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Navadni alpski zvonček (Soldanella alpina L.)
Jegličevke (Primulaceae)

Je ena prvih spomladi cvetočih 
alpskih rastlin, ko skopni sneg –
predvsem v snežnih kotanjah, 
na nekoliko vlažnih 
podvisokogorsko-visokogorskih 
traviščih, tudi v vlažnem 
ruševju, zelenojelševju, v 
svetlih osojnih macesnovih, 
bukovih in smrekovih  gozdovih, 
predvsem na karbonatni 
podlagi. 
Razširjen je v Alpah in na 
Snežniku.



Navadni alpski zvonček (Soldanella alpina L.)

Podatki: FloVegSi



Linné je v okroglih do ledvičasih, usnjatih, od 1,5 do 3 cm velikih pritličnih 
listih videl podobnost s kovanci, zato je leta 1753 rodovno ime povzel po 
latinski besedi solidus, kakor se je imenoval zlat kovanec, ki ga je uvedel 
rimski cesar Dioklecijan. 
Rastlina je zelnata trajnica, hemikriptofit, visoka 5–15 cm, ima kratko belkasto 
koreniko s kolenčastimi odebelitvami. Listi so široki 1,5-3 cm, mladi listni peclji 
in steblo so puhasto dlakavi.Iz listne rozete požene od 5 do 15 (20) cm visoko 
steblo, na vrhu ima od enega do treh previsnih cvetov. Zvonast venec je do 
sredine nacepljen, modrovijoličen ali redko bel, rožnat. Cveti od maja do julija. 
Plod je pokončna, koničasta, od 8 do 15 mm dolga glavica. Semena so 
drobna, lahka in jih raznaša veter.
Podobni sorodni vrsti sta majmanjši (S. minima) in pritlikavi alpski zvonček 
(S. pusilla), ki imata manjše liste (široke do 1 cm), venec nacepljen le do 1/3 
in na steblu le 1 cvet, ki je svetlejše barve (rdeče- ali bledovijoličast).

Navadni alpski zvonček (Soldanella alpina L.)
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Zoisova zvončica (Campanula zoysii) je reliktni endemit Jugovzhodnih Alp, v 
Sloveniji razširjena v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, v Karavankah in 
na severnem robu Trnovskega gozda v Govcih. To je prebivalka apnenčastih 
in dolomitnih skalnih razpok, ponekod grušča in melišč. Pogosta vrsta v 
subalpinskem in spodnjem alpinskem pasu, neredko jo opazimo  tudi nižje, v 
montanskem pasu. 

Zoisova zvončica (Campanula zoysii Wulf.)
Zvončičevke (Campanulaceae)



Zoisova zvončica (Campanula zoysii Wulf.)

Podatki: FloVegSi



Vrsto je leta 1788 v prispevku Plantae rariores 
carinthiacae (Redke rastline Koroške), prvi opisal 
avstrijski botanik Franz Xaver Wulfen (1728–
1805). Imenoval jo je po najditelju Karlu Zoisu 
(1756–1799), svojem prijatelju in botaničnem 
zanesenjaku, od katerega je dobival herbarijske 
primerke in podatke o nahajališčih rastlin. 

Zoisova zvončica (Campanula zoysii Wulf.)



Vrsta je zelnata trajnica, hemikriptofit, visoka 
5–10 cm. Med zvončicami je Zoisova izjema 
zaradi močno stisnjenega ustja cvetnega venca 
in trikotnih rogljev na vrhu venčnih listov, ki so 
obrnjeni navznoter in dajejo videz popolnoma 
zaprtega venca. Švicarski botanik Heinrich Feer 
(1857–1892) jo je zato leta 1890 uvrstil v 
samostojen rod Favratia, ki ni bil priznan in je 
sedaj vrednoten le kot sopomenka. Rastlina je 
blazinasto razrasla, na vrhu številnih stebelc so 
do trije kimasti cvetovi, svetlomoder venec je dolg 
od 15 do 20 mm. Ozki, ščetinasti čašni listi so 
upognjeni nazaj. Listi so svetleči, spodnji pecljati, 
jajčasti ali okrogli, celorobi, stebelni skoraj sedeči, 
eliptični ali podolgovati, premenjalno nameščeni. 
Plod je glavica, ki ima tri odpiralne odprtine.
Naravovarstveni status: zavarovana vrsta – H, 
rdeči seznam – O, Natura 2000 vrsta 

Zoisova zvončica (Campanula zoysii Wulf.)



Alpska velesa (Dryas octopetala L.)
Rožnice (Rosaceae)

Alpska velesa je pogosta in v Alpah splošno razširjena – predvsem v 
kamnitih alpinskih traviščih na drobnem grušču in v blazinastem rastju na 
grebenih, na  obodih kotanj (kont, vrtač), redko v skalnih razpokah. Pojavlja 
se tudi zunaj Alp (Trnovski gozd, Snežnik). 



Alpska velesa (Dryas octopetala L.)

Podatki: FloVegSi



Alpska velesa (Dryas octopetala L.)

V 16. stoletju so vrsto imenovali Chamaedrys, Linné pa je zaradi podobnosti 
listov s hrastovimi, našel motiv za rodovno ime pri mitoloških antičnih nimfah 
driadah, ki so bile vile hrastovih gozdov; grška beseda za hrast je dris. 
Rastlina je visoka 2–10 cm. Tanko plazeče steblo velese je olesenelo, les je 
bele barve, mehek, elastičen. Na stranskih vejicah so usnjati vednozeleni listi, 
zgoraj gladki, spodaj polsteno dlakavi. Rastline so trdožive in pozimi na 
izpostavljenih vetrovnih mestih preživijo tudi kadar niso pokrite s snegom. 
Življenjska doba je od 50 do 100 let. Cvetovi so na isti rastlini lahko enospolni 
ali dvospolni. Venčnih listov je običajno osem, kar odraža tudi latinsko vrstno 
ime octopetala. Zrele brazde so dolge od 2 do 3 cm, peresasto dlakave. 
Posušeni listi so lahko nadomestek za pravi čaj.



Avrikelj, lepi jeglič (Primula auricula L.)
Jegličevke (Primulaceae)

Avrikelj (Primula auricula) je pogosta in razširjena vrsta prisojnega (redkeje 
osojnega) karbonatnega skalovja, tudi kamnitih travišč in svetlih črnogabrovih, 
borovih in macesnovih gozdov na skalnatih rastiščih. Uspeva od nižine (Golo 
Brdo ob Idriji, 100 m n. m.) do visokogorskega pasu. 
Naravovarstveni status: potencialno ogrožena vrsta – O1, zavarovana vrsta



Avrikelj, lepi jeglič (Primula auricula L.)

Podatki: FloVegSi



Rodovno ime je izpeljano iz srednjeveškega latinskega imena primula veris –
prva pomladi, ki so ga uporabljali za različne vrste. Med prvimi je za jegliče 
uporabil ime Primula italijanski zdravnik in naravoslovec Pietro Andrea Mattioli 
(1501–1577), in kasneje francoski botanik Joseph de Tournefort (1656−1708. 
Vrstni pridevek auricula – majhna ušesa je Linné uporabil zaradi oblike listov, ki 
so podobni medvedovim ušesom. Rastlina je zelnata trajnica, hemikriptofit, 
visoka 5–25 cm. Vednozeleni listi so v pritlični rozeti, so narobejajčasti ali 
suličasti, mesnati, po robu hrustančasti. Vsa rastlina je pokrita s kratkimi žleznimi 
laski in z moknatim poprhom. Do 12 cevasto pladnjastih cvetov v kobulastem 
socvetju je obrnjenih v isto smer. Rumeni venčni listi so v goltu beli. Plod je 4–6 
mm dolga glavica. Vsi deli rastline so strupeni, prisotni so saponini, flavonoidi. 
V Slovenji uspeva še 9 vrst tega rodu.

Avrikelj, lepi jeglič (Primula auricula L.)



Dvocvetna vijolica (Viola biflora L.)
Vijoličevke (Violaceae)

Za dvocvetno vijolico so značilna rastišča vlažne kotanje, spodmoli, 
skalne razpoke, droben vlažen grušč, visoko steblikovje, zeleno jelševje, 
Waldsteinovo, velikolistno in golo vrbovje ali  vlažna subalpinsko-alpinska 
travišča, od gričevja (na primer dolina Idrije, grape v povodju Idrijce, Iški 
vintgar) do visokogorskega pasu.



Dvocvetna vijolica (Viola biflora L.)

Podatki: FloVegSi



Dvocvetna vijolica (Viola biflora L.)

Iz tanke, kratke korenine požene pokončno, golo steblo, ki ima pri dnu 
podzemne pritlike, visoko je 5–20 cm. Rastlina je zelnata trajnica, 
hemikriptofit. Premenjalno nameščeni pecljati listi, ki so pogosto v pritlični 
rozeti, imajo ledvičasto oblikovano, do 4 cm široko listno ploskev. Pri dnu 
peclja so kratki suličasti prilisti. Na vrhu stebla je eden ali sta dva 1,5 cm velika 
cvetova s temnimi žilami na rumenih venčnih listih. Stranska venčna lista sta 
obrnjena navzgor. Plod je pokončna, gola, priostrena tripredalasta glavica. 
V Slovenji je še 22 drugih vrst vijolic. V Karavankah raste rumenocvetna 
Zoisova vijolica (Viola zoysii Wulf.), ki pa ima 2–2,5 cm velik cvet. 
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Alpska mastnica (Pinguicula alpina L.)
Mešinkovke (Lentibulariaceae)

Značilna rastišča alpske 
mastnice so izviri, povirna 
močvirja, nizka barja, vlažne 
skale  s stalno mezečo vodo, 
nekoliko vlažna 
podvisokogorsko-visokogorska 
travišča na osojnih legah. 
Pogosto uspeva od gričevja do 
visokogorskega pasu, v 
alpskem, predalpskem in 
dinarskem fitogeografskem 
območju.



Alpska mastnica (Pinguicula alpina L.)

Podatki: FloVegSi



Ime Pinguicula je leta 1555 prvi uporabil švicarski naravoslovec, zdravnik in 
klasični filolog Conrad Gesner (1516–1565). Osnova imena je latinska 
beseda pinguis – spolzek, kar se nanaša na spolzke, lepljive zgornje 
ploskve listov. Isti avtor je leta 1561 mastnico preimenoval v Liparis, toda 
Carolus Clusius (1526–1609), flamski zdravnik in botanik, je leta 1583 
ponovno uporabil prvotno rodovno ime, ki ga je dokončno veljavno objavil 
Linné leta 1753. 
Korenina je dolga do 2 cm, mesnata, bledorumena. V zalistju se po cvetenju 
razvijejo 3 mm velike zarodne čebulice, z njimi se rastlina vegetativno 
razmnožuje. Cvet je someren, bel, na spodnji ustni ima rumene pege. Pet 
do osem listov je v pritlični rozeti, so mesnati, svetlozeleni ali rdečkasti, 
ovalni do suličasti. Na zgornji površini listov, razen nad glavn žilo, so 
pecljate žleze, ki izločajo lepljivo sluz, na katero se prilepijo drobne žuželke. 
Te razgradijo encimi, ki nastajajo v sedečih žlezah. Za vse vrste mastnic je 
to dodaten vir hranilnih snovi. 

Alpska mastnica (Pinguicula alpina L.)



Alpska mastnica (Pinguicula alpina L.) – sorodna vrsta

Druga vrsta, ki uspeva v Slovenji, je navadna mastnica (Pinguicula 
vulgaris). Listi imajo žleze tudi nad glavno listno žilo. Cvetni venec je 
vijoličast. Ima podobno razširjenost kot navadna mastnica, vendar je 
redkejša. 



Bela čmerika (Veratrum album L. s.lat.)
Čmerikovke (Melanthiaceae)

Bela čmerika je pogosta in splošno 
razširjena vrsta v gorah, predvsem v 
visokem steblikovju, v zgornjesredogorskih 
in podvisokogorskih bukovih, smrekovih in 
macesnovih gozdovih, na nekoliko vlažnih 
gorskih in visokogorskih traviščih, tudi na 
travnikih in pašnikih z volkom, v nižinah 
ob rekah in na vlažnih obrečnih travnikih. 

Znani sta dve podvrsti, bela in Lobelova 
čmerika, ki ju samo po listih, brez cvetov, 
ni mogoče razlikovati.  



Bela čmerika (Veratrum album L. s.lat.)

Podatki: FloVegSi



Bela čmerika (Veratrum album L. subsp. album)

Rodovno ime je sestavljeno iz latinskih besed 
verum – pravi in atrum – črn zaradi rjavočrnih 
korenik. 

Rastlina je zelnata trajnica, hemikriptofit, 
visoka 50−100 cm, cvete od maja do avgusta. 
Iz pokončne korenike, ki je zgoraj gomoljasto 
odebeljena, požene eno steblo, na katerem se 
cvetovi razvijejo šele v drugem letu. Listi so 
premenjalno (spiralasto) razporejeni, s 
cevastimi nožnicami, ki se prekrivajo in 
popolnoma obdajajo steblo. Po spodnji strani 
so puhasto dlakavi, najdaljši do 20 cm dolgi. 
Latasto socvetje na vrhu stebla je dolgo do 50 
cm. Cvetni peclji so krajši od podpornih listov. 
Listi cvetnega odevala so na zgornji strani beli. 
Rastlina je strupena. Vsebuje različne 
alkaloide, kot so protoveratrin, veratridin, 
germerin.



Druga podvrsta je Lobelova čmerika (Veratrum album subsp. 
lobelianum), ki je celo bolj pogosta kot bela čmerika. Na zgornji 
strani so listi cvetnega odevala zeleni ali zelenorumeni. 

Rastlina je strupena. 

Bela čmerika (Veratrum album L. s.lat.)



Vardjanov rumeni svišč (Gentiana lutea L. subsp. vardjanii T. Wraber)
Sviščevke (Gentianaceae)

Vardjanov košutnik naseljuje 
podvisokogorska in visokogorska travišča 
z modriko in vednozelenim šašem, 
navadno pod 2000 m n. m. Pogost je le v 
Julijskih Alpah. 

Leta 1986 je Tone Wraber, dolgoletni 
profesor botanike na Univerzi v Ljubljani, 
v reviji Proteus, ki jo je urejal, objavil 
veljaven opis podvrste rumenega 
košutnika. Imenoval ga je po slovenskem 
rastlinskem fiziologu Miranu Vardjanu 
(1919–2005), ki je med drugim raziskoval 
tudi kalijvost semen košutnika.

Klasično nahajališče (locus classicus) 
podvrste je na Komni.



Vardjanov rumeni svišč (Gentiana lutea L. subsp. vardjanii T. Wraber)

Podatki: FloVegSi



Vardjanov rumeni svišč (Gentiana lutea L. subsp. vardjanii T. Wraber)

Vrsta je zelnata trajnica, hemikriptofit. Iz močne, vodoravne korenike požene do 3 
cm debelo enostavno golo steblo, visoko 50–120 cm. Pritlični listi v rozeti so 
pecljati, listna ploskev je ovalna, dolga do 25 cm in široka 10 cm, z izrazitimi 
žilami. Stebelni listi so nasprotni, manjši. Podporni listi socvetij so rumenozeleni, 
veliki, daljši od socvetij. Svetlorumenih venčnih listov je 5 ali 6, so suličasti, 3–4 
cm dolgi, venčna cev je kratka. Prašnikov je pet, prašnice niso zrasle. Plod je 
dvopredalasta glavica z mnogimi semeni. V korenikah so grenčine sekoridioidni 
glikozidi, npr. gentiopikrin, ki je med najbolj grenkimi naravnimi spojinami, 
amarogentin, svertiamarin, svertiozid, polisaharidi grenkega okusa, npr. 
gentiobioza, gentianoza, pektini. 



Vardjanov rumeni svišč (Gentiana lutea L. subsp. vardjanii T. Wraber 
- sorodna podvrsta)

Druga podvrsta, bratinski rumeni svišč (Gentiana lutea subsp. 
symphyandra), uspeva v Julijskih Alpah, Dinarskem gorovju, na 
visokih kraških planotah. V Julijskih Alpah včasih obe podvrsti rasteta 
blizu skupaj. Prašnice so zrasle. Podporni listi socvetij so tako dolgi 
kot socvetje ali le malo daljši. 
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Živorodna dresen je zelo pogosta in 
splošno razširjena alpska rastlina. Zunaj 
Alp  je pri nas v Trnovskem gozdu in 
Snežniškem pogorju. Uspeva v vrzelastem 
ruševju, macesnovju, na podvisokogorsko-
visokogorskih traviščih, v snežnih 
kotanjah, v blazinastem rastju in alpskih 
resavah na vetrovnih grebenih. Ponekod 
se pojavlja tudi nižje, na travnikih v alpskih 
dolinah.

Živorodna dresen (Polygonum viviparum L.)
Dresnovke (Polygonaceae)



Živorodna dresen (Polygonum viviparum L.)

Podatki: FloVegSi



Steblo večine vrst rodu ima izrazita in številna kolenca, zato je Linné 
rodovno ime sestavil iz grških besed polus – mnogo in goni – koleno. 
Zelnata trajnica ima debelo koreniko, steblo je pokončno, golo, visoko 5–
15 cm. Listi so na zgornji strani goli, spodaj dlakavi in sivozeleni. Spodnji 
listi so podolgovato eliptični, zgornji črtalastosuličasti. Petštevni cvetovi so 
združeni v podolgovato socvetje. Venčni listi so beli ali rožnati. Cveti od 
junija do septembra. Plodovi in semena se običajno ne razvijejo. 
Razmnožuje se vegetativno z brstiči, ki so v spodnjem delu socvetja 
namesto cvetov.    

Živorodna dresen (Polygonum viviparum L.)
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Kuštravi oklep (Androsace villosa L.)
Jegličevke (Primulaceae)

Kuštravi oklep je značilen za kamnita travišča z modriko in vednozelenim šašem 
ter blazinasto rastje  s čvrstim šašem v Alpah (zunaj njih pa na Snežniku), v 
podvisokogorskem in visokogorskem pasu. 



Kuštravi oklep (Androsace villosa L.)

Podatki: FloVegSi



Kuštravi oklep (Androsace villosa L.)

Rodovno ime je Linné izpeljal iz grškega imena neke rastline, androsakes, ki je 
sestavljeno iz andros – moški in sakos – ščit, kar se nanaša na liste ali morda na 
prašnice. Razrast zelnate trajnice je gosto rušnata. Poganjki so olistani. Listi so 
majhni, združeni v polkrožne rozete, so ozkosuličasti ali jajčasti, topi. Po robu in 
po spodnji strani so svilnatodlakavi, vmes so kratki žlezasti laski. Kobulasta 
socvetja so na 7 cm dolgih pecljih, ki so kuštravodlakava. Cvetovi so petštevni, 
veliki 6–10 mm, beli ali rožnati z rumenim ali rdečim goltom. Čašni listi so 
kuštravodlakavi. Plod je okrogla glavica.
V slovenskih Alpah so znane še širi vrste oklepov.  



Skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata  Vest)
Kamnokrečevke (Saxifragaceae)

Skorjasti kamnokreč je razširjen predvsem v karbonatnih skalnih razpokah, 
redkeje je na kamnitih traviščih in drobnem poraslem grušču. Pogosto ga 
najdemo ne samo v Alpah, kjer je od dolin do gorskih vrhov, temveč tudi zunaj 
njih, v predalpskem, dinarskem in celo submediteranskem delu Slovenije. 
V Sloveniji uspeva 23 vrst kamnokrečev. 



Skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata Vest)

Podatki: FloVegSi



Skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata  Vest)
Za rodovno ime je Linné prevzel latinsko besedo, ki je izpeljana iz saxum –
kamen in frangere – razbiti, lomiti. Plinij je menil, da so kamnokreč imenovali 
saxifraga herba zaradi uporabe za zdravljenje ledvičnih kamnov, po drugi 
razlagi, ker rastline rastejo v skalnih razpokah. Zelnata trajnica je visoka 10–30 
cm. Listi so v rozetah, dolgi so 1–6 cm, široki le 2 mm, togi, celorobi, po robu z 
belimi apnenčastimi luskami, na zgornji strani prekriti z apnenčevo prevleko, na 
robu so apnenčaste luskice. Cvetno steblo je olistano, žlezavo, na vrhu je 
grozdasto socvetje. Beli cvetovi so petštevni. Plod je glavica. 
Podobna sorodna vrsta je Hostov kamnokreč (Saxifraga hostii), ki se razlikuje 
po večjih (širših in daljših) listih, ki so po robu nazobčani.
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Hostov kamnokreč 

skorjasti kamnokreč 



Mrežolistna vrba (Salix reticulata  L.)
Vrbovke (Salicaceae)

Mrežolistna vrba je razmeroma redka vrsta v naših Alpah, posamezna 
nahajališča so še v Trnovskem gozdu in na Snežniku. Predvsem je 
prebivalka snežnih kotanj in osojnih, nekoliko vlažnih, s travami in šaši 
poraslih strmalih pod grebeni visokih vrhov (nad 2200 m) – pogosto skupaj 
s topolistno vrbo (Salix retusa), dvobarvnim planinščkom (Homogyne 
discolor), tudi rjastorjavim in sajastim šašem (Carex ferruginea, C. 
fuliginosa).  
V Slovenji je znanih 23 vrst vrb. 



Mrežolistna vrba (Salix reticulata  L.)

Podatki: FloVegSi



Mrežolistna vrba (Salix reticulata  L.)

Rodovno ime je izpeljano iz starega imena za vrbo; v keltskem jeziku 
pomeni sal-lis – blizu vode, v grškem salos – nihanje, uvijanje. V obeh 
primerih nakazuje značilnosti nekaterih vrst vrb. Polegel grmiček se 
razrašča v večje preproge. Poganjki se zakoreninjajo. Listi so široko 
ovalni ali okrogli, dolgi 1–4 cm. Na zgornji strani so globoko ugreznjene 
žile, kar daje zgrbančen videz, so goli ali dlakavi. Spodnja stran je sprva 
prileglo dlakava, kasneje gola, belosiva. Listni rob je upognjen navzdol. 
Rastlina je dvodomna. Moške in ženske mačice so dolge do 3,5 cm, 
pecljate, pojavijo se skupaj z listi. 



VIRI:
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