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1 UVOD 

 

V okviru obveznih izbirnih vsebin v januarju 2016 smo se preizkusili v 

prepoznavanju lesnatih rastlin v okolici šole. Delo je bilo zanimivo, ugotovili smo, da je 

naše poznavanje lesnatih rastlin dokaj šibko. Zato smo prišli na idejo, da bi izdelali 

interaktivni ključ za njihovo določanje. Vse-skozi se nam je postavljalo vprašanje, kako 

izdelati učinkovito, sodobno orodje, ki bi v enaki meri opravilo nalogo, kot jo lahko 

slikovni ali dihotomni ključ v knjižni obliki. Vprašali smo se, ali bi s takšnim, današnji 

mladini všečnim, orodjem povečali interes za opazovanje in prepoznavanje lesnatih 

rastlin. Ideja je bila, da izdelamo dve obliki ključa, in sicer v obliki spletne strani brez 

povezave in v obliki Android aplikacije. Zanimalo nas je tudi, katera od obeh je 

uporabniku prijaznejša. 

Tak izdelek bi bil uporaben učni pripomoček, s katerim bi prispevali k večjemu 

poznavanju biotske raznovrstnosti v domačem okolju. Želeli smo narediti tak ključ, ki 

bi ga lahko uporabljali učenci, dijaki in odrasli. 

Pri prepoznavanju rastlin smo morali biti pozorni na razlikovalne znake, zato 

smo ves nabrani material fotografirali in s tem pridobivali izkušnje tudi v fotografiji. 

Zbrane fotografije je bilo potrebno ustrezno obdelati in urediti. 

Poleg rastlin v naši ožji okolici smo želeli v ključ zajeti tudi rastline Trnovskega 

gozda. Razlog za to je predvsem v njegovi bližini ter pestrosti in raznolikosti vrst, ki jih 

tam najdemo. V Vipavski dolini pravih gozdnih sestojev skoraj ni več ohranjenih. 

Pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja smo postavili tri hipoteze. 

 

Prva hipoteza: Izdelamo lahko ključ za določanje zimskih vejic najpogostejših 

drevesnih in grmovnih vrst, ki uspevajo v okolici Ajdovščine in v Trnovskem gozdu, ki 

bo dovolj preprost, da ga lahko uporablja vsak, ne glede na predznanje o poznavanju 

rastlin. 

 

Druga hipoteza: Pričakujemo, da bodo uporabniki raje posegali po ključu v Android 

aplikaciji kot po ključu v obliki spletne strani brez internetne povezave. 

 

Tretja hipoteza: Pričakujemo, da lahko s sodobnimi pristopi navdušimo posameznike 

za raziskovanje biotske raznolikosti v domačem okolju. 
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Z namenom preverjanja naših hipotez smo izvedli testiranje ključa na okoliških 

osnovnih šolah ter na naši šoli. Učence in dijake smo tudi anketirali. 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Opis lokacij 
 

»Gozdno drevje je prebivalec v našem prostoru. Drevesa so naseljevala vse, 

razen prostora, kjer so vode, skale in visoke gore to onemogočale. Človek je drevo 

pregnal z njegove »domačije«. Zato ima drevo posebno domovinsko in ekološko 

pravico, da se vrne in biva na svoji, včeraj odvzeti zemlji. In vendar po svetu gozdovi 

še vedno na veliko izginevajo. Njihov učinek slabi in življenje na Zemlji izgublja 

ravnotežje« (Mlinšek, 1992, str. 11). 

Ključ vsebuje lesnate rastline Vipavske doline in Trnovskega gozda. V 

nadaljevanju bomo na kratko predstavili izbrani območji. 

 

 

Slika 1: Zemljevid Vipavske doline in Trnovskega gozda v merilu 1:400.000 (Vir: 
Natek, 2014, str. 22) 
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2.1.1 Opis Vipavske doline 

Vipavska dolina meri približno 310 km2. Meja same doline poteka od 

»Kromberka, po robu Trnovskega gozda, nad Šmihelom, Vitovljami, čez Čaven, mimo 

Predmeje, Otlice, Cola, Podkraja, po obrobju planote Nanosa nad Vipavo, do Pleše.« 

Nato pa se nadaljuje »/…/ mimo Razdrtega, Otošč, Griže, Štanjela, /…/ Ovčjaka, Vrtoč, 

po italijanski meji do Mirna, čez Biljenske griče, na Staro goro in Kromberk.« (Marušič, 

1998, str. 50). 

Vipavska dolina velja za najbolj v notranjost pomaknjeno pokrajino, kjer se čuti 

sredozemske podnebne vplive. Poletja tukaj so vroča, dolgoletna povprečna julijska 

temperatura je 20,9 °C. V zimskem času pa se čuti vpliv hladnih celinskih zračnih gmot, 

tako znaša poprečna januarska temperatura 2,9 °C. Temperature se v smeri proti 

zahodu zaradi šibkejše burje nekoliko zvišujejo. Ker pa razlike še vedno niso velike, 

ne omogočajo rasti mediteranskih rastlin, ki so značilne za tipično sredozemsko 

podnebje. Tu najdemo submediteransko floro. V primerjavi s preostalo Slovenijo ima 

Vipavska dolina več sončnih dni, daljša pa je tudi vegetacijska doba (Marušič, 1998). 

Letno prejme Vipavska dolina približno 1500 mm padavin. Nekateri deli, predvsem 

pobočja Banjšic, Trnovskega gozda in Nanosa pa precej več (na primer Nanos s 1800 

mm in Otlica z 2450 mm letnih padavin). Zelo pomemben je veter, glavna sta burja in 

jugo. Na Vipavskem je najmočnejša v zimskih mesecih in zaradi svoje izjemno visoke 

hitrosti povzroča mnogo težav. Mehansko obremenjuje tudi rastje, predvsem visoka in 

vetru bolj izpostavljena drevesa. To je razlog za značilno usmerjenost krošenj v smeri 

vetra in nagnjenost debel v smeri SV–JZ (Marušič, 1998). 

Naravno rastje je ohranjeno le še v zelo odmaknjenih, nedostopnih in obrobnih 

delih same doline. »V že dolgo intenzivno obdelani in gosto poseljeni Vipavski dolini je 

prvotno rastje močno spremenjeno« (Perko, 1998, str. 226). 

V začetku stoletja je gozd pokrival približno 20 % površja (zelo majhen delež 

predvsem zaradi intenzivnega pašništva), danes pa pokriva nekaj več kot 30 %. »Za 

ravninska kmetijska zemljišča v delu doline od Vipavskega Križa do Podnanosa so bila 

pred melioracijskimi posegi značilna prosto rastoča drevesa: /.../ topoli, jelše, hrasti 

/.../« (Marušič, 1998, str. 51). 

Bujno rastje je bilo včasih značilno za okolico vodostajev, kot so Močilnik, 

Vipava in Hubelj in je predstavljalo zaščito pred vetrom. 
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Z melioracijskimi posegi pa je večina mejic izginila, ohranile so se le na 

nekaterih mestih. V mejicah najdemo predvsem rdeči dren (Cornus sanguinea), 

maklen (Acer campestre), glog (Craetagus sp.), poljski brest (Ulmus minor), mestoma 

robido (Rubus sp.), robinijo (Robinia pseudacacia), posamično se pojavlja tudi mali 

jesen (Fraxinus ornus). Bregove rek Hublja in Vipave ter manjših potokov in stalno 

vlažnih melioracijskih kanalov pa obraščajo predvsem črne jelše (Alnus glutinosa), 

različne vrste vrb (Salix sp.), črni topol (Populus nigra), redkeje beli topol (Populus 

alba), med njimi pa se pojavljajo: glog (Craetagus sp.), leska (Corylus avelana), robinija 

(Robinia pseudacacia), maklen (Acer campestre), poljski brest (Ulmus minor), 

trdoleska (Euonymus sp.), rumeni in rdeči dren (Cornus mas in Cornus sanguinea) 

(Daksobler, 2014). 

»Topolovi nasadi, ki so ponekod zelo opazna krajinska prvina, imajo 

vetrobransko funkcijo, pa tudi funkcijo izrabe slabih ali poškodovanih zemljišč« 

(Marušič, 1998, str. 51). 

Submediteransko podnebje, ki je značilno za Vipavsko dolino, omogoča 

uspevanje mnogim sredozemskim drevesnim vrstam, kot na primer ciprese (Cupresus 

sp.), kleki (Thuja sp.) in paciprese (Chamaecyiperus sp.). Te vrste so večinoma 

zasajene v okolici cerkva, na pokopališčih, v parkih in v vrtovih okrog hiš. (Marušič, 

1998). Na nekaterih delih Ajdovskega polja so se še ohranili ostanki lawsonove 

paciprese (Chamaecyparis lawsoniana), ki so bile nasajene kot vetrobranske mejice 

po melioracijskih posegih. V našem ključu smo se večinoma omejili na tiste drevesne 

vrste, ki jih najdemo v naravi. 

Na flišni podlagi Vipavskih brd raste predvsem puhasti hrast (Quercus 

pubescens), v zgornji Vipavski dolini se pojavlja tudi bukev (Fagus sylvatica), pravi 

kostanj (Castanea sativa), beli gaber (Carpinus betulus), divja češnja (Prunus avium), 

graden (Quercus petrae) in črni bor (Pinus nigra) ter ponekod robinija (Robinia 

pseudoacacia). V spodnji drevesni plasti je zelo pogost mali jesen (Fraxinus ornus), 

posamično se pojavlja črni gaber (Ostrya carpinifolia), poljski javor (Acer campestre),  

poljski brest (Ulmus minor) in navadni mokovec (Sorbus aria). 

Strma skalnata pobočja Gore, ki so pretežno iz apnenca, izpostavljena soncu in 

suha, poraščajo predvsem termofilne vrste, kot so: črni gaber (Ostrya carpinifolia), 

puhasti hrast (Quercus pubescens), navadni gaber (Carpinus betulus) in mali jesen 

(Fraxinus ornus). Pojavljata se tudi robinija (Robinia pseudacacia) in pravi kostanj 

(Castanea sativa). V nižjih slojih najdemo kosteničevje (Lonicera sp.), trdolesko 
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(Euonymus sp.), glog (Craetagus sp.), črni bezeg (Sambucus nigra), rumeni in rdeči 

dren (Cornus mas in C. sanguinea), maklen (Acer campestre), navadni ruj (Cotinus 

coggygria), navadni mokovec (Sorbus aria) in navadno šmarno hrušico (Amelanchier 

ovalis). Med skalnimi balvani, na zavetnih, sončnih legah sta se na nekaterih mestih 

ohranila tudi črničevje (Quercus ilex) in smrdljivi brin (Juniperus sabina). 

  Na robu Gore, na okrog 800 m nadmorske višine lahko opazujemo mešanje in 

prehajanje toploljubnih submediteranskih lesnatih vrst z dinarskimi vrstami. Bolj kot se 

umikamo v notranjost, redkeje se pojavljajo gabri (črni gaber), mali jesen (Fraxinus 

ornus) in puhasti hrast (Quercus pubescens). Nadomestijo jih navadna bukev (Fagus 

sylvatica), jelka (Abies alba), smreka (Picea abies), jerebika (Sorbus aucuparia) in 

navadni mokovec (Sorbus aria). 

 

2.1.2 Opis Trnovskega gozda 

Trnovska planota predstavlja skupaj z Nanosom in Hrušico masiv na skrajnem 

severozahodnem robu dinarskega gozda. Sama planota je zgrajena predvsem iz 

jurskih karbonatnih kamnin, kredni apnenci so zastopani v manjši meri. Med skalovitimi 

apnenci se mešajo dolomiti in oolitni apnenci, ki so bogati s fosilnimi ostanki. Gre za 

visoko kraško planoto, brez tekoče vode na površju, z značilnimi kraškimi pojavi, kot 

so vrtače, uvale, škraplje in kraška brezna. V zadnji poledenitvi so tu nastale ledeniške 

vrtače, drage in lazne z bolj ravnim dnom in poraščene z alpskimi vrstami. Večino 

planote sicer porašča bukovo-jelov gozd (Kordiš, 1993). 

Zaradi stičišča predalpskega, alpskega in primorskega rastlinsko-geografskega 

območja je Trnovski gozd eno izmed bolj pomembnih botaničnih območij v Evropi. 

Biotska raznovrstnost gozda je velika. Razloga za to sta v glavnem dva: sorazmerna 

ohranjenost gozda in visok delež varovanih gozdov in gozdnih rezervatov, ki so 

prepuščeni naravnim procesom in vanje človek s svojim delovanjem ne posega 

(Mohorič, 2003). 

Območje Trnovskega gozda je veliko in je za Kočevskim, drugi največji dinarski 

gozdni masiv v Sloveniji. V eni izmed prvih meritev na tem področju, leta 1736, so 

namerili kar 12.000 hektarjev gozdnih površin. Trnovski gozd med 700 in 1200 m 

nadmorske višine, v 70 % porašča bukovo-jelov dinarski gozd, kjer sta vodilni vrsti 

navadna bukev (Fagus sylvatica) in bela jelka (Abies alba). Poleg njiju pa tu najdemo 

še beli in gorski javor (Acer pseudoplatanus in Acer platanoides), jerebiko (Sorbus 

aucuparia) in navadni mokovec (Sorbus aria), veliki jesen (Fraxinus excelisor) ter 
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navadno smreko (Picea abies). Predvsem gosti sestoji te vrste poraščajo vrtače in 

mrazišča. V podrasti najdemo kosteničevje (Lonicera sp.), divji bezeg (Sambucus 

racemosa), na bolj odprtih mestih in posekah pa navadni malinjak (Rubus ideaus) in 

navadni srobot (Clematis vitalba). Med 1200 in 1500 m nadmorske višine uspevajo 

visokogorski bukovi gozdovi, za katere je značilno malo grmovne podrasti. Na pobočju 

Čavna in višjih legah uspeva rdeči bor (Pinus sylvestris), dno Smrekove drage in 

vrhove Golakov, kjer drevesne vrste zaradi prenizkih zimskih temperatur ne morejo 

uspevati, porašča ruševje (Pinus mugo) (Perko, 1998). 

V Trnovskem gozdu je lesno proizvodnih gozdov približno 85 %, trajno 

varovanih gozdov 10%, preostanek pa predstavljajo gozdni rezervati: Golaki in 

Smrekova draga, Bukov vrh, Smrečje, Velika ledenica v Paradani in Krajinski park 

Zgornja Idrijca (Kordiš, 1993). 

 

2.2 Določevalni ključi 
 

Če želimo ugotoviti, v katero sistematsko skupino spada določen organizem, 

lahko uporabimo pisne in slikovne pripomočke, tako imenovane določevalne ključe. Za 

uporabo so najpreprostejši slikovni določevalni ključi. V njih so organizmi predstavljeni 

z risbami ali fotografijami, dodan je tudi kratek opis opazovanega organizma, te pa 

določamo tako, da primerjamo naš organizem s slikami in opisi v določevalnem ključu. 

Navadno vsebujejo izbor pogostih vrst na večjem geografskem oziroma 

fitocenološkem območju. Ker se lahko zgodi, da želimo določiti prav tisto vrsto, ki je v 

ključu ni, je določanje vrst s takimi priročniki pomanjkljivo in manj zanesljivo. Opisni 

določevalni ključi, kot na primer Mala flora Slovenije, so zanesljivi za določanje, 

zahtevajo pa tudi več strokovnega znanja in izkušenj. Ključi za določanje na ožjem 

geografskem področju vključujejo le vrste izbranega območja, zato so zanesljivi. 

Ključi so zgrajeni po dvovejnatem ali dihotomnem načelu. Način določevanja je 

takšen, da imamo vedno na razpolago dve trditvi, med katerima se odločamo. Trditve 

se navadno nanašajo na morfološke značilnosti organizma (npr. oblike listov, barva 

cvetov itd.). Ko izberemo trditev, ki se ujema z našo določevano vrsto, je na koncu 

vrstice s trditvijo, npr. številka ali nek drug nedvoumen znak, ki nas vodi do naslednjih 

dveh trditev ali pa rešitev – ime vrste oz. višje sistematske skupine (rodu, družine ...). 

Največji dihotomni ključ za določanje praprotnic in semenk pri nas je priročnik Mala 

flora Slovenije. Ključ je zelo obsežen in zahteva znanje in poznavanje strokovnih 
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izrazov, ki se uporabljajo za opis posameznih določevalnih znakov, zato je za 

nepoznavalca določanje s takšnim ključem precej zahtevno delo. 

 

2.3 Opisi vrst 

 
Doslej smo opisali lokacije, kjer smo preučevali rastline. Opisali smo morebitne 

težave, s katerimi se lahko srečujemo pri oblikovanju in sestavljanju ključa. V tem 

poglavju pa na kratko predstavljamo objekt našega določanja: lesnate rastline naše 

širše okolice. 

Vse opisane rastline spadajo v deblo semenk (Spermatophyta). V nadaljevanju 

sledi pregled sistema vključenih taksonov, ki jih ključ za določanje lesnatih rastlin 

vsebuje. Zaporedje taksonov sledi zaporedju v Mali flori Slovenije. V nadaljevanju sledi 

kratek opis vrst, ki jih določevalni ključ vsebuje. Pri opisu smo se držali predvsem 

opazovanih znakov, pomagali pa smo si tudi z znaki, ki jih uporabljajo strokovnjaki 

botaniki. Povzetek sistema vključenih lesnatih rastlin je v Prilogi A. 

Poleg lastnih opazovanj zimskih vejic, debel in oblike rasti posamezne rastline, 

smo si pri opisih vrst pomagali z različnimi viri. S pomočjo teh smo preverjali in 

dopolnjevali svoje opise. Iz praktičnih razlogov jih navajamo na tem mestu: Martinčič, 

2007; Velikonja, 2012; Idžojtić, 2016; Mayer in Schweglr, 2005; Kotar, 1999; Jonson, 

2005; Frajman, 2005 in Godet, 2000. 

 

Poddeblo Coniferophytina – igličastolistne golosemenke 

Poddeblo igličastolistnih semenk delimo na dva razreda: ginkijevci (Ginkopsida) in 

storžnjaki (Pinopsida). Naš ključ vključuje le predstavnike storžnjakov, ki rastejo v 

našem okolišu. Ginko se kot edini predstavnik razreda ginkijevcev pri nas pojavlja 

posamično, kot parkovno drevo. 

 

Razred Pinopsida 

Podrazred Pinidae – storžnjaki 

Red Pinales 

Družina Pinaceae – borovke 

 

V to družino spadajo večinoma vedno zelena drevesa, ki imajo igličaste liste. 

Listi ostanejo na vejici več sezon, razen pri macesnu, ki je v tej družini izjema in jeseni 
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odvrže vse iglice. Rastline so večinoma enodomne, z enospolnimi cvetovi. Ženski 

cvetovi so združeni v storžasta socvetja, ki olesenijo. Storži so zgrajeni iz plodnih in 

krovnih lusk. Na plodnih luskah se razvijeta po dve krilati semeni. 

 

BELA JELKA (Abies alba) 

Rastlina v višino zraste čez 60 m, mlado drevo ima stožčasto krošnjo, pri 

starejših drevesih pa je krošnja gnezdasta. Deblo jelke je pokončno in ravno, pri 

mladem drevesu je skorja gladka, sivkasto bela, s smolnatimi žlezami, kasneje pa 

razpoka in izloča smolo. Zgornja stran iglic je temno zelena, na spodnji strani opazimo 

dve svetli progi, ki dajeta vtis, kot da je spodnja stran iglic srebrnosiva. Iglice so 

razporejene dvoredno, dolge so od 2 do 3 cm, po obliki ploščate in imajo topo konico, 

zato so na otip mehkejše kot na primer iglice pri smreki. 

Na višjih vejah opazimo storže, ki so nameščeni pokončno, dolgi so od 10 do 

15 cm in ko dozorijo, razpadejo na rastlini. Bela jelka je značilna vrsta bukovo jelovega 

sestoja v Trnovskem gozdu. 

 

SMREKA (Picea abies) 

Smreka zraste do 60 m visoko, izjemna drevesa so še nekaj metrov višja. Ima 

ravno deblo in stožčasto krošnjo. Deblo je rdečkasto rjave barve z razpokano skorjo. 

Smrekove iglice so štirirobe, dolge od 1 do 2,5 cm in so na koncu priostrene, na otip 

bodikave. Na veji ostanejo od 5 do 7 let, v nekaterih primerih tudi do 9 let. Brsti so dolgi 

do 6 mm in pokriti z rjavo rdečimi luskolisti. 

Iz ženskih socvetij se razvijejo storži, ki so dolgi od 10 do 18 cm in visijo navzdol. 

Storži dozorijo jeseni, vendar ostanejo zaprti. Odpirati se začnejo februarja iz njih pa 

izpadajo semena s krilci. Storži preko poletja odpadejo celi, ne razpadejo kot pri jelki. 

Smreko najdemo v Trnovskem gozdu predvsem tam, kjer je več vlage in so nižje 

temperature. V večjih sestojih uspeva na mraziščih: v Smrečju, Smrekovi dragi, na Mali 

Lazni. 

 

NAVADNI MACESEN (Larix decidua) 

Je drevo, ki zraste do 40 m visoko, premer debla pa lahko presega več kot 1,5 

m. Je eno redkih iglastih dreves, ki pozimi odvrže iglice. Skorja mladih dreves je 

gladka, kasneje pa razpoka na ploskve. Na zunaj je sive, znotraj pa rdeče barve z 

močnim smolnatim vonjem. Iglice rastejo v šopkih, po 15 ali več skupaj in so tanke, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zima
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglice&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ploskev
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Smola&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Smola&action=edit&redlink=1
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dolge okoli 30 mm. Spomladi so živo svetlo zelene barve, poleti temnejših zelenih 

odtenkov, preden v jeseni odpadejo pa postanejo živo rumene barve. Krošnja je 

stožčasta, z ravnimi vejami, ki so na koncih zakrivljene navzgor. Ženska socvetja se 

razvijejo v pokončne rjavorumene storžke z, na koncu, zavihanimi luskami. Storžki so 

jajčaste oblike, nameščeni pokončno in veliki od 2 do 6 cm. Na vejici ostanejo še dolgo 

po tem, ko iz njih izpade seme. 

Macesen je tipična alpinska vrsta, ki v Alpah uspeva na robu gozdne meje. Pri 

nas se pojavlja samoniklo na lokacijah, kjer strnjen gozdni sestoj prehaja v gorska 

travišča. 

 

ČRNI BOR (Pinus nigra) 

Mlajša drevesa imajo stožčasto krošnjo, pri starejših, višjih drevesih, pa je 

krošnja dežnikasta, saj veje izraščajo v nadstropjih, skoraj vodoravno. Deblo je temno 

sivo do črnorjavo, globoko razpokano in odpada v večjih kosih. Iglice so dolge od 8 do 

16 cm, izraščajo v parih in so temno zelene barve, toge in na koncu priostrene, na 

dotik bodeče. Njegovi storži so razločno nesimetrični, dolgi od 4 do 7 cm, navadno na 

vejici nameščeni vodoravno štrleče. 

Črni bor je toploljubna vrsta, ki se je pojavila zaradi pogozdovanja. Dobro se širi 

sam od sebe, vendar uspeva samo eno generacijo, nato pa ga večinoma nadomestijo 

avtohtoni listavci. 

 

RDEČI BOR (Pinus sylvestris) 

Drevo zraste do 40 m visoko in doseže do en meter premera. Običajna 

življenjska doba dreves je do 200, nekatera pa dočakajo starost do 600 let. 

Ima debelo in globoko razbrazdano skorjo. V spodnjem delu debla je siva, z višino pa 

postane značilne rumenorjave barve. Enake barve je skorja na vejah. Veje pri mladih 

drevesih izraščajo v vencih, pri starejših drevesih, pa venci niso izraziti. Krošnja je na 

vrhu vitkih debel in je od daleč videti kot neurejen šop (Peljhan, ustno). Krošnja 

rdečega bora je, v primerjavi z črnim borom, redka. 

Iglice izraščajo v šopkih po dve, so sivozelene barve in dolge od 4 do 6 cm. 

Iglice so spiralno zavite, na koncu zašiljene in na otip mehke. Iz ženskih socvetij se 

razvijejo 3 do 7 cm dolgi in okoli 3 cm široki storži, ki visijo navzdol in imajo opazne 

peclje. Zreli storži so razprti, luske so zavihane navzven. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Milimeter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poletje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odtenek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odtenek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jesen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socvetje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stor%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luska
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Rastlina se pojavlja na višjih legah v Trnovskem gozdu, najdemo pa ga tudi na 

pobočju Čavna. 

 

RUŠJE (Pinus mugo) 

Je grmičasto drevo, polegle rasti. Njegove veje so črnosive barve, lubje drobno 

razpokano. Iglice izraščajo v parih, so temno zelene barve, dolge od 2 do 5 cm. Iglice 

so nekoliko ukrivljene in zasukane (Peljhan ustno). Storži so simetrični, od 3 do 5 cm 

dolgi in sedeči. Zreli storži so razprti in štrleči. 

Ruševje je značilni predstavnik glacialne flore. Uspeva v mraziščih (Smrekova 

draga, Velika Ledenica v Paradani) in pokriva vršace Golakov. 

 

Družina Cupressaceae – cipresovke 

 

V tej družini najdemo vednozelena drevesa ali grme, ki imajo igličaste ali 

luskaste liste. Iz majhnih storžkov se razvijejo oleseneli ali omeseneli storži (npr. 

brinove jagode). Navidezni plodovi so pravzaprav omeseneli storžki, ki dozorijo v treh 

letih. Poleg opisanih rodov uvrščamo v to družino tudi čugo (Tsuga) in cedro (Cedrus), 

ki ju pri nas lahko najdemo predvsem v vrtovih in parkih kot okrasna drevesa. 

 

SMRDLJIVI BRIN (Juniperus sabina) 

Je plosko rastoč do poleglo plazeč grm, s številnimi kratkimi in gosto razvejanimi 

vejami. Na rastlini najdemo 4 mm dolge luskaste liste, na mlajših poganjkih pa krajše, 

do 2 mm dolge igličaste liste, ki so nameščeni v vretencih po trije skupaj. Listi so 

modrozelene barve. Če jih pomencamo med prsti, imajo značilen neprijeten vonj, po 

katerem je rastlina dobila ime. Iz ženskih socvetij se razvijejo omeseneli storži, ki so 

temno modre barve, s sivim poprhom in visijo na zakrivljenih pecljih. Celotna rastlina 

je strupena. Pri nas ga najpogosteje srečamo na pobočju Gore, kjer se razrašča po 

skalah. 

 

NAVADNI BRIN (Juniperus communis) 

Je grmičasta rastlina, različnih oblik. Pogosto je stebrasto pokončna, 

enodebelna, lahko pa se razrašča kot več debelni grm. Njegove iglice so do 1,5 cm 

dolge, bodeče, modrozelene barve, zgoraj s sivo belo progo. Nameščene so po 3 v 

vretencu. Na rastlini opazimo tudi omesenele storže, ki dozorijo šele v drugem letu po 
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oploditvi. Ko dozorijo so črnomodre barve s poprhom. Najdemo ga predvsem na 

prisojnih rastiščih, na Školu, na pobočju in na robu Gore. 

 

Podrazred Taxidae – storžnjaki 

Red Taxales 

Družina Taxaceae – tisovke 

 

V to družino spadajo drevesa ali grmi z igličastimi listi. Rastline so dvodomne. 

Na ženskih rastlinah se razvijejo jagodam podobni, rdeči nepravi plodovi. Z njimi se 

hranijo ptice in na ta način razširjajo semena tise. Za človeka so strupeni. 

 

TISA (Taxus baccata) 

Raste razmeroma počasi, vendar doseže velikost od enega do štirideset 

metrov, s premerom debla do štiri metre. Krošnja je v začetku stožčasta, kasneje 

kroglasta. Pogosto razvije več debel, ki imajo rdečkasto lubje, ki se lušči v trakovih. 

Listi so igličasti, iglice so sploščene, na zgornji strani temnozelene, bleščeče, na 

spodnji strani so svetlo zelene. Dolge so od 1 do 4 centimetre in od 2 do 3 milimetre 

široke. Nameščene so spiralno, baze listov pa so zasukane, tako da se listi na vsaki 

strani stebla uredijo v vrsto, kar daje videz pravilne dvoredne namestitve. Storži so 

močno preobraženi. Moški storžki so drobni, zaobljeni, premera od 2 do 5 mm. Zgodaj 

spomladi se iz njih usipa pelod. Ženski storžki so dolgi od 4 do 7 mm, vsebujejo eno 

samo, črno seme, ki ga obdaja tako imenovani arilus. To je živo rdeče, sočno tkivo s 

katerim se hranijo ptice. Tise so dvodomne. 

Več predstavnikov te vrste najdemo na Podrti gori, sicer pa uspeva tudi v 

Trnovskem gozdu. Vrh Tisovec je prav po njej dobil ime. 

 

     Poddeblo Magnoliophytina (Angiospermae) – kritosemenke 

Razred Magnoliopsida – dvokaličnice z enožlebnatim pelodom 

Podrazred Magniliidae 

Red: Laurales 

Družina: Lauraceae – lovorovke 

 

Lovorovke so dvodomne rastline, ki večinoma rastejo kot drevesa ali grmi. So 

vednozelene rastline z usnjatimi, temno zelenimi listi. 
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NAVADNI LOVOR (Laurus nobilis) 

Je aromatično vednozeleno drevo ali velik grm iz družine lovorovk, ki doseže višino 

od 10 do 18 m. Ima bleščeče, temno zelene usnjate liste, ki imajo izrazit aromatičen 

vonj. Lovorova skorja je sprva pepelnato siva, tanka in gladka, nato pa počrni in 

postane hrapava. Brsti so podolgovati, zašiljeni in rdeče barve. Na rastlini se razvijejo 

do 12 mm dolgi koščičasti plodovi črne barve. Najdemo ga posamično na prisojnih 

legah pobočja Škola in v okolici vasi Ustje. 

 

Razred Rosopsida (Dycotyledoneae p.p.) 

                                (»prave dvokaličnice«, dvokaličnice s trižlebnatim pelodom) 

Podrazred Ranunculidae  

Red Ranunculales – zlatičevci 

Družina Ranunculaceae – zlatičevke 

 

V družino zlatičevk spadajo večinoma zelnate rastline, zelišča, pa tudi olesenele 

ovijalke, kot so npr. sroboti. Listi so razvrščeni premenjalno, lahko so enostavni, 

deljeni, redkeje pernato sestavljeni. Cvetovi so večinoma dvospolni, vsaj navidezno 

zvezdasti ali dvobočno somerni, pogosto 5-števni. 

 

NAVADNI SROBOT (Clematis vitalba) 

Rastlina je vzpenjavi grm, ki se oprijema z ovijalnimi listnatimi peclji. Brsti na 

rastlini so nasprotno nameščeni, štrleči, kroglaste ali jajčaste oblike, daljši od 4 mm. 

Lubje rastline je rjavkasto sivo in odpadajoče v nepravilnih, vzdolžnih pasovih. Plod 

rastline se imenuje golec, ta ima podaljšan vrat, ki je svilnat in puhast in ga včasih 

opazimo na vejicah še pozno v jeseni ali zgodnji zimi. Ta značilnost se ne pojavlja pri 

vseh vrstah, ima pa jo prav navadni srobot (Clematis vitalba), ena redkih ovijalk v 

Sloveniji. 

Navadni srobot je relativno pogosta vrsta tako v dolini, kot tudi na pobočju Gore, 

najdemo pa ga tudi v Trnovskem gozdu. V višjih legah, med ruševjem, najdemo alpski 

srobot (Clematis alpina). 

 

Podrazred Hamamelididae 

 Nadred Hamamelididae 

Red Hamamelidales – nepozebnikovci 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vednozelen&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vednozelen&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Navadni_srobot&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
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Družina Platanaceae – platanovke 

To je družina, ki vključuje le en rod rastlin. Platane so poznane kot velika 

parkovna drevesa. Izvirajo iz zahodne Azije, kjer uspevajo samoniklo, pri nas pa je 

relativno pogosto parkovno drevo, zato se mu v ključu nismo mogli izogniti. 

 

VZHODNA PLATANA (Platanus orientalis)  

Je listopadno drevo. Drevo zraste od 30 do 35 metrov visoko, deblo pa je 

valjasto in prekrito z značilno skorjo, ki se lušči v večjih tankih zaplatah, nepravilnih 

oblik. Površina skorje je sivkasta, odluščena površina pa je gladka in rumenorjave 

barve. Krošnja drevesa je okroglasta. Plodne kroglice iz dlakavih oreškov so po 3 do 

6 na skupnem dolgem peclju. Brsti so rjavi, stožčasti in štrleči. Končni brst je daljši od 

stranskih. 

 

Red Fagales – bukovci 

Družina Fagaceae – bukovke 

 

V družino listopadnih dreves spadajo bukev, hrast in pravi kostanj. Večinoma 

rastline zrastejo v velika drevesa z mogočno krošnjo. 

 

NAVADNA BUKEV (Fagus sylvatica) 

Gozdno listnato drevo, ki ga v dolini redko najdemo, je pa značilna vrsta 

Trnovskega bukovo-jelovega gozda. Bukev lahko doseže višino do okoli 40 m in preko 

1 m prsnega premera. Lubje je tanko (od 1 do 1,5 cm) in gladko, pepelnato sive barve. 

Listni popki so svetlo rjavi, podolgovati in koničasti. Plod bukve je žir. Bukev je značilna 

vrsta Trnovskega gozda. 

 

EVROPSKI PRAVI KOSTANJ (Castanea sativa) 

Njegova krošnja je razprostrta, lubje je v mladosti rdečkasto sivo in gladko, s 

starostjo pa postane temno sivo in razpokano. Na vrhu vejice je en sam popek, rdeče 

rjave barve. Od septembra naprej so na rastlini opazni bodičasto plodni ovoji iz katerih 

se v oktobru razvijejo rjavi kostanji. Kostanj je toploljubna vrsta in raste samoniklo v 

gozdovih v okolici Ajdovščine, predvsem na pobočju Gore. 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Listopadno_drevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deblo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Listnato_drevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
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ČRNIČEVJE (Quercus ilex) 

Je vednozeleno drevo ali grm sredozemske vegetacije, večinoma s kratkim 

deblom. V višino zraste 20 m ali več, ima široko krošnjo. Listi pri črničevju so prilagojeni 

na sredozemsko podnebje, zato so razmeroma majhni, od 3 do 8 cm dolgi, široki od 2 

do 4 cm, debeli, usnjati, spodaj puhasti in zgoraj goli, listni rob pa je valovit, lahko rahlo 

nazobčan. Lubje je plitvo, kockasto razbrazdano, temno sivorjave barve s svetlimi 

lisami. Želod je podolgovat, dolg do 2 cm. Dozori septembra, zrel pa je svetlo rjave 

barve. Skledica je okroglasta, s tankimi stenami in na zunanji strani sten z gostimi 

dlakavimi izrastki. 

V Vipavski dolini uspeva le na nekaterih mestih, v zavetnih legah na pobočju 

Gore, drevo pa si lahko ogledate tudi ob stavbi GG Tolmin, enota Ajdovščina. 

 

PUHASTI HRAST (Quercus pubescens) 

Je nizko drevo ali grm, s široko in nepravilno razvejano krošnjo. Poleg dlakavih 

poganjkov in brstov ima puhasti hrast dlakave tudi liste. Brsti so spiralno nameščeni, 

prilegli veji in okrogli. Listi so dolgi od 5 do 10 cm, s pecljem dolgim od 4 do 20 mm, v 

obrisu narobe jajčasti ter enakomerno zaobljeno krpati. Na vejicah pogosto najdemo 

suhe liste tudi pozimi. Skorja puhastega hrasta ima globoke, vzdolžne in prečne 

razpoke, ki vso površino razdelijo v majhne, temne, bolj ali manj pravilne kvadratne 

ploščice. Plod je želod, dolg od 2,5 do 3 cm in debel med 1,5 in 2 cm. Do tretjine dolžine 

ga pokriva okrogla kapica. Plodovi rastejo po 3 ali 4 skupaj na peclju. 

Puhasti hrast je pogosta in vodilna submediteranska vrsta. 

 

GRADEN (Quercus petraea) 

Je listopadno drevo, ki zraste od 20 do 40 metrov visoko. Deblo gradna je 

močno in dokaj ravno ter ima temno, sivorjavo skorjo, ki ostane prvih 20 let gladka, 

nato pa razpoka v navpičnih brazdah. Krošnja je košata in gosta ter pravilnih oblik. Na 

vrhu vejice, ki je črnorjave barve je skupek brstov, rjave barve. Plodovi so želodi, od 2 

do 3 cm dolgi in od 1 do 2 cm debeli. Od 3 do 5 plodov je združenih s kapicami. Graden 

za razliko od puhastega hrasta potrebuje več vlage. 

V naši okolici se pojavlja predvsem na flišni podlagi. 
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Družina Betulaceae – brezovke 

 

To so večinoma srednje velika drevesa, vezana na vlažna rastišča (prisotnost 

podtalnice ali ob bregovih vodotokov). 

 

NAVADNA BREZA (Betula pendula) 

Je listopadno drevo, ki zraste od 15 do 30 m visoko in spada v družino 

Betulaceae – brezovk. Deblo doseže premer do 50 cm, izjemoma tudi več. Skorja je 

bela. V mladosti je gladka in se prečno lušči v trakovih. S starostjo in rastjo v debelino 

pa razpoka in razbrazdano deblo dobi sivkasto barvo. Skorja na mladih poganjkih je 

rdečkastorjava in posuta z bradavičastimi tvorbami. Mlade veje so tanke in se pogosto 

povešajo proti tlom. Brsti so jajčasti, majhni in lepljivi. 

Breza je v našem okolju redka, če izvzamemo drevesa, ki so zasajena kot 

okrasne, parkovne rastline. Najdemo jo na hladnejših rastiščih, kjer so nižje 

temperature in ima na razpolago dovolj vlage. 

 

ČRNA JELŠA (Alnus glutinosa) 

Zraste do 30 metrov visoko, deblo mlajših dreves je pokončno in ima temno 

rdečerjavo lubje, ki je pri starih drevesih luskasto razpokano in rjavosive barve. Krošnjo 

sestavljajo redke in močno razrasle veje, ki ji dajejo stožčasto obliko. Na vejicah so 

pozimi opazni rjavordeči storžki, pokriti z luskami. 

Črna jelša je relativno pogosta vrsta, ki raste na bregovih rek in potokov v 

Vipavski dolini. 

 

Družina Corylaceae – leskovke 

 

Rastline te družine imajo grmasto razrast, redkeje rastejo kot manjša drevesa 

na obronkih in ob poteh. Edini predstavnik te družine pri nas je navadna leska. 

 

NAVADNA LESKA (Corylus avellana) 

Je listopadni grm z močno razvejano in gosto krošnjo, ki zraste do 8 m visoko. 

Skorja je gladka in siva s številnimi belimi plutnimi bradavicami (lenticelami). Na vejici 

so brsti spiralno nameščeni. Končni popki so široko jajčasti in na vrhu zaobljeni. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Deblo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lubje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kro%C5%A1nja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veja&action=edit&redlink=1
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Plodovi – lešniki so oreški dolgi do 2 cm, v nekaterih primerih tudi do 2,5 cm, če so 

pogoji za rast ugodni. Najdemo jo predvsem v mejicah in ob potokih. 

 

Družina Carpinaceae – gabrovke 

 

Rastline te družine so enodomna, listopadna drevesa ali grmi. Debla dreves so 

vitka, krošnja je razprostrta, z vitkimi vejami in tankimi končnimi vejicami. Brsti so vitki 

in dolgi, prilegli vejici. 

 

ČRNI GABER (Ostrya carpinifolia) 

Zanj je značilno, da ima široko stožčasto krošnjo. Vejice so temno rjave, lubje 

debla je pravokotno razpokano, kasneje pa delno odstopi, zato opazimo vlaknate, 

zavite plošče. Brsti so zašiljeni in do polovice prilegli vejici. Plodovi – oreški so 

podolgovati in v napihnjenem ovoju. Črni gaber je toploljubna vrsta, pogosta predvsem 

v sestojih varovalnega gozda na južnem pobočju in sega skoraj do roba Gore. 

 

NAVADNI GABER (Carpinus betulus) 

Navadni gaber zraste do 30 m visoko in doseže premer do 1 m. Deblo je 

običajno vzdolžno žlebasto. Skorja je gladka in srebrno siva. Lubje vejic je svetlo sivo 

in gladko. Brsti so rjavi in stožčasti in dolgi 1 cm. Tudi beli gaber je v naših krajih 

pogosta vrsta. Raste v mejicah, predvsem pa ga najdemo v gozdovih, ki obdajajo 

Vipavsko dolino. 

 

 Nadred Urticanae 

Red Urticales – koprivovci  

Družina Ulmaceae – brestovke  

 

Sem spadajo drevesa ali grmi, pri katerih so brsti razvrščeni spiralno. Lubje 

mlajših dreves je rjavo in razpokano, pri starejših drevesih je sivorjavo in grobo 

razpokano. Poganjki so tanki in štrlijo pahljačasto navzgor. Plod je krilati orešek ali 

koščičasti plod. 
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POLJSKI BREST (Ulmus minor) 

Drevo ima kratko deblo in široko krošnjo, njegove starejše veje so pogosto 

posute s plutastimi bradavicami (lenticelami). Končni brst stoji postrani in je nekoliko 

nagnjen. Lubje debla je svetlo do temno rjave barve z globokimi razpokami, pri 

starejših drevesih je sivorjavo. Poljski brest najdemo na polju, kjer gradi mejice in redke 

gozdne sestoje, ki so se ohranili na ravninskem delu Vipavske doline. 

  

Podrazred Rosidae 

 Nadred Hamamelididae 

Red Rosales – šipkovci 

Družina Rosaceae – rožnice 

 

V tej družini najdemo lesnate rastline ali zelnate trajnice, redkeje enoletnice. Pri 

lesnatih rastlinah se pogosteje pojavljajo trni in bodice ter dolgi in kratki poganjki. 

Rastline so enodomne. 

 

ROBIDA, več vrst (Rubus sp.) 

V Sloveniji uspeva 40 različnih vrst tega rodu in določanje do vrste natančno je 

zelo zapleteno, saj se različne vrste med seboj križajo. Razlikovalni znaki so mnogoteri 

na primer oblika in namestitev bodic, oblika vejice v prerezu, oblika in namestitev 

socvetja, barva venčnih listov in razrast rastline in druge, zato vrste pozimi ne moremo 

natančno določiti. Večinoma je to grmovnica z lokasto previsnimi poganjki, ki so gosto 

bodičasti. Poganjki preko zime delno obdržijo liste, ki so sestavljeni iz 5 do 7 lističev, 

in imajo je ostro nažagan rob. 

Predstavniki tega rodu so v Vipavski dolini pogosti na robu gozda, v mejicah ob 

vodotokih. Najdemo jih v dolini kot tudi na prisojnih, svetlih legah na pobočju Gore, pa 

tudi v Trnovskem gozdu. 

 

MALINJAK (Rubus ideaus) 

Je grmasta rastlina, zanjo je značilna gosta razrast. Njeni poganjki so pokončni 

ali rahlo previsni, z drobnimi bodicami. Bodičasto steblo rastline je sprva zelene, nato 

pa svetlo do temno rjave barve. Brsti so prilegli k veji, na vrhu zaobljeni, rdeče rjave 

barve. Pojavlja se na gozdnih posekah in obronkih gozda, pogosto v gostih sestojih, 

predvsem na odprtih, sončnih legah. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Grmovnica
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ŠIPEK, več vrst (Rosa sp.) 

Pri nas uspeva 22 različnih vrst šipkov. Za določanje do vrste natančno 

potrebujemo dvoletne vejice s trni, cvetove in plodove. Zato je določanje do vrste 

natančno pozimi nemogoče. Šipki so grmovnice, ki se široko razraščajo, veje rastejo 

navzgor in se previsno upognejo. Značilne so ukrivljene, ostre bodice, ki so dokaj gosto 

nameščene na poganjkih. Plod je birni plod z oreški in laski v notranjosti. Ob zrelosti 

so plodovi škrlatno rdeči, sijoči. Pogosto ostanejo na rastlini tudi pozimi. Oblika plodu 

je odvisna od vrste, lahko so kroglasti ali bolj ali manj podolgovati. 

Največ teh rastlin najdemo v mejicah na polju, na pobočju in vrhu Škola, pa tudi 

na pobočju Gore, na odprtih, sončnih legah. 

 

JEREBIKA (Sorbus aucuparia) 

Deblo jerebike je vitko in le redko preseže višino 20 m. Lubje pri mladih drevesih 

je sivorumene barve, pri starejših pa sivorjavo. Krošnja je redka in okrogla. Luskolisti 

brstov so pokriti z gostimi dlačicami. Plodovi jerebike so okrogli, v premeru merijo 

največ 1 cm, v notranjosti imajo semena. 

Jerebiko v dolini redko srečamo, je pa pogostejša, ko se vzpenjamo proti robu 

Gore in v Trnovskem gozdu. 

 

NAVADNI MOKOVEC (Sorbus aria) 

Rastlina v višino zraste do največ 15 m, njena rast je pogosto nepravilna. Deblo 

mokovca je pokončno s temno sivorjavim lubjem. Mlajši poganjki so na sončni strani 

opečnato rdeči, na senčni pa zelenosivi. Krošnja je gosta in piramidaste oblike. 

Luskolisti brstov so stožčasti, dolgi 1,5 cm, zeleni z rjavim robom. Plodovi rastline so 

rdeče jagode, pokriti z dlačicami. Mokovec, ki je bližnji sorodnik jerebike, je na pobočju 

Gore mnogo bolj pogost, za razliko od jerebike. Uspeva tudi v Trnovskem gozdu, 

predvsem tam, kjer je več svetlobe, na primer na obronkih gozda in ob poteh. 

 

NAVADNA ŠMARNA HRUŠICA (Amelanchier ovalis) 

Je pokončna, redko razvejana, grmasta rastlina. Brsti na vejici so spiralno 

nameščeni, končni so dolgi in ozki, stranski pa prilegli k vejici in pokriti z gostimi 

dlačicami. Plodovi rastline so kroglasti, črnomodri in užitni. Rastlina poganja pritlike, 

zato jo najdemo v večjih ali manjših sestojih. Lubje je gladko, srebrnosive barve, pri 

starejših rastlinah razpokano. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kro%C5%A1nja&action=edit&redlink=1
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Ob nabiranju vejic smo opazili, da je šmarna hrušica izredno priljubljena pri 

srnjadi, saj so bile vse nižje rastline močno objedene. Posledica rednega objedanja je 

izredno gosta razrast stranskih vejic, kar bistveno spremeni zunanjo obliko rastline. 

Največ primerkov močno objedenih rastlin smo opazili na Školu. 

 

GLOG, dve vrsti (Craetagus sp.) 

Je grm ali do 12 m visoko drevo. Deblo lahko doseže premer do 50 cm. Krošnja 

je široka, močno razraščena in nepravilne oblike. Skorja pri mlajših drevesih je gladka 

in siva, kasneje pa razpoka in postane temno rjava. Mladi poganjki so rdečkastorjavi 

in posuti s plutnimi bradavicami (lenticelami). Imajo od 0,5 do 2,5 cm dolge trne. Brsti 

so jajčasti ali piramidasti, z ravnim ali rahlo ukrivljenim vrhom, prilegli vejici, nameščeni 

izmenjujoče. Barva teh je rdečerjava. Od septembra lahko na rastlini opazimo 

kroglaste, temno rdeče plodove. 

Pri nas uspevata dve vrsti gloga in sicer navadni glog (Craetagus laevigata) in 

enovrati glog (Craetagus monogynea laevigata), ki pa ju težko razlikujemo le po 

izgledu zimskih vejic. Za natančno določanje bi potrebovali cvetove, ki jih pozimi na 

rastlinah ni. Glog se pojavlja tako v nižinskem delu, kot tudi na prisojnih pobočjih 

okoliških gričev in Gore. 

 

ČRNI TRN (Prunus spinosa) 

Je redko razvejena rastlina, ki tvori strnjene sestoje. Vzrok za goste sestoje je 

v pritlikah, ki jih matična rastlina poganja daleč naokrog. Kratki stranski poganjki so 

preobraženi v trne. Brsti so temno sive do rjave barve, gosto in spiralno nameščeni. 

Lubje debla in starejših vejic je črnorjavo. 

Goste sestoje te rastline najdemo na več mestih v naših krajih, tako v nižinskem 

delu, kot na pobočjih okoliških vzpetin. 

 

DIVJA ČEŠNJA (Prunus avium) 

Ta zraste do 25 m visoko in običajno ne preseže 80 cm v premeru, deblo je 

visoko. Lubje vejice je rdečerjavo ali svetlo sivo in tanko, gladko, posejano s plutnimi 

bradavicami (lenticelami). Pri starejših drevesih se lubje prečno lušči v trakovih in plitvo 

razpoka. Brsti so štrleči, rdečkasto rjavi in jajčaste oblike. 
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Divjo češnjo smo našli v sestojih ob reki Vipavi, je pa kar pogosta tudi v gozdu 

na pobočju Gore in Čavna. 

 

Nadred Fabanae 

Red Fabales – stročnice 

Družina Fabaceae – metuljnice 

 

V družini metuljnic najdemo tako drevesne vrste, grme, ovijalke, kot tudi zelišča. 

Listi so pogosto spiralno nameščeni, enostavni ali deljeni, pernati ali trojnati, pogosto 

s prilisti. Lahko so preobraženi v vitice. Cvetovi so posamični ali združeni v grozdasta 

socvetja, razločno metuljasti. 

 

NAVADNA ROBINIJA (Robinia pseudoacacia) 

Robinijaje drevo, ki doseže višino do 30 m, s premerom debla do 1,6 m. Deblo 

je vitko, visoko, navadno ravno ali nekoliko postrani raslo. Krošnja je okroglasta in 

redka. Lubje pri mladih drevesih je gladko, svetlo sivo do svetlo rjavo, v kolencih 

izraščajo ostri dolgi trni, ki so preobraženi listi. Pri starejših drevesih lubje potemni, 

postane rjavosivo in vzdolžno globoko razpoka. Poganjki so temno rdeči, s po dvema 

trnoma ob vsaki listni brazgotini, ki je trikotne oblike. Trni ščitijo drobne brste (popke), 

ki jih zaradi majhnosti težko opazimo. 

Robinija je tujerodna vrsta, ki se v Vipavski dolini uspešno širi, saj jo najdemo v 

skoraj vseh sestojih. 

 

Nadred Rutanae 

Red Rutales – rutičevci 

Družina Anacardiaceae – rujevke 

 

V družini rujevk najdemo drevesa ali grme. Listi so enostavni ali sestavljeni, 

pernati, spiralno nameščeni in brez prilistov. Cvetovi so majhni in zvezdasti, združeni 

v mnogocvetna socvetja. Plod je koščičast. 
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NAVADNI RUJ (Cotinus coggygria) 

Je zagotovo grm, ki najbolj zaznamuje naš Kras. V jesenskem času ga obarva 

v ognjene barve. Je pionirska vrsta, ki je na Krasu nadomestila izsekane gozdove. V 

Vipavski dolini ga najdemo predvsem na suhih rastiščih: na Školu in v podrasti v 

gozdovih na pobočju Gore. Navadni ruj večinoma raste kot nizek grmiček in dosega 

višino do 2 m ali več, občasno se lahko razvije v majhno drevo in dosega višino do 5 

m. Krošnja je gosto razvejana in nepravilnih oblik. Lubje je razpokano, sive ali rjave 

barve. Brsti so drobni in gosto spiralno nameščeni, rdečkasto do rumenkasto rjavi. Ruj 

je toploljubna vrsta, ki jo najdemo na suhih, odcednih tleh. 

Pojavlja se kot pionirska lesna rastlina, ki uspeva dokler je ne prerastejo višje 

rastoči listavci. 

 

Družina Simaroubaceae – pajesenovke 

 

 To je lesnata rastlina z vitkim deblom, ki izvira iz Kitajske. K nam je bil prinesen 

kot okrasno drevo, ki se nenadzorovano širi. Zaradi izredne prilagodljivosti ogroža 

življenjski prostor domačim vrstam. 

 

VELIKI PAJESEN (Ailanthus altissima) 

Veliki pajesen zraste do 25 m visoko. Oblikuje široko krošnjo in se občasno 

pojavlja tudi kot več debelno drevo. Mladi poganjki so rdečerjave barve in na otip 

žametni. Brsti so majhni, zaobljeni, rdeče rjave barve nameščeni nad listno brazgotino, 

ki je na vejicah dobro vidna. Lubje je sivorjavo s svetlimi progami, pozneje vzdolžno 

razpokano. 

Pajesen se pojavlja v večjih sestojih, saj se zelo uspešno širi s pritlikami in 

postaja vse pogostejša tujerodna vrsta v naši okolici. K njegovemu uspešnemu širjenju 

prispeva tudi sposobnost zatiranja kaljenja drugih lesnih vrst, ima tudi izjemno 

sposobnost regeneracija po poseku in brstenja iz korenin. V okolici Ajdovščine lahko 

opazujemo kako se širi v okolici bivše kasarne ob izviru Hublja, vse pogosteje ga 

najdemo tudi na obrežju reke Vipave. 
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Red Spindales – javorovci 

Družina: Hippocastanaceae – divjekostanjevke 

 

Družina vključuje eno samo vrsto, to je divji kostanj. Izvira iz južnega Balkana, 

pri nas pa se pojavlja predvsem kot gojena vrsta. 

 

NAVADNI DIVJI KOSTANJ (Aesculus hippocastanum) 

V višino zraste do 30 m. Njegova krošnja je jajčasta in zelo gosta. Lubje rastline 

je v mladosti gladko in svetlo rjavo, pozneje pa potemni in razpoka. Na zimskih vejicah 

vidimo, da so končni popki stožčasti in večji od stranskih ter močno smolnati. Luske 

popkov so velike, usnjate, rdečerjave barve. Končni brsti so dolgi do 2 cm in debeli do 

1 cm. Stranski brsti so manjši in štrleči. 

Rastlina izvira iz Albanije in gorskega sveta Grčije. Divji kostanj se pojavlja 

predvsem kot okrasno drevo v parkih in drevoredih v mestu. 

 

Družina: Aceraceae – javorovke 

 

Družina javorovk vključuje drevesne vrste, ki imajo nasprotno nameščene brste. 

Beli in gorski javor sta mogočni drevesi, ki dosegata od 25 do 30 m višine, medtem ko 

je maklen manjše drevo, saj zraste največ do 15 m višine. Pogosto se razrašča 

grmasto, predvsem v mejicah. 

 

BELI JAVOR (Acer pseudoplatanus) 

Rastlina zraste do 40 m v višino. Deblo drevesa je ravno, pokrito s svetlo sivim 

in sprva gladkim lubjem, kasneje to grobo razpoka in se lušči v obliki večjih pravokotnih 

krp. Krošnja je velika in pravilno oblikovana. Brsti so nasprotno razporejeni, po dva v 

vsakem kolencu. Luske brstov so zelene barve. Plod sta dva plodiča s krilcema, ki sta 

združena pod pravim kotom. Na koncu vejice opazimo tri brste, končni je večji, 

piramidast, stranska brsta pa sta manjša in rahlo sploščena. 

Beli javor je pogosta vrsta Trnovskega gozda. 

 

OSTROLISTNI JAVOR (Acer platanoides) 

To je do 30 m visoko drevo, z obokano krošnjo. Lubje je rjavo do temno sivo, 

plitvo razpokano, ki ne odpada. Brsti so široko jajčasti, končni so večji od stranskih, 
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luske na brstih so vinsko rdeče barve. Tudi ostrolistni javor bomo v naših krajih našli v 

Trnovskem gozdu. 

 

MAKLEN (Acer campestre) 

Je grm ali do 20 m visoko drevo. Krošnja je okrogla in gosta. Lubje debla je 

sprva rjavkasto, kasneje postane temno rjavo in razpokano. Na lubju vejic so opazne 

plutne bradavice (lenticele). Brsti so nasprotno nameščeni, relativno majhni, dolgi 

približno 5 mm in jajčaste oblike. Konice luskolistov so nekoliko mokaste. Maklen, 

imenovan tudi poljski javor, raste tako v nižini, v mejicah na polju in na obrežju rek, kot 

tudi višje na pobočju Gore. 

Poleg maklena, najdemo v Vipavski dolini tudi trokrpi javor (Acer 

monspessulanum), ki mu je na videz zelo podoben in ga na podlagi zimskih vejic težko 

razlikujemo. 

 

Nadred Celastranae 

Red Celastrales 

Družina: Celastraceae – trdoleskovke – javorovke 

 

Družina vključuje en sam rod trdoleske. Vsi predstavniki so lesnate, grmovne 

rastline. V Sloveniji uspevajo tri različne vrste: navadna trdoleska (Euonymus 

europaea), bradavičasta trdoleska (Euonymus verrucosa) in širokolistna trdoleska 

(Euonymus latifolia), ki so razširjene po gozdovih, logih in obrežjih od nižine do 

gorskega pasu. 

 

TRDOLESKA, več vrst (Euonymus sp.) 

Je grm, ki redko zraste v drevo. Ima značilno, pokončno in razvejano rast, s 

štrlečimi stranskimi vejami. Mlajše veje so zelene do sivo rjave barve, z ozkimi 

vzdolžnimi plutnimi bradavicami (lenticelami). Starejše vejice so sive in temno 

progaste. Končni brsti so jajčasti in večji od stranskih, ki so rahlo sploščeni in prilegli 

veji. Luske na brstih so zelene, z rdečerjavimi robovi.  

Trdoleske se pogosto pojavljajo v podrasti okoliških gozdov in v mejicah v dolini. 

Nadred Violanae 

Red Salicales – vrbovci 

Družina Salicaceae – vrbovke 
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Vrbovke so družina, ki vključuje dva rodova: vrbe (Salix) in topole (Populus). 

Topoli zrastejo v velika drevesa, ki dosegajo višino do 30 m in imajo široko krošnjo, z 

močnimi vejami, medtem ko so predstavniki vrb večinoma nižje rasti. Vrbe običajno 

zrastejo manj kot 10 m, imajo večinoma grmasto rast in redkeje zrastejo v drevesa. V 

Vipavski dolini je črni topol dokaj pogosta vrsta predvsem na bregovih rek, gradi pa 

tudi vetrobranske mejice na ajdovskem polju. Sorodni beli topol raste posamično in ni 

tako pogosta vrsta. Vitki ali laški topol pa je nasajen kot okrasno drevo. 

 

BELI TOPOL (Populus alba) 

Zraste do 35 m visoko drevo in ima široko, jajčasto krošnjo. Lubje je sprva 

gladko in belosivo, nato pa potemni. Najprej drobno razpoka, da izgleda pikasto, pri 

starejših drevesih pa postane globoko razpokano. Brsti so dolgi od 1 do 2 cm, tanki, 

do 4 mm debeli, rjave barve, prekriti s puhom in vretenaste oblike. Od črnega topola 

ga zlahka ločimo predvsem po značilni svetli barvi lubja. Posamična drevesa najdemo 

na Ajdovskem polju. 

 

ČRNI TOPOL (Populus nigra) 

Je drevo, ki v višino zraste do 30 m. Krošnja je običajno široko razvejana in 

redka. Lubje je grobo razbrazdano in temno sive barve. V primerjavi z belim topolom 

so temnejše barve tudi veje. Brsti so podolgovati, do 1,5 cm dolgi, rumenorjave barve, 

bleščeči, smolnati in štrleči. Črni topol je v dolini dokaj pogosta vrsta. Najdemo ga na 

obrežju reke Vipave in ob poteh. 

 

VITKI (LAŠKI) TOPOL ali jagned (Populus nigra »Italica«) 

Je drevo z zelo ozko, vitko krošnjo, stranske veje rastejo pokončno, tesno ob 

deblu. Lubje je sivorjave barve, pri starejših drevesih globoko razpokano. Mlajše vejice 

so jantarno rumene barve. Brsti so ozki z rumenorjavimi luskolisti. Jagned je sajen kot 

okrasno drevo. 

 

VRBA, več vrst (Salix sp.) 

V Sloveniji uspeva 23 različnih vrst vrb. Rod Salix vključuje po velikosti različne 

rastline od majhnih, plazečih grmičkov, ki rastejo poleglo med skalovjem, do srednje 

velikih grmastih rastlin, do velikih dreves. Za natančno določanje vrb potrebujemo 

razvite mačice (socvetja) in liste rastline, zato vrbe pozimi ne moremo določiti do vrste 
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natančno. V ključu smo se zadovoljili s tem, da prepoznamo rod. Brsti so podolgovati, 

prilegli vejici, po obliki so lahko okrogli ali ostro zašiljeni. Lubje mlajših vejic je 

rdečkasto, rumenkasto ali sivo do sivorjavo, odvisno od vrste. Lubje starejših dreves 

je vzdolžno razbrazdano. 

Rastlina uspeva na vlažnih rastiščih, pogosto na obrežju rek in potokov v 

Vipavski dolini. Najdemo pa predstavnike tega rodu tudi v Trnovskem gozdu in celo na 

vrhu Golakov v sestoju ruševja. 

 

Nadred Malvanae 

Red Malvales – slezenovci 

Družina Tiliaceae – lipovke 

V družino lipovk spadata dve drevesni vrsti, ki sta listopadni. Obe rastlini 

zrasteta od 30 do 40 m visoko, deblo je razmeroma kratko, pri mlajših drevesih je 

krošnja najprej stožčasta, kasneje pa okrogla in visoko obokana. 

Natančen opazovalec razlikuje vrsti: lipa (Tilia platyphyllos) in lipovec (Tilia 

corada), po barvi poganjkov in po dolžini brstov ter obliki in barvi luskolistov. Pri lipi so 

poganjki in brsti rdečerjavi, brsti daljši od 4 mm, pri lipovcu pa so poganjki in brsti 

zelenorjavi, brsti pa krajši od 4 mm. Omenjeni določevalni znaki včasih niso zanesljivi, 

saj se vrsti med seboj lahko križata in najdemo poganjke in brste, ki niso značilne barve 

(Ivanov, 2014). 

 

LIPA (Tilia platyphyllos) 

Deblo lipe je ravno in ima temnejšo, sivorjavo lubje. Na prostem se krošnja 

košato razvije in je sestavljena iz debelih vej. Mladi poganjki so rdečerjave barve, lahko 

so rahlo dlakavi ali brez dlačic. Brsti so rdeči, do rdečerjavi, daljši od 4 mm, jajčasti in 

prekriti z dvema luskama (Ivanov, 2014), (Woodland Trust , 2017). 

 

LIPOVEC (Tilia cordata) 

Lipovec ima končne dele poganjkov lahko rdečerjave, spodnji del poganjka pa 

je navadno olivno zelen ali rjavozelen, večinoma gladek, brez dlačic. Brsti so 

zelenorjavi, gladki in krajši od 4 mm (Ivanov, 2014), (Woodland Trust , 2017). 
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Nadred Cornanae 

Red Cornales – drenovci 

Družina Aquifoliaceae – bodikovke 

 

Bodikovke so vedno zelene rastline. Listi so usnjati, bleščeči in spiralno 

nameščeni. Rastlina raste grmasto ali kot drevo, ki dosega do 20 m višine. Krošnja je 

pri mlajših rastlinah in tistih, ki rastejo same pokončna vretenasta, kasneje nepravilne 

oblike. 

 

NAVADNA BODIKA (Ilex aquifolium) 

Njeno lubje je gladko, pri mladih rastlinah zelene, pri starejših pa temno sive 

barve. Listi so usnjati in ovalne oblike, njihov rob pa je nazobčan in ima ostre bodice. 

Na starejših rastlinah lahko opazimo liste brez bodic. Končni brsti so ozko stožčasti, z 

enim ali dvema vrhovoma. Luske na brstih so zelene in temno rdečerjavo obrobljene. 

Zgornja stran listov je povoščena, bleščeča, spodnja pa je hrapava in svetlejše zelene 

barve. 

Bodika v naši okolici ni prav pogosta rastlina. Največje nahajališče te vrste je v 

Panovcu pri Novi Gorici, najdemo pa posamezne predstavnike tudi v Trnovskem 

gozdu, na primer na pobočju Tisovca in Govcev. Je pa dokaj pogosta kot okrasna 

rastlina v vrtovih. 

 

Družina Cornaceae – drenovke 

 

Drenovke so listopadni grmi, redkeje drevesa, ki dobro uspevajo na apnenčasti 

podlagi. Če rastline uspevajo na samem in sončnem mestu, se razrastejo v manjše 

drevo, sicer pa so pogoste kot grmovne oblike v podrasti višjih dreves. Na vejicah imajo 

nasprotno nameščene brste, ki so podolgovati in koničasti ter dolgi vsaj 4 mm. Veje 

rastejo najprej togo pokončno, kasneje pa se lokasto upognejo in dajejo videz 

razprostrtega grma. Mlajše vejice so vsaj na sončni strani rdeče nadahnjene. 

RUMENI DREN (Cornus mas) 

Je nizko listopadno drevo iz družine drenovk. Rastlina zraste od 6 do 8 m visoko 

in ima rjavorumeno lubje. Od rdečega drena ga najlažje ločimo po barvi mlajših vejic, 

ki so pri rdečem drenu olivno rjave ali sivorjave barve, le na sončni strani rdečkaste in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Listopadno_drevo
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drenovke&action=edit&redlink=1
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po nežni dlakavosti vejic. Brsti so podolgovati in priostreni, nasprotno nameščeni. 

Rumeni dren se pojavlja v nižini, kot tudi na pobočju Gore. 

 

RDEČI DREN (Cornus sanguinea) 

Je do 6 m visok grm z dolgimi rdečkastimi in dlakavimi poganjki, ki pogosto raste 

v sestojih, saj se razmnožuje tudi s pritlikami. Lubje je rjavo in razpokano. Popki so 

suličasti in podolgovati, rjave barve. Rdeči dren najdemo v dolini ob potokih, rekah in 

v mejicah. 

 

Podrazred Lamiidae 

 Nadred Gentiananae 

Red Dipscales – ščetičevci 

Družina Sambucaceae – bezgovke 

 

Bezgovke so večinoma listopadne grmaste trajnice, ki redkeje zrastejo v manjša 

drevesa. Rastejo nekoliko poševno in imajo široko in razvejano razrast. 

 

ČRNI BEZEG (Sambucus nigra) 

Je običajno do 7 m visok grm. V nekaterih primerih se lahko razvije v drevo, ki 

doseže višino do 10 ali (zelo redko) 12 m. Lubje debla in starejših vejic je svetlo rjavo 

do sivo z vzdolžnimi razpokami, na mlajših vejicah pa so opazne plutne bradavice 

(lenticele). Končni brsti so pogosto parni, podolgovate oblike in priostreni. Končni brsti 

so bistveno večji od stranskih. Luskolisti brstov so rjavordeče do zelene barve. Če 

prelomimo vejico opazimo v sredini stržen, ki je bele barve. 

Rastlina dobro uspeva na apnenčasti podlagi, sicer pa je občutljiva na sušo in 

ima raje globoka tla. Črni bezeg je relativno pogosta vrsta v mejicah, na obrobju 

gozdnih sestojev v dolini, redkeje pa se pojavlja na višjih legah. 

 

DIVJI BEZEG (Sambucus racemosa) 

Je do 3 m visok gost grm. Lubje je, podobno kot pri črnem bezgu, svetlo rjavo 

do sivo, z vzdolžnimi razpokami. Vrsti se razlikujeta po obliki brstov. Pri divjem bezgu 

so končni brsti pogosto parni, jajčaste oblike in na vrhu priostreni, niso bistveno večji 
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od stranskih. Luske na brstu so zelene barve z rjavordečim robom. Če prelomimo 

vejico, opazimo v sredini stržen, ki je rumenorjave do rdeče barve. 

Divji bezeg najdemo redkeje v podrasti, pogosteje pa na obronkih in na bolj 

osvetljenih mestih v Trnovskem gozdu. 

 

Družina Caprifoliaceae – kovačnikovke 

 

Družina vključuje lesnate rastline, ki so lahko večji ali manjši grmi, ali tudi 

ovijalke. Grmovne skupine imajo gracilno rast. Iz tal izrašča eno ali več stebel, ki 

oblikujejo razprostrto rahlo krošnjo, vejice so lokasto upognjene. Deblo ali več debel je 

svetlo rjave ali sivo rjave barve. Mlajše vejice so tanke in lomljive. 

 

KOSTENIČEVJE, več vrst (Lonicera sp.) 

Pri nas uspeva sedem vrst kosteničevja, od tega je nekaj predstavnikov ovijalk, 

na primer kovačnik, ostali predstavniki pa so manjši grmi, z izrazito tankimi, previsnimi 

vejami. Brsti so sivi ali rjavi, ter podolgovati. Barva lubja variira od rumene do sivorjave 

barve, lahko se vzdolžno lušči v tankih pasovih. Rastline zrastejo od 1 do 2 m v višino 

in so si med seboj na videz zelo podobne, zato posameznih predstavnikov nismo 

določali do vrste natančno. 

Pogostejši predstavniki kosteničevja v naši okolici so: puhastolistno 

kosteničevje (Lonicera xylosteum), planinsko kosteničevje (Lonicera alpigena), črno 

kosteničevje (Lonicera nigra) in modro kosteničevje (Lonicera caerulea). Predstavnike 

tega rodu najdemo v dolini, v mejicah in kot podrast v gozdu, uspevajo pa tudi v 

Trnovskem gozdu. 

 

Družina  Oleaceae – oljkovke  

 

 V to družino spadajo vednozelena in listopadna drevesa ali grmi. Med bolj 

znanimi so verjetno oljka (Olea sativa), španski bezeg (Syringa vulgaris), navadna 

kalina (Ligustrum vulgare) in jeseni: veliki jesen (Fraxinus excelsior) in mali jesen 

(Fraxinus ornus). 
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MALI JESEN (Fraxinus ornus) 

Je drevo z ravnim deblom in kroglasto krošnjo, lahko pa se pojavijo primerki z 

več debli. Skorja je gladka in temno sivozelene barve. Končni brst je velik, ob njem sta 

dva manjša stranska brsta, sive do sivorjave barve. Vsi so pokriti z drobnimi dlačicami. 

Od septembra naprej, lahko pri rastlini opazimo rjavkaste plodove, oreške, ki na veji 

ostanejo dolgo. 

Mali jesen je značilna toploljubna vrsta, zato uspeva v Vipavski dolini in na 

vzpetinah okrog nje, vse do roba Gore. 

 

VELIKI JESEN (Fraxinus excelisor) 

Je drevo, ki ima kratko ali dolgo deblo in okroglo krošnjo, visoko do 35 m. Mlada 

skorja je gladka in svetlo–olivnozelene barve. S časom postane grobo razpokana. Brsti 

so črni in gladki, piramidaste oblike. Na koncu vejice najdemo daljši končni brst, ob 

njem pa dva manjša stranska brsta. 

Veliki jesen je rastlina, ki potrebuje bolj hladno podnebje, veliko vlage in slabo 

prenaša sušo, zato ga v Vipavski dolini praviloma ne najdemo, uspeva pa v Trnovskem 

gozdu. 

 

 2.4 Opis računalniških programov 
 

Zgoraj opisane vrste in njihove razlikovalne znake je bilo treba smiselno urediti za 

potrebe izdelave interaktivnega ključa. Zato bomo v nadaljevanju predstavili vso 

programsko opremo, ki smo se je poslužili pri svojem delu. 

 

2.4.1 XMind Free 

XMind Free je program za izdelovanje miselnih vzorcev in je na voljo tudi v slovenskem 

jeziku. Je produkt podjetja XMind Ltd., ki ima sedež v Hong Kongu. Ponuja nam več 

različnih vrst razvejitev in postavitev vsebin. Program se uporablja za vizualizacijo 

informacij, za brainstorming in upravljanje projektov. Brezplačna različica nam 

omogoča izvoz projekta kot tekstovno datoteko, .html datoteko ali sliko formata .jpg. 

Za nadaljnje urejanje pa lahko projekt shranimo v obliki XMind Workbook s končnico 

.xmind. Pri izdelavi smo uporabili različico 8, ki smo jo brezplačno prenesli z uradne 

spletne strani (XMind, 2017). 
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2.4.2 NVU 

NVU (izg. »envju«) je odprtokoden računalniški program, ki omogoča izdelavo 

spletnih strani. Uporablja tako imenovano metodo WYSIWYG (What You See Is What 

You Get), kar pomeni, da lahko že v samem programu vidimo, kako bo naš izdelek 

izgledal v spletnem brskalniku (Prša, 2017). Program je bil razvit pri Mozilla Foundation 

in je alternativa številnim plačljivim programom (Nvu, 2017). 

NVU lahko uporabljamo v operacijskih sistemih Windows, Mac OS X in Linux. 

Že takoj po zagonu samega programa, nam ta ponudi nasvete za izgradnjo naše 

spletne strani. 

 

Med izdelavo spletne strani imamo na voljo štiri različne poglede: 

 »Navadno« – Spletna stran izgleda enako, kot bo kasneje v brskalniku. Vidne 

so obrobe tabel in sidra. 

 »Značke HTML« – Vidne so vse uporabljene značke. Ob kliku na značko 

označimo element, ki stoji za njo, in mu lahko nastavimo dodatne atribute. 

 »Koda« – Vidimo HTML kodo celotne spletne strani. 

 »Predogled« – Izgled strani je takšen, kot bo kasneje v spletnem brskalniku. 

V nobenem izmed pogledov ne delujejo animacije, povezave in skripti. 

 

2.4.3 MIT App Inventor Beta 

MIT App Inventor je odprtokodna internetna aplikacija. Ustvarilo jo je podjetje 

Google, sedaj pa jo upravlja Massachusetts Institute of Technology – MIT (App 

Inventor for Android, 2017).  Primerna je za začetnike, saj omogoča izdelavo preprostih 

aplikacij za operacijski sistem Android. 

Namesto pisanja kode uporablja grafični vmesnik, ki je zelo podoben 

programoma Scratch in StarLogo TNG. Uporabnik z miško premika vizualne 

komponente in jih sestavlja na delovni površini. Za izdelavo aplikacij potrebujemo 

uporabniški račun Google (App Inventor for Android, 2017). 

Prvotni MIT App Inventor je bil objavljen decembra 2010, MIT-ova verzija pa 

marca 2012. Decembra 2013 je MIT objavil App Inventor 2 z nekaj nadgradnjami. Ena 

od teh je Blocks editor, ki je sedaj povezan v samo aplikacijo, pred tem pa je bil v Javi. 

Dodana je bila tudi aplikacija MIT AI2 Companion App, ki nam omogoča takojšnji 

predogled aplikacije na mobilni napravi (App Inventor for Android, 2017). 
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2.4.4 Fotografije 

Program Fotografije nam omogoča ogled in urejanje fotografij ter slik. Je sistemski 

program operacijskega sistema Windows. Prva različica programa je bila na voljo z 

Windows-oma 8 in 8.1, sodobnejša različica pa z Windows 10. Razlika med njima je 

zgolj v drugačni razporeditvi orodij. Program ponuja osnovne funkcije za urejanje, 

izboljšavo in popravljanje fotografij: 

 sukanje, 

 obrezovanje (v merilu ali brez njega), 

 prilagajanje svetlosti, barve in topline, 

 izbiro filtrov, 

 odstranjevanje madežev ter številne druge. 

Ko izbrano fotografijo uredimo, lahko shranimo njeno kopijo, s čimer obdržimo tudi 

prvotno fotografijo, ali pa uničimo izvirnik in shranimo spremembe. 

 

2.4.5 Pixlr Express 

Pixlr je vrsta pripomočkov za oblikovanje in urejanje fotografij, dostopnih kot program 

za računalnike, aplikacija za mobilne naprave ali kot spletni urejevalnik. Je eden izmed 

številnih prosto dostopnih spletnih urejevalnikov, ki omogoča obdelavo posameznih 

fotografij z vašega računalnika, spletne kamere ali prek URL naslova fotografije. Hkrati 

lahko s pomočjo Pixlr Expressa izdelamo kolaže. Izbiramo lahko med različnimi 

postavitvami, barvami in širinami razmakov med fotografijami. 

 

2.4.6 Resizepiconline 

Je spletni urejevalnik, ki ponuja hitro in učinkovito zmanjševanje velikosti fotografij. V 

svojem računalniku lahko izberemo eno ali več fotografij in jim nastavimo atribute; 

širino v slikovnih točkah, kakovost in vrsto zapisa datoteke (.jpg ali .png). Sočasno 

spremljamo velikost končnih datotek in, ko smo z njimi zadovoljni, fotografije 

prenesemo na svoj računalnik. 
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2.4.7 Publisher 2016 

Publisher je del programskega paketa Microsoft Office 2016 s predlogami za 

oblikovanje plakatov, publikacij, prospektov itn.. Uporablja znane menije in orodne 

vrstice pogosto uporabljenih programov Microsoft Office. Uporabili smo ga za izdelavo 

slovarja pojmov. 

3 EKSPERIMENTALNI DEL 

 

Kot smo omenili, so se prve dejavnosti izvajale v januarju 2016, in sicer v okviru 

obveznih izbirnih vsebin. Začeli smo s pregledom literature lesnatih rastlin. Prvi 

preprost slikovni določevalni ključ, ki nas je navdušil za nadaljnje delo, je bil Moje prve 

zimske vejice (Bajd, 1997). 

Na teren smo se odpravili s slikovnimi določevalnimi ključi in Malo floro 

Slovenije. Tam smo določili vrste rastlin in nabrali vejice, ki smo jih kasneje v razredu 

fotografirali. Po odločitvi, da bomo izbirno dejavnost na šoli nadgradili v raziskovalno 

nalogo, je bila potrebna izdelava shematskega prikaza določevalnega ključa. Zanj smo 

potrebovali opise razlikovalnih znakov v posameznem koraku določanja. Nato je 

sledila postavitev interaktivnega ključa v obeh izbranih oblikah. Izdelani ključ smo 

preizkusili z učenci in dijaki. 

 

3.1 Biološki del 
 

Izdelava ključa je predstavljala izziv, saj ključev za določanje lesnatih rastlin v 

zimskem času ni veliko. Z opazovanjem in določanjem zimskih vejic odpadejo pogosti 

prepoznavni znaki (na primer oblika listov, barva cvetov …), večina ključev pa temelji 

prav na teh. Končni opisi vrst in razlikovalnih znakov so poenostavljeni (uporabljenih 

je zelo malo strokovnih in tujih izrazov) z namenom, da bi bila uporaba tega 

določevalnega orodja primerna in razumljiva čim širšemu krogu uporabnikov. 

V raziskovalne namene smo obiskali park v okolici Gozdarske in lesarske šole 

v Postojni. Poleg samoniklih (avtohtonih) drevesnih vrst, uspeva v okolici šole tudi 

veliko tujih (alohtonih) predstavnikov, ki jih pri nas poznamo kot okrasna drevesa v 

parkih ali vrtovih. 
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Dogovorili smo se, da bomo v svoj ključ vključili le tiste lesnate rastline, ki se 

pogosteje pojavljajo v našem okolju. Za lokacijo smo si izbrali bližji šolski okoliš in rob 

mesta Ajdovščina, bližnjo vzpetino Škol, gozdno učno pot in gozd ob njej ter 

jugozahodni del Ajdovskega polja. Ker živimo blizu Trnovskega gozda, naš ključ 

vsebuje tudi pogostejše lesnate vrste, ki rastejo tam. 

Na teren smo se odpravili s fotoaparatom, vrtnarskimi škarjami, lističi za 

označevanje in slikovnimi določevalnimi ključi. Pred odhodom smo se dogovorili, 

kolikšno območje terena bomo pregledali tisti dan. Izbrano opazovano rastlino smo 

določili na terenu, fotografirali vejico in lubje ter odrezali nekaj primerkov vejic. Nabrane 

vejice smo sproti označili, da nabranega materiala kasneje ne bi pomešali. 

 

 

Slika 2: Delo na terenu (Vir: Lastni arhiv) 

 

Nabrani material smo hranili v šoli v kartonskih škatlah v šolskem kabinetu. Na 

teren smo morali oditi večkrat, da smo uspeli nabrati primerke vseh rastlin, ki jih bo 

naš ključ vseboval. Sledilo je razvrščanje nabranega materiala. Najprej smo nabrane 

vejice razporedili po šolskih klopeh in začeli z iskanjem podobnih in razlikovalnih 

znakov. Najbolj očiten razlikovalni znak je bila prisotnost oziroma odsotnost zelenih 

listov, zato smo vejice razdelili v dve skupini: na tiste, ki imajo liste, in na tiste, ki nimajo 

listov. Sledilo je opazovanje razlikovalnih znakov olistanih vejic. Pozornost smo 

posvetili obliki lista, listnemu robu, barvi in namestitvi le-teh na vejici. Razlikovalne 

znake smo opisali tako, da smo bili pozorni na tiste, po katerih so se listi rastlin bistveno 

razlikovali. 

Lesnate rastline, ki pozimi nimajo listov, smo razdelili v dve skupini: drevesa in 

grmi. K drevesom smo šteli le tiste lesnate rastline, ki zrasejo 10 ali več metrov visoko. 

V skupino grmov smo uvrstili več debelne rastline in manjša drevesa. Pri razlikovalnih 
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znakih v tej skupini smo pozornost posvetili predvsem barvi lubja vejic, prisotnosti trnov 

ali bodic, listnim brazgotinam, obliki in velikosti brstov ter prisotnosti plutnih bradavic. 

Primerjali smo velikost in obliko končnih in stranskih brstov, njihovo poraslost z 

dlačicami, prileglost k vejici ter njihovo namestitev na njej. Brsti so bili pri nekaterih 

drevesnih vrstah robustni, pri nekaterih pa izrazito majhni in komaj opazni, kroglaste 

ali podolgovate oblike in z različno velikimi premeri. Osredotočili smo se tudi na obliko 

luskolistov, njihovo barvo in barvo roba le-teh. Na podlagi opisov razlikovalnih znakov 

smo začeli z oblikovanjem dihotomnega ključa v programu XMind (priloga B). 

Predvidevali smo, da nekateri pojmi, ki smo jih vključili v opise, ne bodo poznani 

vsem uporabnikom. Da bi lahko uporabnik določil vrsto rastline brez večjih težav, smo 

ključu v obliki spletne strani dodali slovar pojmov. Za lažje razumevanje smo opisom 

dodali tudi shematske slike, na katerih smo označili in poimenovali ključne določevalne 

znake. Slovar pojmov najdete v prilogi C. Na začetno stran ključa smo dodali tudi 

opombo, naj se uporabnik pred začetkom določanja seznani s splošnimi navodili 

uporabe in strokovnimi izrazi. 

Ključ smo preizkusili z učenci sosednjih osnovnih šol, od 6., 7. in 9. razreda, ter 

dijaki naše šole, tako gimnazijskega programa kot tudi z dijaki programa Predšolska 

vzgoja. S tem preizkusom smo želeli odkriti morebitne napake in nejasnosti v opisih 

razlikovalnih znakov, da bi jih lahko odpravili. 

 

3.2 Računalniški del 
 

Biološki del raziskovalnega dela je zahteval fotografiranje izbranih vrst in zbiranje 

opisov. V nadaljevanju bomo predstavili, kako je potekalo fotografiranje, zbiranje, 

shranjevanje in obdelovanje fotografij. Predstavili bomo tudi postopek izdelave obeh 

interaktivnih ključev. 

 

3.2.1 Fotografiranje  

S fotografiranjem smo začeli že med prvo izvedbo obveznih izbirnih vsebin, 

januarja 2016. Uporabili smo zrcalno-refleksni fotoaparat Nikon D3100. Pri pregledu 

fotografij smo našli nekaj napak. Za vejice z listi smo uporabili rjavo ozadje 

(šeleshamer formata A1), za vejice brez listov pa temno zeleno ozadje. Vejice smo 

osvetlili z navadnimi namiznimi svetilkami. Zaradi napačne izbire ozadja in svetlobe so 
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se nam vse fotografije vejic brez listov obarvale rdečkasto. Bile so neuporabne za naš 

določevalni ključ, saj vejice in njihove dele v nekaterih razvejitvah razločujemo po barvi. 

 

 
Slika 3: Prvo fotografiranje neolistanih vejic (Vir: Lastni arhiv) 
 

Fotografije vejic z listi so bile sprejemljive, vendar smo želeli enotno podobo 

vseh fotografij v ključu.  

 

 
Slika 4: Prvo fotografiranje olistanih vejic (Vir: Lastni arhiv) 

 

Fotografiranje smo morali ponoviti. V učilnici biologije smo pripravili improviziran 

fotografski studio. Vejice smo namestili v gobo za ikebane in fotoaparat postavili na 

stojalo, da smo stabilizirali sliko. Za ozadje smo uporabili bel šeleshamer formata A1. 

 
Slika 5: Improviziran fotografski studio (Vir: Lastni arhiv) 
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Vejice smo osvetlili z dvema belima 4000 K LED žarnicama, s svetilnostjo 430 

lumnov. Z izborom osvetlitve smo se želeli čim bolj približati kakovosti dnevne svetlobe. 

Potrebovali bi še močnejšo osvetlitev, vendar smo ta primanjkljaj svetlobe digitalno 

popravili v urejevalniku fotografij. Vejice smo večkrat fotografirali z razdalje 20 do 30 

centimetrov. Tokrat smo bili z rezultatom zadovoljni. Čeprav smo za prvo fotografiranje 

porabili precej časa, je bila to odlična izkušnja za nadaljnje raziskovalno delo na 

področju fotografije. 

 
Slika 6: Uspele fotografije (Vir: Lastni arhiv) 

 

Za končne strani smo poleg fotografij vejic potrebovali tudi fotografije lubja debel 

dreves, ki smo jih posneli na terenu. 

 

3.2.2 Obdelava fotografij 

Najprej je bilo treba zastaviti dobro sistematiko shranjevanja, poimenovanja in 

urejanja fotografij. Izmed vseh fotografij (bilo jih je več kot 4700) smo morali izbrati 

najbolj kakovostne. 

Fotografijam vejic smo povečali svetlost in poenotili velikost tako, da smo jih 

obrezali v razmerju 1 : 1. Velikost slik smo morali prilagajati izdelavi ključa in sicer, 

zaradi razlik med programoma NVU in MIT App Inventor ter razpoložljivim prostorom, 

ki ga ponujata. Morali smo torej skleniti kompromis med kakovostjo fotografij in 

prostorom, ki ga zavzemajo. Ker si uporabnik pri določanju pomaga tudi z opisi, ne 

samo s fotografijami, smo slike obdelali le do te mere, da so najpomembnejši znaki še 

razpoznavni. Ti nam namreč omogočajo razlikovanje med posameznimi vrstami. 
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Slika 7: Fotografija navadne šmarne hrušice, pred in po urejanju (Vir: Lastni arhiv) 

 

3.2.3 Izdelava vmesnih in končnih kolažev fotografij 

V ključ bi lahko vključili po več posameznih fotografij za ponazoritev 

določevalnih znakov, vendar smo se raje odločili za izdelavo kolažev. Za vsako 

razvejitev v ključu je bilo treba izdelati lasten kolaž fotografij, ki ponazarja enega od 

dveh opisov. Ker v vmesne kolaže nismo mogli vključiti vseh primerkov rastlin, ki se 

nahajajo na koncu razvejitve, smo izbrali samo nekaj predstavnikov z značilnimi znaki. 

Vse vmesne in končne kolaže smo izdelali v spletnem urejevalniku fotografij 

Pixlr Express. V končne kolaže smo vključili vejice, debla in plodove v zimskem času, 

pri večini pa tudi posnetek celotne rastline. Pri rastlinah, ki cvetijo konec zime, smo kot 

zanimivost dodali tudi fotografije cvetov. Vse fotografije so naše avtorsko delo. 
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Slika 8: Primer končnega kolaža, črni bor (Vir: Lastni arhiv) 

 

3.2.4 Izdelava sheme razvejitev ključa v programu XMind 
a. Izdelava razvejitev in podvsebin 

Razvejitev je nastajala na podlagi biološkega dela naloge (opazovanje in opis vejic). 

Za osnovno shemo smo si izbrali predlogo Logični graf (Desno). Pri izgradnji smo 

uporabljali ukaz Podvsebina, ki omogoča izdelavo vejitev ali končne vsebine. 

b. Tiskanje 

Ključ smo natisnili s pomočjo risalnika HP Designjet T520, 24-in na papir širine 610 

mm. Potrebovali smo ga za strokovni pregled, lektoriranje, izdelavo ključa v programu 

NVU in izdelavo aplikacije. Ker je bil ključ precej obsežen, je bil na ta način bolj 

pregleden kot v programu samem. 

c. Sistematika oštevilčevanja strani 

Ker je določevalni ključ precej obsežen, je bilo treba razviti dobro sistematiko pri 

označevanju strani. Številke strani smo označili zaporedno s trimestnimi števili, ki 

potekajo po zgornji veji do zadnje razvejitve. Nato se sistem vrne nazaj do zadnje 

neoštevilčene razvejitve ter se na ta način ponavlja, dokler niso vse razvejitve 

oštevilčene. Po koncu svojo številko dobijo še končne strani z imeni predstavnikov, in 

sicer v sosledju od zgoraj navzdol. 
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Slika 9: Sistematika oštevilčevanja strani  (Vir: Lastni arhiv) 

 

d. Sistematika označevanja kolažev 

Tudi pri kolažih smo morali razviti sistem označevanja. Ker sta na vsaki vmesni strani 

po dva kolaža hkrati, smo uporabili številki 1 in 2 v kombinaciji s črko angleške abecede 

(npr. A1 in A2). Uporabili smo enako sistematiko kot pri oštevilčevanju strani (po zgornji 

veji do zadnje razvejitve). Ko pa nam je zmanjkalo črk abecede, smo te črke podvojili 

(npr. AA1 in AA2) oz. potrojili (npr. AAA1 in AAA2). Končne kolaže smo poimenovali 

kar s slovenskim imenom rastline, zapisanim skupaj ter brez šumnikov (npr. 

CrnaJelsa). 

 

 

Slika 10: Sistematika označevanja kolažev (Vir: Lastni arhiv) 
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3.2.5 Izdelava aplikacije v aplikaciji MIT App Inventor 

a. Začetek izdelave 

Začetna ideja naše raziskovalne naloge je bila izdelava aplikacije v operacijskem 

sistemu Android (Android OS). Za ta operacijski sistem smo se odločili, ker smo na 

spletu našli podatek, da ga v Sloveniji uporablja 86 % uporabnikov (Monitor, 2016). Bili 

smo enotnega mnenja, da je aplikacija uporabniku prijaznejša zaradi načina prenosa 

in namestitve ter preprostejšega prikaza na mobilnih napravah. Pri pregledovanju 

ustreznih orodij za izdelavo smo naleteli na MIT App Inventor, ki omogoča izdelavo 

aplikacije brez predhodnega podrobnejšega znanja programskih jezikov. Na trgu je 

veliko preprostejših programov za izdelavo aplikacij (brez uporabe kode), ki pa ne 

omogočajo tolikšnega prilagajanja in oblikovanja (ustvarjanje povezav, gumbov, oblik, 

velikosti pisave …). 

b. Ustvarjanje povezav 

Grafični vmesnik (Blocks editor) nam s pomočjo vizualnih komponent omogoča 

ustvarjanje in delovanje povezav. To je le ena od mnogih funkcij, ki nam jih ponuja ta 

urejevalnik. Pri izdelavi smo uporabili komponente iz funkcij ukazov gumba ter iz 

sklopa Text. 

 

 
Slika 11: Povezave na gumbe (Vir: MIT App Inventor [Online], 2017) 

 

c. Postavitve strani 

V aplikaciji smo za oblikovanje strani (zaslonov) uporabili naslednje sestavne dele 

(komponente) aplikacije MIT App Inventor: 

 Button (gumb) 

 Image (slika) 

 Label (polje za vnos besedila) 

 Table arrangement (postavitev tabele) 

 Horizontal arrangement (vodoravna postavitev) 
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 Vertical arrangement (navpična postavitev) 

Vsem tem komponentam lahko določene lastnosti prilagodimo, da dobimo želen izgled 

aplikacije. 

 

 
Slika 12: Kolaž zaslonov Android aplikacije (Vir: Lastni arhiv) 

 

d. Končna velikost 

Po izdelanem desetem zaslonu (screen-u), nas je App Inventor opozoril na morebitno 

preseganje dovoljene velikosti aplikacije. Na tej točki smo morali sprejeti odločitev ali 

nadaljevati z izdelavo aplikacije ali ne. Za nasvet smo se obrnili na strokovnjake z 

Univerze v Ljubljani (Fakulteta za računalništvo in informatiko). Dobili smo odgovor, da 

App Inventor ni primeren za večje aplikacije zaradi sesuvanja le-teh. Svetovali so nam 

razvoj aplikacije na podlagi programskega jezika, na primer Java, kar pa bi zahtevalo 

veliko več znanja programiranja. Ker smo imeli že dovolj dela s fotografiranjem, 

določanjem vrst in urejanjem ključa, smo se odločili, da izdelamo aplikacijo, ki bo 

obsegala le en njegov del. Vzeli smo samo predstavnike iglavcev in s tem število 

zaslonov zmanjšali z začetnih 110 na sprejemljivih 14. Ko smo izdelano aplikacijo želeli 

poskusno izvoziti v obliki .apk, nam program tega ni dovolil, ker je aplikacija presegala 

velikost 10 MB. To nas je presenetilo, saj tega podatka prej nismo nikjer zasledili. 

Predvidevali smo, da je vzrok v velikosti fotografij. Pričakovali smo, da bomo z 

zmanjšanjem njihove velikosti težavo uspešno razrešili. Pri olistanih vejicah smo si 

lažje dovolili nekoliko slabšo kakovost, ker so kljub vsemu opazni ključni razlikovalni 

znaki. Pri neolistanih vejicah pa potrebujemo kakovostne fotografije, saj so nekateri 
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razlikovalni znaki težje opazni (npr. oblika luskolistov, poprh, dlačice). Dobra fotografija 

nam omogoča, da tak znak lažje opazimo na slikovnem gradivu, kot s prostim očesom. 

Končna velikost, ki jo aplikacija zaseda na mobilni napravi, je 13,62 MB. 

 

3.2.6 Izdelava ključa v programu NVU 

a. Začetek izdelave 

O programu NVU nismo imeli nobenega predznanja, zato smo se med izdelavo ključa 

zgledovali po Ključu za določanje nevretenčarjev v potoku Lokavščku, ki so ga dijaki 

naše šole izdelali pred dvema letoma. Preučili smo povezave med stranmi, postavitev 

in dodajanje elementov na posamezno stran. Na podlagi tega znanja smo oblikovali 

ključ. 

b. Grafična podoba 

Za osnovno barvno paleto smo izbrali barve logotipa naše šole. Pri izdelavi pasice 

(banner), obarvanju besedila in ostalih elementov smo se držali kodnega zapisa barv. 

Uporabili smo naslednje barve: 

 Temno modra (#1E73BE) 

 Oranžna (#F68632) 

 Črna (#000000) 

 

 
Slika 13: Kolaž barv (Vir: Lastni arhiv) 

 

Izbrali smo lahko berljivo pisavo tipa Candara. Uporabili smo jo pri vseh 

elementih ključa (na primer pasica, opisi, slovar pojmov …). Najtežja je bila izbira 

ozadja, saj smo morali uporabiti avtorsko fotografijo. Ker bi bila izdelava vzorca za nas 

preveč zahtevna, smo vzeli fotografijo leske, ki je dovolj velika, da pri večini zaslonov 

mobilnih naprav niso opazni njeni robovi. Izbrano ozadje se lepo dopolnjuje z izbrano 

barvno paleto in je nemoteča za preostali del ključa. 

Za ikono, ki je prikazana na zavihku v brskalniku (angl. favicon), smo uporabili 

logotip naše šole. Ikono smo dodali na vsako HTML stran. 
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c. Ustvarjanje povezav 

Ključ v NVU-ju je zgrajen iz 113 HTML strani, ki delujejo brez internetne povezave. 

Med stranmi so vzpostavljene povezave, ustvarjene z orodjem Create link, ki so 

vezane na gumbe, ikone in slike. Na fotografijah najprej nismo želeli narediti povezav, 

saj bi jih lahko pri povečevanju slik na mobilnih napravah uporabnik izbral po pomoti, 

kar bi povzročilo premik v določanju za korak naprej. S preizkusom ključa se je 

pokazalo, da uporabniki želijo imeti tudi to možnost, zato smo povezave za korak 

naprej dodali na kolaže fotografij. 

d. Ikone 

Ikoni sta edini sliki, ki nista avtorski. Izdelava avtorskih ikon bi nam vzela preveč časa 

oz. se nam zdi nesmiselna. Ikona »nazaj« nas vedno popelje na prejšnjo razvejitev, 

»hiška« pa nas pripelje na začetno stran. 

e. Postavitve strani 

Na začetni strani so: logotip šole, naslov ključa z opisom, imena avtorjev in 

mentorjev. Poleg tega najdemo še štiri gumbe. Največji gumb »Začni z določanjem« 

nam omogoča vstop v ključ. Pod njim so še trije manjši gumbi: »Navodila in slovar«, 

»Seznam vrst« in »O avtorjih«. 

Na vrhu vmesnih strani je naslovna pasica, pod njo pa že opisani ikoni. 

Razvejitev je sestavljena iz dveh delov. Vsaka vsebuje kolaž fotografij in trditev. 

Končna stran sestoji iz slovenskega in latinskega imena vrste. Sledi kolaž 

fotografij, ki ga dopolnjuje opis vrste. 

 

Slika 14: Kolaž zaslonov spletne strani brez povezave (Vir: Lastni arhiv) 

 

f. Končna velikost 

Končna velikost izdelanega ključa je 110 MB z vsemi pripadajočimi elementi. Ta 

velikost se nam zdi za uporabnika sprejemljiva saj predstavlja manjši delež notranjega 

pomnilnika večine mobilnih naprav. 
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3.2.7 Testiranje ključev 

Po končani izdelavi smo oba ključa preizkusili. V ta namen smo ju namestili na osem 

šolskih tabličnih računalnikov Samsung Galaxy Tab 4. Dogovorili smo se, da ju 

preizkusimo na več okoliških osnovnih šolah (Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, 

Osnovna šola Šturje, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Draga Bajca Vipava) in 

v različnih razredih naše šole. Testiranje smo izvedli v tednu od 27. februarja do 3. 

marca 2017. Ker smo testiranje izvedli v učilnici, smo nabrali sveži material. Vejice 

smo označili s črkami D ali G, glede na to, ali je vejica pripadala drevesni ali grmovni 

vrsti. To je bilo potrebno, ker vaje nismo izvajali na terenu, ključ pa v enem od korakov 

sprašuje po tej lastnosti. Delo smo spremljali in po potrebi učencem pomagali. 

 

Slika 15: Priprava materiala in testiranje (Vir: Lastni arhiv) 

 

3.2.8 Anketni vprašalnik 

Po testiranju ključev smo izvedli krajšo anketo. V ta namen smo sestavili krajši 

anketni vprašalnik. Z njim smo želeli izvedeti: kateri izmed načinov izdelave ključa je 

med uporabniki bolj priljubljen, če so imeli težave pri uporabi ključa in ali bi ključ 

uporabljali tudi v prostem času. Prosili smo jih za kratko opisno oceno uporabe našega 

izdelka. 

Preizkus smo izvedli z učenci bližnjih osnovnih šol od 6., 7. in 9. razreda ter z 

dijaki naše šole od 1. do 4. letnika. V anketnem vprašalniku so učenci oziroma dijaki 

zapisali, kateri razred oz. letnik obiskujejo. Ta podatek smo potrebovali za preverbo 

postavljenih hipotez. 

Rezultate ankete smo zbrali na dva načina. Na šoli imamo vzpostavljeno 

brezžično povezavo, zato smo se odločili za uporabo spletne ankete z odprtokodno 

aplikacijo 1KA. Za učence osnovnih šol smo anketni vprašalnik natisnili in jih po 

končanem določanju prosili, da ga izpolnijo. Za lažjo obdelavo podatkov, smo te 

vprašalnike sami vnesli v spletno anketo. Anketni vprašalnik najdete v prilogi D. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 Izdelana interaktivna določevalna ključa 
 

Pogoj za izdelavo ključev je bil odhod na teren, natančno opazovanje in 

spoznavanje rastlin ter primerjanje razlikovalnih znakov in oblikovanje ustreznih opisov 

le-teh. Morali smo izbrati primeren material in ga ustrezno označiti za fotografiranje. 

Zbirali smo fotografije vejic, debel, plodov, ki so prisotni pozimi, in celotne rastline. Ker 

se je nabralo veliko fotografij, smo morali najti ustrezen način za poimenovanje 

posameznih datotek. Za lažjo izdelavo obeh ključev smo najprej izdelali shemo 

razvejitev v XMind-u, ki je bila osnova za oblikovanje zaporednih strani z opisi in kolaži 

fotografij. Vse fotografije so bile posnete v veliki ločljivosti, vendar je bilo treba najti 

kompromis med kakovostjo in velikostjo fotografije zaradi prostora, ki ga spletna stran 

brez povezave oziroma aplikacija zavzema. Izbrali smo tisto možnost, ki je zagotavljala 

dovolj ostro fotografijo, da so bili vsi potrebni razlikovalni znaki razpoznavni. V pomoč 

fotografijam je za vsako razvejitev zapisano tudi besedilo, s katerim uporabnika 

usmerimo na ključni razlikovalni znak. 

 

 
Slika 16: Odločitveni korak v obeh ključih (Vir: Lastni arhiv) 

 

Ključa sta shranjena na CD enoti, ki jo najdete v prilogi E. Do ključa v obliki 

spletne strani brez povezave dostopamo z zagonom HTML datoteke »Start«, ki se 

nahaja v mapi »Ključ za določanje zimskih vejic«. Celotno mapo moramo pred 

začetkom uporabe prenesti v pomnilnik naprave, na SD kartico ali dostopamo do nje 
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preko USB ključa. Ob zagonu se pokaže začetna stran, kjer začnemo z določanjem 

preko gumba »Začni z določanjem«. 

 

 

Slika 17: Datoteka Start v mapi (Vir: Lastni arhiv) 

 

  Za namestitev Android aplikacije moramo zagnati datoteko 

»DolocanjeIglavcev.apk«. Končnica .apk (Android Package Kit) je oznaka za format, 

ki je uporabljen za namestitev na mobilno napravo z operacijskim sistemom Android. 

Aplikacije nismo objavili v trgovini Play Store, zato nas operacijski sistem vpraša za 

potrditev namestitve. Aplikacijo zaženemo preko ikone z imenom »Določanje 

iglavcev«. Nadaljujemo enako kot pri spletni strani brez povezave. 

 

4.2 Testiranje ključa 
  

Oba ključa smo preizkusili, zato da bi našli morebitne napake in ugotovili, ali so 

slike in opisi ustrezni. Pokazalo se je, da smo spregledali tri napake v razvejitvah 

ključa, ki so se nanašale na razporeditev brstov. Odkrili smo tudi eno napačno 

fotografijo, ki jo je bilo treba zamenjati. Poleg tega se je pokazalo, da sta bili dve vejici 

(jerebike in gradna) ponesrečeno izbrani za fotografiranje, saj razlikovalni znaki na sliki 

niso bili dovolj nazorni. Zato smo ti dve vejici ponovno fotografirali in sliki zamenjali. 

Uporabniki so nas opozorili na kar nekaj drobnih napak v besedilu in tudi te smo 

uspešno odpravili. Opazili smo, da učenci ne berejo radi. Predvsem mlajši učenci (6. 

in 7. razred) so imeli težave s predolgimi opisi razlikovalnih znakov. Zato smo po 

testiranju ključev ponovno pregledali vse razvejitve in ohranili le tisti del besedila pod 

sliko, ki je bil ključen za razlikovanje. Kot že omenjeno, smo na pobudo uporabnikov 

povezave premaknili z opisov na kolaže fotografij. Tako je postal ključ prijaznejši za 

uporabnike. 
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Med testiranjem smo prišli do pomembnih zaključkov glede računalniškega dela 

naloge. Ugotovili smo, da v obeh ključih pisavo, ki smo jo izbrali med izdelavo ključa 

(Candara), zamenja pisava, ki je v nastavitvah mobilne naprave izbrana za privzeto. 

Na osebnem računalniku se v katerem koli brskalniku (Google Chrome, Mozilla Firefox 

itn.) nastavitve pisave obdržijo. Aplikacija je v primerjavi s ključem v programu NVU 

uporabniku prijaznejša zaradi avtomatskega prilagajanja širini zaslona mobilne 

naprave. Pri ključu v obliki spletne strani brez povezave vsebino prilagajmo na ta način, 

da dvakrat tapnemo po zaslonu mobilne naprave. Ko smo ključ izdelan v programu 

NVU v uporabo ponudili nekaterim dijakom prek Micro USB ključa, ta kljub privzetemu 

programu Pregledovalnik HTML ni deloval. Med testiranci nismo našli skupnih točk 

glede znamke naprave ali različice sistema Android. Ugotovili smo, da moramo za 

uporabo ključa na takih napravah dodatno namestiti aplikacijo za pregled datotek 

HTML, npr. HTML Reader/Viewer, ki je brezplačno na voljo v Trgovini Google Play. Na 

to smo opozorili tudi v zaznamku "Navodila" za uporabo našega ključa v obliki spletne 

strani brez povezave. 

 

4.3 Rezultati anketnega vprašalnika 
 

Po testiranju ključev smo učence in dijake prosili, da izpolnijo kratek anketni 

vprašalnik, s katerim smo želeli preveriti naše hipoteze. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na razred/letnik, ki ga testiranec obiskuje. 

Anketirali smo 201 učenca osnovnih šol in 127 dijakov srednje šole. 

 

 

Graf 1: Odgovori na prvo vprašanje (Vir: Lastni arhiv) 
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Z drugim vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko anketirancev je imelo težave pri 

uporabi ključev. Ugotovili smo, da večina pri uporabi ni imela težav. 

 

 

Graf 2: Odgovori na drugo vprašanje (Vir: Lastni arhiv) 

 

Tretje vprašanje je preverjalo priljubljenost posamezne oblike ključa pri 

uporabnikih. Anketa je pokazala, da nobeden od ključev ni v prednosti po 

priljubljenosti. 

 

 

Graf 3: Odgovori na tretje vprašanje (Vir: Lastni arhiv) 

 

V četrtem vprašanju smo spraševali, ali bi takšen pripomoček uporabljali tudi v 

prostem času. Ugotovili smo, da je delež osnovnošolcev, ki bi ključ uporabljali tudi 

izven pouka, bistveno višji (71 %). Srednješolci so bili bolj zadržani (40 %). 
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Graf 4: Odgovori na četrto vprašanje (Vir: Lastni arhiv) 

 

Peto vprašanje se je nanašalo na pisno oceno uporabe ključa in je bilo edino 

vprašanje odprtega tipa, zato smo odgovore sami razvrstili v štiri skupine (ni odgovora; 

pozitivni odzivi; konstruktivni predlogi; mešani odzivi). Učenci so v veliki večini 

pozitivno sprejeli izkušnjo, pri delu so se veliko naučili in se obenem zabavali. 

Konstruktivni predlogi so se nanašali na obseg besedila pod sliko, menili so, da so 

opisi predolgi. Predlagali so, da bi povezave dodali tudi na slike. Rezultati pri 

srednješolcih niso bili bistveno drugačni, vključno z enakimi konstruktivnimi predlogi. 

 

 

Graf 5: Odgovori na peto vprašanje (Vir: Lastni arhiv) 
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5 RAZPRAVA 

 

Naša naloga je zahtevala veliko terenskega dela, natančnega opazovanja in 

primerjanja naših opazovanj z opisi v literaturi. Včasih tudi to ni zadoščalo, zato smo 

se obrnili na strokovnjake Gozdnega gospodarstva Tolmin, enota Ajdovščina. Pri 

določenih rodovih smo naleteli na težave, saj ni bilo mogoče zanesljivo določiti vsake 

rastline do vrste natančno. Naš ključ zato vsebuje tudi nekaj rastlin, ki so določene le 

do rodu. Določanje rastlin pogosto zahteva opazovanje znakov, ki jih pri rastlinah 

najdemo le v določenem času vegetacije, na primer oblika lista, oblika in barva cvetov, 

namestitev cvetnih delov, oblika in barva plodov ali semena. Poleg tega potrebujemo 

strokovno znanje, ki ga sami ne premoremo. Po tehtnem premisleku smo se odločili 

za pravilo, ki velja v stroki, da vedno določamo le do tistega taksona, za katerega smo 

prepričani, da je pravilen. Tak primer je rod robide (Rubus), kjer potrebujemo poleg 

listov in cvetov tudi plodove. Zagata je bila tudi pri ločevanju navadnega in enovratega 

gloga (Craetagus), pri različnih vrstah kosteničevja (Lonicera) in trdoleske 

(Euonymus). Največji izziv nam je predstavljal rod vrb (Salix). V Mali flori Slovenije smo 

našli podatek, da v Sloveniji uspeva 23 različnih vrst vrb, ki jih zanesljivo lahko 

določamo le na podlagi socvetij in listov (Martinčič, 2007). Ker smo v ključu v enem od 

korakov predvideli ločevanje rastlin na grme in drevesa, smo pri vrbah naleteli na 

težavo, saj je skupina morfološko zelo raznolika. Predstavniki tega rodu so lahko nizki 

plazeči grmi, lahko so nižji (do 2 m), višji (do 5 m) ali manjša drevesa (manj kot 10 m); 

v tej skupini pa najdemo tudi velika drevesa, ki dosegajo velikosti preko 20 m. Dodatno 

težavo predstavljajo križanci tega rodu (Mayer in Schweglr, 2005). Težavo smo rešili 

tako, da rodu nismo določali do vrste natančno in smo rod umestili v obe razvejitvi, ki 

ločujeta rastline na večja drevesa in grme oziroma manjša drevesa. Odločitev, da 

postavimo mejo med manjšimi in večjimi drevesi, je zahtevala precej premisleka. 

Oblika in velikost rastlin v naravi je odvisna od mnogih abiotskih (vrsta prsti, količina 

razpoložljive vode in mineralov, količina svetlobe, izpostavljenost vetru ...) in biotskih 

(gostota osebkov, zajedavci, plenilci …) dejavnikov. Zato se lahko zgodi, da najdemo 

rastlino iste vrste, ki uspeva kot grm ali kot drevo. Po prebiranju in primerjanju podatkov 

o telesni višini posameznih predstavnikov smo se odločili, da v tej razvejiti kot mejo 

določimo višino 10 m, zato smo v isto skupino uvrstili ovijalke, grme in drevesa, ki ne 

presegajo te višine. Zavedamo se, da je podatek lahko zavajajoč, saj je mogoče, da 

na terenu naletimo na sestoj mlajših dreves ali dreves, ki uspevajo na takšnem 
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rastišču, ki omejuje doseganje pričakovane višine in bi se uporabnik ključa na tem 

koraku napačno odločil. Ker to ni edini razlikovalni znak in se ob napačni odločitvi lahko 

vedno vrnemo za korak ali več korakov nazaj, smo si dovolili to nerodnost v ključu 

obdržati. 

Končni rezultat našega dela je ključ za določanje zimskih vejic najpogostejših  

lesnatih rastlin, ki uspevajo v okolici Ajdovščine in v Trnovskem gozdu v obliki spletne 

strani brez povezave. Ob primerjavi našega ključa z ostalimi določevalnimi orodji, ki so 

trenutno na voljo, smo ugotovili, da ima kar nekaj prednosti. Ena od njih je ta, da je 

izdelan za ožje geografsko področje in ni obremenjen z vrstami, ki tu ne uspevajo, kar 

določanje vrst olajša. Ključ je zanimiv tudi zato, ker omogoča uporabniku terensko delo 

in opazovanje rastlin v zimskem času, kar za večino drugih ključev ne velja. Določanje 

lesnatih rastlin pozimi se zdi na prvi pogled dokaj težavno predvsem zato, ker v večini 

primerov nimamo na razpolago vseh rastlinskih organov (listov, cvetov, plodov), po 

katerih večina ključev razlikuje opazovani material. 

Ob iskanju virov smo naleteli le na en primer interaktivnega ključa za določanje 

rastlin v zimskem času, ki je, podobno kot naš, dihotomni, ni pa opremljen s 

fotografijami (Idžojtić, 2001). Ostali interaktivni ključi, ki smo jih našli za lesnate rastline, 

pa omogočajo določanje rastlin le v polni vegetaciji (SIIT, 2016). 

Ključ ne temelji na znanstveni sistematiki rastlin – sorodnosti, temveč zgolj na 

opazovanju morfoloških znakov, ki jih opazimo na zimskih vejicah, deblih ali po obliki 

rasti posamezne opazovane rastline. S strokovnega vidika je to mogoče 

pomanjkljivost, s praktičnega pa gotovo prednost, saj zgolj na podlagi zimskih vejic 

verjetno ne bi uspeli izdelati ključa, ki bi zadostil strokovnim zahtevam. Glede na to, da 

je ključ namenjen predvsem promociji znanja med laiki, tega dejstva ne vidimo kot 

pomanjkljivost. Ker je ključ poljuden, ga lahko uspešno uporablja vsak, brez 

poglobljenega botaničnega predznanja. Vse izraze, s katerimi poimenujemo manj 

znane znake, ki jih opazimo na zimskih vejicah, smo pojasnili in ponazorili z 

ilustracijami. Uporabnik se lahko z njimi seznani pred začetkom določanja v zavihku 

Navodila in slovar. Dokončana prva verzija ključa, s katero smo ključ testirali, je 

vsebovala dokaj široke opise z več razlikovalnimi znaki. Pri izdelavi ključa smo 

pričakovali, da bodo obsežni opisi uporabniku v pomoč, a smo ob preizkušanju 

ugotovili, da velja »manj je več«, saj so predolgi opisi mestoma zavajali uporabnika in 

vnašali zmedo. Po testiranju smo zato ponovno pregledali vse opise in jih skrajšali na 
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samo tisti razlikovalni znak, ki je ključen za posamezni korak. S tem dejanjem smo 

ključ poenostavili in ga naredili prijaznega uporabniku. 

Ob testiranju smo ugotovili, da večina učencev in dijakov prepozna komaj 

kakšno vrsto le na podlagi zimske vejice. Večinoma so prepoznali iglavce (smreko, 

jelko, bor, redko brin), med listavci pa le lovor, redko bukev in gaber. S pomočjo ključa 

pa z določanjem večinoma niso imeli težav, kar kažejo rezultati drugega vprašanja v 

anketi, zato lahko prvo hipotezo potrdimo v celoti. 

 Naše druge hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči. Med izvajanjem 

testiranja pri pouku se je izkazalo, da je z vidika dostopa in prilagajanja velikosti 

zaslonu uporabniku bolj priročna aplikacija kot spletna stran brez povezave. Anketni 

vprašalnik (tretje vprašanje) pa kaže, da sta obe verziji ključa po priljubljenosti in 

všečnosti uporabniku enaki, kar nas je presenetilo. Glede na to, da je aplikacija 

aktualna in razširjena programska oprema, prilagojena za uporabo na mobilnih 

napravah, smo pričakovali, da bo pri uporabnikih bolj zaželena. Razlogi so verjetno 

različni. Aplikacija v primerjavi s spletno stranjo brez povezave ni bila izdelana za vse 

vrste rastlin, saj vključuje zgolj sedem vrst iz skupine iglavcev. Drug problem, ki se je 

nepričakovano pojavil, je bil ta, da so morale biti fotografije v aplikaciji slabše kvalitete, 

sicer aplikacija ne bi delovala. Ocenjujemo, da primerjava aplikacije s spletno stranjo 

brez povezave ni bila ustrezna, saj uporabnik ni imel priložnosti primerjave enako 

obsežnih in kvalitetnih ključev. V razgovoru z uporabniki ob testiranju ključa smo 

ugotovili, da vsi ne poznajo načina delovanja obeh oblik ključev. Večina je mislila, da 

za uporabo ključev potrebujejo dostop do spletne povezave. Posamezni testiranci so 

videli prednosti aplikacije v tem, da jih je hitro pripeljala do določevane vrste. 

Zagovorniki spletne strani brez povezave pa so cenili ta izdelek zato, ker vključuje več 

vrst v primerjavi z aplikacijo. Menimo, da smo napačno  oblikovali to anketno vprašanje 

oziroma bi morali anketirance opozoriti na težave, ki smo jih imeli pri izdelavi aplikacije. 

Tudi naša tretja hipoteza je potrjena. Na vprašanje, ali bi testiranci ključ 

uporabljali tudi v prostem času, smo dobili presenetljive odgovore. Pričakovali smo 

približno od 10 do 20 odstotni delež pozitivnih odgovorov. Izkazalo se je, da je kar 

polovica vseh anketirancev odgovorila pritrdilno (71 odstotkov osnovnošolcev in 40 

odstotkov srednješolcev). Rezultat si razlagamo z dejstvom, da je uporaba digitalnih 

naprav današnjim šolarjem blizu. Kot smo že omenili, je zasnova določevalnega orodja  

uporabniku prijazna, saj pri določanju poleg opisa razlikovalnih znakov pomagajo tudi 

fotografije, ki so dovolj kvalitetne in jih je mogoče povečati. Prav povečevanje slike z 
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ohranjanjem njene kvalitete omogoča opazovanje znakov, ki so manjše velikosti in so 

s prostim očesom težje opazni. Tukaj vidimo še eno prednost našega določevalnega 

orodja v primerjavi z obstoječimi ključi, ki so trenutno dostopni v slikovni ali dihotomni 

obliki. Fotografije v knjigah so praviloma dobre kvalitete, a pogosto premajhne. Avtor 

in založba morata poiskati optimalno razmerje med velikostjo posamezne fotografije, 

obsega opisnega dela posamezne vrste in obsežnostjo končnega izdelka, knjige. Za 

vsem skupaj pogosto tiči tudi vprašanje stroškov, tako izvedbenih, predvsem pa 

maloprodajne cene končnega izdelka – določevalnega ključa. Preobsežni ključi niso 

zaželeni, saj je z njimi težava pri transportu in rokovanju na terenu, premajhni pa ne 

zagotavljajo obsega vključenih vrst ali števila in kvalitete fotografij, ki bi laiku olajšale 

delo. Z interaktivnimi ključi odpadejo težave z velikostjo dokumenta, tako fotografij kot 

tudi teksta. Ključ naložimo na katero koli mobilno napravo in ga imamo pri roki vedno, 

ko ga potrebujemo. Ob izdelovanju naloge smo uporabljali več različnih virov, ki so v 

nalogi navedeni. V vsakem izmed njih smo našli podatke, ki so nam prišli prav pri 

določanju in opisovanju rastlin. Težko si zamišljamo, kako bi vso to literaturo prenašal 

s seboj zainteresirani posameznik, ki bi želel poglobiti svoje znanje v poznavanju 

rastlin, še zlasti, če bi se dela lotil v zimskem času. 

Ključi v obliki knjig so vezani in imajo končno velikost. Edina možnost za 

dopolnjevanje ali popravljanje je, da ključ napišemo in natisnemo ponovno. Pri digitalni 

obliki ključa ta omejitev ne obstaja. Zavedamo se, da naš ključ obsega le omejeno 

število vrst oziroma rodov, skupaj 54, vendar ga je mogoče kadar koli dopolniti z novimi 

predstavniki. Kot smo že omenili, smo vanj vključili po naši oceni najpogostejše vrste 

v naši širši okolici. Ker je delo zahtevalo tudi veliko terenskega dela, smo pogosto našli 

še kakšno vrsto, ki je v ključu ni. Vsakokrat nas je najdba izzvala, da bi tudi to vrsto 

vključili, a smo se zavestno odločili za določen obseg ključa, sicer dela ne bi zaključili 

v tem šolskem letu. Poleg tega menimo, da je ključ dovolj obsežen in povprečnemu 

uporabniku omogoča zadovoljivo širjenje znanja o lesnatih rastlinah. 

Z anketo smo želeli dobiti tudi subjektivno oceno o uporabnosti določevalnega 

orodja in odzivi so bili pričakovani. Več kot 90 % anketirancev je orodje ocenilo 

pozitivno. Zanimivo je, da od vseh 328 anketirancev nismo dobili niti enega 

negativnega odgovora in le 6 vprašalnikov na to vprašanje ni dalo odgovora. To dejstvo 

si razlagamo s tem, da so uporabniki z zanimanjem in veseljem opravili vajo. 

 Poleg pozitivnih odzivov smo dobili tudi 23 konstruktivnih pripomb, ki smo jih 

upoštevali, ter z njihovo pomočjo naredili popravke v končni verziji ključa. Ugotovili 
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smo, da je bilo testiranje nujno potrebno, saj smo na ta način tudi sami odkrili nekaj 

bistvenih napak. 

 Naloga je inovativna predvsem v tem, da obravnava lesnate rastline v zimskem 

času, saj takšnih orodij ni prav veliko. Vrednost naše naloge vidimo tudi v tem, da smo 

vse predstavljene rastline sami poiskali na terenu in da so vse fotografije ter ilustracije 

naše lastno delo, poleg tega pa je izdelana tako, da jo lahko uporablja vsak, ne glede 

na izkušnje. 

Za objavo aplikacije v Trgovini Play se nismo odločili, ker ključ vsebuje premalo 

vrst, da bi bila primerna za širšo uporabo. Zaradi nepredvidenih okoliščin, ki smo jih 

opisali v eksperimentalnem delu, nam ni uspelo izpeljati vseh zastavljenih ciljev. Naši 

predlogi za naprej so, da bi izdelali celoten ključ za določanje lesnatih rastlin kot 

Android aplikacijo, ki bi imela dodano funkcijo povečevanja fotografij in bi bila vredna 

objave v Trgovini Play. Za takšno delo je potrebno poglobljeno znanje enega od 

programskih jezikov, ki omogoča izdelavo aplikacije. Za to pa bi potrebovali še vsaj 

leto dni časa in študija izven pouka. 

 Ključa smo testirali v osnovnih in na srednji šoli, kjer smo naleteli na pozitiven 

odziv tudi s strani učiteljev. Prosili so nas, če bi bili pripravljeni izpeljati naravoslovne 

dneve v prihodnjem šolskem letu. 

Ključ bi želeli testirati tudi med odraslimi. Načrtovali smo, da ga bomo preizkusili 

v okviru dejavnosti na društvu upokojencev, vendar nam je za ta del zmanjkalo časa. 

Potrudili se bomo in testiranje izvedli prihodnje leto. Mogoče bomo našli še kakšno 

skupino odraslih in jih poskušali navdušiti za poznavanje lesnatih rastlin v okolici 

domačega kraja. 

 Naše delo želimo predstaviti tudi staršem in drugim dijakom na šoli, zato 

načrtujemo predstavitev našega dela na spletni strani šole. Ob nastajanju raziskovalne 

naloge so nastale mnoge kvalitetne fotografije, ki bodo vključene v šolsko razstavo. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Dosegli smo cilj, ki smo si ga zastavili, saj smo izdelali interaktivno določevalno 

orodje, ki je uporabno ne glede na predhodne izkušnje posameznika. Ključ v obliki 

spletne strani brez povezave smo izdelali v celoti, Android aplikacijo pa le za sedem 

predstavnikov iglavcev, ker nam aplikacija ni dovoljevala izdelati tako obsežnega 

ključa. Naše znanje programiranja je v tem trenutku preskromno, da bi uspeli narediti 

aplikacijo na osnovi enega od programskih jezikov. 

Bistvene razlike v priljubljenosti obeh oblik ključev nismo zaznali. Presenetilo  

nas je dejstvo, da bi testiranci ključ uporabljali tudi samoiniciativno v tako velikem 

deležu. Dosegli smo tudi drugi cilj naloge, saj z našim izdelkom širimo znanje, 

spodbujamo raziskovanje in poznavanje biotske raznovrstnosti. 

Naloga je zasnovana interisciplinarno, poglobili in povezali smo znanja s 

področja biologije in informatike. Tadej in Katarina sva se naloge lotila predvsem zaradi 

izzivov na področju informatike, Maja pa na področju biologije. Izkazalo se je, da sta 

se področji popolnoma prepletli in pri izdelavi naloge ni bilo mogoče ločiti dela, zato 

smo vsi trije na obeh področjih pridobili veliko novega znanja in izkušenj. 
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Priloga  A: Pregled sistema vključenih lesnatih rastlin 

 

1. Poddeblo Coniferophytina – igličastolistne golosemenke 

Razred Pinopsida 

Podrazred Pinidae – storžnjaki 

Red Pinales 

Družina Pinaceae – borovke 

bela jelka (Abies alba) 

smreka (Picea abies) 

navadni macesen (Larix decidua) 

črni bor (Pinus nigra) 

rdeči bor (Pinus sylvestris) 

rušje (Pinus mugo ) 

Družina Cupressaceae – cipresovke 

smrdljivi brin (Juniperus sabina) 

navadni brin (Juniperus communis) 

 

Podrazred Taxidae – storžnjaki 

Red Taxales 

Družina Taxaceae – tisovke 

tisa (Taxus baccata) 

 

2. Poddeblo Magnoliophytina (Angiospermae) – kritosemenke 

Razred Magnoliopsida – dvokaličnice z enožlebnatim pelodom 

Podrazred Magniliidae 

Red: Laurales 

Družina: Lauraceae–lovorovke 

navadni lovor (Laurus nobilis) 

 

Razred Rosopsida (Dycotyledoneae p.p.) 

                                (»prave dvokaličnice«, dvokaličnice s trižlebnatim pelodom) 

Podrazred Ranunculidae 

Red Ranunculales – zlatičevci 
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Družina Ranunculaceae – zlatičevke 

navadni srobot (Clematis vitalba) 

Podrazred Hamamelididae 

 Nadred Hamamelididae 

Red Hamamelidales – nepozebnikovci 

Družina Platanaceae – platanovke 

javorolistna platana (Platanus orientalis) 

Red Fagales – bukovci 

Družina Fagaceae – bukovke 

navadna bukev (Fagus sylvatica) 

evropski pravi kostanj (Castanea castiva) 

črničevje (Quercus ilex) 

puhasti hrast (Quercus pubescens) 

graden (Quercus petraea) 

 

Družina Betulaceae – brezovke 

navadna breza (Betula pendula) 

črna jelša (Alnus glutinosa) 

Družina Corylaceae – leskovke 

navadna leska (Corylus avellana) 

Družina Carpinaceae – gabrovke 

črni gaber (Ostrya carpinifolia) 

navadni gaber (Carpinus betulus) 

 Nadred Urticanae 

Red Urticales – koprivovci 

Družina Ulmaceae – brestovke 

poljski brest (Ulmus minor) 

Podrazred Rosidae 

 Nadred Hamamelididae 

Red Rosales– šipkovci 

Družina Rosaceae – rožnice 

 

robida (več vrst) (Rubus sp.) 

malinjak (Rubus ideaus) 



KOBAL, T., KRAPEŽ, M., NOVAK, K. Izdelava interaktivnih določevalnih ključev: raziskovalna naloga. 

Ajdovščina, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, 2017                                                                        69 

 
 

šipek (Rosa sp.) 

jerebika (Sorbus aucuparia) 

navadni mokovec (Sorbus aria) 

navadna šmarna hrušica (Amelanchier ovalis) 

glog (dve vrsti) (Craetagus sp.) 

črni trn (Prunus spinosa) 

divja češnja (Prunus avium) 

 Nadred Fabanae 

Red Fabales – stročnice 

Družina Fabaceae – metuljnice 

navadna robinija (Robinia pseudacacia) 

Nadred Rutanae 

Red Rutales  rutičevci 

Družina Anacardiaceae – rujevke 

navadni ruj (Cotinus coggygria) 

Družina Simaroubaceae – pajesenovke 

veliki pajesen (Ailanthus altissima), 

Red Spindales javorovci 

Družina: Hippocastanaceae – divjekostanjevke 

navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 

Družina: Aceraceae – javorovke 

beli javor (Acer pseudoplatanus) 

ostrolistni javor (Acer platanoides) 

maklen (Acer campestre) 

Nadred Celastranae 

Red Celastrales 

Družina: Celastraceae – trdoleskovke – javorovke 

trdoleska (več vrst) (Euonymus sp.) 

Nadred Violanae 

Red Salicales – vrbovci 

Družina Salicaceae – vrbovke 

beli topol (Populus alba) 

črni topol (Populus nigra) 

vitki topol(Populus nigra italica) 



KOBAL, T., KRAPEŽ, M., NOVAK, K. Izdelava interaktivnih določevalnih ključev: raziskovalna naloga. 

Ajdovščina, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, 2017                                                                        70 

 
 

vrba (več vrst) (Salix sp.) 

Nadred Malvanae 

Red Malvales – slezenovci 

Družina Tiliaceae – lipovke 

lipa (Tilia platyphyllos) 

lipovec (Tilia cordata) 

Nadred Cornanae 

Red Cornales – drenovci 

Družina Aquifoliaceae – bodikovke 

navadna bodika (Ilex aquifolium) 

Družina Cornaceae – drenovke 

rumeni dren (Cornus mas) 

rdeči dren (Cornus sanguinea) 

Podrazred Lamiidae 

 Nadred Gentiananae 

Red Dipscales– ščetičevci 

Družina Sambucaceae – bezgovke 

črni bezeg (Sambucus nigra), 

divji bezeg (Sambucus racemosa) 

Družina Caprifoliaceae – kovačnikovke 

kosteničevje (več vrst) (Lonicera sp.) 

Družina Oleaceae – oljkovke 

mali jesen (Fraxinus ornus) 

veliki jesen (Fraxinus excelisor) 
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Priloga  B: Dihotomna razvejitev razlikovalnih znakov 
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Priloga  C: Slovar pojmov 
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Zaporedna 
številka 

Pojem Razlaga 

1 Bodica 
Bodica je trd, priostren in bodeči izrastek na poganjkih (vejicah) 
ali listih (šipek, robida, malina). 
 

2 Trn 
Trn je preobražen stranski poganjek pri nekaterih rastlinah (črn 
trn, glog) ali preobražen del lista (bodika, robinija). 

3 Luskolisti 
Luskolisti so bolj ali manj usnjati in pokrivajo ter ščitijo notranje 
dela brsta. 

4 
Listna 

brazgotina 
Listna brazgotina je mesto, kjer je bil v pretekli sezoni nameščen 
list. 

5 
Plutne 

bradavice 
ali lenticele 

Lenticele so odprtine na mladih poganjkih, vejicah, ki izgledajo 
kot nekakšne brazgotine bolj ali manj okrogle oblike. 
Lenticele omogočajo izmenjavo plinov. 

/ Dlakavost 
Deli rastlin so dlakavi, če iz njihove površine izraščajo krajši ali 
daljši izrastki, ki jih imenujemo dlake ali laski; najlažje jih 
opazujemo z lupo (vsaj 5-kratna povečava) 

/ Poprh 

Poprh je svetla, navadno sivobela prevleka iz voskastih tvorb, ki 
jo lahko odstranimo. Poprh najdemo na mladih poganjkih vejic, 
na luskolistih nekaterih rastlin, na zelenih listih rastlin, pa tudi na 
plodovih pri nekaterih predstavnikih (npr. brinove jagode). 

/ 
Nasprotna 
namestitev 

brstov 

Brsta sta na vejici nameščena drug drugemu nasproti v isti višini. 
 

/ 

Spiralna ali 
premenjalna 
namestitev 

brstov 

V vsakem kolencu je nameščen samo en brst in s prejšnjim nižje 
nameščenim brstom oklepa določen kot. Če potegnemo 
navidezno črto skozi mesta namestitve brstov, dobimo spiralno 
linijo. 
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Priloga  D: Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik  

Ključ za določanje zimskih vejic 

 
 
1. Obkroži, kateri razred obiskuješ:      6.       7.       8.        9. 
 
 
2. Z uporabo ključa: 

a) nisem imel/-a težav 

b) sem potreboval/-a pomoč 

 

3. Za uporabo mi je bila bolj všeč: 

a) spletna stran brez povezave (vse vrste) 

b) Android aplikacija (samo iglavci)  

 

4. Ta ključ bi uporabljal/-a tudi v prostem času.  

a) da 

b) ne 

 
 
5. Prosimo vas, če lahko zapišete kratko oceno uporabe ključa. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
Hvala za vaše odgovore! 
  

Srednja šola Veno Pilon 

Ajdovščina 
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Priloga  E: CD enota  

 

CD enota vsebuje mapo Ključ za določanje zimskih vejic in namestitveno datoteko 

DolocanjeIglavcev.apk 

 

 


