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Zavarovane vrste 

Številne rastlinske vrste so ogrožene in zato tudi zavarovane. Ogrožajo jih predvsem večje 

spremembe rastišč. Lahko se rastišče uniči neposredno zaradi različnih gradbenih del, lahko 

pa so negativni dejavniki bolj prikriti. Tako vrstno pestrost in pojav redkih vrst zmanjšujejo 

izsuševanje travnikov, zaraščanje, prezgodnja in prepogosta košnja, pretirano gnojenje, 

dosajevanje travnih mešanic, razrast invazivnih tujerodnih rastlin in pretirano nabiranje 

določenih vrst.  

Ogrožene so nekatere vrste, ki se nabirajo v okrasne namene za pripravo šopkov (npr. brstična 

lilija in klinčki), ter trajnice, pri katerih v zdravilne ali užitne namene uporabljamo podzemne 

dele. Tudi nabiranje semen redkih in slabo plodečih vrst lahko onemogoči razvoj potomstva 

rastline. 

Pri nabiranju se torej vprašajmo po namenu, naberimo samo toliko, kot potrebujemo in na 

mestih, kjer je dovolj rastlin. Zavarovanih vrst večinoma ne smemo nabirati. Izjemoma je to 

mogoče v obsegu, ki je določen v pravnih dokumentih, ki urejajo to področje. 

Seznam v Sloveniji ogroženih rastlinskih vrst najdemo v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, najbolj ogrožene slovenske in evropske vrste iz tega 

seznama pa so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (v tej 

uredbi so tudi naštete). Najdene zavarovane vrste na območju Celjske koče poseljujejo 

habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Ob raziskovanje flore v 

zgodnjespomladanskem času (popis rastlin smo v okviru projekta delali le med junijem in 

avgustom) bi tudi na tem območju verjetno lahko dodali še kakšno zavarovano rastlinsko 

vrsto. 

Redke in zavarovane vrste na območju Celjske koče: 

Klinček (Dianthus sp.) 

 

 



Arnika (Arnica montana) 

 

 

Navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea, V) 

 

 

 



Brstična lilija (Lilium bulbiferum, V) 

 

 

Jajčastolistni muhovnik (Listera ovata, po MF) 

 

 



Dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia, po MF) 

 

 

Invazivne vrste 

Tuje vrste rastlin, ki smo jih k nam zanesli iz različnih razlogov (kot okras, hrano, les ali pa 

naključno – npr. s semeni v gumah gradbenih vozil) in jim naše podnebne razmere ustrezajo, 

se lahko v naši naravi pretirano razmnožijo in izpodrivajo naše avtohtone vrste. Takim vrstam 

rečemo invazivne vrste. V našem okolju nimajo pravih sovražnikov in niso usklajeno s 

preostalo floro, zato se nemoteno razraščajo. Pogosto se pojavljajo ob poteh in na novo 

nasutih ter ogolelih površinah (na ruderalnih rastiščih) ter se hitro in zelo uspešno 

razmnožujejo. Večinoma je te rastline težko zajeziti, lahko pa jih s pridom in tudi v večjih 

količinah nabiramo, saj so številne med njimi tudi zdravilne ali užitne. Pri nas je tako veliko vrst 

iz Severne Amerike ter Osrednje Azije, moramo pa seveda povedati, da tudi vrste iz naših 

krajev kažejo invazivni potencial v omenjenih geografskih predelih (npr. naša avtohtona 

krvenka in njivski osat ter celo pri nas ogroženi vodni orešček so invazivni v Severni Ameriki). 

Invazivne vrste na Celjski koči: 

Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) 

Kot že njeno ime pove, prihaja rastlina iz Severne Amerike. 

Užitni so mladi listi in kuhana cvetoča stebla. Užitno je tudi kuhano seme, ki ga lahko 

uporabimo za zgoščevanje juh. 

Rastlina učinkovito zaustavlja krvavitve in pomaga pri okužbah sečil. Saponini v rastlini delujejo 

proti glivicam, še posebej dobro proti kandidi. Rastlina ima tudi karminativen učinek in se jo 



uporablja za zdravljenje gastroenteritisa tudi pri otrocih (zaradi blagega delovanja). Vsebuje 

rutin, ki jača stene kapilar. Večinoma se uporablja cvetoče zelišče. 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) 

Rastlina je k nam prišla iz Severne Amerike. 

V užitne namene se lahko uporablja olje iz semen rastline, ki vsebujejo precej linolenske 

kisline. 

Listi se kot čaj uporabljajo za zdravljenje črevesnih težav in slabosti. Korenina se včasih 

uporablja tudi za lajšanje bolečih in močnih menstruacij. Tinktura iz zelišča omili srbečico po 

komarjevih pikih (zunanja uporaba). 

Pelod te rastline je glavni vzrok senenega nahoda v Severni Ameriki, tudi pri nas marsikomu 

povzroča težave. 

 

Na sliki – pelinolistna ambrozija na Celjski koči. 

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus) 

Rastlina izvira iz Severne Amerike, pri nas pa so jo sprva gojili kot okrasno vrsto.  

Užitni so mladi poganjki, poparjeni ali surovi. Prekuhani postanejo zelo grenki. 



 

Na sliki: enoletna suholetnica. 

Japonski dresnik (Fallopia japonica) 

Japonski dresnik izvira iz vzhodne Azije. 

Spomladanski mladi poganjki se lahko kuhani uporabljajo namesto špargljev ali rabarbare, 

imajo prijeten kiselkast okus. Lahko jih uporabimo tudi kot naravno slamico. Seme je užitno, 

lahko ga posušimo in zmeljemo v moko ali dodajamo h kosmičem. 

Korenina deluje protivnetno, diuretično, adstringentno, znižuje vročino in se uporablja pri 

zdravljenju bolečih menstruacij. Zmečkani listi se uporabljajo kot obloge pri abscesih in ranah. 

Izvlečki iz rastline v raziskavah izkazali protitumorno delovanje. 

Rastlina vsebuje oksalno kislino, zato priporočamo zmerno uživanje, pri občutljivih ljudeh pa 

lahko sproži fototoksične ali fotoalergijske reakcije. 

 

Na sliki – japonski dresnik, poganjki. 



Drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora)  

Rastlina izvira iz osrednje Azije (Himalaje), k nam pa so jo prinesli kot okrasno rastlino. 

Užitni so mladi poganjki, če pri kuhanju enkrat zamenjamo vodo, in surova ali kuhana semena. 

Ne pretiravajmo s količino. 

Rastlina deluje proti parazitom, obnese pa se tudi pri določenih vrstah kožnih težav, npr. pri 

srbečih izpuščajih. 

Rastlina vsebuje precej kalcijevega oksalata, ki lahko poslabša stanje pri revmatičnih bolnikih 

in ljudeh z ledvičnimi kamni. Uživanje večjih količin rastline lahko privede do zastrupitve. 

 

Na sliki – drobnocvetna nedotika. 

 

 


