
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
VSPOSABLJANJE ZA: VARUH GORSKE NARAVE                              LETO 2009  
 
 
 
 
 

SEMINARSKA NALOGA 
 

 
 
 

RASTLINSTVO PLANINE RAZOR 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Mentor: Dušan Klenovšek                                 AVTOR: Tina Medved 
Planinsko društvo Lisca Sevnica                       PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN 
 
 
 
 



 
KAZALO 
 
 
1. Uvod .................................................................................................................. 3 

2. Kratka zgodovina botaničnega raziskovanja na Slovenskem .......................... 3 

3. Osnovni pojmi rastlinske združbe.................................................................... 5 

4. Zavarovane rastlinske vrste .............................................................................. 6 

5. Opis planine Razor ........................................................................................... 7 

6. Zdravilno rastlinstvo planine Razor................................................................. 8 

7. Zaključek......................................................................................................... 14 

Viri in literatura .................................................................................................. 15 

Priloga 1 : Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v   Sloveniji ...... 16 

Priloga 2: Osnovno rastlinstvo planine Razor.................................................... 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



1. Uvod 
 
Gore niso le vrhovi in žigi planinskih koč, tekmovanje s časom, boj v skalni steni, ozke 
markirane poti, gore so veliko več. Kdor ne zna prisluhniti naravi, se za hip ustaviti, se 
vrača v dolino prikrajšan za mnoge skrite lepote. V večnem hitenju in iskanju se 
velikokrat ne znamo ustaviti ob drobnih stvareh, ob nežnem alpskem zvončku, ki zgodaj 
spomladi prodre snežno odejo, ob rumenocvetnem maku, ki oživlja razgibano sivino 
melišč, ob suhem macesnu, ki leta in leta samoten kljubuje viharjem. Hitimo naprej. 
Kolikokrat ne znamo sestaviti mozaika pisane odeje, kolikokrat ostane zabrisan? 
 
V svoji seminarski nalogi se bom posvetila proučevanju rastlinstva planine Razor in vam 
skušala pričarati njeno pisano in dehtečo rastlinsko odejo. Osredotočila se bom predvsem 
na rastline, ki so v mesecu juliju na planini najbolj prisotne, cvetijo ali pa že imajo svoje 
plodove. Poleg kratkega, splošnega opisa rastline bom opozorila tudi na njeno zdravilno 
moč. Planina je botanično zelo zanimiva in privlačna, zato bi opisovanje vseh 
tamkajšnjih rastlin preseglo dogovorjeni obseg naloge.   
 
Naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem delu naloge bom zelo na kratko zajela 
botanično zgodovino raziskovanja na Slovenskem in poudarila pomen zavarovanja 
rastlin. Nadaljevala bom z opisom planine Razor in njene specifike, v tretjem delu 
naloge se bom posvetila opisu omenjenega rastlinstva, v četrtem, zaključnem delu pa 
bom podala svoje mnenje o doživljanju in varovanju alpskega rastlinstva pri nas. 
 
 

2. Kratka zgodovina botaničnega raziskovanja na Slovenskem  
 
Naravoslovci so se že zgodaj začeli zanimati za pestro in raznovrstno rastlinstvo v naši 
deželi. Že pred petsto leti smo dobili prva pisna poročila. 
 
 
Pietro Andrea Mattioli (1501-1577) je bil italijanski zdravnik in avtor znamenitih 
komentarjev k Dioskridovim spisom. 12. let je preživel v Gorici in je bil prvi 
raziskovalec rastlinstva na naših tleh. 
 
 
Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) je v svojem znamenitem deli Slava vojvodine 
Kranjske omenil zdravilne rastline. Pomembno je predvsem to, da navaja tudi njihova 
slovenska imena. Z botaniko se ni nikdar ukvarjal, pisal je le po pripovedovanju drugih. 
 
 
V letu 1696 je nastal prvi herbarij v obliki knjige. Uredil ga je Janez Krstnik Flysser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Ioannes Antonius Scopoli (1723-1788) južni Tirolec, je v 
osemnajstem stoletju v Idrijo prišel kot rudniški zdravnik. 
Hodil je po okoliških gozdovih in gorah, nabiral zdravilna 
zelišča, toda vedno bolj se je zanimal za botaniko kot 
znanost. Napisal je prvi pregled našega rastlinstva Flora 
Carniolica, ki je izšel leta 1760. Kasneje je izšla še druga, 
izpopolnjena izdaja. V njej je zajel tudi rastlinstvo novo 
prehojenega območja. Prvi je opisal približno petdeset vrst 
rastlin. Po njem se imenuje kar nekaj rastlin, najbolj znana je 
nedvomno kranjska bunika (Scopolia carniolica). 
 
 
 
 
 
Franc Ksaver Wulfen (1728-1805) je drugi 
pomembnejši botanik tistega obdobja. Živel je v 
Gorici in Ljubljani. Prehodil je precej naših 
hribov. Po njegovi smrti je izšlo najpomembnejše 
delo Flora norica phanerogama (1858). Po njem 
se imenuje nekaj rastlin. Primer Wulfenov jeglič 
(Primula wulfeniana). 
 
 
 
 
 
 
Balthasar Hacquet (1739 ali 1740-1815) je bil 
naravoslovec, ki je nekaj let za Scopolijem deloval 
v Idriji kot rudniški zdravnik, pozneje pa je bil 
profesor na ljubljanskem liceju. Verjetno je prvi 
obiskal Dolino triglavskih jezer in se povzpel tudi 
na vrh Triglava. Leta 1782 je izdal razpravo 
Kranjske alpske rastline, v kateri je opisal dvanajst 
rastlin, od katerih pa so bile nekatere znane že 
prej. Po njem se imenuje navadno tevje (Hacquetia 
epicaptis). 
 
 
 
 
Karel Zois (1756-1799), brat barona Žige Zoisa, je 
nabiral rastline v Julijcih in Karavankah, delno tudi v 
Kamniško-Savinjskih Alpah. Zanimive vrste, ki jih je 
našel je pošiljal sorodnikom. Svojih odkritij ni 
ljubosumno skrival, zato je Wulfen po njem imenoval 
dve vrsti, ki ji je Zois našel. Ena izmed njih je Zoisova 
zvončica ( Campanula zoysii) 
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Franc Hladnik (1804-1867), po rodu iz Idrije,  je prvi botanik slovenskega rodu. Precej 
je potoval in nabiral rastline za obsežen herbarij. Predaval je botaniko. Leta 1810 je 
ustanovil botanični vrt v Ljubljani. Pozneje je postalo znanih nekaj njegovih učencev: 
Henrik Frayer, Andrej Fleischmann, Žiga Graf in Muzio de Tommasini.   
 
Andrej Fleischmann (1804-1867) je bil botanik in vrtnar v Botaničnem vrtu v Ljubljani. 
Leta 1843 je izdal Pregled kranjske flore v nemščini s seznamom rastlin in nahajališč (še 
posebno v Karavankah – Ljubelj, Zelenica, Stol in Begunjščica). 
 
Henrik Freyer (1802-1866) je bil prvi kustos takratnega Deželnega muzeja v Ljubljani, 
vsestranski naravoslovec, ki se je ukvarjal tudi z botaniko. Botaniziral je na Triglavu, 
Mangrtu, Zelenici in tudi na Vrtači. 
 
Alfonz Paulin (1853-1942) je bil zagotovo najpomembnejši botanik prve polovice 
dvajsetega stoletja. Napisal je prvi izvirni učbenik za botaniko (1898). Vrsto let je bil 
vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. V letih od 1900 do 1936 je s sodelavci nabiral 
rastlinje za obširni herbarij Flora exsiccata Carniolica (Kranjska posušena flora). V 
herbariju je 2000 rastlinskih vrst z opisi nahajališč. Ta zbirka je temelj sodobne 
floristike.  
 
Posebno mesto prvih botaničnih zapisov si zagotovo zasluži tudi Alpski botanični vrt 
Julijana v Trenti, ki ga je leta 1926 ustanovil Švicar Albert Bois de Chesne (1871-1953). 
V njem je zasadil najrazličnejše rastline naših gora. Z nasveti mu je pomagal Alfonz 
Paulin, rastline pa mu je med drugim pomagal nabirati tudi znani ljubitelj Julijcev – 
Julius Kugy. Bois de Chesne je moral opraviti velikansko delo, saj je moral za rastline 
ustvariti podobne razmere, kot jih imajo na naravnih rastiščih. Z velikim naporom in 
predvsem z ljubeznijo mu je to uspelo. Na majhnem koščku zemlje lahko najdemo velik 
del bogastva naših gora.  
 
 

3. Osnovni pojmi rastlinske združbe 
 
AREAL je geografsko območje na katerem neka vrsta raste oziroma je razširjena. Lahko 
je sklenjen, strnjen, lahko pa je razbit na več manjših delov, ki so med seboj ločeni. 
 
FLORA nekega območja zajema vse vrste, ki tam rastejo. 
 
VEGETACIJA so tako imenovane rastlinske združbe, ki so produkt dolgotrajnega 
prilagajanja živi in neživi naravi na nekem območju. 
 
GRADITELJ ZDRUŽBE je rastlina, ki v združbi prevladuje.  
 
ENDEMIT pravimo tisti rastlinski vrsti, katerih razširjenost je omejena le na določena 
večja ali manjša geografska področja, drugod pa rastlina ni prisotna. 
 
ABSOLUTNI ENDEMIT je rastlina z enim samim zaključnim arealom, zunaj katerega je 
ni mogoče najti.     
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4. Zavarovane rastlinske vrste 
 
Zavarovanje ogroženih rastlinskih vrst sega v same začetke varstva narave. Na Goriškem 
je bila planika zavarovana že leta 1896, pozneje pa so se seznami ogroženih rastlinskih 
vrst spreminjali glede na spoznanja ogroženosti.  

Danes se v Sloveniji veliko govori o Naturi 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje 
posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. V Sloveniji 
je danes določenih 286 območij. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za 
prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter 
habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.  

Poglavitni vzroki ogroženosti rastlinstva so: 

• spreminjanje in uničevanje življenjskega prostora (urbanizacija, sprememba 

vodnega režima, zastrupljanje tal, goloseki, invazivne vrste ...); 

• čezmerna raba v komercialne namene (pretirano nabiranje zdravilnih zelišč);  

• nabiranje za osebne namene. 

 
Za vsak vzrok je primeren drugačen način ukrepanja. V prvem primeru je 
najučinkovitejše ohranjanje življenjskega prostora, ki ga lahko dosežemo z zavarovanjem 
območij. 
 
Za rastline ogrožene zaradi komercialne rabe, je potrebno glede na posamezno vrsto 
časovno in prostorsko omejiti nabiranje, urediti nadzor nad prometom in spodbujati 
plantažno gojenje. Predstavnika rastlin iz te skupine ogroženosti sta na primer rumeni 
encijan ali košutnik in arnika.   
 
Rastline, ki jih posamezniki ogrožajo z nabiranjem, trganjem ali ruvanjem, je najlažje 
ohraniti tako, da jih zavarujemo. Na seznamih zavarovanih rastlin predvsem za trganje 
in presajanje v vrtove srečamo lepi čeveljc, planiko, Clusijev svišč (encijan), rumeni sleč. 
 
V  Prilogi 1. Uredbe o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št.46/04) je 
seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji, v Prilogi 2. pa zavarovane 
vrste, ki uspevajo v drugih držav Evropske unije (in so zavarovane tudi pri nas).   
 
V seznamu je poleg imena zavarovane rastline tudi opomba, ki označujejo stopnjo 
varovanja.  
 
OPOMBE 

C   dovoljen odvzem iz narave in izkoriščanje 
H   ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja habitata rastlinske vrste 
H* rastlinska vrsta, pri kateri je treba prednostno upoštevati ohranjanje ugodnega 

stanja habitata 
O  rastlinska vrst pri kateri je za osebne namene dovoljen odvzem iz narave in  

zbiranje nadzemnih delov, razen semen in plodov 
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O° rastlinske vrste, pri katerih ni prepovedi za nadzemne dele rastlin, razen semen 
oziroma plodov.  

 
 

5. Opis planine Razor 
 
Tik pod strmimi južnimi stenami grebena Spodnjih Bohinjskih gora, le nekaj kilometrov 
zahodno od Vogla, leži čudovita, sončna planina Razor. Večini bolj zagnanih planincev 
je ta planina le vmesna točka na nekajdnevnem izletu od Črne prsti do Krna, njena lega, 
razgled na Tolminsko hribovje in čudovit pogled na stene (skoraj) dvatisočakov tik nad 
njo pa so dovolj dobri razlogi, da je lahko obisk planine samostojni cilj izleta. 
 
Na planino Razor vodi več poti. Najbolj položna je makadamska cesta s planine Lom ali 
Kuk, ki verjetno pravim izletnikom ne bo ustrezala, veliko lepša in bolj razgibana je pot s 
Tolminskih Raven mimo planine Plazje. Na pot se lahko odpravite v vseh letnih časih. 
 
 
Koča na planini Razor je odprta v poletni sezoni, 
pozimi je koča zaprta. Za njo skrbi in z njo 
gospodari PD Tolmin. V koči vas čaka odlična 
postrežba med drugim tudi z domačim kislim 
mlekom in skutnimi štruklji. Koča je velika, 
prostorna in prijetna. Nudi nočitev 
šestindevetdesetim  planincem, urejena pa je tudi 
zimska soba z desetimi ležišči, ki jo lahko 
planinci koristijo predvsem v času, ko je koča 
zaprta.   
 
 
Planina Razor je ena od danes še živečih in aktivnih planin. Na njej se v poletnem času 
pase živina iz vasi v okolici Tolmina. V času, ko je na planini govedo, tamkajšnji pastirji 
in sirarji poskrbijo za svežo domačo skuto in zelo, zelo dober in okusen planinski sir.  
 
Planina leži v zgornjem montanskem pasu, ki sega od  1200/1300m pa do 1500/1600m. 
Zanj je značilen smrekov gozd. Poleg smreke dobimo v drevesnem sloju še bukev, ki je 
ponekod precej pogosta. Višje kot gremo, več je prisotnega tudi macesna. Na poti na 
planino razor srečamo tudi rastišče borovnic in druge zdravilne rastline, ki jih v nalogi ne 
omenjam.      
 
 
Planina je  izhodišče naslednjim bližnjim 
vrhovom: 
Tolminski Migavec, Škrbina, Vrh nad Škrbino, 
Meja, Rušnati vrh, Globoko, Vogel, Planine pod 
Voglom, Žabiški Kuk, Kobilja glava,  Krn. 
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Planina Razor se nahaja v območju Triglavskega narodnega parka (TNP), zato so 
dejavnosti na tem prostoru omejene.  
 
TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
TNP je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo.  
Osrednje poslanstvo TNP je varovanje narave, zato je narodni park prostor, v katerem se 
raziskuje, izobražuje, najde oddih in doživlja naravo. V TNP vstopate v izredno občutljiv 
svet, zato naravo doživljajte tako, da jo bodo lahko občutili tudi naši prihodnji rodovi.  
 
 
Pravila ravnanja v TNP : 
 

• Pri obisku v Triglavskem narodnem parku spoštujmo navade in način življenja 
domačinov.  

• Bodimo tihi, da ne bomo vznemirjali živali.  
• V narodnem parku ničesar ne puščajmo in ne odnašajmo ničesar razen lepih 

spominov: gorsko cvetje je najlepše na svojih rastiščih, zato naj tam tudi ostane,  
• Odpadke odnesimo s seboj.  
• Pse vodimo na vrvici.  
• Parkovne poti so namenjene pohodnikom, vožnja s kolesi po njih ni dovoljena.  
• Na poti sledimo oznakam na stebričkih in markiranim potem.  
• Vozila puščajmo na za to označenih mestih. 

 

 

6. Zdravilno rastlinstvo planine Razor 
 
Opisane so samo tiste rastline, ki v mesecu juliju cvetijo, ali pa že imajo svoje plodove, ki 
pa poleg čudovitih barv in dišav v sebi združujejo tudi zdravilno moč. Nekatere izmed 
ostalih, za planino značilnih rastlin sem predstavila v Prilogi 2. 
 
 
Srčna moč (Potentilla erecta) 
 
Čas cvetenja: konec maja-oktobra 
Razširjenost v Sloveniji: Julijske in 
Kamniške Alpe, Karavanke, Porezen, 
Ratitovec, Snežnik, predalpsko hribovje. 
Uporaba: Čaj zoper prebavne motnje, driske, 
slabe prebave. Poleg čaja lahko iz rastline 
izdelujemo poparek, tinkturo in zdravilno 
vino. Sestavina jegermaistra. 
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Kimastoplodni šipek (Rosa pendulina) 
 
Čas cvetenja: maj-julij (avgust) 
Rastišče: Med grmičevjem, po gozdnih jasah, 
ob poteh in gozdnih obronkih. 
Učinkovanje in uporaba: Čaj iz šipkovih 
plodov je odlično zdravilo, ki blaži gripo in 
prehlad. Povečuje obrambne sposobnosti 
organizma. Šipkov čaj lahko pijemo tudi proti 
bolezenskim vnetjem ledvic in mehurja. Poleg 
čaja si iz šibka lahko napravimo tudi kašo in 
prevretek.  
 
 
 
Šentjanževka  (Hypericum perforatum) 
 
Čas cvetenja: od konca junija-septembra 
Rastišče: Raste po suhih travnikih, na 
gozdnih jasah, med grmovjem, ob gozdovih, 
po sečnih krajih itd. 
Učinkovanje in uporaba: Ima blag 
pomirjevalni učinek, čaj uporabljamo zoper 
živčnost, slabo počutje in depresijo. Olje iz 
šentjanževih poganjkov uporabljamo za 
zdravljenje opeklin, podplutb. Iz šentjanževih 
rož izdelujemo lahko tudi tinkturo. 
 
 
Navadna plahtica ((Alchemilla xanthochlora) 

as cvetenja: maj-avgust 
 planinah na 

j iz plahtice 

 
Č
Rastišče: Raste po gorah in
tratah, pašnikih in travnikih, po gozdnih 
robovih, zlasti blizu staj in koč. 
Učinkovanje in uporaba: Ča
pomaga proti zastajanju vode v telesu in proti 
debelosti, poleg tega pa zadržuje razvoj 
sladkorne bolezni. Njeno uporabo svetujejo 
tudi pri zdravljenju ženskih bolezni. Poleg 
čaja si iz plahtice lahko pripravimo tudi 
kopel. 
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Hribski rman (Achillea collina) 

as cvetenja: od maja- do konca oktobra 
in pašnikih, 

oraba: Čaj iz rmana zavira in 

elika kopriva  (Urtica dioica) 

as cvetenja: junij-avgust 
 plotovih,

: Sveže liste in 

ravi ranjak (Anthyllis vulneraria) 

as cvetenja: maj-oktober 
pustih, suhih 

anje in uporaba: Čaj iz posušenih 

 
Č
Rastišče: Uspeva ob poteh, po travnikih 
po puščah in tratah. 
Učinkovanje in up
preprečuje vnetja, pomirja krče in odpravlja živčno 
napetost. Poleg tega deluje kot tonik, odpravlja živčno 
napetost, celi rane in spodbuja imunski sistem k 
boljšemu delovanju. Poleg čaja lahko iz rmana 
pripravimo zdravilno vino in tinkturo.   
 
 
 
 
 
 
V
 
Č
Razširjenost: Raste ob  
zapuščenih njivah, pašnikih, posebno 
dobro se počuti na tleh, ki vsebujejo 
veliko dušikovih spojin. 
Učinkovanje in uporaba
steblo uporabljamo za pridobivanje soka, 
posušene pa za čaj, ki spodbuja 
presnovo, žene na vodo, čisti kri in 
ledvice. Priporočajo ga tudi zoper artritis 
in revmatične bolezni mišic in sklepov. 
Poleg čaja in soka iz koprive izdelujemo 
tinkturo in prevretek. Mladi poganjki 
uporabni namesto špinače.  
 
 
 
 
P
 
Č
Razširjenost: Raste na 
travnikih in pašnikih od nižin do hribov in 
planin. 
Učinkov
cvetov pijemo proti težavam z ledvicami, 
ledvičnim peskom in kamni, zoper putiko, 
oslajenega z medom pa proti boleznim dihal, 
kot tudi za čiščenje krvi.  
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Navadni jagodnjak (Fragaria vesca) 

as cvetenja: maj-junij 
 jasah, posekah 

Posušene liste 

avadna dobra misel  

as cvetenja: junij-avgust 
bu gozdov, po 

oraba: S pitjem čaja iz 

aterina dušica (Thymus sp.) 

as cvetenja: maj-avgust 
ikih skupinah 

aba: Eterično olje 

 
Č
Razširjenost: Raste na
gozdov, ob gozdnih robovih in na 
travnikih v bližini grmovja. 
Učinkovanje in uporaba: 
uporabljamo za čaj, ki spodbuja izločanje 
žolča in seča, čisti kri, spodbuja delovanje 
notranjih organov in pomirja živce. Poleg 
čaja si iz jagodnjaka lahko pripravimo 
zdravilne obloge in posušimo njegove 
plodove. Najbolj so seveda priljubljeni 
sveži plodovi. 
 
 
N
(Origanum vulgare) 
 
Č
Razširjenost: Raste ob ro
posekah, po suhih kamnitih in grmovnatih 
pobočjih, travnatih obronkih in pašnikih 
od nižin do višav.  
Učinkovanje in up
posušenih cvetočih vršičkov se nam 
izboljša prebava, odpravi se napihovanje 
in popravi se splošno počutje. Zdravilne 
snovi pomirjajo centralni živčni sistem.  
 
 
 
M
 
Č
Razširjenost: Raste v vel
po vseh naših suhih, pustih senožetih in 
pašnikih, po obmejkih, kamnitih 
pobočjih in skalovju, po travnikih in 
planinskih tratah ter v svetlih borovih 
gozdovih. Čim bolj so tla suha, tem 
močneje rastlina diši. 
Učinkovanje in upor
pomirja krče, razkužuje, mehča sluz in 
pospešuje njeno izločanje. Čaj blaži suh 
in krčevit kašelj, pomirja krče v želodcu 
in črevesju, odpravlja napihovanje 
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obenem pa pomirja živčno napetost. Lahko jo uporabljamo tudi za pripravo kopeli. 
 
Navadna konjska griva  

) 

as cvetenja: julij-avgust 
ih, ob jarkih, po 

 čaja iz 

 ter pri oteklinah.  

oli lepen (Adenostyles glabra) 

jih, ob jarkih, po 

a: Pitje čaja iz 

avadna črnoglavka (Prunella vulgaris) 

as cvetenja: maj-september 
ih, travnikih,

bljamo jo 

(Eupatorium cannabinum  

 
Č
Rastišče: Raste po nabrežj
jasah in logih, v svetlih gozdovih, po 
vlažnih krajih, od nižin, do višav. 
Učinkovanje in uporaba: Pitje
konjske grive čisti kri in pomaga pri 
boleznih jeter, žolčnika in vranice. Spodbuja 
delovanje imunskega sistema, blaži težave 
pri senenem nahodu, pomaga pri 
prebolevanju nalezljivih bolezni, pri 
izpuščajih, težavami z jetri, žolčnikom in vranico
 
 
G
 

as cvetenja: julij-avgust Č
Rastišče: Raste po nabrež
jasah in logih, v svetlih gozdovih, po vlažnih 
krajih, od nižin, do višav. 
Učinkovanje in uporab
konjske grive čisti kri in pomaga pri boleznih 
jeter, žolčnika in vranice. Spodbuja 
delovanje imunskega sistema, blaži težave 
pri senenem nahodu, pomaga pri 
prebolevanju nalezljivih bolezni, pri 
izpuščajih, težavami z jetri, žolčnikom in 
vranico ter pri oteklinah.  
 
 
N
 
Č
Rastišče: Uspeva po pašnik  
resavah, poljskih mejah, gozdnih obronkih, po 
vinogradih, svetlih listnatih gozdovih od nižin 
do montanskega pasu po Sloveniji. 
Učinkovanje in uporaba: Upora
proti krvavitvam v prebavilih, pljučih in proti 
driski. Lahko jo uporabljamo za pripravo čaja 
in tinkture. 
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Črna detelja(Trifolium pratense) 

as cvetenja: maj-september 
nikih, pašnikih, poljih, 

porabljamo jo pri težavah 

olgodlakava škržolica (Hieracium pilosella) 

as cvetenja: maj-oktober 
o suhih travnikih in 

anje in uporaba: Uporabljamo jo proti 

avadni  macesen (Larix decidua) 

as cvetenja: Moški cvetovi so kot majhni, 
 

jki 

ih, po 
 in 

raba: Iz njega lahko 

avadna marjetica (Bellis perrenis) 

as cvetenja: od zgodnje pomladi do jeseni. 
. 

m 

izdelamo čaj, pijačo,sok ali tinkturo. 

 
Č
Rastišče: Raste po suhih trav
po gozdnih obronkih in posejana po njivah. Izboljšuje 
zemljo, ker živi v simbiozi z nekaterimi bakterijami, 
ki nase vežejo zračni dušik. 
Učinkovanje in uporaba: U
s prebavo, pri prehladnih obolenjih, črvičenju v 
trebuhu in pri težavah z belim tokom.   
 
 
D
 
Č
Rastišče: Rastlina raste p
pašnikih, po grušču, svetlih borovih gozdovih in 
resavah, sončnih gričih in kraj potov, od nižin do 
planin. 
Učinkov
kroničnemu vnetju pljuč, z njo pa so si v preteklosti 
pomagali celo pri zdravljenju tuberkuloze. Iz rastline 
si lahko pripravimo čaj.  
 
 
N
 
Č
zalistni poganjki z luskastimi listi in prašniki.
Ženski cvetovi so oblikovani kot majhni pogan
iz katerih se razvijejo storži. 
Rastišče: raste v visokogorskih gozdov
mešanih gozdovih tudi v nižini v montanskem
subalpinskem pasu. 
Učinkovanje in upo
izdelamo mazilo in si napravimo kopel.  
 
 
N
 
Č
Rastišče: Raste po tratah, travnikih in pašnikih
Učinkovanje in uporaba: Uporablja se jo kot 
zdravilo proti raznim kožnim boleznim, kot so 
rane, čiri, akne, izpuščaji, pa tudi proti prehlado
 dihal, ki jih spremlja hud kašelj. Iz nje lahko 
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7. Zaključek 

Čeprav sem goro Triglav kakor tudi njegovo okolico 

Žel st, 

B. Hacquet, 1780 

Tako so razmišljali tisti posamezniki, ki so se prvi začeli zavedati lepot in vrednot naše 

 naravo ne moremo tekmovati, lahko pa tekmujemo sami s seboj, si postavimo cilj biti 

lovenija je »dežela na prepihu«, pokrajina, ki je zaradi razgibanega reliefa, geološke 

avedanje pomembnosti ohranjanje vsega tega kar nam je dano in biti vzgled s svojim 

 
 
 

že več kot enkrat skoraj povsem oblezel, si vendarle 
še dolgo ne morem domišljati, da mi je prišla pred 
oči komaj tretjina tamkajšnjih redkih rastlin. Kajti 
Moji posli mi niso dovolili, da bi se tam zadrževal 

Kaj dalj kot le za kratek čas. Kolikokrat sem si 
el, da bi bil tam leto dni pastir in imel priložno

Da bi  v vseh časih prehodil ta s cvetjem bogati svet. 
Koliko redkih rastlin, ki mi tako nikdar ne bodo 

prišle pred oči, bi lahko še odkril. 
 

 

narave. Kako razmišljamo danes? Hodimo v gore in tekmujemo s časom, ali si vzamemo 
trenutek, da obstanemo, vdihnemo opojni zrak, se zavemo miru okoli nas in lepot ki nas 
obdajajo?   
 
Z
boljši, razumeti stvari okoli sebe in se zavedati dejstva, da vstopanje v gore pomeni 
vstopanje v občutljiv svet v katerem smo, nič drugega kot samo gostje. Naredimo vtis na 
naravo in  obnašajmo se temu primerno! 
 
S
zgradbe, zemljepisne lege in podnebja floristično izredno bogata in pestra. Tu se 
prepletajo štiri flore: srednjeevropsko-alpska, mediteranska, panonska in dinarska. Kako 
bogata je naša flora nam pove podatek, da je v vsej Evropi približno 15.000 rastlinskih 
vrst, samo v Sloveniji pa jih uspeva približno 3500. 
 
Z
ravnanjem tako sebi kot ostalim, je zagotovo formula do uspeha in zagotovilo, da bodo 
tudi naši otroci in njihovi potomci lahko naravo občudovali v tako barvi, vonju in obliki, 
kot jo lahko občudujemo sami.  
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Priloga 1 : Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v   
Sloveniji 

 
 
 
Mahovi (Bryophyta)

Takson 
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime opombe
  Buxbaumia viridis  H 
  Dicranium viride  H 
  Drepanocladus vernicosus  H 
  Leucobrium glaucum sivozeleni mah H 
  Mannia triandra  H 
  Sphagnum šotni mah, vse vrste H 

 
Praprotnice (Pteridophyta) 
 

Družina 
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime opombe
Lycopodiaceae lisičjakovke    
   vse vrste družine O 
Adiantaceae laskovke    
  Adiantum capillus-veneris venerini lasci H 
Aspleniaceae sršajevke    
  Asplenium adulterinum nepravi sršaj H 

 
 
Golosemenke (Gymnospermae)

Družina Zavarovana vrsta 

znanstveno ime slovensko 
ime znanstveno ime slovensko ime opombe

Taxaceae tisovke    
  Taxus baccata navadna tisa  
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Kritosemenke (Angiospermae)
Družina 

znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime opombe 
Amaryllidaceae narcisovke    

  Galanthus nivalis navadni mali 
zvonček Oº 

  Leucojum vernum
pomladanski 
veliki zvonček, 
kronica 

O 

  Leucojum aestivum poletni veliki 
zvonček  

  Narcissus narcis, narcisa, 
vse vrste  

Asphodelaceae zlatokorenovke    

  Hemerocallis 
lillioasphodelus

rumena 
maslenica H 

Apiaceae kobulnice    
  Apium repens plazeča zelena H 
  Eryngium alpinum alpska možina H 

  Hladnikia pastinacifolia rebrinčevolistna 
hladnikija H 

Aquifoliaceae bodikovke    
  Ilex aquifolium navadna bodika  
Araceae kačnikovke    

  Calla palustris močvirska 
kačunka H 

  Dracunculus vulgaris navadni kaček  
Asteraceae nebinovke    
  Arnica montana arnika C, O 
  Artemisia genipi klasnati pelin  

  Carlina acanthifolia učenska 
kompava H 

  Leontopodium alpinum planika  

  Serratula lycopifolia raznolistna 
mačina H* 

Brassicaceae križnice    

  Alyssum montanum 
subsp.pluscanescens žički grobeljnik H 

  Arabis scopoliana Scopolijev H 
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repnjak 
Butomaceae vodoljubovke    

  Butomus umbellatus kobulasta 
vodoljuba H 

Campanulaceae zvončičevke    

  Adenophora liliifolia navadna 
obročnica H 

  Campanula zoysii Zoisova zvončica H 
  Physoplexis comosa šopasti repušnik  
Caprifoliaceae kovačnikovke    
  Linnaea borealis severna linejka H 
Caryophyllaceae klinčnice    
  Cerastium dinaricum dinarska smiljka H 

  Dianthus, vse vrste razen 
Dianthus barbatus

klinček, 
nageljček, vse 
vrste razen brkati 
nageljček 

 

  Moehringia tommasinii Tommasinijeva 
popkoresa H 

  Moehringia villosa kratkodlakava 
popkoresa H 

Convallariaceae šmarničevke    
  Convallaria majalis šmarnica Oº 
Crassulaceae tolstičevke    

  Jovibarba, vse vrste netreskovec, vse 
vrste  

  Sedum maximum hermelika  
  Sempervivum vse vrste netresk, vse vrste  
Cyperaceae ostričevke    
  Eleocharis carniolica kranjska sita H 
Droseraceae rosikovke    
  Drosera vse vrste rosika, vse vrste  
Ericaceae vresovke    
  Arctostaphyllos uva-ursi zimzeleni gornik C, O 
  Rhododendron luteum rumeni sleč H 
Fabaceae metuljnice    

  Genista holopetala primorska 
košeničica H 
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Gentianaceae sviščevke    
  Gentiana acaulis Kochov svišč H 
  Gentiana clusii Clusijev svišč  
  Gentiana froelichii Froelichov svišč  

  Gentiana lutea rumeni svišč, 
košutnik C 

  Gentiana pannonica panonski svišč C 
  Gentiana pneumonanthe močvirski svišč  
Iridaceae perunikovke    
  Gladiolus, vse vrste  meček, vse vrste H 

  Iris, vse vrste  perunika, vse 
vrste H 

Lentiburuaceae mešinkovke    

  Pinguicula vse vrste mastnica, vse 
vrste  

Liliaceae lilijevke    
  Bellevalia romana navadni hijacint H 
  Erythronium dens-canis navadni pasji zob O 

  Fritillaria meleagris
močvirska 
logarica, 
močvirski tulipan 

H 

  Fritillaria orientalis gorska logarica  
  Lilium vse vrste lilija, vse vrste  
  Ruscus aculeatus bodeča lobodika C, O 

  Ruscus hypoglossum širokolistna 
lobodika O 

  Scilla litardierei travniška modra 
čebulica H 

Marsileaceae marzilkovke    

  Marsilea quadrifolia štiriperesna 
marzilka H 

Orchidaceae kukavičevke vse vrste družine, vključno: H 
  Cypripedium calceolus lepi čeveljc H 

  Himantoglossum 
adriaticum

jadranska 
smrdljiva 
kukavica 

H 

  Liparis loeselii Loeselova 
grezovka H 

  Spiranthes aestivalis poletna škrbica H 
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Paeoniaceae potonikovke    

  Paeonia, vse vrste potonika, vse 
vrste H 

Poaceae trave    

  Stipa, vse vrste bodalica,, vse 
vrste  

Posidoniaceae pozejdonovke    

  Posidonia oceanica morska 
pozejdonovka H 

Primulaceae jegličevke    

  Cyclamen purpurascens navadna ciklama, 
kokorik Oº 

  Primula auricula avrikelj  
  Primula carniolica kranjski jeglič H 

  Primula x venusta idrijski jeglič, 
dražestni jeglič  

Ranunculaceae zlatičevke    
  Anemone hortensis vrtna veternica H 

  Aquilegia bertolonii bertolonijeva 
orlica H 

  Helleborus vse vrste teloh, vse vrste Oº 
  Eranthis hyemalis navadna jarica H 

  Pulsatilla, vse vrste 
kosmatinec, vse 
vrste, vključno z 
velikonočnico 

H 

Scrophulariaceae črnobinovke    
  Lindernia procumbens polegla lindernija H 
Thymelaeaceae volčinovke    
  Daphne blagayana Blagayev volčin H 
  Daphne cneorum dišeči volčin H 
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Priloga 2: Osnovno rastlinstvo planine Razor 
Ozkolistna preobjeda  
(Aconitum angustifolium) 
 
Med jesenskim vzponom na planino Razor boste 
ob poti opazili endemično Ozkolistno preobjedo.  
Čas cvetenja: julij-avgust 
Rastišče: Melišča, pašniki, visoke steblike, 
grmiščne združbe, svetli gozdovi. 
ENDEMIT Posočja! Na fotografiji ima rastlina 
cvet še v popu. Ob njej Scheuchzerjeva zvončica. 
Ozkolistna preobjeda je tako kot ostale preobjede 
strupena rastlina! 
 
 
Montpellierski klinček  
(Dianthus monspessulanus) 
 
Čas cvetenja: (junij) julij-avgust 
Rastišče: melišča in rečni prodi. 
 
 
 
 
 
 
Planinski popon  
(Helianthemum alpestre) 
 
Čas cvetenja: (maj) junij-avgust 
Rastišče: kamnita travišča, skalne razpoke. 
 
 
 
 
 
 
Dlakavi sleč  
(Rhododendron hirsutum) 
 
Čas cvetenja: (junij) julij-avgust 
Rastišče: V družbah ruševja, a tudi na meliščih in 
traviščih. 
 
 
 
 
 
Planika, očnica  
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(Leontopodium alpinum) in  
nizki svišč (Gentiana pumila) 
 
Čas cvetenja: julij-september 
Rastišče: Rasteta na kamnitih traviščih. 
 
 
 
 
 
Beli rman, planinski pelin  
(Achillea clavenae) 
 
Čas cvetenja: julij-september 
Rastišče: Kamnita travišča, skalovje. 
 
 
 
 
 
 
 
Planinski slanozor  
(Heliosperma alpestre) 
 
Čas cvetenja: (junij) julij-avgust 
Rastišče: Kamnita travišča, melišča, skalovje. 
 
 
 
 
 
 
 
Marjetičastolistna nebina  
(Aster bellidiastrum) 
 
Čas cvetenja: april-september 
Rastišče: Travniki in pašniki, povsod, kjer so 
tla rahlo peščena.  
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Scheuchzerjeva zvončica  
(Companula scheuchzeri) 
 
Čas cvetenja: julij-avgust 
Rastišče: Kamnita travišča, pašniki. 
 
 
 
 
 
 
 
Navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea) 
 
Čas cvetenja: maj-avgust 
Rastišče: Travniki, gozdne jase, v Alpah tudi 
v vednozelenem šašju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleda detelja (Trifolium pallescens) 
 
Čas cvetenja: julij-september 
Rastišče: Vlažen grušč, vlažna travišča, 
snežna tla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abraščevolistni grint  
(Senecio abronifolius) 
 
Čas cvetenja: julij-september 
Rastišče: Kamnita travišča, ruševje, zunaj A
na travnikih 

lp 
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Pritlikava jerebika  
(Sorbus chamaemespilus) 

 
Čas cvetenja: junij-julij 
Rastišče: Ruševje, zeleno jelševje.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Barvilna košenica  
(Genista tinctoria) 
 
Čas cvetenja: junij-julij 
Rastišče: Tople gozdovi, golice med 
ruševjem, pašniki. 

 
 
 
 
 

Brezstebelna kompava,   
bodeča neža 
(Carlina acaulis) 
 
Čas cvetenja: junij-oktober 
Rastišče: Gorski pašniki 
 

 
 
 

 
 
 
Bodak (Carduus sp.) 
 
Čas cvetenja: junij-oktober 
Rastišče: Travniki in pašniki, samo da 
je podnebje in zemlja dovolj topla in 
suha 
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