vrst, ki so na seznamu.
Slovenija je na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst – 92/43/EC določila omrežje posebnih varstvenih območij
imenovano Natura 2000 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 21/16)). Kvalifikacijskih vrst kačjih pastirjev v Sloveniji je šest, od tega
sta na območju Mirnske doline prisotna koščični škratec (Coenagrion ornatum) in veliki
studenčar (Cordulegaster heros), ki sta uvrščena na Prilogi II in IV Direktive o habitatih
(Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst (Uradni list L 206/1992), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta
2013/17/EU (Uradni list L 158/2013)).
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2.3.1 Veliki studenčar (Cordulegaster heros)
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) (Sliki 5, 6) je raznokrili kačji pastir (Anisoptera) iz
družine studenčarjev (Cordulegastridae). Vrsta je endemit jugovzhodne Evrope z večino
najdišč na Balkanskem polotoku (Dijkstra in Lewington, 2006). Njegov areal na severu
sega na Češko, Slovaško in Avstrijo, na vzhodu v Bolgarijo, Moldavijo, Romunijo, na jugu
do Grčije (Šalamun, 2016) in na zahodu le nekaj kilometrov čez mejo s Slovenijo v Italijo
(Bedjanič in Šalamun, 2003; Uboni in sod., 2007). Velik del populacije živi v Sloveniji
(Kotarac in sod., 2003, Šalamun in sod., 2010), kjer je zaradi velikega števila ohranjenih
gozdnih potokov relativno pogosta vrsta. Odsoten je le na višjih nadmorskih višinah in na
območjih brez površinskih voda kot je Kras (Šalamun, 2016).
Samica velikega studenčarja po velikosti precej presega samca in je največji evropski kačji
pastir, ki skupaj z leglico doseže dolžino skoraj 10 cm (Dijkstra in Lewington, 2006).
Kljub dobri raziskanosti evropske odonatološke favne, je bila vrsta opisana šele leta 1979 v
Avstriji (Theischinger, 1979).
Ličinke velikega studenčarja najdemo le v njegovem primarnem habitatu. To so osenčeni
gozdni potoki na prehodu iz sredogorja v nižine, kjer naklon ni prevelik, da je lahko dno
struge pokrito s peščeno - muljastim substratom. Ličinke velikega studenčarja so zakopane
tik pod površino v droben substrat z nekaj organskega detrita. Pozimi se zakopljejo
nekoliko globje (Lang in sod., 2001), ravno tako globoko zakopane preživijo nizek poletni
vodostaj (Kotarac 1997). Ker je vrsta vezana na primarne habitate, jo najbolj ogroža
onesnaževanje in uničevanje gozdnih potokov z regulacijami ter sekanje okoliškega gozda
(Šalamun, 2016). Običajno jo najdemo v potokih s širino struge do 2 m in ohranjenim
okoliškim gozdom.
Na Rdeči seznam kačjih pastirjev Evrope (Kalkman in sod., 2010) in Rdeči seznam kačjih
pastirjev Sredozemlja (Riservato in sod., 2009) je veliki studenčar uvrščen kot potencialno
ogrožena vrsta (NT). V Sloveniji je ranljiva vrsta (VU), uvrščena na Pravilnik o uvrstitvi
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam. Zavarovan je tudi z Uredbo o
prosto živečih živalskih vrstah, kot vrsta na prilogah 1A in 2A. Veliki studenčar je
kvalifikacijska vrsta za omrežje Natura 2000, ki je bila ob širitvi Evropske Unije leta 2004
na predlog Slovenije in s podporo Madžarke dodana na Prilogi II in IV Direktive o
habitatih. Razširjenost vrste je bila v Sloveniji za potrebe razglasitve Natura 2000 območij
dobro raziskana (Kotarac in sod., 2003; Kotarac in sod., 2006; Šalamun in sod. 2010;
Šalamun in Kotarac, 2010; Šalamun in Kotarac, 2014). Za velikega studenčarja je v
Sloveniji razglašenih 26 območij, od katerih je eno območje tudi »SI3000266 Kamenški
potok« v Mirnski dolini.
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Slika 5: Ličinka velikega studenčarja (Cordulegaster heros)

Slika 6: Sveži odrasli osebek velikega studenčarja (Cordulegaster heros)

2.3.2 Koščični škratec (Coenagrion ornatum)
Koščični škratec (Coenagrion ornatum) (Sliki 7, 8) lahko živi v istih potokih kot veliki
studenčar, vendar v osončenih delih (Kotarac in sod., 2006). Poseljuje povirja, plitve
počasi tekoče potoke in barja, kjer je vodna površina dobro osončena in je posledično voda
toplejša (Govedič in sod., 2012). Kljub statusu kvalifikacijske vrste za omrežje Natura
2000, je ena slabše raziskanih vrst tako pri nas kot tudi v tujini. Boudot in Kalkman (2015)
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v Evropskem atlasu kačjih pastirjev navajata, da je poznavanje primarnih habitatov vrste
pomanjkljivo. Še najbližje njegovim naravnim habitatom v Sloveniji so morda povirna
barja v okolici Bleda in na Blokah. Primarni habitati koščičnega škratca so bili večinoma
že uničeni in danes ga najdemo predvsem antropogeno nastalih življenjskih prostorih, v
melioracijskih kanalih z obilo emerzne vegetacije, ki so zelo obremenjeni s človeškim
vplivom (Kotarac, 1997). Razlog za slabo raziskanost vrste je pomanjkanje namenskih
raziskav, saj je vrsta med splošnimi popisi pogosto spregledana zaradi specifičnega
antropogenega habitata in kratkega spomladanskega obdobja pojavljanja (Šalamun in sod.
2010).

Slika 7: Sveži osebek koščičnega škratca (Coenagrion ornatum)

Slika 8: Parjenje koščičnega škratca (Coenagrion ornatum)
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Koščični škratec spada v družino škratcev (Coenagrionidae), v katero uvrščamo skoraj
1100 vrst, kar je 57 % vseh enakokrilih kačjih pastirjev (Dijkstra in Kalkman, 2012). Tudi
v Evropi je to najobsežnejši rod enakokrilih kačjih pastirjev s kar 13 vrstami, od katerih jih
je v Sloveniji prisotnih pet. Koščični škratec spada med vzhodnomediteranske vrste
(Kotarac, 1997). Prisoten je po vsej Sloveniji, a nikjer ni pogost (Erbida, 2016). Največje
populacije so na Ljubljanskem barju (Kotarac, 1997; Pirnat, 1998; Erbida, 2016) in v
Vipavski dolini (Vinko, 2016). V zadnjih raziskavah njegove razširjenosti (Šalamun in
sod., 2010 in 2016) so v Sloveniji našli večje populacije tudi v severovzhodnem delu
države. Za območje Dolenjske velja, da je koščični škratec mestoma prisoten (Erbida,
2016).
Zaradi upadanja populacij je koščični škratec uvrščen na Rdeči seznam kačjih pastirjev
Evrope kot NT - potencialno ogrožena vrsta (Kalkman in sod., 2010) in enako tudi na
Rdeči seznam kačjih pastirjev Sredozemlja (Riservato in sod., 2009). V Sloveniji je
uvrščen kot ranljiva vrsta (VU) na Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam. Zavarovan je tudi z Uredbo o prosto živečih živalskih vrstah, kjer je
uvrščen na prilogi 1A in 2A. Poleg tega je koščični škratec uvrščen na Prilogi II in IV
Direktive o habitatih, zaradi česar morajo države članice Evropske unije razglasiti Natura
2000 območja za varovanje vrste. V Sloveniji je koščični škratec kvalifikacijska vrsta za
osem območij, dodatno so ga Šalamun in sod. v letu 2016 predlagali še kot kvalifikacijsko
vrsto za »SI3000221 Goričko« in vključitev v omrežje Natura 2000 območje
Radmožanskega kanala z Bukovniškim in Črnim potokom. V Mirnski dolini sta Natura
2000 območji za koščičnega škratca »SI3000059 Mirna« in »SI3000056 Vejar«.

2.4 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE - MIRNSKA DOLINA
Reka Mirna je tretja najdaljša dolenjska reka, ki ima bistveno manjši pretok od najdaljših
dveh. Po mnenju jezikoslovcev reka ni dobila imena zaradi počasnega, mirnega toka,
ampak je ime starejšega, slovanskega izvora. Nastalo naj bi z zamenjavo soglasnikov iz
imena Nyrina ali Nirina (iz glagola nyrati = prihajati iz zemlje, ki privre iz zemlje). To
nakazuje tudi nemško ime Neyring za reko Mirno (Bezlaj, 1961).
2.4.1 Geografski opis
Porečje Mirne ali Mirnska dolina je ena manj znanih slovenskih pokrajin (Topole, 1998),
leži v osrednjem delu Slovenije, na srednjem Dolenjskem. Porečje obsega 294 km2
(Bogataj in sod., 2012) izredno pestrega območja na stiku alpskega, dinarskega in
panonskega sveta. Dolina je dolga do 30 km in široka do 15 km. Na severu meja porečja
jasno sega do Posavskega hribovja, do alpsko usmerjenega hrbta Jatne. Na jugu poteka
meja po gričevnato-hribovitem območju Dolenjskega podolja, Raduljskega hribovja in
Krškega gričevja. Na zahodni in severozahodni strani je razvodnica težje določljiva zaradi
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podzemnih kraških vodnih odtokov. Povprečna nadmorska višina Mirnske doline je okrog
400 m, vrh Jatne dosega 866 m, najnižje točka doline je pri Boštanju pri izlivu v reko Savo,
na 175 m nadmorske višine (Topole, 1998).
Porečje Mirne pripada različnim tektonskim enotam in je litološko zelo pestro, ker se na
kratkih razdaljah razvrstijo kamnine različnih starosti, prepustnosti in trdnosti, kar vpliva
na raznolikost reliefa, rastja, vodnih razmer in s tem tudi rabe tal (Topole, 1998).
Dular in sod. (1991) navajajo, da je bila Mirnska dolina poseljena že v bakreni in bronasti
dobi. V železni dobi je bila dolina intenzivno poseljena, čez Mirnsko dolino je potekala
pomembna prometnica proti Litiji in Trebnjem. Danes je Mirnska dolina ena redkih večjih
slovenskih pokrajin, kjer se število prebivalstva že daljše časovno obdobje zmanjšuje
zaradi prometne odmaknjenosti in slabo razvite industrije. Povprečna gostota naseljenosti
je bila 1991 le 47 prebivalcev/km2 (Slovenija 97 prebivalcev/km2), naselja pa so zgoščena
na robu kotlin (Topole, 1998; Slika 10).
Topole (1998) je, zaradi izredne pestrosti območja, Mirnsko dolino razčlenila na 24
homogenih mikroregij (Slika 9):
- Hribovja: Cerkniško povirno (H1), Gabrovško (H2), Mirnsko povirno (H3), Dolsko
(H4, Šentrupersko (H5), Šentjanško (H6), Boštanjsko (H7), Krško (H8) in
Debenško (H9).
- Gričevja: Cerknško (G1), Gabrovško (G2), Čateško (G3), Mirnsko (G4),
Trebanjsko (G5), Šentrupersko (G6), Šentjanško (G7), Spodnjemirnsko (G8) in
Mokronoško (G9).
- Kotline: Vejarska kotanja (K1), Krmeljska kadunja (K2), Osrednje mokrotno dno
(K3) ter vpeti rob in pragovi (K4)
- Planoti: Dolska (P1) in Gobljansko-Vodiška (P2).
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Slika 9: Morfološke enote Mirnske dolin (Topole, 1998:11)

Slika 10: Pogled iz poplavne ravnice Mirne na naselja, ki se razprostirajo na robu kotline in na okoliških
gričih in hribih

2.3.3 Podnebje
Podnebje na območju Mirnske doline je zmerno celinsko (Gams, 1972), vendar je tako kot
pokrajina, prehodno tudi podnebje. Podrobneje je podnebje na območju severno od reke
Mirne opredeljeno kot predgorsko podnebje, medtem ko južno od reke Mirne že sega
subpanonsko podnebje (Bogataj in sod., 2012). Povprečna letna količina padavin na
območju je 1100–1200 mm in povprečno število dni s snežno odejo 40–60 (Bogataj in
sod., 2012). Padavine so enakomerno razporejene čez vse leto, najmanj jih je v zimskih
mesecih (Topole, 1998). Povprečna januarska temperatura je okrog -1 °C in povprečna
julijska temperatura 18–19 °C. V zimskih mesecih je za kotline značilna temperaturna
inverzija (Topole, 1998).
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2.3.4 Vode
Največji vodotok v regiji je reka Mirna z dolžino 44 km (Bogataj in sod., 2012). Čistih
karbonatnih kamnin je na območju malo, zato je na 90 % površja površinska vodna mreža.
Največja gostota rečne mreže (2000–4000 m/km2) je v jugozahodnem delu, kjer v Mirno
pritekajo potoki Gabrovščica, Turnska Cerknica, Cerknica, Slepšek in Dušica. Povprečna
gostota dolin s stalnimi vodotoki je 666 m/km2 in dolin z občasnim tokom 498 m/km2
(Topole, 1998). V reko Mirno se izliva 28 večjih in še več manjših pritokov. Porečje Mirne
je zelo nesimetrično, saj z leve strani pritekajo v Mirno precej daljši pritoki (Žibert, 2014)
(Slika 11).

Slika 11: Rečna mreža reke Mirne (Topole, 1998: 61)

Mirna ima panonski dežno-snežni pretočni režim (Bogataj in sod., 2012). Letni pretok
Mirne je 4,48 m3/s. Povprečni pretok se je predvsem v juliju in avgustu v zadnjih 30 letih
zmanjšal kljub nespremenjeni količini padavin (Koprivc in sod., 2016). Maksimalni pretok
je v marcu in aprilu, v času pomladanskega deževja in taljenja snega in nekoliko nižji drugi
višek je v novembru in decembru (Topole, 1998). Mirna spada med vodotoke, ki dosežejo
minimalne pretoke na 5–10 let (Kolbezen, 1990).
Osrednji del območja obsega Mirnsko-Mokronoška kotlina s poplavno ravnico Mirne in
njenih pritokov. Dno kotline se še vedno ugreza. Na njem so številni melioracijskimi
kanali (Topole, 1998). Zaradi pogostih poplav (Slika 12) je regulirana tudi struga Mirne
tako ob urbanih kot tudi ob kmetijskih površinah (Petkovšek, 2013). Debele plasti ilovnato
glinenih sedimentov so nekoč na območju Prelesja in Hudej izkoriščali (Topole, 1998),
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danes pa so v opuščenih glinokopih ribniki. Poleg številnih drugih ribnikov so na območju
prisotne še mrtvice ob spodnjem delu reke Mirne (Slika 13).

Slika 12: Reka Mirna v zgornjem delu toka za Moravčami pri Gabrovki

Slika 13: V spodnjem delu reke Mirne so prisotne mrtvice

2.3.5 Naravovarstveno pomembna območja Mirnske doline
Največje območje z naravovarstvenim pomenom, ki ima status ekološko pomembnega
območja (EPO), je Mirna (Uredba o Ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št.
48/2004). Območje je pomembno tudi z evropskega vidika in je na osnovi Direktive o
habitatih razglašeno za posebno varstveno območje, Natura 2000 območje, pod imenom
»SI3000059 Mirna«. Območje Nature 2000 obsega 516,95 ha in vključuje celotno strugo
reke Mirne in del povirja, kjer je vključen tudi pritok Slepšek, do izliva v reko Savo pri
Boštanju. Območje Natura 2000 je razširjeno v osrednjem delu porečja reke Mirne med
Mirno in Mokronogom na območje poplavne ravnice, kjer je več mrtvih rokavov reke
Mirne (Slika 8), ohranjene doline potokov Gomilščica, Lanšpreščica, Gomilski potok,
Bačji potok in Savrica ter opuščena glinokopna jezera ob potoku Bistrica (Slika 14).
Kvalifikacijske vrste za Natura 2000 območje Mirna so: sulec (Hucho hucho), platnica
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(Rutilus pigus), ozki vretenec (Vertigo angustior), navadni škržek (Unio crassus), koščični
škratec (Coenagrion ornatum), vidra (Lutra lutra), navadni koščak (Austropotamobius
torrentium), blistavec (Leuciscus souffia), pohra (Barbus meridionalis) in velika nežica
(Cobitis elongata) (Natura2000, 2017).

Slika 14: Zalite glinokopne mlake ob potoku Bistrica na območju Prelesja

Drugo večje Natura 2000 območje v Mirnski dolini je »SI3000056 Vejar« (Slika 15).
Obsega 226,01 ha veliko območje med vasmi Račje selo, Blato, Velika Ševnica, Škrjanče
in Hudeje. Potok Vejar in pritoki so regulirani, tečejo med njivami in travniki.
Kvalifikacijske vrste so: ozki vretenec (Vertigo angustior), črtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria) in koščični škratec (Coenagrion ornatum) (Natura2000, 2017).

Slika 15: Potok Vejar pri Račjem selu
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Natura 2000 območje »SI3000266 Kamenški potok« obsega 127,4 ha gozdnega območja s
potoki severovzhodno od Krmelja. Kvalifikacijski vrsti za Natura 2000 območje sta veliki
studenčar (Cordulegaster heros) in navadni koščak (Austropotamobius torrentium). Za
navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium) so na območju Mirnske doline Natura
2000 območja še potoki »SI3000340 Hinja s pritoki«, »SI3000341 Globoščica s pritoki« in
»SI3000329 Bistrica z Bučavnico in Beno« (Natura2000, 2017).
Preostala Natura 2000 območja v Mirnski dolini ne obsegajo vodnih habitatov. Za območji
»SI3000195 Dole pri Litiji« in »SI3000143 Čatež« je kvalifikacijska vrsta mali
podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in za »Vrhek« rumeni sleč (Rhododendron
luteum) (Natura2000, 2017).

2.5 PROUČEVANJE KAČJIH PASTIRJEV V MIRNSKI DOLINI
Čeprav za začetek slovenske odonatologije štejemo leto 1685, ko je Janez Vajkard
Valvasor v svoji zbirki grafik upodobil tudi nekaj vrst kačjih pastirjev (Wraber in sod.,
1990) in leta 1763 Scopoli že omenja prvo vrsto kačjega pastirja za Ljubljano (Kiauta,
2014), je Mirnska dolina ostala povsem neraziskana do devetdesetih let prejšnjega stoletja.
Tako je v Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom za Mirnsko
dolino na kartah razširjenosti prikazanih 11 vrst (Kotarac, 1997), med njimi tudi veliki
studenčar (Cordulegaster heros). Na Čatežu pri Trebnjem je 1997 potekal mladinski
raziskovalni tabor (Pirnat, 1997), rezultati dela treh odonatoloških skupin pa žal niso bili
objavljeni (Pirnat in sod., 1997). Popis je potekal od 22.–29. 6. 1997 na širšem območju
Dolenjske, za Mirnsko dolino pa so na 43 lokalitetah popisali 31 vrst. Prvič so na območju
Mirnske doline zabeležili koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na dveh lokalitetah v
okolici Hudej in Blata. Tudi Kotarac in sod. (2003) omenjajo koščičnega škratca na
območjih Vejar in Mirna v študiji »Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura
2000: Kačji pastirji (Odonata)«, ki je bila podlaga za razglasitev Natura 2000.
Nadaljnje odonatološke raziskave so deloma potekale na območju Mirnske doline na
Raziskovalnem taboru študentov biologije Mokronog 2009 (Vinko, 2009 neobjavljeno). V
Mirnski dolini je skupina za kačje pastirje med 22.–30. 7. 2009 popisala 33 vrst na 27
lokalitetah. Nadaljne raziskave so potekale na območju načrtovane industrijske cone
Puščava pri Mokronogu (Bedjanič, 2010). Idustriijska cona je bila načrtovana v Natura
2000 območju za kvalifikacijsko vrsto koščični škratec. Na območju so v petih terenskih
dneh (14. 5., 6. 6., 24. 6., 3. 7. in 25. 7. 2010) na 11 lokalitetah popisali 17 vrst kačjih
pastirjev, med njimi tudi koščičnega škratca in velikega studenčarja.
Skupno je bilo iz objavljenih in neobjavljenih podatkov pred začetkom naše raziskave na
območju Mirnske doline popisanih 37 vrst. V Tabeli 1 je prikazan seznam vseh
zabeleženih vrst, skupaj s pripisom vira podatkov.
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Preglednica 1: Pregled odonatoloških raziskav v Mirnski dolini s pregledom virov podatkov

Družina

Vrsta

Vir

Calopterygidae

Calopteryx splendens

Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009;
Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Kotarac in sod., 2003; Vinko,
2009; Bedjanič, 2010
Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009;
Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009
Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Pirnat in sod., 1997
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009
Vinko, 2009
Pirnat in sod., 1997; Bedjanič, 2010
Kotarac, 1997; Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009
Vinko, 2009
Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009;
Bedjanič, 2010

Calopteryx virgo
Lestidae

Chalcolestes viridis compl.

Coenagrionidae

Coenagrion ornatum
Coenagrion puella

Platycnemidae
Aeshnidae

Coenagrion scitulum
Ennalagma cyathigerum
Erythromma lindenii
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Ischnura elegans
Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Anax imperator

Gomphidae
Cordulegastridae

Anax parthenope

Vinko, 2009

Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Cordulegaster bidentata

Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997
Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; 2003; Vinko,
2009; Bedjanič, 2010

Cordulegaster heros
Cordulidae

Libellulidae

Cordulia aenea

Kotarac, 1997; Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009

Somatochlora flavomaculata

Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009;
Bedjanič, 2010

Somatochlora meridionalis

Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010

Libellula depressa

Kotarac, 1997; Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009;
Bedjanič, 2010

Libellula fulva

Vinko, 2009; Bedjanič, 2010

Libellula quadrimaculata
Orthetrum albistylum
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Crocothemis erythraea

Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Kotarac, 1997; Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Kotarac, 1997; Pirnat in sod.; 1997; Vinko, 2009
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009
Vinko, 2009
Pirnat in sod., 1997; Vinko, 2009; Bedjanič, 2010
Pirnat in sod., 1997
Vinko, 2009
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Tudi druge skupine so bile v Mirnski dolini v preteklosti slabše raziskane. Stari podatki za
število ribjih vrst so bili le iz leta 1969/70 (16 vrst) in leta 1985 (14 vrst) (Povž, 1990).
Jakopin je leta 2010 v reki Mirni popisala 29 vrst rib in ukrajinskega potočnega piškurja
(Eudontomyzon mariae) ter s tem podvojila število znanih ribjih vrst na območju. Od 29
vrst so bile samo tri vrste alohtone: šarenka (Oncorhynchus mykiss), babuška (Carassius
gibelio) in sončni ostriž (Lepomis gibbosus).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVANEGA OBMOČJA
Meje Mirnske doline so na večini območja jasno prepoznavne. Pri omejitvi območja
raziskave smo upoštevali razmejitev po Topole (1998).

3.2 ZBIRANJE PODATKOV IN TERENSKO DELO
Zbiranje podatkov je potekalo na terenu med aprilom in oktobrom v letu 2015 in 2016, v
sončnem vremenu med 9.00 in 17.00, ko so odrasli osebki kačjih pastirjev najaktivnejši in
jih zato lažje opazimo. Hkrati s popisom odraslih osebkov smo na terenu vzorčili ličinke.
Popisali smo prisotnost in številčnost vseh razvojnih stadijev kačjih pastirjev. Na terenu
smo zbirali tudi podatke o razmnoževanju vrst (kopule in odlaganja jajčec). Odrasle osebke
smo lovili z metuljnico in jih po določitvi z dihotomnimi in slikovnimi določevalnimi
ključi izpustili. Za določanje odraslih osebkov smo uporabili ključa Kotarac (1993a) in
Dijkstra (2006), za razlikovanje med obema vrstama pazverc (Chalcolestes) pa Olias in
sod. (2007).
Ličinke smo lovili z vodno mrežo in jih shranili v 70 % etanolu za kasnejšo determinacijo s
pomočjo stereomikroskopa in določevalnih ključev za ličinke kačjih pastirjev. Za
določanje levov in ličink smo uporabili več določevalnih ključev, ker večina ne vsebuje
vseh v Sloveniji prisotnih vrst. Za določanje ličink in levov kačjih pastirjev smo uporabili
ključe Carchini (1983), Kotarac (1993b), Gerken in Sternberg (1999), Kohl (1998), Askew
(2004) Brochard in sod. (2012) ter Brochard in van der Ploeg (2014). Ličinke, ki jih je bilo
možno določiti že na terenu, smo po določitvi vrnili v naravo in smo samo zabeležili
podatke o njihovi številčnosti. Na rastlinju okrog vodnih teles smo pobirali leve kačjih
pastirjev in jih kasneje določili s pomočjo stereomikroskopa. Nekatere določitve so
preverili še člani Slovenskega odonatološkega društva na delavnici Dragonfly Exuviae
Identification Workshop, Slovenia 2017, ki je potekala med 2.–4. 6. 2017 na Dragi pri Igu
in v Mirnski dolini.
Sistematiko in nomenklaturo kačjih pastirjev smo povzeli po Boudot in Kalkman (2015),
slovenska imena pa po Geister (1999).
3.3 MESTA VZORČENJA
Na vsaki lokaliteti smo poleg prisotnosti in številčnosti vrst zabeležili koordinate in jih
kasneje uporabili pri izdelavi zemljevidov.
V magistrsko delo smo vključili podatke s 119 mest vzorčenja, ki smo jih sami obiskali. V
prikaz števila vrst na posamezni lokaliteti smo vključili tudi podatke iz Podatkovne zbirke,
ki deluje v sodelovanju Centra za kartografijo favne in flore (CKKF) in Slovenskega
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odonatološkega društva (SOD). Skupaj z našimi podatki je za Mirnsko dolino v
Podatkovno zbirko vključenih 205 vzorčnih mest (Slika 16).

Slika 16: Vzorčna mesta proučevanja kačjih pastirjev v Mirnski dolini (N = 205) z označeno mejo območja
po Topole (1998)

Vzorčna mesta smo zaradi primerjave razdelili na šest različnih habitatnih tipov, kot Vinko
(2016): naravni potok, kanal ali reguliran potok, reka, manjša stoječa voda, večja stoječa
voda in poplavni travnik ali gozd. Delitev na različne tipe habitatov smo uporabili za
primerjavo vrstne pestrosti kačjih pastirjev (Slika 19).
3.4 ANALIZA PODATKOV
Po Kotarac (1997) smo povzeli defenicijo podatka, kjer se izraz podatek uporablja za
prisotnost ene vrste na enem mestu vzorčenja v enem dnevu. Dodatna informacija pri
podatku so še različni razvojni stadiji (ličinka, lev, sveži ali odrasli osebki, kopula in
odlaganje jajčec), ki se beležijo numerično.
Zbrane podatke smo vnesli v Podatkovno zbirko in skupaj s CKKF v programih ESRI
ArcView in QGIS izdelali karte. Za analizo podatkov smo uporabili programe Microsoft
Office Excel, Microsoft Office Access in PAST (PAleontological STatistics).
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Za vsako zabeleženo vrsto smo izračunali delež mest vzorčenja, na katerih je bila vrsta
prisotna in opredelili njen status razširjenosti v Mirnski dolini. Pri tem smo zaradi lažje
primerjave uporabili enake mejnike kot Vinko (2016: 25).

3.4.1. Ovrednotenje območij s prisotnostjo naravovarstveno pomembnih vrst
Za popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) smo uporabili prirejeno metodo za
vzorčenje ličink (Kotarac in sod., 2006; Šalamun in sod., 2010), po kateri se na 100 m
dolgem odseku potoka opravi 10 vzorčenj z vodno mrežo na najustreznejših mestih za
vrsto. Ličinke smo določili z ročno lupo in jih nato vrnili v potok. Število ličink na
posameznih odsekih smo primerjali z znanimi podatki za Slovenijo (Šalamun, 2016).
Pri popisu koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) smo zaradi lažje determinacije in
manjše mobilnosti odraslih osebkov izbrali popis odraslih osebkov. Ličinke in leve te vrste
je med vzorčenjem težje najti, poleg tega so pomanjkljivi tudi določevalni ključi za družino
Coenagrionidae, vrsta koščični škratec pa je v večini določevalnih ključev izpuščena. Pri
popisu koščičnega škratca smo hodili 1–2 metra stran od vodotoka in beležili število
samcev, samic, svežih osebkov, kolesljev in ovipozicij. Pozorni smo bili tudi na leve na
rastlinah in na druge prisotne vrste. Ker v Mirnski dolini prevladujejo manjši in srednje
široki kanali, smo imeli med popisom pregled nad obema bregovoma in strugo, zato smo
opravili popis z obhodom po eni strani vodotoka. Zaradi različnih dolžin izbranih vzorčnih
mest, smo izmerili dolžino posamezne popisane linije in za primerjavo med posameznimi
vzorčnimi mesti izračunali gostoto odraslih osebkov (Io) na 100 m dolžine po formuli:

Io =

100 m

… (1)

l xN p
x

l - dolžina vodotoka
N – število zabeleženih odraslih osebkov na lokaliteti
p – število popisov vrste

Posamezna vzorčna mesta smo različno pogosto obiskali. Najustreznejše lokalitete smo
večkrat obiskali tudi na začetku sezone, ko se je vrsta šele začela pojavljati, zato je
povprečna gostota odraslih osebkov teh vzorčnih mest nižja kot drugih vzorčnih mest, ki
smo jih obiskali samo ob vrhuncu pojavljanja vrste. Zato smo se odločili poleg povprečne
gostote odraslih osebkov uporabiti tudi indeks pogostosti glede na maksimalni popis
osebkov na eni lokaliteti, ki smo ga izračunali po spodnji formuli:

Io(max)=

100 m

l xN

… (2)
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Za primerjavo med posameznimi vzorčnimi mesti in opredelitev primernosti habitata ter
ustreznosti obsega Natura 2000 območij Mirna in Vejar za varovanje koščičnega škratca,
smo glede na indekse pogostost odraslih osebkov izračunali še statistične mejnike.

3.4.2. Izračun biodiverzitetnih indeksov
Posamezna vzorčna mesta smo med sabo primerjali glede na njihovo vrstno pestrost in
glede na vrednosti biodiverzitetnih indeksov. Zaradi primerjave z drugimi območji v
Sloveniji smo izbrali indekse, ki so že bili uporabljeni v drugih raziskavah vrstne pestrosti
kačjih pastirjev (Vrhovnik, 2015b; Vinko, 2016).
Uporabili smo Shannon-Weaverjev indeks pestrosti (Shannon in Weaver, 1949), ki je med
biodiverzitetnimi indeksi najpogosteje uporabljen. Indeks je občutljiv na spremembe v
pojavljanju redkih vrst v vzorcu. Nasprotno je Simpsonov indeks (Simpson, 1949)
občutljiv na spremembe v številu pogostih vrst. Poleg biodiverzitetnih indeksov smo
uporabili še naravovarstveno vrednotenje vzorčnih mest (Šalamun in sod., 2014). Pri tem
so vrste, glede na njihov naravovarstveni status, obtežene z utežmi: 1 za neogrožene vrste,
3 za ogrožene in 5 za zavarovane vrste. Naravovarstvena vrednost se nato sešteje po
naslednji formuli:
Nvred = ni + 3oi + 5zi

… (3)
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4 REZULTATI
V letih 2015 in 2016 smo na območju Mirnske doline opravili 47 terenskih dni, s katerimi
smo pridobili 1.430 favnističnih podatkov, ki so vključeni v magistrsko delo. Na 119
vzorčnih mestih smo skupaj zabeležili prisotnost 15.823 osebkov, od katerih je 88,6 %
odraslih osebkov, 5,3 % svežih osebkov, 4,4 % ličink in 1,7 % levov. Tako med odraslimi
kot tudi med svežimi osebki smo zabeležili več samcev kot samic. Pri odraslih osebkih je
bil delež samcev 66,1 %, pri svežih pa 65,3 %. Podatke o uspešnem razvoju kačjih
pastirjev (ličinka, lev ali sveži osebki) smo zabeležili na 77 mestih vzorčenja, kar
predstavlja 64,7 % vseh lokalitet.

4.1 SEZNAM POPISANIH VRST KAČJIH PASTIRJEV
Na območju Mirnske doline smo v letih 2015 in 2016 skupno zabeležili prisotnost 47 vrst
(Preglednica 2) kačjih pastirjev. Od tega je bilo 18 vrst enakokrilih kačjih pastirjev
(Zygoptera) in 29 vrst raznokrilih kačjih pastirjev (Anisoptera). Med terenskim delom smo
potrdili prisotnost vseh 37 predhodno znanih vrst (Preglednica 1). Poleg tega smo prvič
zabeležili pojavljanje kar desetih vrst na območju Mirnske doline: grmiščna zverca (Lestes
barbarus), obrežna zverca (L. dryas), prisojni zimnik (Sympecma fusca), suhljati škratec
(Coenagrion pulchellum), bledi kresničar (Ischnura pumilio), višnjeva deva (Aeshna
affinis), deviški pastir (A. isoceles), zgodnji trstničar (Brachytron pratense), nosna jezerka
(Epitheca bimaculata) in sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale).
Delež lokalitet, na katerih so se posamezne vrste kačjih pastirjev pojavljale, je prikazan na
Sliki 17. Na največ lokalitetah sta bila prisotna modri bleščavec (Calopteryx virgo) in sinji
presličar (Platycnemis pennipes). Samo na eni lokaliteti smo zabeležili prisotnost prodnega
paškratca (Erythromma lindenii) in nosno jezerko (E. bimaculata).
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Preglednica 2: Seznam zabeleženih vrst kačjih pastirjev in število mest vzorčenja, število favnističnih
podatkov o opažanju vrste in deležu mest vzorčenja, na katerih je bila vrsta popisana v letih 2015 in 2016
prisotnost
na št.

% prisotnosti

št.

latinsko ime vrste

slovensko ime vrste

Calopteryx splendens (Charpentier, 1825)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas (Kirby, 1890)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Chalcolestes viridis (Vander Linden,
1825)
Coenagrion ornatum (Selys, 1850)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden,
1825)
Coenagrion scitulum (Ramburm, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier,
1840)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Erythromma najas (Hanseman, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier,
1840)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Ischnura elegans (Charpentier, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Anax imperator (Leach, 1815)

pasasti bleščavec
modri bleščavec
grmiščna zverca
obrežna zverca
prisojni zimnik
zelena pazverca

39
78
2
2
3
9

32,0 %
63,9 %
1,6 %
1,6 %
2,5 %
7,4 %

53
149
3
3
3
11

koščični škratec
travniški škratec
suhljati škratec

25
55
2

20,5 %
45,1 %
1,6 %

38
99
2

povodni škratec
bleščeči zmotec

6
7

4,9 %
5,7 %

7
8

prodni paškratec
veliki rdečeokec
mali rdečeokec

1
6
9

0,8 %
4,9 %
7,4 %

1
7
15

rani plamenec
modri kresničar
bledi kresničar
sinji presličar
višnjeva deva
zelenomodra deva
rjava deva
deviški pastir
bleda deva
veliki
spremljevalec
modroriti
spremljevalec
zgodnji trstničar
popotni porečnik
bledi peščenec

38
43
13
75
7
33
8
14
14
23

31,1 %
35,2 %
10,7 %
61,5 %
5,7 %
27,0 %
6,6 %
11,5 %
11,5 %
18,9 %

57
80
14
138
8
50
12
26
16
40

9

7,4 %

12

5
15
31

4,1 %
12,3 %
25,4 %

6
21
38

povirni studenčar
veliki studenčar
močvirski lebduh
pegasti lesketnik

5
29
13
15

4,1 %
23,8 %
10,7 %
12,3 %

7
46
19
22

sredozemski
lesketnik

42

34,4 %

77

lokalitet

Anax parthenope (Selys, 1839)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus,
1758)
Cordulegaster bidentata (Selys, 1843)
Cordulegaster heros (Theischinger, 1979)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Somatochlora flavomaculata (Vander
Linden, 1825)
Somatochlora meridionalis (Nielsen,
1935)

na št. lokalitet

favnističnih
podatkov

se nadaljuje
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Nadaljevanje predglednice 2: Seznam zabeleženih vrst kačjih pastirjev in število mest vzorčenja, število
favnističnih podatkov o opažanju vrste in deležu mest vzorčenja, na katerih je bila vrsta popisana v času
raziskave 2015 in 2016
prisotnost

št.

latinsko ime vrste

slovensko ime vrste

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Libellula fulva (Müller, 1764)
Libellula quadrimaculata (Linnaeus,
1758)
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe,
1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

nosna jezerka
modri ploščec
črni ploščec
lisasti ploščec

1
51
12
7

0,8 %
41,8 %
9,8 %
5,7 %

1
75
16
8

temni modrač
sinji modrač

12
19

9,8 %
15,6 %

19
22

25
35
11

20,5 %
28,7 %
9,0%

38
50
11

8

6,6 %

8

27

22,1 %

40

25
8
14

20,5 %
6,6 %
11,5 %

25
8
21

prodni modrač
mali modrač
malinovordeči
kamenjak
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
sredozemski
kamenjak
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
krvavordeči
kamenjak
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) progasti kamenjak
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
navadni kamenjak
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
opoldanski škrlatec

na št.

% prisotnosti

favnističnih

lokalitet

na št. lokalitet

podatkov
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Slika 17: Zabeležene vrste kačjih pastirjev v letih 2015 in 2016 v Mirnski dolini glede na delež lokalitet
pojavljanja
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Definirali smo pet različnih statusov razširjenosti vrst glede na deleže lokalitet, kjer je bila
vrsta opažena (Preglednica 3). Manj kot petkrat (status razširjenosti: zelo redka) je bilo
opaženih šest vrst, od katerih so tri vrste ogrožene in ena vrsta zavarovana.
Preglednica 3: Status razširjenosti vrst kačjih pastirjev v Mirnski dolini glede na delež njihovega pojavljanja
v letih 2015 in 2016. Posebej je prikazano še število ogroženih in zavarovanih vrst
število
status razširjenosti

zelo redka
redka
raztreseno prisotna
pogosta
zelo pogosta

delež pojavljanja

<4%
4-6%
6-10%
10-20%
>20%

število vrst

število ogroženih

zavarovanih

vrst

vrst

3
4
2
3
0

1
0
1
0
2

6
7
9
9
16

Na 54 % vseh vzorčnih mest smo zabeležili manj kot šest vrst kačjih pastirjev. Večino teh
lokalitet predstavljajo manjši gozdni potoki. Vzorčnih mest z več kot 20 zabeleženimi
vrstami kačjih pastirjev je bilo deset (Slika 18).

40

število mest vzorčenja

35
30
25
20
15
10
5
0
1-3

4-6

7 -11

12- 19

20 -28

Število vrst/mesto vzorčenja

Slika 18: Prikaz števila mest vzorčenja glede na število popisanih vrst kačjih pastirjev na posameznem mestu
vzorčenja (N = 119)
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Lokalitete smo primerjali med seboj glede na tip habitata (Slika 19). Najmanjšo vrstno
pestrost kačjih pastirjev so imeli naravni potoki. Zelo podobna je bila vrstna pestrost
kanalov, manjših stoječih vod in poplavnih travnikov ali gozdov. Med vzorčnimi mesti na
reki Mirni so bile le majhne razlike v vrstni pestrosti, saj je reka v zgornjem delu bolj
podobna potoku, v osrednjem delu pa je regulirana. Največjo vrstno pestrost kačjih
pastirjev so imele večje stoječe vode, ki nudijo več raznolikih habitatov. Z ANOVA testom
smo preverili ali so razlike v razponu števila popisanih vrst med posameznimi tipi
habitatov in ugotovili, da je razlika med njimi statistično značilna (df = 5, F = 16,87,
p<0,05).

Slika 19: Razpon števila popisanih vrst glede na tip habitata
NP – naravni potok, K – kanal ali reguliran potok, R –reka, MS – manjša stoječa voda, VS –večja stoječa
voda, T- poplavni travnik ali gozd.

Glede na razvojni stadij so prevladovale najdbe odraslih osebkov. Najdbe ličink so bile
pogostejše pri vrstah, ki jih najdemo v potokih ali kanalih. Največji delež levov smo našli
za vrsto močvirski lebduh (Cordulia aenea), ki je zgodaj spomladi eden prvih raznokrilih
kačjih pastirjev, ki se izlevi. Ker se takrat vegetacija šele začenja razvijati, so levi te vrste
zlahka opazni. Samo sveže osebke smo našli za nosno jezerko (Epitheca bimaculata).
Stadija, ki bi potrjeval razvoj vrste na območju (ličinka, lev ali svež osebek) nismo našli za
sedem vrst (Slika 20), medtem ko smo za ostalih 40 vrst potrdili razvoj na območju
Mirnske doline.
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Slika 20: Delež zabeleženih osebkov pri posamezni vrsti glede na razvojni stadij
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4.2 NARAVOVARSTVENO POMEMBNE VRSTE
4.2.1. Koščični škratec (Coenagrion ornatum)
Prisotnost koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) smo v Mirnski dolini zabeležili na 25
lokalitetah, od katerih se osem popisanih lokalitet nahaja v Natura 2000 območju
»SI3000059 Mirna« in »SI3000056 Vejar« (Preglednica 4). Za obe območji je koščični
škratec tudi kvalifikacijska vrsta. Tekom raziskave je bila vrsta prvič zabeležena na 15
lokalitetah. Število znanih nahajališč koščičnega škratca v Mirnski dolini smo z našo
raziskavo podvojili. Tip habitata, v katerem je bila vrsta prisotna, je bil v večini primerov
kanal ali reguliran potok (Slika 21).

reguliran potok ali kanal
večja stoječa voda
naravni potok

Slika 21: Tipi habitatov v Mirnski dolini, na katerih je bil v letih 2015 in 2016 popisan koščični škratec
(Coenagrion ornatum) (N = 25)

Na desetih lokalitetah smo potrdili razvoj vrste z najdbami levov (Slika 22) in/ali svežih
osebkov, ki dokazujejo, da je habitat ustrezen in vrsta lahko zaključi razvoj do odraslega
osebka. Ličink koščičnega škratca tekom raziskave nismo našli. Na šestih lokalitetah, kjer
levov ali svežih osebkov nismo našli, smo opazili razmnoževalno aktivnost (parjenje ali
odlaganje jajčec; Slika 23), zato sklepamo, da je razvoj vrste na teh lokalitetah verjeten.

Slika 222: Sveži osebki in levi koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) so v gostem rastlinju manj opazni
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Slika 233: Ovipozicija koščičnega škratca (Coenagrion ornatum)

Na sliki 24 je prikazana razširjenost koščičnega škratca v Mirnski dolini s prikazom statusa
razvoja vrste na posameznem vzorčnem mestu. Poleg naših terenskih podatkov so
vključeni še podatki iz Podatkovne zbirke, ki deluje v sodelovanj CKFF in SOD.

Slika 24: Razširjenost koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v Mirnski dolini z označenimi Natura 2000
območji Vejar in Mirna, za kateri je koščični škratec kvalifikacijska vrsta. Na sliki so z rumeno barvo
označena vzorčna mesta na katerih so bili prisotni samo odrasli osebki, z rdečo barvo tista, kjer smo potrdili
razvoj vrste na območju ter z modro barvo tista, kjer smo opazovali parjenje ali odlaganje jajčec (N = 30)
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Lokalitete z znano prisotnostjo koščičnega škratca smo preverjali že konec aprila, ko smo
na kanalih opazili samo rane plamence (Pyrrhosoma nymphula). Najzgodnejši podatek o
pojavljanju koščičnega škratca v Mirnski dolini je 6. maj, ko je bilo na dveh lokalitetah
skupno najdenih osem svežih samcev, šest samic in en lev. Sledi podatek za 7. maj, ko je
bilo najdenih pet svežih osebkov in en lev. Najzgodnejši datum, ko smo opazili
razmnoževanje in odlaganje jajc je bil 9. maj. Najpoznejši datum, ko smo še zabeležili
parjenje in odlaganje jajc je bil 29. junij, medtem ko smo posamezne osebke opazili še do
14. julija.
Čas pojavljanja vrste je zelo odvisen od vremenskih razmer. V letu 2015 je bila pomlad
toplejša in smo višek populacije zabeležili v začetku maja (Slika 25). V naslednjem letu je
27. 4. v Mirnski dolini še zapadel sneg in v začetku maja so sledile še pozebe. Izleganje
koščičnih škratcev je bilo zaradi intenzivnejšega iskanja vrste zabeleženo prej kot v letu
2015, a je populacija dosegla višek 2–3 tedne kasneje kot v letu 2016.
Največ odraslih osebkov na 100 m dolžine smo zabeležili na potoku Vejar, Gomilskem
potoku in kanalu pri vasi Slepšek (Slika 26). Na potoku Vejar je bila prisotna najmočnejša
populacija na območju Mirnske doline. V letu 2015 smo tam zabeležili največ, 136
osebkov in sedem levov, in leto kasneje 114 odraslih osebkov. Tudi v letu 2017 so člani
Slovenskega odonatološkega društva na delavnici Dragonfly Exuviae Identification
Workshop, Slovenia na isti lokaliteti zabeležili 105 odraslih osebkov in tri leve (podatki
Slovenskega odonatološkega društva, neobjavljeno). Število odraslih osebkov na 100 m
dolžine je bilo povprečno 42 in maksimalno 53 osebkov (Preglednica 5).
Manjše populacije koščičnega škratca smo zabeležili na ožjih kanalih z manjšim pretokom
vode in kanalih z več grmovne vegetacije. V letu 2016 so na Gomilskem potoku strojno
odstranili vso vegetacijo na obrežju in poglobili strugo. Gostota odraslih osebkov je bila po
posegu v obnovljenem delu veliko nižja (4 osebki/100 m) kot v neobnovljenem delu
potoka (30 osebkov/100 m). V obnovljenem delu smo opazili samo samce, medtem ko so
bile v neobnovljenem delu prisotne tudi samice, opazili smo koleslje in ovipozicijo.
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Slika 25: Prikaz tedenskih številčnosti odraslih osebkov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letih
2015 in 2016 v Mirnski dolini

Slika 26: Pogostost koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v Mirnski dolini (N = 26)
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Preglednica 4: Pogosost odraslih osebkov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na 100 metrskih odsekih
kanalov glede na statistične mejnike
Io –pogostost odraslih osebkov glede na vse popise lokalitete.
Io (max) –pogostost odraslih osebkov glede na maksimalni popis osebkov na eni lokaliteti.
Mejnik

Io

Io (max)

minimum

0

0

1 decil

1

1

1 kvartil

3

4

mediana

5

8

3 kvartil

18

19

9 decil

27

29

maksimum

31

53

Poleg koščičnega škratca smo na 25 popisanih lokalitetah skupno zabeležili pojavljanje še
28 drugi vrst kačjih pastirjev. Med enakokrili kačjimi pastirji (Zygoptera) so bili
najpogostejše simpatrične vrste travniški škratec (Coenagrion puella), rani plamenec
(Pyrrhosoma nymphula), modri kresničar (Ischnura elegans), pasasti bleščavec
(Calopteryx splendens) in modri bleščavec (C. virgo). Med raznokrili kačjimi pastirji
(Anisoptera) smo na istih lokalitetah najpogosteje opazili malega modrača (Orthetrum
coerulescens), črnega ploščca (Libellula fulva) in modrega plošca (L. depressa).
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Preglednica 5: Seznam vzorčnih mest, na katerih smo v letih 2015 in 2016 zabeležili prisotnost koščičnega
škratca (Coenagrin ornatum) z indeksom pogostosti na posameznem vzorčnem mestu. Za primerjavo smo
izračunali še indeks pogostosti iz podatkov raziskave koščičnega škratca na Ljubljanskem barju (Erbida
2016)
Io – izračunan indeks pogostosti glede na vse popise lokalitete.
Io (max) – izračunan indeks pogostosti glede na maksimalni popis osebkov na eni lokaliteti
Natura 2000
točna lokaliteta

območje

Io

Io(max)

Potok Vejar pri ribniku Blato

Vejar

42

53

Gomilski potok 190m Z od vasi Log, S od ceste

Mirna

30

30

Levi pritok Vejarja 300 m V od vasi Škrjanče

Vejar

24

29

Kanal 300m JV od vasi Slepšek

27

27

Kanal med želežniško progo in reko Mirno, 400 m S od Spodnjih Vodal

17

20

Kanal v vasi Puščava, SV od ceste

19

19

Povirje potoka Vejar, 100 m Z od Račjega sela

Vejar

18

18

Kanal JZ od vasi Most

Mirna

13

15

Kanal Savrica Z od ceste JV od vasi Puščava

Mirna

15

15

Kanal pod mirnskim gradom, S od ceste

7

10

Kanal 630 m SZ od vasi Volčje njive

9

9

Kanal pod mirnskim gradom, J od ceste

5

8

S kanal med ribnikom Blato in potokom Vejar

4

8

Kanal ob igrišču za golf, V od vasi Blato

4

6

Kanal 240 m SZ od vasi Brezovica pri Mirni, pravokotno na cesto

5

5

Kanal S od avtobusne postaje v Hudejah

3

5

Kanal Savrica J od ceste J od vasi Puščava

5

5

Gomilski potok 220 m JVV od vasi Log, S od ceste

Mirna

4

4

Kanal J od avtobusne postaje v Hudejah

Vejar

3

4

Kanal Z ob Puščava 10

4

4

J kanal med ribnikom Blato in potokom Vejar

3

3

Kanal 100 m JZ od kmetije Dovč

1

1

Potok Busenk Z vasi Rakovnik pri Šentrupertu, pravokotno na glavno cesto

1

1

Kanal pravokotno na Glinški potok

<1

<1

Ribnik 500 m V od vasi Blato

<1

<1

Ljubljansko barje (Erbida, 2016)

22

64
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4.2.2. Veliki studenčar (Cordulegaster heros)
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) je vrsta, ki je vezana samo na primarni habitat, kot
so gozdni potoki z ne prevelikim naklonom. Tudi v okviru raziskave za magistrsko nalogo
smo v Mirnski dolini velikega studenčarja našli samo v naravnih potokih in reki (Slika 27).
Pri tem so lokalitete, ki smo jih uvrstili v habitatni tip reka, iz zgornjega dela reke Mirne
(do mesta Mirna), kjer je struga ožja in obrasla z gozdom in je zato ustrezen habitat za
velikega studenčarja.
Velikega studenčarja smo v Mirnski dolini popisali na 26 lokalitetah. Na sliki 28 je
prikazana pogostost velikega studenčarja v porečju Mirne z najvišjim številom najdenih
ličink na posamezni lokaliteti. Poleg zbranih podatkov iz naše raziskave so vključene vse
lokalitete za porečje Mirne iz Podatkovne zbirke, ki deluje v sodelovanju CKFF in SOD.
Lokalitete z največ zabeleženimi ličinkami na 100 m odseku potoka, se nahajajo znotraj
Natura 2000 »SI3000266 Kamenški potok«, kjer je veliki studenčar kvalifikacijska vrsta.
Najdbe z več kot 20 ličinkami sodijo med 10 % najboljših lokalitet v Sloveniji (preglednica
6). Število ličink v potokih Hinja (12 ličink/100 m) in Slepšek(16 ličink/100 m) pa sodi v
zgornjih 20 %.
Preglednica 6: Število ličink, najdenih na 100 metrskih odsekih potokov med namenskimi popisi velikega
studenčarja (Cordulegaster heros) v Sloveniji glede na statistične mejnike (Šalamun, 2016: 31).
mejnik

Število ličink

minimum

1

1 decil

1

1 kvartil

3

mediana

6

3 kvartil

12

9 decil

21

maksimum

72

Veliki studenčar je pogost v potokih v gričevnem delu Mirnske doline (Slika 9), kjer je
gosta mreža potokov z manjšim naklonom. Redek je v hribovitem delu, kjer je naklon večji
in je le malo ustreznega peščenega substrata. Vrsta je odsotna na obeh planotah na
severozahodu porečja Mirne, kjer ni površinskih voda.
Poleg velikega studenčarja smo na istih lokalitetah opazili še 13 drugih vrst kačjih
pastirjev, med katerimi je bil daleč najpogostejši modri bleščavec (Calopteryx virgo), ki se
je skupaj z velikim studenčarjem pojavljal kar na 81,1 % lokalitet. Med raznokrilimi
kačjimi pastirji (Anisoptera) sta bili na istih lokalitetah najpogostejši simpatrični vrsti bledi
peščenec (Onychogomphus forcipatus) s 37,7 % in sredozemski lesketnik (Somatochlora
meridionalis) z 22,6 % istih lokalitet.
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naravni potok
reka

Slika 27: Tipi habitatov, v katerih je bil najden veliki studenčar (Cordulegaster heros) v Mirnski dolini v
letih 2015 in 2016 (N = 26)

Slika 28: Najvišje število najdenih ličink velikega studenčarja (Cordulegaster heros) na posameznih vzorčnih
mestih v Mirnski dolini (N = 52)

4.3 BIODIVERZITETNI INDEKSI
Za 119 vzorčnih mest, ki smo jih popisali v letih 2015 in 2016, smo izračunali ShannonWeaverjev indeks pestrosti in Simpsonov indeks raznolikosti (Preglednica 7). Najvišje
vrednosti biodiverzitetnih indeksov so imele stoječe vode, na katerih smo popisali tudi
največ vrst kačjih pastirjev. Poleg ohranjenih mrtvic ob reki Mirni, so stoječe vode na
območju Mirnske doline še številni ribniki in jezerca, ki jih je po opustitvi glinokopov,
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peskokopov in rudnikov zalila voda. Najnižje vrednosti biodiverzitetnih indeksov imajo
ozki kanali in manjše, gozdne mlake, na katerih smo zabeležili le eno ali dve vrsti. Tudi
gozdni potoki imajo nizke vrednosti, saj ustrezajo le maloštevilnim vrstam.
Preglednica 7: Število popisanih vrst kačjih pastirjev v letih 2015 in 2016 ter vrednosti ShannonWeaerjevega indeksa pestrosti (H') in Simpsonovega indeksa raznolikosti (1-D). Lokalitete so razporejene
glede na število vrst, označenih je pet najvišjih vrednosti pri posameznem indeksu
Točna lokaliteta

št. Popisanih vrst

H'

1-D

Ribnik 500 m V od vasi Blato

28

5,100

0,858

Mrtvica ob reki Mirni, 500 m S od Spodnjih Vodal

27

4,064

0,773

Opuščeni glinokop J od vasi Bistrica pri Mokronogu - J mlaka

26

4,472

0,883

J ribnik ob cesti J od Krmelja

25

5,271

0,865

S ribnik ob cesti J od Krmelja

23

3,475

0,736

Opuščeni glinokop J od vasi Bistrica pri Mokronogu - JV mlaka

22

3,943

0,886

Ribnik ob potoku Lanpreščica, 500 m SV od vasi Gomila

21

4,537

0,839

Zalita udorna jama rudnika 500 m Z od vasi Krmelj

20

3,208

0,798

Mlaka ob križišču J od vasi Pijavice

20

2,377

0,787

mlaka

20

2,923

0,760

Mrtvica 200 m JZ od križišča J od vasi Pijavice

18

1,937

0,860

Potok Vejar pri ribniku Blato

16

2,271

0,790

Mrtvica ob reki Mirni, 950 m S od Spodnjih Vodal

15

1,327

0,701

Kanal S od avtobusne postaje v Hudejah

14

1,208

0,833

Gomila

14

1,589

0,771

Ribnik 700 m J od Brune vasi

14

1,285

0,635

Zgornji manjši ribnik

14

1,250

0,720

Gomilski potok 190m Z od vasi Log, S od ceste

12

1,684

0,815

Vodal

12

0,850

0,809

JV mlaka v kamnolomu Kremen

12

0,948

0,794

Srednji ribnik 600m J od Brune vasi

12

0,856

0,735

Zadnji ribnik 500 m J od Brune vasi

12

1,087

0,716

Povirje potoka Vejar, 100 m Z od Račjega sela

11

0,869

0,761

SZ mlaka v kamnolomu Kremen

11

1,586

0,809

11

1,097

0,776

Opuščeni glinokop J od vasi Bistrica pri Mokronogu - srednja Z

Travnik med železniško progo in potokom Gomilščica S od vasi

Kanal med železniško progo in reko Mirno, 400 m S od Spodnjih

Močvirni travnik ob sotočju Dušice in Mirne 100 m Z od kmetije
Obolnar

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 8: Število popisanih vrst kačjih pastirjev v letih 2015 in 2016 ter vrednosti
Shannon-Weaerjevega indeksa pestrost (H') in Simpsonovega indeksa raznolikosti (1-D)
Lokalitete so razporejene glede na število vrst, označenih je pet najvišjih vrednosti pri posameznem indeksu
Točna lokaliteta

št. Popisanih vrst

H'

1-D

Ribnik V od železniške proge JV od kmetije Meserko

11

1,351

0,819

Viktorjev ribnik v Hudejah

11

0,724

0,809

Kanal JZ od vasi Most

10

1,455

0,771

Kanal v vasi Puščava, SV od ceste

10

1,019

0,797

J kanal med ribnikom Blato in potokom Vejar

10

0,985

0,832

Kanal J od avtobusne postaje v Hudejah

10

0,751

0,506

Glinški potok J od vasi Glinek

10

0,656

0,601

Kanal 300m JV od vasi Slepšek

10

0,725

0,787

Kanal pravokotno na Glinški potok

9

0,738

0,783

Potok Dušica 100 m J od kmetije Dule

9

0,734

0,588

S kanal med ribnikom Blato in potokom Vejar

9

0,633

0,811

Zalita udorna jama rudnika 300 m Z od vasi Krmelj

9

0,672

0,866

J mlaka pri cesti v kamnolom Kremen

9

0,585

0,811

Kanal 630 m SZ od vasi Volčje njive

8

0,505

0,725

Poplavni travnik 200m JZ od vasi Most

8

0,719

0,317

Kanal Savrica Z od ceste JV od vasi Puščava

8

0,598

0,665

Bačji potok S od vasi Ostrožnik

8

0,319

0,600

Reka Mirna J od vasi Pijavice

8

0,773

0,731

Opuščeni glinokop J od vasi Bistrica pri Mokronogu - JZ mlaka

8

0,735

0,619

Betonski bajer pri zaselku Fužina

8

0,809

0,607

Sotočje potoka Bistrice in reke Mirne

8

1,013

0,672

zaporov Dob

7

1,282

0,409

Potok Hinja 120 m Z od domačije Žužek

7

0,858

0,597

Reka Mirna, 950 m S od Spodnjih Vodal

7

1,266

0,491

Potok Cedilnica V od Velike Ševnice

7

0,479

0,563

Kanal Savrica J od ceste J od vasi Puščava

7

0,288

0,637

Reka Mirna 500 m S od Spodnjih Vodal

7

0,501

0,630

Gomilski potok 250 m JV od vasi Log, J od ceste

7

0,733

0,656

Usedalni bazen v kamnolomu Kremen

7

0,505

0,699

Mlaka 50 m JV od ribnika Blato

7

0,435

0,764

Kanal Z ob Puščava 10

6

0,512

0,710

6

0,483

0,650

Močvirni travniki pri opuščeni opekarni J od vasi Prelesje, V od

Potok Busenk Z vasi Rakovnik pri Šentrupertu, pravokotno na
glavno cesto

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 8: Število popisanih vrst kačjih pastirjev v letih 2015 in 2016 ter vrednosti
Shannon-Weaerjevega indeksa pestrost (H') in Simpsonovega indeksa raznolikosti (1-D)
točna lokaliteta

št. Popisanih vrst

H'

1-D

Potok Lanpreščica 500 m JZ od Zabrdja

6

0,416

0,645

Potok Tihabojščica pri sotočju s Homščico pod vasjo Lukovec

6

0,249

0,819

Kanal 240 m SZ od vasi Brezovica pri Mirni, pravokotno na cesto

6

0,166

0,703

Kanal Z od potoka Bistrica, vzporedno z reko Mirno

6

0,711

0,779

Reka Mirna pri sotočju z reko Savo

6

0,641

0,749

Močvirni travniki Z od sotočja potoka Bistrica in Mirne

6

0,603

0,857

Potok in močviren travnik 500 m SV od cerkve Sv. Florijan

6

0,122

0,574

Potok Slepšek 510 m JV od zaselka D. Gobnik

5

0,672

0,475

Potok Vejar 200 m SZ od vasi Brezovica pri Mirni

5

0,251

0,199

Reka Mirna pri športnem parku v Mirni

5

0,355

0,309

Kanal ob igrišču za golf, V od vasi Blato

5

0,308

0,512

Reka Mirna pred vasjo Moravče pri Gabrovki

5

0,291

0,613

Povirni travnik Z od Sela pri Mirni

5

0,595

0,786

Mlaka pred CŠOD Čebelica Čatež

5

0,505

0,560

Mlaka na igrišču za golf

5

0,371

0,322

Kanal ob potoku Lanpreščica, 500 m SV od vasi Gomila

5

0,292

0,482

Ribnik v Klancu pri Gabrovki

5

0,168

0,618

Luža na parkirišču 100 m Z od bencinske postaje

5

0,142

0,605

Kanal Z od potoka Lanpreščica 600 m JZ od Zabrdja

5

0,139

0,767

Potok Cedilnica S od Male Ševnice

4

0,520

0,414

Reka Mirna 160 m SZ od odmačije Kladvar

4

0,472

0,567

Potok Gabrovščica pri Klancu pri Gabrovki

4

0,343

0,191

Potok Lanpreščica, 500 m SV od vasi Gomila

4

0,198

0,676

Reka Mirna 250 m Z od kmetije Dolce

4

0,341

0,229

Potok Jeseniščica S od Martinje vasi

4

0,325

0,712

Kanal pod mirnskim gradom, S od ceste

4

0,238

0,547

Reka Mirna 480 m JV od domačije Podtlaka

4

0,228

0,314

Gomilski potok 220 m JVV od vasi Log, S od ceste

4

0,138

0,810

Kanal 750 m SSZ m SZ od vasi Volčje njive

4

0,293

0,642

Kanal ob reki Mirni 250 m Z od kmetije Dolce

4

0,310

0,695

Potok Busenk pri vasi Brinje

4

0,276

0,577

Mlaka 200 m JZ od opuščene opekarne

4

0,218

0,786

Potok Vejar pri betonskem bajerju pri zaselku Fužina

4

0,200

0,419

Potok Gabrovščica pri sotočju z Mirno

4

0,149

0,603

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 8: Število popisanih vrst kačjih pastirjev v letih 2015 in 2016 ter vrednosti
Shannon-Weaerjevega indeksa pestrost (H') in Simpsonovega indeksa raznolikosti (1-D)
točna lokaliteta

št. Popisanih vrst

H'

4

0,087

0,348

Mokronogu

4

0,023

0,643

Levi pritok Vejarja 300 m V od vasi Škrjanče

3

0,584

0,572

Kameniški potok J od vasi Križišče

3

0,288

0,453

Reka Mirna pod izlivom potoka Kamnarica

3

0,266

0,177

Potok Dušica 350 m JV od kmetije Vrtačnik

3

0,220

0,220

Kanal pod mirnskim gradom, J od ceste

3

0,144

0,668

Kanal 100 m JZ od kmetije Dovč

3

0,043

0,714

Reka Mirna S od Martinje vasi

3

0,330

0,607

Kanal ob tovarni Presad

3

0,159

0,689

Kanal ob cesti Puščava – Krmelj

3

0,083

0,331

JZ mlaka ob cesti v kamnolom Kremen

3

0,070

0,800

Levi pritok reke Mirne 500 m S od Spodnjih Vodal

2

0,128

0,533

Potok Spolovka ter njuna pritoka Rakovc in Pasji Graben

2

0,122

0,667

Potok 300 m SV od vasi Puščava

2

0,112

0,509

Potok Gabrovščica pri Gabrovki

2

0,100

0,495

Potok Homščica V od vasi Brglez

2

0,070

0,400

Jasa v gozdu ob cesti Mala Ševnica - Škrjanče

2

0,160

0,500

Potok Homščica 150 m SZ od zaselka Pravne

2

0,134

0,199

Potok Turnska Cerknica pod daljnovodom

2

0,127

0,248

V mlaka v kamnolom Kremen

2

0,090

0,600

Potok Kamnarica JV od vasi Cirnik

2

0,072

0,333

Poplavni gozd 730 m JV od vasi Gomila

2

0,061

0,091

Mlaka v zaselku Zaplaz

1

0,054

0,000

od železniške proge

1

0,041

0,000

Bačji potok 50 m S od vasi Gorenja vas pri Mokronogu

1

0,023

0,000

Kanal Z od potoka Bistrica, pravokotno na reko Mirno

1

0,020

0,000

Kanal Z od ceste Jesenice - Martinja vas

1

0,003

0,000

Mlaka ob cesti v Hudejah

1-D

2 ribnika na Bačjem potoku, 1150m J od Gorenje vasi pri

Mlaka 130 m ZJZ od opuščene opekarne J od vasi Prelesje, 140 m J
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Poleg lastnih terenskih podatkov smo za pregled vrstne pestrosti posameznih vzorčnih
mest na območju Mirnske doline (Slika 29) vključili še podatke iz Podatkovne zbirke, ki
deluje v sodelovanju CKKF in SOD. Od skupno 205 popisanih lokalitet v porečju Mirne
prevladujejo lokalitete z manjšo vrstno pestrostjo z manj kot pet vrstami. Večino teh
vzorčnih mest predstavljajo gozdni potoki v gričevnatem in hribovitem območju doline.
Vzorčna mesta s srednjo in visoko vrstno pestrostjo se nahajajo na območju kotlin, na
poplavni ravnici ob reki Mirni in potoku Vejar (Slika 9).

Slika 29: Število zabeleženih vrst na posameznem vzorčnem mestu do leta 2017 (N=205) z označenimi
Natura 2000 območji za kačje pastirje v Mirnski dolini

Za vseh 205 vzorčnih mest v porečju reke Mirne iz Podatkovne zbirke, ki deluje v
sodelovanju CKFF in SOD, smo nato izračunali še naravovarstveno vrednost (Enačba 3).
Podobno kot pri številu vrst na posameznem območju (Slika 29), so tudi pri
naravovarstveni vrednosti vzorčna mesta z najvišjimi vrednostmi skoncentrirana na
območju kotlin, na poplavni ravnici reke Mirne in potoka Vejar (Slika 30). Večina
ogroženih in zavarovanih vrst se tudi pojavlja na večjih stoječih vodah, ki so vrstno najbolj
pestre. Višje vrednosti kot pri številu vrst kačjih pastirjev so dobili predvsem kanali, v
katerih je prisoten koščični škratec (Coenagrion ornatum), s še nekaterimi ogroženimi
vrstami kot so: deviški pastir (Aeshna isoceles), zgodnji trstničar (Brachytron pratense),
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črni ploščec (Libellula fulva), pegasti lesketnik (Somatochlora flavomaculata) in popotni
porečnik(Gomphus vulgatissimus).
Območja z najnižjimi naravovarstvenimi vrednostmi so na obrobju doline, predvsem na
severozahodnem delu, kjer ni stoječih voda, gozdni potoki pa so vrstno manj pestri. Višjo
naravovarstveno vrednost od ostali potokov imajo gozdni potoki, v katerih je prisoten
veliki studenčar (Cordulegaster heros).

Slika 30: Naravovarstvena vrednost vzorčnih mest (N 205) z označenimi Natura 2000 območji za kačje
pastirje v Mirnski dolini
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5 RAZPRAVA
5.1 FAVNA KAČJIH PASTIRJEV MIRNSKE DOLINE
Na celotnem območju Mirnske doline smo v dveh letih terenskega dela zabeležili
prisotnost 47 (64,4 %) vrst kačjih pastirjev (Preglednica 2) od 73 znanih vrst v Sloveniji.
Potrdili smo prisotnost vseh 37 predhodno znanih vrst (Preglednica 1) in prvič zabeležili
pojavljanje 10 vrst kačjih pastirjev, od katerih sta dve vrsti zavarovani, šest pa ogroženih.
Dosedanje odonatološke raziskave na območju Mirnske doline so potekale v času
bioloških taborov (Pirnat in sod., 1997, neobjavljeno; Vinko, 2009, neobjavljeno) ali pa so
bile namenjene popisu koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) (Kotarac in sod., 2003;
Bedjanič, 2010). Večina terenskega dela je bilo opravljenega v juniju in juliju, zato smo
pričakovali, da je poznavanje jesenskih vrst na območju slabo.
Za 4 od 10 novih vrst za območje je značilno pojavljanje v jesenskem delu sezone:
grmiščna zverca (Lestes barbarus), obrežna zverca (L. dryas), prisojni zimnik (Sympecma
fusca) (Slika 31) in sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale). Na seznamu novih
vrst na območju so tudi vrste, ki jih lahko opazujemo v zgodnjih spomladanskih mesecih
kot sta zgodnji trstničar (Brachytron pratense) in nosna jezerka (Epitheca bimaculata).
Med prve, ki jih spomladi lahko opazimo, sodi tudi prisojni zimnik (S. fusca), edina vrsta v
Sloveniji, ki prezimi v fazi odraslih osebkov.

Slika 31: Prisojni zimnik (Sympecma fusca)

Obe vrsti dev sta bili verjetno med preteklimi popisi spregledani, saj smo za deviškega
pastirja (Aeshna isoceles) zabeležili 26 favnističnih podatkov iz 12 različnih lokalitet in za
višnjevo devo (A. affinis) 8 favnističnih podatkov iz 6 lokalitet. Tudi bledi kresničar
(Ischnura pumilio) s 14 favnističnimi podatki s 14 različnih lokalitet spada med pogoste

47
Bahor M. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Mirnske doline in ovrednotenje naravovarstveno pomembnih območij.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij ekologije in biodiverzitete, 2017

vrste v Mirnski dolini (Slika 17, Preglednica 3), medtem ko je suhljati škratec (Coenagrion
pullchelum) zelo redek, saj smo ga zabeležili le na dveh lokalitetah in samo v letu 2016.
Vrsta je redka tudi v Sloveniji. Ustrezajo ji vodna telesa, ki so obremenjena z organskimi
snovmi in imajo vsaj minimalen tok vode (Kotarac in sod., 2000).
Na območju Mirnske doline se ne pojavljajo vrste, ki so značilne za severovzhod ali
jugozahod Slovenije ter vrste, ki so vezane na barjanske habitate. V Mirnski dolini bi lahko
pričakovali še obvodno zverco (Lestes sponsa) in kačjega potočnika (Ophiogomphus
cecilia), ki se pojavlja v dolini reke Save, v katero se izliva reka Mirna. Ker vrsta po
izleganju daleč migrira (Kotarac, 1997), bi bilo možno pojavljanje odraslih osebkov tudi v
Mirnski dolini.
Vrstna pestrost kačjih pastirjev v Mirnski dolini je podobna kot v drugih geografsko
zaključenih enotah Slovenije, ki so bile do sedaj sistematično raziskane. Enako število vrst
je tako znanih za Ljubljansko barje (Govedič in sod., 2012), tri vrste več (50) pa za Belo
Krajino (Šalamun, 2013). Večja vrstna pestrost kačjih pastirjev je znana še za Vipavsko
dolino s 53 vrstami (Vinko, 2016) in porečje Mure s 57 vrstami (Šalamun in sod., 2015).
Druge pokrajine do sedaj še niso bile sistematično raziskane ali pa so vrstno manj pestre
kot Mirnska dolina zaradi slabšega stanja habitatov. Tako je ob reki Voglajni znano
pojavljanje 29 vrst (Šalamun in sod., 2014), na območju mesta Ljubljane pa, po podatkih
zadnjih nekaj let, prebiva 38 vrst (Vrhovnik in sod., 2015 in 2016).
S sistematično raziskavo celotnega porečja Mirnske doline smo znano vrstno pestrost
kačjih pastirjev na območju približali drugim bolje raziskani območje v Sloveniji. Z
najdbami novih vrst smo potrdili, da je na območju Mirnske doline vrstna pestrost kačjih
pastirjev višja od predhodno znane in s tem potrdili našo prvo hipotezo.
Velik del vodotokov v Mirnski dolini je še vedno v naravnem stanju, predvsem gozdni
potoki, ki se stekajo v reko Mirno iz okoliških gričevij in hribovij. Največ posegov v
vodotoke je opravljenih na območju Mirnsko-Mokronoške in Vejarske kotline, kjer se tako
reka Mirna kot tudi njeni pritoki regulirani in urejeni v omrežje melioracijskih kanalov
med njivskimi in travniškimi površinami. Ravno na območju kotlin pa so se ohranile še
nekatere mrtvice reke Mirne, ki poleg bližnjih ribnikov in mlak v nekdanjih glinokopih,
peskokopih in udarnih rudniških jamah predstavljajo vrstno najpestrejše lokalitete v
Mirnski dolini (Slika 29).
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5.2 NARAVOVARSTVENO POMEMBNE VRSTE KAČJIH PASTIRJEV
5.2.1 Veliki studenčar (Cordulegaster heros).
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) je ena bolje raziskanih vrst pri nas. Z Uredbo o
posebnih zavarovanih območjih je v Sloveniji določenih 26 Natura 2000 območji, kar
predstavlja 40% vseh lokalitet vrste. Vključenost vrste v omrežje Natura 2000 je ocenjeno
kot zadostno, stanje pa je mogoče še izboljšati z vključitvijo velikega studenčarja med
kvalifikacijske vrste v že obstoječih Natura 2000 območjih (Šalamun, 2016).
Veliki studenčar je Mirnski dolini pogosta vrsta (Slika 17, Preglednica 2) in je
kvalifikacijska vrsta za območje »SI3000266 Kamenški potok«, kjer je bilo med popisi z
desetimi vzorčenji na 100 m potoka najdenih tudi največ ličink velikega studenčarja. Med
primernejšimi območji za velikega studenčarja sta tudi potoka Hinja in Slepšek (Slika 28),
ki sta tudi vključena v Natura 2000 območji »SI3000059 Mirna« in »SI3000340 Hinja s
pritoki« za navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium). To sta tudi najprimernejši
območji za vključitev velikega studenčarja med kvalifikacijske vrste obstoječih Natura
2000 območij v porečju Mirne, s tem bi bili pokriti najprimernejši habitati za vrsto v
Mirnski dolini.

5.2.2 Koščični škratec (Coenagrion ornatum)
Kljub svoji razširjenosti po vsej Sloveniji, je koščični škratec redka vrsta. Večje populacije
se pojavljajo, kjer je mreža kanalov dovolj obsežna, da so kanali v različnih sukcesijskih
stanjih in se lahko odrasli osebki naselijo v najprimernejše kanale (Šalamun in sod., 2010).
Največje populacije pri nas so prisotne na Ljubljanskem barju (Erbida, 2016), Goričkem
(Šalamun in Kotarac, 2016) in v Vipavski dolini (Vinko, 2016). Koščičnega škratca
najdemo še v Prekmurju, na Gorenjskem, Bloški planoti, Dolenjskem in Štajerskem
(Kotarac in sod., 2003). V Sloveniji je zanj znanih okoli 200 lokalitet, od katerih je velika
večina antropogenega nastanka. Primarni habitati vrste so slabo poznani in so večinoma že
uničeni (Boudot in Kalkman, 2015). Najdemo ga na nizkih barjih in ozkih do srednje
širokih kanalih z majhno ali srednjo hitrostjo vodnega toka in toplo vodo, ki so dobro
osončeni in imajo raznoliko ter gosto razraslo nad- in podvodno vegetacijo (Erbida, 2016).
V okolici razmnoževalnega habitat je pomembna tudi visoka trava ali grmičevje za
prenočišče in prehranjevanje odraslih osebkov (Govedič in sod., 2012).
Več kot 100 osebkov koščičnega škratca na eni lokaciji v enem dnevu so do sedaj v
Sloveniji zabeležili le v Vipavski dolini (110 osebkov; Vinko, 2016) in na Ljubljanskem
barju (največ 299 osebkov; Erbida, 2016). V okviru terenskega dela za magistrsko nalogo
smo na potoku Vejar pri vasi Blato zabeležili 136 odraslih osebkov 9. 5. 2015 in 114
odraslih osebkov 9. 6. 2016. Ravno tako čez 100 odraslih osebkov so 3. 6. 2017 na isti
lokaliteti našli člani Slovenskega odonatološkega društva na delavnici Dragonfly Exuviae
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Identification Workshop, Slovenia. Glede na število zabeleženih odraslih osebkov sodi
populacija koščičnega škratca na potoku Vejar med največje v Sloveniji. Populacija je bila
v treh zaporednih letih stabilna, večjih nihanj v številčnosti nismo opazili. Razlike so bile
le v času pojavljanja med leti (Slika 25) zaradi različnih vremenskih razmer.
Glede na naše rezultate popisa koščičnega škratca v Mirnski dolini sodijo lokalitete z več
kot 18 odraslimi osebki/100 m med zgornjih 25 %, z več kot 26 odraslimi osebki/100 m pa
med zgornjih 10 % najprimernejših lokalitet v Sloveniji. Ta območja so naravovarstveno
najpomembnejša za varovanje vrste. Metoda popisovanja, ki smo jo uporabili, je uporabna
za naravovarsteno vrednotenje, ker omogoča primerjavo med različnimi območji. Večina
nahajališč koščičnega škratca je ob kanalih ali reguliranih potokih, zato je dolžino popisne
linije relativno preprosto izmeriti, ravna linija transekta pa tudi zmanjšuje možnost
dvojnega štetja. Koščični škratec sodi med sedentarne vrste kačjih pastirjev, pri katerih so
premiki odraslih relativno kratki. Na Ljubljanskem barju je Erbida (2016) zabeležila
maksimalni premik 414 m od prvotnega mesta ujetja do mesta ponovnega ujetja. Povprečni
premik za samce je bil 77 m in za samice 99 m. Zaradi sedentarnosti vrsto zlahka
prepoznamo z razdalje nekaj metrov. Od podobnih vrst jo ločimo po značilnem vzorcu in
robustnejšem zadku, poleg tega imajo samci in samice različen vzorec, zato lahko brez
lova vrste določimo tudi spol.
Iz preglednice 5 je razvidna primerjava z raziskavo koščičnega škratca na Ljubljanskem
barju (Erbida, 2016), kjer so zabeležili največje število koščičnih škratcev (2.168) na eni
lokaliteti v Sloveniji. Ker so popisovali celo sezono, je velika razlika med povprečno in
maksimalno gostoto, saj so na začetku in koncu sezone prisotni le posamezni osebki.
Zaradi manjše občutljivosti je primernejša za primerjavo med različnimi lokacijami
maksimalna gostota odraslih osebkov. Kot najprimernejše obdobje za popis koščičnega
škratca predlagamo čas od sredine maja do sredine junija (za Primorsko 1-2 tedna prej), ko
so populacije najštevilčnejše in še lahko najdemo leve, s katerimi lahko potrdimo
razmnoževanje. V maju in začetku junija je nižja tudi vegetacija ob vodah (Slika 15), zato
lažje opazimo posamezne osebke kot kasneje v sezoni, ko visoko steblikovje pogosto
popolnoma prekrijeta kanale. Travniki ob kanalih so pogosto konec maja že pokošeni, zato
so populacije koščičnega škratca na takih delih zgoščene v obrežnem pasu in na vodni
vegetaciji v kanalu, kjer je vegetacija višja kot na okoliških travnikih.
Za ohranjanje populacij koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) Bedjanič (2010)
predlaga, da se:
- ne posega v kanale z najmočnejšimi populacijami.
- kanale vzdržuje v časovnih in prostorskih intervalih ter v največ 50 m dolžine.
- grmovna obrast vzdržuje predvsem na severni ali severozahodni strani in naj ne
presega 10-20 %, da se omogoči optimalna osončenost kanalov.
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košnja vegetacije ob kanalih odvija izven sezone letanja koščičnega škratca (po 15.
7.), pokošen material naj se pri tem odstrani. V bližini kanalov je ugodno tudi, da se
pustijo nepokošeni pasovi za počivališča kačjih pastirjev.
čim bolj omeji uporaba biocidov in gnojil na njivskih in travniških površinah v
okolici.

V Mirnski dolini smo med terenskim delom opazili, da je poleg poznopoletne košnje ob
kanalih pogost tudi požig suhe vegetacije od prejšnje sezone zgodaj spomladi. Ker se
posegi odvijajo izven sezone letanja odraslih osebkov, je tudi ta način vzdrževanja kanalov
primeren. Kanali in potoki se na območju le redko mehansko očistijo, pri tem pa se očisti
največ 50 m odseke. Poplavna ravnica v Mirnsko-Mokronoški in Vejarski kotlini je preplet
manjših zaplat poplavnega gozda, mokrotnih travnikov, različno velikih stoječih vod ter
številih reguliranih potokov in melioracijskih kanalov med njimi, ki so v različnih
sukcesijskih stanjih. Velik del površin se ekstenzivno upravlja, kar predstavlja ugoden
habitat za koščičnega škratca in druge vrste ogroženih kačjih pastirjev na območju.
Za ustrezno načrtovanje vzdrževanja kanalov za ohranjanje vrste je nujno spremljanje
stanja populacije koščičnega škratca, česar do zdaj v Sloveniji, kljub statusu kvalifikacijske
vrste za Natura 2000 območja, zanj ni bilo upoštevano.
Čeprav smo popisali koščičnega škratca kar na 21 % popisnih mest v Mirnski dolini in ga
to uvršča med pogoste vrste (Preglednica 2, Slika 17), je visoko število popisanih mest s
prisotnostjo vrste posledica namenskega popisa in iskanja primernih habitatov za vrsto in
ne same razširjenosti vrste. Pri popisu koščičnega škratca smo pregledali številne kanale
tako v Natura 2000 območjih Vejar in Mirna kot tudi izven njih. Koščičnega škratca smo
zabeležili na 25 vzorčnih mestih, od katerih pa jih je zgolj 8 vključenih v Natura 2000
omrežje (Slika 26), zato potrjujemo tretjo hipotezo, da Natura 2000 območji Mirna in
Vejar ne zajemata dovolj velikega dela poselitve koščičnega škratca (Coenagrion
ornatum).V Natura 2000 tudi niso zajete vse lokalitete z najmočnejšimi populacijami na
območju Mirnske doline in, ki je bil na njih potrjen tudi razvoj vrste (Slika 24):
 kanal Z ob potoku Savrica J od ceste, JV od vasi Slepšek,
 kanal Z od reke Mirne, SV od ceste v vasi Puščava, 270 m V od železniške postaje
Mokronog,
 kanal med želežniško progo in reko Mirno, 1,2 km JJV od mosta pri vasi Gabrje.
Ker vključenost mest vzorčenj s prisotnostjo koščičnega škratca v Mirnski dolini ni
zadostna, bi bilo treba Natura 2000 območja prilagoditi tako, da bi ustrezala pojavljanju
vrste. Vsi zgoraj našteti kanali so v neposredni bližini Natura 2000 območja Mirna in bi jih
lahko vključili z manjšo razširitvijo območja. Poleg tega bi bilo smiselno vključiti tudi
kanale, na katerih je potrjen razvoj vrste, kljub manj številčnim populacijam, kar je lahko
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posledica zaraščanja habitata ali na novo naseljene populacije po obnovi kanala. Tudi ta
popisna mesta so v neposredni bližini Natura 2000 območij:
 potok Zajka 200 m J od kmetije Zajka,
 kanal med potokom Savrica in reko Mirno Z ob cesti Slepšek-Puščava, 100 m J od
mosta čez Mirno,
 kanal 100 m S od odcepa za vas Hudeje.

5.2.3 Sredozemski kamenjak (Sympetrum merdionale)
Sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale) (Slika 33) je holomediteranska vrsta
(Kotarac, 1997), ki je pogosta v Sredozemlju, medtem ko je severno od Alp zelo redka
(Boudot in Kalkman, 2015). V Sloveniji ima status ranljive vrste (R). Njeno razširjenost je
že Kiauta (1961 in 1969) opisal kot pogosto vrsto na Obali, ki se v notranjosti Slovenije
pojavlja le sporadično (Slika 32). Razmnoževanje vrste so do sedaj potrdili le v
sladkovodnem delu Škocjanskega zatoka (Bedjanič in sod., 2010) in v akumulacijskem
jezeru Vogeršček v Vipavski doli (Vinko, 2016). Odrasli osebki so bili v zadnjih letih
vedno pogosteje opaženi po vsej Sloveniji, na vzhodu do Lendave, v alpskem svetu pa vse
do Planine Ognjenik pri Bovcu na skoraj 1100 m nadmorske višine (Bedjanič in sod.,
2010) ter celo v samem mestu Ljubljana (Vrhovnik in sod., 2016).
Na območju Dolenjske so bili podatki o pojavljanju sredozemske kamenjaka do sedaj
znani le iz okolice Brežic in Bele Krajine (Bedjanič in sod., 2010). Na območju Mirnske
doline smo prvič zabeležili tri samčke in eno samičko sredozemskega kamenjaka v mlakah
v opuščenem glinokopu južno od Bistrice pri Mokronogu, 16. 7. 2015. Ravno tako na
območju opuščenega glinokopa, smo 30. in 31. 7. 2016 znova opazovali šest samčkov in
dve samički, še pred tem pa smo štiri samčke in samičko zabeležili 19. 7. 2016, v
kamnolomu Kremen in dva samčka in eno samičko na mrtvici južno od vasi Pijavice. 29.
8. 2016 smo opazili še deset samčkov in dve samici na ribniki v Krmelju, kjer smo prvič
opazili tudi koleselj sredozemskega kamenjaka. Koleslji in odlaganje jajčec je bilo že
večkrat zabeleženo v notranjosti Slovenije, (Bedjanič in sod., 2010), a razvoj vrste z
najdbo levov, ličink ali svežih osebkov do sedaj še ni bil potrjen. To je lahko posledica
neustreznih razmer za vrsto v notranjosti Sloveniji zaradi prehladnih voda za razvoj vrste
ali pa pomanjkanja terenskega dela v jesenskih mesecih, ko je vrsta prisotna v večjem
številu.
Skupno smo sredozemskega kamenjaka opazili na osmih različnih lokalitetah, ki
zapolnjujejo prej prazen zemljevid razširjenosi na območju Osrednje Slovenije. Naši
podatki so skupaj z že znanimi podatki za sredozemskega kamenjaka iz Podatkovne zbirke
CKFF in SOD prikazani na Sliki 32.
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Slika 32: Razširjenost sredozemskega kamenjaka (Sympetrum meridionale) v Sloveniji s prikazom novih
podatkov o pojavljanju vrste v porečju Mirne

Slika 33: Sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale)
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5.2.4 Druge naravovarstveno pomembne vrste kačjih pastirjev v Mirnski dolini
Med desetimi vrstami kačjih pastirjev, ki smo jih med terenskim delom za magistrsko
nalogo prvič zabeležili v Mirnski doli, je kar osem vrst ogroženih. Med njimi je tudi
grmiščna zverca (Lestes barbarus) (Slika 34). Vrsta poseljuje nižinske močvirne travnike,
ki so poleti večinoma popolnoma suhi in tudi v Mirnski dolini smo jo našli na močvirnih
travnikih. Močnejše populacije ima v ugodnih razmerah, ko je spomladi več dežja. Odrasli
osebki običajno daleč migrirajo (Kotarac, 1997).
Obrežno zverco (Lestes dryas) najdemo v habitatih z gosto emerzno vegetacijo, ki so lahko
začasno izsušeni. Razširjenost obrežne zverce v Sloveniji je slabo poznana (Kotarac,
1997). Zaradi redkih opažanj in izginjanja primernih haitatov ima status ogrožene vrste
(EN). V Mirnski dolini smo vrsto prvič zabeležili na mlakah v opuščenem glinokopu južno
od Bistrice pri Mokronogu. V letu 2015 smo opazili samo tri odrasle samčke in dve
samički, leto kasneje še nekaj več osebkov, ki so se tudi parili in odlagali jajčeca.
Suhljatega škratca (Coenagrion pulchellum) smo v Mirnski dolini prvič popisali v okviru
našega terenskega dela leta 2016. V opuščenem glinokopu južno od Bistrice pri
Mokronogu in udarnem rudniškem jezeru pri Gabrijelah smo opazili samo odrasle osebke.
Suhljati škratec je v Sloveniji med bolj ogroženimi vrstami, ker izginjajo primerni habitati
zanj kot so osončene stare mrtvice in glinokopne jame ter kanali z bogato submerzno
vegetacijo. Njegove primarne habitate, mrtvice, se uničuje z regulacijami, v antropogeno
nastalih habitatih pa se preprečuje sukcesija z obnavljanjem obrežja (Kotarac, 1997).
Povodni škratec (Coenagrion scitulum) je v Sloveniji le mestoma prisoten, pogostejši je le
na kalih v Slovenski Istri in na Krasu. Tri najdišča vrste so v porečju Mirne zabeležili že na
Mladinskem raziskovalnem taboru leta 1997. Na dveh najdiščih, v kamnolomu Kremen in
mrtvici južno od vasi Pijavic smo ga še vedno našli skoraj dvajset let kasneje, medtem ko
smo ga v opuščenem glinokopu južno od Bistrice pri Mokronogu zaman iskali. Vrsto smo
na novo našli še na dveh mrtvicah pri vasi Gabrje in ribniku v Krmelju, kjer smo našli tudi
ličinke. Povodni škratec v Sloveniji dosega severno mejo sklenjenega areala (Kotarac,
1997), kar se kaže tudi v bistveno večjem številu lokalitet v južnem delu države kot v
severnem. Razmnoževanje vrste pred našo raziskavo v Mirnski dolini ni bilo potrjeno,
opazili so le do največ pet odraslih osebkov hkrati na posamezni lokaliteti.
Prodni paškratec (Erythromma lindenii) je bil leta 1997 opažen na ribniku Blato in reki
Mirni pri izlivu v reko Savo. V letih 2015 in 2016 na obeh popisnih mestih ni bil opažen,
so pa dva samca in samičko našli delavnici Dragonfly Exuviae Identification Workshop,
Slovenia. Preko petdeset odraslih osebkov, ki smo jih opazovali tudi pri odlaganju jajčec,
smo opazili še na ribniku ob potoku Lanšpreščica, 900 m VJV od vasi Gomila. Oba ribnika
ustrezata zahtevam vrste po toploljubnosti ter bogati submerzni in plavajoči vegetaciji
(Kotarac, 1997) in sta primerna za razvoj vrste, čeprav tega nismo potrdili z najdbami larv
ali levov.
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Slika 34: Grmiščna zverca (Lestes barbarus)

Slika 35: Lev nosne jezerke (Epitheca bimaculata) (foto: Ana Tratnik, 2017)

Slika 36: Rjava deva (Aeshna grandis) med odlaganjem jajc
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Slika 37: Višnjeva deva (Aeshna affinis)

Slika 38: Popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus)

Slika 39: Povirni studenčar (Cordulegaster bidentata)
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Med vrstami, ki so na seznamu ogroženih vrst, je tudi pegasti lesketnik (Somatochlora
flavomaculata). V Mirnski dolini je pogosta vrsta, prisotna na 12,3 % vzorčnih mest, vsa
pa ležijo v nižinskem delu na poplavni ravnici reke Mirne in potoka Vejar. V Sloveniji je
lokalno prisotna vrsta z najmočnejšo populacijo na Ljubljanskem barju (Kotarac, 1997).
Med redkimi vrstami, ki smo jo prvič popisali v Mirnski dolini je tudi nosna jezerka
(Epitheca bimaculata). 9. 5. 2015 smo opazovali 3 sveže samce na ribniku Blato. Kasneje
med terenskim delom za magistrsko nalogo vrste nismo več opazili, so pa člani
Slovenskega odonatološkega društva na delavnici Dragonfly Exuviae Identification
Workshop, Slovenia 4. 6. 2017 našli dva leva v opuščenem glinokopu južno od Bistrice pri
Mokronogu (Slika 35).
Zgodnji trstničar (Brachytron pratense) je v Mirnski dolini mestoma prisotna vrsta, ki smo
zabeležili na več lokalitetah v okolici Krmelja in v opuščenem glinokopu južno od Bistrice
pri Mokronogu, kjer smo razvoj vrst tudi potrdili z najdbo levov. Vrsta predhodno
najverjetneje ni bila opažena zaradi prisotnosti v zgodnjih spomladanskih mesecih, ko v
Mirnski dolini niso popisovali.
Poleg zgodnjega trstničarja smo iz družine dev (Aeshnidae) prvič v Mirnski dolini
zabeležili tudi prisotnost višnjeve deve (Aeshna affinis) in deviškega pastirja (A. isoceles).
Višnjeva deva (Slika 37) je v Mirnski dolini mestoma prisotna. Polovica vzorčnih mest,
kjer smo jo opazili, so večje stoječe vode, ki so dobro osončene (ribnik Blato in ribnik v
Krmelju, mlake v opuščenem glinokopu v Bistrici pri Mokronogu in mrtvice ob reki
Mirni). Drugo polovico vzorčnih mest pa predstavljajo močvirni travniki na poplavni
ravnici reke Mirne, ki so pogosto v pomladanskih mesecih poplavljeni, čez poletje pa
popolnoma suhi.
Deviški pastir spada med pogoste vrste v Mirnski dolini, ki smo jo zabeležili na 11,5 %
vzorčnih mest. Najmočnejša populacija je prisotna na ribnikih v Krmelju, kjer smo 16. 5.
2017 na severnem ribniku zabeležili največ, 23 odraslih osebkov v enem dnevu, od tega 12
svežih osebkov.
Ličinke rjave deve (A. grandis) so v Mirnski dolini našli že na Mladinskem raziskovalnem
taboru 1997 v ribniku v Krmelju in v opuščenem glinokopu v Bistrici pri Mokronogu. Na
obeh lokalitetah smo rjavo devo tudi sami opazili. Znova smo potrdili tudi razvoj vrste na
območju, saj smo našli sveže osebke in leve, opazovali smo tudi samice pri odlaganju
jajčec (Slika 36). Vrsto smo zabeležili tudi na mrtvici reke Mirne pri Pijavicah in Gabrju.
Vsa vzorčna mesta ustrezajo zahtevam vrste po evtrofnih stoječih vodah z bogato
submerzno ali plavajočo vegetacijo z bližino gozda (Kotarac, 1997).
Popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus) (Slika 38) je pomladna vrsta, ki je med v
Sloveniji prisotnimi porečniki (Gomphidae) najbolj občutljiva na onesnaženje vode.
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Ustrezajo mu osončeni vodotoki, redko ima populacije tudi v stoječih vodah (Kotarac,
1997). Tudi v Mirnski dolini je vrst pogosta na vodotokih, ponekod (ribnik Blato in v
Krmelju) se pojavlja tudi na stoječih vodah, kjer smo potrdili tudi njen razvoj.
Potoki v Mirnski dolini so bolj primerni za velikega studenčarja (Cordulegaster heros),
medtem ko je sorodni povirni studenčar (C. bidentata) redkejši, mestoma je prisoten
predvsem v hribovitem in gričevnatem obrobju Mirnske doline. Na petih vzorčnih mestih
so bile sočasno najdene ličinke obeh vrst, v vseh primerih pa je bil pogostejši veliki
studenčar. Vrsti je mogoče določiti na terenu z ročno lupo, vendar je pri tem nujna
pazljivost in uporaba ročne lupe, saj so stranski trni na osmem in devetem zadkovem
segmentu lahko izredno majhni, predvsem pri ličinkah, ki so se pred kratkih levile
(Šalamun, 2016). Ker ličinke živijo zakopane v pesku, so pogosto prekrite s substratom,
kar dodatno otežuje determinacijo. Ker imata obe vrsti v Sloveniji status ranljive vrste in je
veliki studenčar tudi kvalifikacijska vrsta za Natura 2000 območja, ličinke po določitvi na
terenu vračamo v vodo, s tem pa kasnejše preverjanje ni mogoče. Povirni studenčar pa je
zagotovo prisoten v Mirnski dolini, saj smo našli tudi odrasle osebke (Slika 39).
Črnega ploščca (Libellula fulva) smo v Mirnski dolini našli na 9,8 % vzorčnih mest, med
katerimi prevladujejo osončeni kanali in potoki. Pojavlja se tudi v ribnikih, na katerih je
prisotna gosta emerzna vegetacija, kjer smo potrdili tudi razvoj vrste z najdbo ličink. Vrsta
je v Evropi pogosta, a le mestoma prisotna v nižinah in enako velja tudi za Slovenijo
(Kotarac, 1997).

5.3 NARAVOVARSTVENO NAJPOMEMBNEJŠA OBMOČJA ZA VARSTVO
KAČJIH PASTIRJEV V MIRNSKI DOLINI
Najpomembnejša območja za varstvo kačjih pastirjev v Mirnski dolini so večje stoječe
vode z visoko vrstno pestrostjo, mreža melioracijskih kanalov na poplavni ravnici reke
Mirne in potoka Vejar ter potoki Hinja, Slepšek in Kamenški potok.
Med stoječe vode z visoko vrstno pestrostjo (Slika 29) in visoko naravovarstveno
vrednostjo (Slika 30) sodijo mrtvice ob reki Mirni, ribniki v okolici Krmelja, mlake v
opuščenem glinokopu v Bistrici pri Mokronogu in ribnik Blato. Mrtvice in mlake v
opuščenem glinokopu so v Natura 2000 območju, medtem ko ribniki v Krmelju in Blato
ležijo v neposredni bližini Natura 2000 območja, a vanj niso vključeni, zato potrjujemo
tretjo hipotezo, da Natura 2000 območja ne zajemajo vseh območij z visoko vrstno
pestrostjo kačjih pastirjev v Mirenski dolini.
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Na ribniku Blato (Slika 40) je bilo do sedaj zabeleženih že 32 vrst kačjih pastirjev (CKFF,
2017). Le dve vrsti manj sta znani za največjo, južno mlako v opuščenem glinokopu južno
od Bistrice pri Mokronogu, kar obe vodi uvršča med 24 voda v Sloveniji z največjo vrstno
pestrostjo, s 30 ali več popisanimi vrstami kačjih pastirjev. Le eno vrsta manj (29) je bila
opažena za na obeh ribnikih v Krmelju in dve manj na mrtvici reke Mirne pri Gabrju.
Pri izračunu vrednosti biodiverzitetnih indeksov za 119 popisnih mest v Mirnski dolini
(Preglednica 8) so najvišje vrednosti Shannon-Weaverjevega indeksa (H') dosegle večje
stoječe vode, na katerih smo popisali največ vrst kačjih pastirjev. Najvišjih pet vrednosti
ima H' > 4, enajst popisnih mest ima tudi vrednost H' > 2. Shannon-Weaverjevega indeks
so uporabili tudi raziskavi kačjih pastirjev na območju mesta Ljubljane (Vrhovnik, 2015)
in v Vipavski dolini (Vinko, 2016). V obeh primerih ima večina vzorčnih mest H' < 2. V
Ljubljani ima višjo vrednost (2,18) le ena od skupno 42 vzorčnih mest, medtem ko so
vrednosti v Vipavski dolini višje na devetih vzorčnih mestih od skupno 72. Najvišja
vrednost tu dosega 2,86. Indeks je občutljiv na redke vrste, ki smo jih v večini primerov
zabeležili samo ob največjih vodnih telesih, ki imajo posledično zelo visoke vrednosti.
Najvišji vrednosti imata južni ribnik v Krmelju (H' = 5,27) in ribnik Blato (H' = 5,10).
Tretjo najvišjo vrednost (H' = 4,54) dosega ribnik od potoku Lanpreščica, 500 m SV od
vasi Gomila, ki smo ga v okviru magistrskega dela prvič popisali. Na ribniku smo
zabeležili 21 vrst, od katerih je bilo kar nekaj takšnih, ki so v Minski dolini zelo redke ali
redke: prodni paškratec (Erythromma lindenii), veliki rdečeokec (E. najas), mali rdečeokec
(E. viridulum), modroriti spremljevalec (Anax parthenope) in lisasti ploščec (Libellula
quadrimaculata). Tudi ta ribnik leži izven Natura 2000 območij, zaradi zelo redkih najdb
in prisotnosti ogroženih vrst kačjih pastirjev pa sodi med najpomembnejša območja za
varstvo kačjih pastirjev v Mirnski dolini.
Tudi vrednosti Simpsonovega indeksa (1-D) so najvišje na vrstno najpestrejših stoječih
vodah. V primerjavi z Vipavsko dolino so vrednosti indeksa nižje, saj je prisotnih več
pogostih vrst. V Vipavski dolini je med zelo pogostimi vrstami s prisotnostjo na več kot
20 % vzorčnih mest le pet vrst (Vinko, 2016: 25). Pri istih mejnikih za opredelitev
pogostosti vrste spada med zelo pogoste vrste v Mirnski dolini 16 vrst (Preglednica 3).
Vrstno najpestrejša območja imajo tudi najvišjo naravovarstveno vrednost, saj se poleg
pogostih vrst tem pojavljajo tudi številne ogrožene vrste kačjih pastirjev. Najvišjo
naravovarstveno vrednost imajo južna mlaka v opuščenem glinokopu južno od Bistrice pri
Mokronogu (47), ribnik Blato (46), severni ribnik v Krmelju (44), mrtvica reke Mirne pri
Pijavicah (42), južni ribnik v Krmelju (41) in srednja mlaka v v opuščenem glinokopu
južno od Bistrice pri Mokronogu (40). V Natura 2000 območja so vključene vse mrtvice,
medtem ko so ribniki izven. Vrednosti so podobne najvišjim naravovarstvenim vrednostim
vodam v Vipavski dolini (Vinko, 2016). Višjo naravovarstveno vrednost imajo le opuščeni
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glinokop v Biljah (50), veliko jezero v glinokopu Renče (56) in severna kraka akumulacije
Vogršček (58). Za slednja je znano tudi več popisanih vrst, prisotne pa so tudi nekatere
redke ogrožene in zavarovane vrste, ki jih v Mirnski dolini nismo zabeležili. Poleg tega je
zgodovina odonatoloških raziskovanj v Vipavski dolini bistveno daljša kot v Mirnski
dolini.

Slika 40: Ribnik Blato je s številom vrst najbogatejše vodno telo na območju Mirnske doline

Tako po številu vrst kot tudi po naravovarstveni vrednosti so na območju Mirnske doline
prisotna vodna telesa z najvišjimi vrednostimi v Sloveniji, zato lahko potrdimo našo drugo
hipotezo, v kateri smo predpostavili, da so v Mirnski dolini območja, ki so pomembna za
ohranjanje kačjih pastirjev v Sloveniji. Poleg vrstno najpestrejših območij so to gozdni
potoki z velikim studenčarjem in omrežje potokov in melioracijskih kanalov, ki jih
poseljuje koščični škratec. V potoku Vejar je poleg Ljubljanskega barja in Vipavska doline
prisotna ena največjih populacij koščičnega škratca pri nas.
Naravni gozdni potoki so na območju Mirnske doline pogosti, zato so pogoste tudi najdbe
velikega studenčarja (Cordulegaster heros). Vrsto smo našli v večini pritokov reke Mirne
in v zgornjem delu reke Mirne do mesta Mirna. Kar devet vzorčnih mest na območju sodi
po številu ličink, najdenih po namenski metodi vzorčenja vrste, med 20 % najboljših
lokalitet v Sloveniji. Zato potrjujemo četrto hipotezo, da so pritoki reke Mirne so primerni
življenjski prostor za velikega studenčarja, čeprav je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000
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omrežje samo za Kamenški potok. Kar na 13 lokalitetah, ki ležijo znotraj Natura 2000
območja za druge kvalifikacijske vrste, je bila zabeležena tudi prisotnost velikega
studenčarja. Ocenjeno je sicer, da je vključenost vrste v Natura 2000 omrežje v Sloveniji
zadostna (Šalamun, 2016), ob vključitvi velikega studenčarja kot kvalifikacijske vrste v
Natura 2000 »SI3000340 Hinja s pritoki«, in »SI3000059 Mirna« pa bi bila Natura 2000
območja za varovanje vrste na območju Mirnske doline ustreznejša.
Mirnska dolina je bila v preteklosti slabo raziskana tako za kačje pastirje kot tudi za druge
organizme, kljub temu da so za številne tam razglašena Natura 2000 območja. Zato je
potrebno nadaljnje raziskovanje območja, da se preveri ustreznost Natura 2000 območij.
Med kačjimi pastirji je treba spremljati stanje populacij obeh zavarovanih vrst, velikega
studenčarja (Cordulegaster heros) in koščičnega škratca (Coenagrion ornatum). Več
terenskih podatkov bi potrebovali predvsem za koščičnega škratca, ker je vrsta slabo
raziskana, odrasli osebki so slabo mobilni, njegovi habitati pa se zelo hitro spreminjajo,
zato je poznavanje stanja populacije nujno za načrtovanje vzdrževanja kanalov in potokov.
Poleg Natura 2000 območij je v Mirnski dolini treba spremljati tudi stanje v vodah z
najvišjimi naravovarstvenimi vrednostmi: mlake v opuščenem glinokopu južno od Bistrice
pri Mokronogu, ribnik Blato, ribniki v Krmelju, mrtvica reke Mirne pri Pijavicah in Gabrju
ter ribnik ob potoku Lanpreščica. Na teh lokalitetah se pojavljajo ogrožene in zavarovane
vrste kačjih pastirjev ter vrste, za katere je treba šele ugotoviti ali se tudi razmnožujejo v
Mirnski dolini: grmiščna zverca (Lestes barbarus), obrežna zverca (L. dryas), zelena
pazverca (Chalcolestes viridis), prodni paškratec (Erythromma lindenii), suhljati škratec
(Coenagrion pulcellum) in sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale).
Poleg terenskega dela je potrebno tudi ozaveščanje lokalnega prebivalstva, za kar so
primerne delavnice za osnovnošolce ali izdajanjanje publikacij o pomenu Natura 2000
območij in redkosti vrst na območju. Po zgledu drugih Natura 2000 območij (npr.
Škocjanski zatok, Goričko, Ljubljansko Barje) bi lahko tudi na območju Mirne razglasili
krajinski park in javni zavod, ki bi skrbel za ohranjanje narave in ozaveščanje ljudi.
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6 SKLEPI
 Zaradi slabše predhodne raziskanosti območja smo pričakovali najdbe novih vrst. Na
seznam vrst kačjih pastirjev Mirnske doline smo dodali deset novih vrst in tako zdaj
favna kačjih pastirjev Mirnske doline obsega 47 vrst.
 Glede na vrstno pestrost je Mirnska dolina med vrstno najpestrejšimi območji v
Sloveniji, več vrst je znanih le v porečju Mure, Vipavski dolini, Beli Krajini in širšem
območju Ljubljane.
 Več kot polovica prisotnih vrst kačjih pastirjev (25) je v Mirnski dolini pogosta ali zelo
pogosta, s prisotnostjo na več kot 20 % vzorčnih mest. Med njimi so tudi tri ogrožene
in dve zavarovani vrsti, zato je Mirnska dolina med pomembnejšimi območji za
varstvo kačjih pastirjev.
 Dve vzorčni mesti v Mirnski dolini (ribnik Blato in južna mlaka v opuščenem
glinokopu južno od Bistrice pri Mokronogu), sta med 24 vodami v Sloveniji, ki so
najbogatejše s številom vrst kačjih pastirjev, s 30 ali več popisanimi vrstami kačjih
pastirjev. Visoko vrstno pestrost dosegajo tudi druge večje stoječe vode na območju.
Večina redkih in zelo redkih vrst kačjih pastirjev na območju Mirnske doline, od
katerih je večina tudi ogroženih in zavarovanih, se pojavlja prav na velikih stoječih
vodah, zato so te najpomembnejše za ohranjanje vrstne pestrosti kačjih pastirjev
Mirnske doline. Vsa vrstno najpestrejša vzorčna mesta niso vključena v Natura 2000
omrežje.
 Za varovanje evropsko pomembnih vrst kačjih pastirjev so pomembni pritoki reke
Mirne in reka Mirna v zgornjem delu toka za velikega studenčarja (Cordulegaster
heros) in potoki z omrežjem melioracijskih kanalov na območju Vejarske in MirnskoMokronoške kotline.
 Koščični škratec (Coenagrion ornatum) ima v Mirnski dolini eno večjih populacij v
Sloveniji. Večji del vzorčnih mest z njegovo prisotnostjo ni vključenih v Natura 2000
območji Vejar in Mirna, vendar se večina nahaja v bližini obeh Natura 2000 območij in
bi jih lahko vključili z manjšo razširitvijo že obstoječih območij. Ker je vrsta uvrščena
v Prilogo IV Direktive o habitatih, je treba varovati vse habitate, v katerih se vrsta
uspešno razvija.
 Spremljanje stanja populacije koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) je nujno za
načrtovanje vzdrževanja kanalov in potokov in s tem ohranjanje primernih habitatov za
razmnoževanje vrste. Za spremljanje populacije priporočamo popis odraslih osebkov v
času od sredine maja do sredine junija in izračun pogostosti koščičnega škratca na 100
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m dolžine, kar omogoča primerjavo med posameznimi vzorčnimi mesti in različnimi
območji.
 Zaradi goste mreže ohranjenih gozdnih potokov je veliki studenčar (Cordulegaster
heros) pogosta vrsta v Mirnski dolini. Največje gostote populacij so na Kamenškem
potoku, kjer je veliki studenčar tudi kvalifikacijska vrsta za Natura 2000 območje.
Poleg tega je pogost še na potokih Hinja in Slepšek, kjer bi ga lahko dodali kot
kvalifikacijsko vrsto in s tem bi bila mreža Natura 2000 območij ustrezna za varovanje
vrste na območju Mirnske doline.
 Vode v Mirnski dolini dosegajo višje vrednosti Shannon-Weaverjevega
biodiverzitetnega indeksa kot vode v Vipavski dolini in Ljubljani. Najvišje vrednosti
indeksa dosegajo po številu vrst najpestrejše vode.
 Najprimernejše je naravovarstveno vrednotenje habitatov glede na naravovarstveni
status vrst kačjih pastirjev, kjer najvišje vrednosti dosegajo vrstno najpestrejša
območja, ki so hkrati habitat evropsko pomembnih vrst in ogroženih vrst. Ti habitati
lahko po biodiverzitetnih indeksih dosegajo nizke vrednosti zaradi manjše pestrosti
vrst.
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7 POVZETEK
Mirnsko dolino smo za raziskavo kačjih pastirjev in naravovarstveno vrednotenje izbrali,
ker je izjemno malo objavljenih podatkov o favni kačjih pastirjev. Na območju Mirnske
doline so številna naravna kot antropogeno nastala stoječa vodna telesa, ohranjeni gozdni
potoki in gosto omrežje različnih vodotokov in poplavnih travnikov v kotlinah, zato smo
pričakovali večjo pestrost kačjih pastirjev, kot je bilo znano iz preteklih raziskav. Na
območju Mirnske doline so Natura 2000 območja, ki so med drugim namenjena tudi
varovanju dveh evropsko pomembnih vrst kačjih pastirjev: koščičnega škratca
(Coenagrion ornatum) in velikega studenčarja (Cordulegaster heros), za kateri smo v
okviru magistrske naloge preverili ustreznost Natura 2000 območja glede na razširjenost in
gostoto populacij posamezne vrste.
V preteklih raziskavah je bilo do leta 2015 na območju Mirnske doline popisanih 37 vrst
kačjih pastirjev. Vse podatke preteklih odonatoloških raziskav, tudi neobjavljene, smo
zbrali in jih vključili pri pregledu vrstne pestrosti posameznega vzorčnega mesta in za
naravovarstveno vrednotenje habitatov. Skupno smo zbrali podatke za 205 vzorčnih mest v
Mirnski dolini. Sami smo s sistematičnim popisom celotnega območja porečja Mirne v 47
terenskih dnevih popisali 119 vzorčnih mestih. Skupno smo popisali 47 vrst kačjih
pastirjev. Zbrali smo 1.430 favnističnih podatkov. Zabeležili smo 15.823 osebkov, od
katerih je bilo 88,6 % odraslih osebkov, 5,3 % svežih osebkov, 4,4 % ličink in 1,7 % levov.
Uspešen razvoj kačjih pastirjev smo z najdbo ličinke, leva ali svežega osebka zabeležili na
77 mestih vzorčenja, kar predstavlja 64,7 % vseh vzorčnih mest. Potrdili smo razvoj 40
vrst kačjih pastirjev na območju. Število vrst kačjih pastirjev je največje na večjih stoječih
vodah in najnižje na naravnih potokih.
V Mirnskih dolini smo potrdili pojavljanje vseh 37 predhodno znanih vrst kačjih pastirjev
in na novo zabeležili pojavljanje desetih vrst: grmiščna zverca (Lestes barbarus), obrežna
zverca (L. dryas), prisojni zimnik (Sympecma fusca), suhljati škratec (Coenagrion
pulchellum), bledi kresničar (Ischnura pumilio), višnjeva deva (Aeshna affinis), deviški
pastir (A. isoceles), zgodnji trstničar (Brachytron pratense), nosna jezerka (Epitheca
bimaculata), sredozemski kamenjak (Sympetrum meridionale). Kar osem od desetih novih
vrst na seznamu kačjih pastirjev Mirnske doline je ogroženih ali zavarovanih v Sloveniji.
Glede na to, da je bilo območje v preteklosti slabše raziskano in je naša raziskava potekala
samo dve leti, predvidevamo, da še vedno obstaja možnost najdb novih vrst na območju.
V Mirnski dolini smo zabeležili 17 ogroženih vrst kačjih pastirjev, od katerih so štiri vrste
zavarovane. Prisotnost zavarovanih vrst obrežna zverca (Lestes dryas) in sredozemski
kamenjak (Sympetrum meridionale) smo prvič zabeležili v porečju Mirne. Razvoja vrst
nismo potrdili, smo pa pri obeh vrstah opazovali odlaganje jajčec. Koščični škratec
(Coenagrion ornatum) in veliki studenčar (Cordulegaster heros) sta uvrščena v Prilogi
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Direktive o habitatih in so zanju razglašena Natura 2000 območja. Zaradi ohranjenih
gozdnih potokov smo prisotnost velikega studenčarja zabeležili na večini pritokov Mirne
in tudi v zgornjem delu reke Mirne do mesta Mirna. Kar 91 % podatkov za vrsto
predstavljajo najdbe ličink. Veliki studenčar je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000
območje Kamenški potok, kjer se pojavlja največja gostota populacije v Mirnski dolini.
Številčnejše populacije se pojavljajo tudi na Natura 2000 območjih Mirna in Hinja s
pritoki, za katera veliki studenčar ni kvalifikacijska vrsta.
Koščični škratec je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000 območji Vejar in Mirna. Med
namenskih popisom vrste smo jo potrdili na 8 vzorčnih mestih v Natura 2000 območjih in
17 izven Natura 2000 območij. Ker Natura 2000 območja ne obsegajo vseh območij z
najštevilčnejšimi populacijami, niti vseh območij potrjenim razvojem, predlagamo manjšo
širitev obstoječih Natura 2000 območij. Koščični škratec je redka in evropsko pomembna
vrsta, ki jo je Slovenija dolžna varovati. V Mirnski dolini smo zabeležili poleg
Ljubljanskega barja in Vipavske doline eno najštevilčnejših populacij v Sloveniji in s
primerjavo gostote odraslih osebkov na 100 dolžine vodotoka definirali tudi
najpomembnejša mesta za varovanje vrste. Predlagamo, da se uporabljena metoda za
ugotavljanje gostote odraslih osebkov uporablja tudi v prihodnjih popisih vrste, saj
omogoča primerjavo med posameznimi popisnimi mesti.
Najvišje število vrst smo zabeležili na večjih stoječih vodah, na katerih so pojavlja tudi
večina redkih in zelo redkih vrst v Mirnski dolini. Zato imajo večje stoječe vode tudi
najvišje vrednosti Shannon-Weverjevega indeksa pestrosti in Simpsonovega indeksa
raznolikosti. Najvišje so tudi vrednosti naravovarstvenega indeksa, ki upošteva tudi
naravovarstveni status prisotnih vrst kačjih pastirjev. Območja z najvišjimi vrednostnimi
indeksa so prisotna v Vejarski kotlini, Mirnsko-Mokronoški kotlini in Krmeljski kadunji.
Ta območja so najpomembnejša za ohranjanje vrstne pestrosti kačjih pastirjev v Mirnski
dolini. V Natura 2000 območjih ležijo glinokopna jezera južno od Bistrice pri Mokronogu
in mrtvice ob reki Mirni. Izven Natura 2000 območij pa so ribniki v Krmelju, ribnik ob
potoku Lanpreščica in ribnik Blato, na katerem je bilo do sedaj na območju Mirnske doline
zabeleženo največ, 32 vrst kačjih pastirjev. Natura 2000 območja ne pokrivajo vseh
najpomembnejših območij za varstvo kačjih pastirjev.
V nadaljnje je treba spremljanje stanja populacij velikega studenčarja in koščičnega škratca
in v skladu s stanjem populacije načrtovati vzdrževanje kanalov. Treba je tudi spremljati
stanja najpestrejših voda na območju Mirnske doline.
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