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Lorkovičev rjavček je zaradi majhnega 
območja razširjenosti in zato potencialne, 
ponekod tudi dejanske, ogroženosti 
 zavarovana živalska vrsta v celotni Ev-
ropski Uniji. Uvrščen je na prilogo II in IV 
Direktive o habitatih, zato je večina nje-
govih populacij pri nas vključenih v posebna 
varstvena območja, ki predstavljajo del 
enotnega evropskega ekološkega omrežja 
natura 2000. 
Vrsto ogroža intenzivna, predvsem goveja 
paša na gorskih travnikih, medtem ko o 
ogroženosti na strmejših legah, ki za pašo 
ali kakšno drugačno rabo človeku niso 
zanimive, ne moremo govoriti. Ravno tako 
so ogrožene populacije na območjih, kjer na-
ravni dejavniki ne preprečujejo zaraščanja z 

grmovnimi (npr. ruševje) ali drevesnimi 
vrstami. 

Zmerna in omejena paša drobnice 
(slika 4) je lahko 

eden od načinov 
vzdrževanja 
primernih 
življenjskih 

pogojev za to 
vrsto metulja. 
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Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria), ali 
kot mu pravijo v Avstriji – karavanški 
rjavček, je endemična vrsta dnevnega 
metulja Jugovzhodnih Apneniških Alp. 
Jedro njegove razširjenosti predstavljajo 
Julijske Alpe in Karavanke (slika 5), le 
manjše populacije živijo še v Kamniških 
Alpah in izven meja naše domovine – v 
Venetskih Alpah in Zahodnih Julijcih v 
Italiji in na severnem robu Karavank v 
Avstriji. 
 
Življenjski prostor Lorkovičevega 
rjavčka so planinske in gorske trate ter 
pašniki med 1200 in 2200 m nadmor-
ske višine (slika 3, 4 in 6) predvsem na 
južno izpostavljenih gorskih pobočjih. 
Še največ teh metuljev vidimo v sončnih 
poletnih dneh na cvetočih gorskih tratah 
z večjim deležem razgaljene skalne 
podlage (manjše skale, grušč ipd.). Tam 
pogosto posedajo po tleh in se ogrevajo 
ali pa se tik nad travno rušo spreletavajo 
gor in dol po pobočju, iščoč primerne 
cvetove za prehranjevanje ali spolno zrele 
partnerje za parjenje. 

Po parjenju odložijo samice jajčeca pri 
tleh na trave, kot so volk in razne vrste 
bilnic, s katerimi se hranijo njihove 
gosenice. Te se iz jajčec izležejo po tednu 
dni, aktivno rastejo do jeseni, nakar 
otrpnejo in prezimijo do začetka pom-
ladi. V začetku poletja se odrasle gosenice 
zabubijo, po treh tednih pa se iz bub 
izležejo odrasli metulji.

Lorkovičev rjavček je ena izmed štirih 
manjših in podobnih vrst rjavčkov, ki jih 
lahko srečamo v naših Alpah. Od ostalih 
se razlikuje po izrazito zaokroženem 
prednjem robu sprednjega para kril in 
značilni obarvanosti spodnje strani zad-
njega para kril. Na temno rjavo obarvani 
zgornji strani kril sta proti konicama 
prednjega para kril rdečerjavi lisi s po 
dvema črnobelima očescema (slika 1), 
medtem ko je spodnja stran skoraj v 
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celoti rdečerjave barve in prav tako z 
očescema..  
Zadnji par kril je na spodnji strani sivo-
rjavo marmorirane barve (slika 2) in pri 
samicah izrazito svetlejši kot pri samcih, 
zgoraj pa temno rjav. 
 
Pri izbiri hrane odrasli metulji niso 
izbirčni, saj srkajo medičino iz skoraj 
vseh razpoložljivih cvetov, še najraje na 
glavincih, arniki in abraščevolistnem 
grintu (slika 2). 


