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Velika dodana vrednost 
vrta, oblikovanega po 

meri metuljev, je, da nam 
omogoča pristno doživljanje 
narave in njenega spreminja-
nja skozi letne čase v nepo-
sredni bližini našega doma. 
Metulji so zaradi pisanih barv 
in nenevarnosti med najbolj 
priljubljenimi živalmi, veljajo 
pa tudi za simbol duše.

Jajčece, gosenica, 
buba – metulj!
Vsi poznamo štiri razvojne 
stopnje metuljev: jajčece, go-
senica, buba in odrasla žival. V 
klasifikaciji živih bitij metulji 
predstavljajo tretji največji red 

žuželk z imenom Lepidoptera, 
poznamo jih namreč več kot 
160.000 vrst, kar 3400 vrst 
živi na območju Slovenije. 
Kot gosenice so številne vrste 
zelo nezaželene, celo škodlji-
ve, saj se prehranjujejo z listi 
in tako delno uničujejo naše 
okrasne in uporabne rastline. 
A če znamo to vzeti v zakup, 
nas odrasli metulji kmalu raz-
veseljujejo s svojo lepoto, ko se 
hranijo z rastlinskimi sokovi 
naših cvetic.

Hrana metuljev
Glavna hrana odraslih metu-
ljev je cvetlični nektar, ki ga 
najdejo v različnih skupinah 
rastlin. Zanimivi so tako cve-
toče enoletnice kot dvoletnice, 
trajnice, grmovnice, drevesa, 

vzpenjavke in popenjavke ter 
zelišča. Rastline izbirajo glede 
na barvo, vonj in obliko cvetov 
in listov, saj iščejo najboljši vir 
nektarja in enostaven prostor 
za pristanek. 
Od dreves sta najbolj zanimiva 
pravi kostanj (Castanea sativa) 
in lipa (Tilia sp.), sicer pa me-
tulje najbolj privlačijo vijolični 
in rožnati odtenki cvetov (na 
primer sivka, Lavandula sp.). 
Zanje so posebno zanimive ti-
ste, ki imajo cvetove v grozdih. 
Grmovnica, ki nosi pomen-
ljivo ime davidov metuljnik 
(Buddleja davidii), cveti ravno 
zdaj, na voljo pa je v različnih 
sortah in s tem barvah socvetij, 
kar še poveča pestrost motiva, 
ki v naš vrt načrtovano priva-
blja metulje.

Ekološki 
vrt vključuje 
tudi rastline za 
pašo metuljev
Na vrtu, kjer želimo me-
tuljem ponuditi odlično 
pašo, ne smejo manjkati 

astre (Aster sp.), gavre (Ga-
ura lindheimeri), rudbekija 
(Rudbeckia hirta), ameriški 
slamnik (Echinacea purpu-
rea), kozmeje (Cosmos sp.), 
cinije (Zinnia sp.), žametnice 
(Tagetes sp.), ognjič (Calen-
dula sp.), navadna kalužnica 
(Caltha palustris), kovačnik 
(Lonicera sp.) in druge. Poleg 
odlične paše jim omogočimo 
dostop do vode, omejimo ali 
odpravimo pa tudi uporabo 
pesticidov in drugih umetnih 
snovi. Če imamo možnost, 
lahko del vrta namenimo 
»divjini«, kjer kosimo le en-
krat na leto. Metulji si bodo 
tako med koprivami, travo in 
grmovnicami našli tudi prosto 
za razmnoževanje. ¾

Ti lepotci prinašajo lahkotnost in 
vedrino, pomagajo nam odmisliti 
vsakdanje skrbi. V naš vrt jih 
privabljajo posebne rastline.

uredimo VrT – meTulji 

Vsaka še tako majhna površina cvetočih rastlin je dragocen vir hrane za metulje in druge žuželke, zato lahko z izbiro primernih rastlin tudi vaš vrt ali okenska polica pripomore k pestrosti okolja, v katerem živimo.

Metulj se gosti na metuljniku, grmovnici 
z latinskim imenom Buddleja davidii.

Z dolgim rilcem lahko segajo globoko v cvetne čašice.

Te frfotave žuželke spadajo med 
najbolj priljubljene živali. Z metulji v vrt 
vnesemo več življenja. 
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Rastline iz skupine Tagetes sp. so 
posebno dobra paša za metulje.

Otroke moramo naučiti, da so ti lepotci krhki in jih zato ne lovimo, 
lahko pa jim dovolimo, da sami sedejo na nas.

Napajalnik za metulje uredimo v plitvih 
posodah. Za lažji pristanek dodamo nekaj 
okroglih kamnov ali pa posode postavimo 
drugo v drugo in s tem ustvarimo več 
pristajalne površine.

V svojem vrtu pogostimo metulje


