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Narava nam omogoča preživetje in njeni največji darovi prihajajo prav iz rastlinskega sveta. 

Rastline so hrana za nas in naše živali, z njimi se lahko zdravimo, zaradi njih se lahko oblečemo, 

pogrejemo, prevažamo, gradimo, dihamo in še marsikaj drugega.  

Namen tematske poti je v tem, da obiskovalci spoznate delček rastlin, ki rastejo v neposredni 

bližini Celjske koče. S pomočjo prepoznavanja in uporabe teh rastlin lahko košček narave 

prinesete neposredno v vaše domove. Seveda to ne pomeni, da boste ob poti potrgali in 

populili rastline, ki so predstavljene na tablah. Ne, to območje je namenjeno učenju in ne 

nabiranju rastlin. Vse predstavljene rastline rastejo tudi drugod po Sloveniji, zato prosimo, da 

jih tu pustite na ogled tudi drugim obiskovalcem. 

Zelišče je po definiciji sicer rastlina, ki ne oleseni, njen nadzemni del pa ob koncu sezone 

odmre, vendar se zeliščarji ukvarjajo tudi z olesenelimi grmi in drevesi ter uporabljajo njihove 

dele (npr. korenine, lubje, sadeže in cvetje). Pravi zeliščar ne nabira rastlin samo, ko se mu 

poslabša zdravje, ampak jih vključuje tudi v svojo vsakodnevno prehrano ter tako ostaja zdrav 

in vitalen pozno v starost. 

Na območju med Celjsko in lovsko kočo, ki se nahajata med 650 in 700 metri nadmorske višine, 

smo v času projekta (med junijem in avgustom 2018) našli več kot 160 različnih rastlinskih vrst. 

Samo območje spada v zgornji gričevnati (kolinski) pas, fitogeografsko pa je tu predalpsko 

območje, kar pomeni, da tu lahko zaznamo preplet vseh treh flornih vplivov: alpskega, 

subpanonskega in dinarskega. Večino najdenih vrst lahko uvrstimo v eno ali več naštetih 

kategorij: užitna, zdravilna, drugače uporabna, zaščitena, invazivna, strupena. Nekatere so 

slabo preučene, zato o njihovi uporabi ni podatkov ali pa so ti pomanjkljivi. 

Del travnika je košen le enkrat letno in ni gnojen, zato na njem najdemo redke vrste iz družine 

kukavičevk, del travnika v neposredni bližini Bobkart steze pa je košen večkrat in s hranili 

bogatejši, zato na njem najdemo vrste, ki jim tako rastišče ustreza (npr. črno ter plazečo 

deteljo in ozkolistni trpotec). 

Čeprav za območje Celjske koče ni značilna zelo velika letna količina padavin (1200-1300 

mm/leto), se tu najde kar nekaj vlagoljubnih rastlin, npr. močvirsko samoperko, dolgolistno 

meto, ločke in navadno krvenko. Večjo namočenost terena lahko pripišemo umetnemu 

jezercu, ki služi kot zaloga vode za zimsko zasneževanje smučišča (posledično je na travnatih 

površinah dodatna količina vode v zimskem času) in njegovemu odtoku, ki vijuga po bližnjem 

travniku. 



 

Rastline v okolici Celjske koče »lovimo« predvsem s fotoaparatom v roki. 

 

Velika vrstna pestrost rastlin pomeni tudi večjo pestrost živalskega sveta! 



 

Mehki osat (Cirsium oleraceum) nakazuje na vlažno rastišče. 

 

 

Umetno jezerce povečuje vodnatost travnikov v bližini Celjske koče. 


