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ZOISOVA ZVONČICA

Ena prvih zavarovanih rastlin v Sloven i 
Zoisova zvončica uspeva v skalnih razpokah  . Pri nas raste na območju    

ih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in v Trnovskem 

gozdu. Najdemo jo do nadmorske višine 2.750 metrov. Ime je dobila 

po botaniku Karlu Zoisu, enem od prvih raziskovalcev alpskega 

rastlinstva na Slovenskem. Zoisova zvončica je ena prvih 

zavarovanih rastlin v Sloven i - že skoraj 100 let!

JADRANSKA SMRDLJIVA KUKAVICA

VELIKONOČNICA

Največja kukavica v Sloven i 
Jadranska smrdljiva kukavica je ena od 80 vrst divjih orhidej oz. 

kukavičevk, ki rastejo v Sloven i. Nič kaj pr azno ime je dobila 

zaradi nepr etnega vonja cvetov. Je največja kukavica v Sloven i, 

saj njeno steblo zraste do 80 cm visoko. Raste na suhih travnikih, 

kjer je vsaj polovico dneva v senci dreves. 

Veliki kosmatinec 
Velikonočnica je stepska rastlina, ki raste na polsuhih travnikih na 

apnenčasti podlagi. V Sloven i jo najdemo samo na štirih rastiščih. 

Znanilka pomladi je znana tudi pod imenom veliki kosmatinec, saj 

so njeni nežno v olični cvetovi obdani z dlačicami in ima svilnato 

žametno steblce. Ime je dobila po prazniku velike noči. Je simbol 

krajinskega parka Boč - Donačka gora.

TRAVNIŠKA MORSKA ČEBULICA

Znanilka pomladi 
Rastlina iz družine h acintovk ima edino rastišče v Sloven i na 

Planinskem polju, kjer dobro uspeva zaradi mokrotnih travnikov. 

Njena rastišča so poplavna kraška polja dinarskega gorstva od 

Sloven  do Alban e. V času najbolj bujnega cvetenja travnik od 

daleč izgleda kot bi bil prekrit s tanko sivomodro meglico.
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LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloven i (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska un a v okviru Programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. 

Za vsebino tega gradiva so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske un e. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informac  Izvajalska agenc a za 

mala in srednja podjetja ter Evropska komis a ne prevzemata odgovornosti.
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