ZELI
TRAVNIŠKA KADULJA
Salvia pratensis

Čas cvetenja: maj–avgust
Velikost: 30–60 cm
Rastišče: suhi travniki in pašniki
Krepko štirirobo steblo travniške kadulje
(Salvia pratensis) je v cvetni regiji razvejano.
Olistano je z enim do tremi pari nasprotno
razvrščenih stebelnih listov. Dolgopecljati
pritlični listi pa tvorijo listno rozeto. Njihov
naguban rob je topo nazobčan. Od štiri do
osem cvetov je nameščenih v vretencu, celo
socvetje pa tvori šest do dvanajst takih
vretenc. Vijolični cvetovi so dolgi od 2 do 2,5
cm. Porasli so s kratkimi žleznimi laski.
Travniška kadulja raste na suhih, pustih (s
hranili siromašnih) tleh na svetlih krajih. V
Sloveniji je zelo pogosta, splošno razširjena
vrsta.

KUKAVIČJA LUČCA
Lychnis flos–cuculi

Čas cvetenja: maj–junij
Velikost: 30–90 cm
Rastišče: vlažni travniki
Rožnati venčni listi kukavičje lučce (Lychnis
flos–cuculi) so globoko nacepljeni v štiri
roglje. Čašni listi so zrasli v cev, ki ima na
površini izstopajoča vzdolžna rebrca. Steblo je
pod socvetjem lepljivo, njeni nasprotno
razvrščeni stebelni listi pa so pokončno štrleči.
Rastlina je pogosta po vsej Sloveniji, vendar
raste le na sončnih rastiščih na vlažnih tleh
bogatih s humusom.

NJIVSKO GRABLJIŠČE
Knautia arvensis

Njivsko grabljišče je značilna rastlina
slovenskih travnikov. Njegovo
glavičasto socvetje je sestavljeno iz drobnih
svetlovijoličnih cvetov z majceno čašo in štirimi
zraslimi venčnimi listi. Rastlina zraste od 25 do
100 cm v višino in ima dlakavo steblo z
nasprotnimi, sivozelenimi listi. Okoli baze rastline
se razprostira listna rozeta, ki jo sestavljajo do 30
cm dolgi suličasti listi. Le-ti so na steblu enake
oblike, le precej krajši. Raste do višine
2000 m.n.m. Cveti od maja do oktobra.
Njivsko grabljišče je pogosta rastlina suhih
travnikov. Razširjena je po Evropi in vseh
pokrajinah Sredozemlja, vendar jo je mogoče najti
tudi v Amerikah.
V ljudskem zdravilstvu se uporablja zel
in korenina rastline. Ker vsebuje čreslovine, je
uporabna v čajnih mešanicah kot astringent in
pomoč pri nahodu. Homeopatski pripravki se
uporabljajo pri kroničnih težavah s kožo, pri kašlju,
vnetju grla in vnetju mehurja, pa tudi pri vnetjih
dihalnih poti in oslabeli prebavi.
Njivsko grabljišče je užitna rastlina. Mladi lističi
(pred cvetenjem) se porabijo sveži kot solata, ostale
dele rastline je treba prekuhati, ker so žilasti. Ker je
skoraj brez prehrambenih snovi, se priporoča v
dietah.

POKALICA
Silene vulgaris

Čas cvetenja: maj–september
Velikost: 10–60 cm
Rastišče: travniki, pašniki, med grmovjem
Pokalica (Silene vulgaris) je zanesljivo
prepoznavna po izrazito napihnjeni čaši in belem
vencu. Na napihnjeni čaši je jasno vidnih 20
vzdolžnih žil, ki so med sabo mrežasto povezane.
Čaša je dolga med 12 in 18 mm. Bel venec je dolg
med 15 in 25 mm, njegova ploščica (razširjen del)
pa globoko preklana. Pokalica je trajnica, ki iz
podzemne korenike navadno požene po več,
praviloma golih in nikoli lepljivih, stebel. Zanjo so
značilni necvetoči (sterilni) poganjki, ki so
večinoma razviti v obliki pritličnih listnih rozet.
Pokončna, pogosto modrikasto nadahnjena, stebla
so v zgornjem delo navadno razvejena. Na vrhu
poganjkov se poleti razcvetijo socvetja, ki jih
sestavlja 3 do 20 cvetov. Stebla so olistana z
nasprotnimi, priostrenimi listi različnih oblik (od
črtalastih, suličastih do jajčastih).

Pokalica je rastlina s soncem obsijanih travnatih
krajev. Je splošno razširjena in po vsej Sloveniji
zelo pogosta travniška rastlina.

RARPROSTRTA ZVONČNICA
Campanula patula

Čas cvetenja: maj–junij
Velikost: 20–50 cm
Rastišče: gojeni travniki
Pecljati modrovijoličasti cvetovi razprostrte
zvončice (Campanula patula) so dolgi okoli 2 cm
in pogosto kimasti. Oblikujejo široko razprostrto
socvetje. Nežno, golo steblo je olistano s sedečimi,
ozkosuličastimi listi, pritlični listi pa so lopatičasti.
Razprostrta zvončica uspeva v sončnih legah na
bogatih tleh. V Sloveniji je splošno razširjena in
pogosta travniška vrsta.

NAVADNI REGRAT
Taraxacum officinale

Navadni regrat raste po travnikih in ob poteh po
zmerno toplih območjih severne poloble.
Prve pritlične liste požene v zgodnji spomladi.
Močno nazobčani listi tvorijo listno rožico.
Enostavno votlo steblo ima v preseku obliko kroga,
na njem pa je le en cvetni košek z
rumenimi cvetovi. Čas cvetenja je običajno druga
polovica aprila in začetek maja, zaradi vse toplejših
pomladi pa ponekod vzcveti že konec marca.
Cvetišče se preoblikuje v značilno regratovo lučko,
ki jo tvorijo številna semena. Semena so lahka, zato
jih veter lahko raznaša, kar je zelo hiter način
razmnoževanja.
V vseh delih rastline je lepljiv užiten mlečni sok z
zdravilnimi učinki, najbolj uporabna pa
je korenina. Svež regrat se uporablja kot solata, ki
krepi organizem, olajšuje presnovo ter pomaga pri
čiščenju krvi. Poznan je tudi regratov sirup. Regrat
nima značilnega vonja in je grenkega okusa.

RIPEČA
ZLATICA
Ranunculus acris

DIŠEČA VIJOLICA
Viola odorata

Ripeča zlatica, ki zraste do 1m visoko (običajno
okrog 50cm) ima na sebi več cvetov. Cvetovi
imajo pet zlato rumenih venčnih listov, ki so med
seboj enaki. Ripeča zlatica je strupena rastlina!
Najpogosteje se pojavlja na travnikih od pomladi
do jeseni.

Dišeča vijolica zraste od 5 do 15 cm v višino.
Iz korenike, ki se razteza nad tlemi, poganjajo
dolge podzemne živice, ki se mestoma
ukoreninjajo. Rastlina ima gladka stebelca, ki
poganjajo v majhnih grmičkih. Listi so dolgi od 2
do 4 cm in srčaste oblike, z rastlino pa so povezani
na dolgih, gladkih pecljih. Rob listov je žagasto
nazobčan. Listi, ki poženejo kasneje iz živic, so
večji in ledvičaste oblike.
Dišeča vijolica cveti dvakrat na leto. Njeni
prvi cvetovi so vijolične barve in imajo
močan vonj, a niso plodni. Drugi cvetovi so majhni
in imajo skoraj povsem brezbarvne venčne liste. Ti
cvetovi so plodni. Prvič rastlina cveti spomladi, od
marca do maja, drugič pa v avgustu.
Domovina dišeče vijolice so gozdni obronki
in travniki Evrope in Azije, od koder so rastlino
kasneje zanesli tudi v Severno Ameriko in
v Avstralijo.
Cvetovi se uporabljajo pri izdelavi parfumov,
zdravilna pa je korenina rastline, ki
vsebuje saponine in alkaloide. Ti pomagajo pri
izkašljevanju in se uporabljajo za zdravljenje
suhega kašlja. Nabiranje korenine poteka
septembra in oktobra, uporablja pa se
njen prevretek.

MALI ŠKROBOTEC
Rhinanthus minor

MRTVA KOPRIVA
Lamium purpureum

Čas cvetenja: maj–september
Velikost: 10–30 cm
Rastišče: travniki
Mali škrobotec (Rhinanthus minor) je pokončna
enoletnica z golim steblom, golimi podpornimi listi
cvetov in golo čašo. Podporni listi njegovih cvetov
so nazobčani, a zobci niso podaljšani v reso.
Venčna cev živo rumenega cveta je ravna. Modra
ali belkasta zobca na zgornji venčni ustni sta
zaokrožena, dolga od 0,2 do 0,7 mm.
Mali škrobotec raste na razmeroma hranljivih in s
humusom bogatih tleh. Najraje uspeva na svetlih
krajih na svežih tleh na zakisani podlagi. Z izjemo
skrajnega severozahodnega dela in sklenjenih
gozdnih območij je razširjen in pogost po vsej
Sloveniji.
Svež mali škrobotec je za sesalce strupen, a se s
sušenjem strupene snovi razgradijo.
Za vrste tega rodu je značilna velika variabilnost, ki
ji pravimo psevdosezonski polimorfizem. Ta se
kaže predvsem v različni razraslosti (spomladi
cvetoče rastline so nerazrasle, jeseni cvetoče pa
bujno razvejene), pa tudi v času cvetenja in različni
nadmorski višini uspevanja (nizka rast).
Čas cvetenja: marec–oktober
Velikost: 10–25 cm
Rastišče: njive, vinogradi, vrtovi, zidovi, obdelana
tla in ostala ruderalna rastišča
Robato steblo škrlatnordeče mrtve koprive
(Lamium purpureum) je golo. Olistano je z
nasprotno razvrščenimi pecljatimi srčastimi listi.
Listni rob je topo nazobčan, listna ploskev pa
redkodlakava. Njeni listi in steblo so zlasti v
zgornjem delu vijolični. Približno 1 cm dolgi
dvoustnati cvetovi ciklamne barve so nameščeni v
vretencih. Ta so zgoščena na vrhu stebla.
Škrlatnordeča mrtva kopriva je v Sloveniji splošno
razširjena rastlina. Uspeva na rastiščih s stalnim
človekovim vplivom – ruderalnih rastiščih.

PLEŠEC
Capsella bursa pastoris

Je zelo razširjena rastlina, saj ga najdemo
pravzaprav povsod. Raste izjemno hitro. Iz ene
rastline se lahko razvije med vegetacijo več kot
60.000 semen, saj se lahko v enem samem poletju
razvijejo štirje rodovi. Zato plešca ni mogoče kar
tako odpraviti z vrta, v katerem se je dobro naselil.
Naštete lastnosti so razlog, da ljudje gledajo nanj
kot na nadležen plevel, vendar je to dragocena
zdravilna rastlina.

Učinkovito ustavlja krvavitve črevesja, želodca,
nosa in pljuč. Čisti kri, pomaga zoper kašelj, protin
in revmo, izravnava krvni tlak, niža previsokega in
viša prenizkega. Vpliva na prepočasen ali prehiter
srčni utrip, deluje ugodno na ožilje, spodbuja leno
črevesje, pospešuje krčenje črevesa in s tem
iztrebljanje.
Pleščevi značilni srčasto oblikovani plodovi s
semeni spominjajo na usnjene bisage, ki so jih
nekoč nosili pastirji. Zato ne preseneča njegovo
ljudsko ime pastirska torbica. Prav to pa pomeni
tudi njegovo botanično latinsko ime. V
tej torbici je veliko zdravilnih snovi in učinkovin,
ki zdravijo mnoge bolezni in težave. Drugo ljudsko
ime, materini srčki, opozarja na njegovo
dobrodejno delovanje pri ženskih boleznih.
Ponekod mu pravijo tudi kašica, plevelka, rižnica,
bobulica, divja repica, škofova kapica, srčenica,
stanovnik, rižnica, škrobut, škrobotelj, taška,
vročenica, luščec, mesec, železna trava, žilc
…Cvete od aprila vse tja do pozne jeseni, spomladi
nabran pa je najboljši. Najdemo ga pravzaprav
povsod, na poljih, travnikih, vrtovih, jarkih, ob
cestah.
Nabiramo cvetočo zelišče brez korenin. Hitro ga
posušimo, na drobno narežemo in shranimo v
temnih kozarcih. Pri sušenju izgubi del zdravilne
moči, zato pogosteje uporabljamo svežega.

MARJETICA
Bellis perennis

Čas cvetenja: marec–november
Velikost: 5–15 cm
Rastišče: travniki, zelenice, ob poteh
Nazobčani lopatičasti pritlični listi navadne
marjetice (Bellis perennis) so široki do 15 mm.
Oblikujejo zimzeleno listno rozeto, iz katere
požene pokončno, gostodlakavo steblo. Neolistano
stebelce nosi samo en košek. Ta je širok od 10 do
30 mm in ga tvorijo rumeni cevasti cvetovi
obkroženi z belimi jezičastimi cvetovi. Spodaj
košek obdaja še ena vrsta, okoli 5 mm dolgih, topih
zelenih ovojkovih listov.
Navadna marjetica raste na zmerno bogatih,
zmerno kislih, svežih tleh s srednjo količino
humusa na prisojnih, zmerno toplih legah. V
Sloveniji je splošno razširjena in pogosta vrsta.
Navadna marjetica je znana zdravilna rastlina, ki jo
ljudje že dolgo uporabljajo za blaženje bolečin in

krčev ter za lajšanje težav z neredno in bolečo
menstruacijo, s pljuči, z ledvicami, jetri in
prebavili.

IVANJŠČICA
Leucanthemum vulgare

Tip rastline:
Trajnice
Barva cvetov:
bela
Čas cvetenja:
maj
junij
julij
avgust
september
Ivanjščica je zelnata trajnica, ki zraste od 20 do 80
cm visoko. Steblo je dlakavo in izrašča iz korenike.
Listi so temno zeleni. Listi so jajčasti, enostavni in
nazobčani. Bazalni listi so pecljati, višje na steblu
pa sedeči. Listi višje na steblu so manjši. Cvetovi
so beli z rumenim središčem in premera do 5 cm.
Semena ostanejo kaljiva v zemlji dve do tri leta.
Žužkocvetka. Samooplodna. Oprašujejo muhe,
čebele, čmrlji in hrošči.
Rastišče:
Ivanjščica uspeva na vseh vrstah vrtnih tal, ki pa
morajo biti dobro odcedna. Bolje uspeva na bogatih
tleh. Potrebuje polno sonce, uspeva pa tudi v
polsenci. Preživi zimske temperature do -20 stopinj
Celzija.

DVOLETNI DIMEK
Crepis biennis

Dvoletni dimek (Crepis biennis) je rastlina iz
družine radičevk, ki lahko zraste do 120 cm, na eni
rastlini pa lahko najdemo do 14 majhnih cvetnih
glav , od katerih ima vsaka do 100
rumenih cvetov, vendar ne cvetijo .
Pogost na gojenih travnikih in ob poteh ob južnem
vznožju hriba.
Crepis biennis je evropska vrsta cvetoče rastline
v družini marjetic s skupnim imenom groba
gloga . Domače je v Evropi in Mali Aziji , poleg
tega pa je v naravi na severovzhodu ZDA in na

otoku Newfoundland na vzhodu Kanade redko
naturaliziran.

TRAVNIŠKA KOZJA BRADA
Tragopogon pratensis

Čas cvetenja: maj–junij
Velikost: 30–70 cm
Rastišče: travniki
Praviloma razvejano steblo travniške kozje brade
(Tragopogon pratensis) je golo. Njeni sedeči,
dolgo priostreni ozkosuličasti stebelni listi pri dnu
objemajo steblo. Na koncu stranskih poganjkov se
razvije en sam pladnjasto razprostrt košek. To
socvetje, ki v premeru meri od 5 do 7 cm, tvorijo
številni jezičasti cvetovi. Živo rumeni jezičasti
cvetovi so navadno nekoliko daljši od zelenih
ovojkovih listov, ki socvetje obdajajo. Travniška
kozja brada najraje raste na svežih, s hranili zmerno
bogatih tleh. Razširjena je po vsej Sloveniji le v
gorskem svetu severozahodne Slovenije manjka.

NAVADNI RMAN
Achillea millefolium

Navadni rman (znanstveno ime Achillea
millefolium) je cvetnica iz družine nebinovk,
izvorno razširjena po vsej severni polobli.
Je zelnata trajnica s pokončnim steblom, visokim
od 20 cm do enega metra. Listi so puhasti, debeli,
dva- do trikrat pernato deljeni, nameščeni spiralno
okrog stebla. Po njih ga najlaže ločimo od drugih
rmanov. Cveti spomladi in poleti (odvisno od
podnebja), v Sloveniji od junija do
septembra. Cvetovi so združeni v koške, bele do
temno rožnate barve.
Je nezahtevna rastlina, ki uspeva v suhi,
degradirani prsti, pogosto na travnikih in
obronkih gozdov. Zaradi nezahtevnosti in
razmeroma hitre rasti lahko postane invazivna.
Vnešen je bil tudi na južno poloblo, natančneje
v Avstralijo in na Novo Zelandijo.
Zaradi eteričnih olj in drugih učinkovin, ki jih
vsebuje, se navadni rman pogosto uporablja v
ljudskem zdravilstvu, največkrat za blaženje vnetij,
prebavnih težav in prekomernega znojenja ter
ustavljanje krvavitev.
V preteklosti so ga uporabljali tudi kot zelenjavo za
prehrano ali njegov ekstrakt za aromo (npr. pri
varjenju piva). Kot dodatek jedem in pijačam
(predvsem žganim) se uporablja še danes.
Pripisovali so mu tudi nadnaravne lastnosti.
Na Kitajskem so v času dinastije Džou posušena
stebla uporabljali za napovedovanje prihodnosti.
Nekatera druga slovenska imena za navadni rman
so arman, jermanec, kačjek, korancelj, krvavnik,
škorocelj, zavrelec, zobci, rmenček, purečjak idr.,
mnoga med njimi je dobil zaradi svojih zdravilnih
lastnosti.

MATERINA DUŠICA

Thymus effusus

Materina dušica (znanstveno ime Thymus) je
rod trajnih zdravilnih polgrmičkov, ki zrastejo do
približno 50 cm visoko. Izvira iz Sredozemlja.
Najpomembnejši proizvod iz timijana je eterično
olje, ki vsebuje 50 % timola. Uporablja se
pri vnetjih dihal, saj topi sluz. Uporablja se tudi
za razkuževanje, kopeli, polive ...
Druga ljudska imena so: materna dušica, materin
dušek, duša, babja dušica, bukvica, dušek, dušje,
mačešica, materinka, timas, popovec, preprišč,
prprišč, prežilka ...
Čas nabiranja je od junija do septembra.

OZKOLISTNI TRPOTEC
Plantago lanceolata

Trpôtec (znanstveno ime Plantago) je rod, ki
vsebuje okrog 200 vrst majhih rastlin, nekatere pa
zrastejo tudi do 60 cm v višino. Večina izmed njih
sodi med zdravilna zelišča, ki jih, zaradi
razširjenosti teh rastlin, uporabljajo ljudski
zdravilci po vsem svetu. Najbolj znana vrsta je
ozkolisti trpotcec (Plantago lanceolata), ki je tudi
znan pod imenom suličasti trpotec.
V nekaterih evropskih državah se veliki trpotec
uporablja v ljudskem zdravilstvu kot antiseptik.
Nekateri iz njega naredijo dvilske namene
uporabljamo zel ozkolistnega trpotca (Plantaginis
lanceolatae herba), za katerega so značilni suličasti
listi (nekateri mu pravijo tudi suličasti trpotec).
Trpotec vsebuje tako imenovane iridoidne
glikozide, med katerimi je najbolj znan avkubin.
Spojina ima antiseptični učinek (v starejših virih
najdemo podatke, da trpotec vsebuje ‘antibiotik’),
ki pa je prisoten le pri uporabi sveže zmečkanih
listov. Tako pride avkubin v stik z encimom, ki
povzroči odcep sladkorne molekule in nastane
antiseptično delujoča spojina, avkubigenin.
Nepravilno oziroma premalo posušena droga
postane črna zaradi polimerov avkubigenina in
katalpola.
Trpotec uporabljamo za preprečevanje okužb pri
praskah in ranicah – služi torej kot nekakšna
travniška prva pomoč. Za
pripravo čajev in sirupov pa uporabljamo drogo –
posušeno zel trpotca. Tu avkubin in sorodna
spojina katalpol nista več učinkovita, na prizorišče
vstopijo druge učinkovine, zlasti fenolni glikozidi,
kot je akteozid. Zdaj je pravi čas za nabiranje
trpotca, ki ga potem posušimo in kot drogo
uporabimo pozimi, v obdobju prehladov in gripe.

VELIKI TRPOTEC
Plantago major

TRAVNIŠKA PENUŠA
Cardamine pratensis

Droga poleg omenjenih učinkovin vsebuje tudi
čreslovine in sluzi, zato pripravki v obliki
poparkov, zlasti pa sirupov (znani trpotčev sirup,
na voljo v vsaki lekarni) blagodejno deluje na
sluznico žrela in požiralnika. Ugotovili so tudi, da
je akteozid zelo dober lovilec prostih radikalov,
delujejo pa tudi protibakterijsko. V raziskavah,
opravljenih pred kratkim, so potrdili tudi
protivnetno delovanje, kar vse pripomore k
dokazanemu blagodejnemu učinku trpotčevega
sirupa in podobnih pripravkov. V tujini je moč
dobiti celo pastile in bonbone z izvlečkom trpotca.
V tem letnem času torej nabiramo zel ozkolistnega
trpotca, ki jo bomo uporabili za pripravo zdravilnih
čajev in sirupa jeseni in pozimi.

Čas cvetenja: april–junij
Velikost: 10–60 cm
Rastišče: močvirni travniki in poplavni gozdovi
Štirištevni rožnati cvetovi travniške penuše
(Cardamine pratensis) imajo rumene prašnice in so
približno 1 cm dolgi. Pritlični lihopernati listi,
katerih končni listič je večji od stranskih, tvorijo
listno rozeto. Na vrhu olistanega votlega stebla
tvorijo zgoščeno socvetje. Uspeva v senčnih legah
na vlažnih tleh po vsej Sloveniji. S čaji iz travniške
penuše so si ljudje lajšali bolečine in krče, iz
mladih listov pa so pripravljali juhe in solate.

TRAVNIŠKA SPOMINČICA
Myosotis arvensis

V rod spominčic spadajo take enoletne vrste kot
tudi trajnice. Večina vrst ima modre ali belkaste
cvetove s po petimi venčnimi listi in rumenimi
središči. Je trajnica s plazečo koreniko. Čaša
prileglo dlakava, po odcvetu odprta. Listi so sedeči,
podolgasti ali suličasti. Cvetovi so dolgi do 8mm,
široki pa največ 4mm. Steblo je lahko razraslo ali
enostavno, do 40 cm visko.
Njivska spominčica cveti od maja do avgusta na
njivah, travnikih in ob poteh po vsej Sloveniji.
Od drugih spominčic jo boste ločili takole:
•

•
•

CIPRESASTI MLEČEK
Euphorbia cyparissias

Cvetovi so drobni, v premeru imajo le 3 do
4 mm. Nikoli jih ne boste našli v zalistju
podpornih listov (kot pri togi ali
redkocvetni spominčici).
Venčna cev ni daljša od čaše (kot pri pisani
spominčici).
Peclji cvetov so po odcvetu mnogo daljši od
zaprte čaše (pri razrasli spominčici so peclji
vodoravni in krajši od čaše).

Je zelnata trajnica z močno razraslo koreniko iz
katere zraste po več do 0.5 m visokih stebel, ki so
gosto olistana. Vsi deli rastline vsebujejo
za mlečke značilen bel sok - mleček, ki je strupen.
Uspeva v srednji, južni in vzhodni Evropi,
zahodni Sibiriji in Severni Ameriki. Najdemo ga
na pašnikih, v kamnitih gozdovih, gozdnih
obronkih, ...
Rumenozeleni cvetovi so enospolni, združeni v
ciatije. Ciatij je sestavljen iz enega pecljatega
ženskega cveta, ki je brez cvetnega odevala, obdaja
pa ga 5 skupin moških cvetov (več moških cvetov
ima 1 prašnik). Cvetove obdaja čašast ovoj ciatija,
ki ima na robu nameščene medovne žleze. Pri dnu
ciatija so podporni listi. Posamezni ciatiji so
združeni v pakobulasta socvetja.

Steblo je pokončno. Listi so ozko suličasti, svetlo
do temnozelene barve. Široki so 2–3 mm ali še ožji,
brez prilistov, premenjalni.
Plodovi so pokovci, ki razpadejo v 3 plodiče.

NAVADNA KISLICA
Rumex acetosa

Kislica je rastlina, ki raste divje vsepovsod po
Evropi, po travnikih in obrobju gozdov. Najraje
ima sončno ali rahlo senčno lego ter prst, ki je
dobro odcedna, vlažna ter z veliko železa.
Zel ima kisel, včasih tudi rahlo grenek okus.
Drobno narezana kislica je odličen dodatek
solatam, zeliščnim omakam in juham ter raznim
namazom. V vročih poletnih dneh si kosci trave
radi gasijo žejo z žvečenjem sočnih stebel te
rastline. Poleg tega s sokom listov lahko
odstranimo madeže rje, plesni in črnila s perila ter
srebrnine.

NAVADNI PLJUČNIK
Pulmonaria officinalis

Navadni pljučnik je zelnata trajnica. Pritlični listi
imajo srčasto ali jajčasto obliko, so grobi in
nedeljeni ter so izrazito hitro zoženi v pecelj. So
rumenozeleni, prisotne pa so tudi okrogle, pogosto
ostro zamejene bele lise oz. pege. Zgornja stran
lista je gosto pokrita s kratkimi papilami, tj.
drobnimi izboklinami različnih oblik iz listne
povrhnjice (epidermisa), prisotne pa so še
ščetinaste dlake in redki žlezni laski; dlake in laski
se nahajajo tudi na steblu. V višino zraste okoli 15
cm. Je polsenčna vrsta.
Cvetovi so zvezdasti z razprostrtim robom in so
sestavljeni iz petih zraslih venčnih listov, cvetna
časa je zrasla. Cvet je sprva obarvan rdečkasto,
nato pa se skozi čas zaradi
spremembe pH vrednosti rastlinskih barvil,
imenovanih antociani, obarva modro-vijolično.
Cveti od marca do maja.
Navadni pljučnik je razširjen po mnogih
deželah Evrope, in sicer na zahodu do Ardenov, na
severu do Nizozemske, Danske in
osrednje Švedske. Na Norveškem je odsoten,
na Britanskem otočju pa je naturaliziran. Na
vzhodu sega življenjski prostor do
osrednje Rusije in Kavkaza, na jugu pa do
severnega Balkana in osrednje Italije. Raste po
vsej Sloveniji.
V ljudskem zdravilstvu se navadni pljučnik že od
nekdaj uporablja za zdravljenje ali lajšanje
različnih težav, predvsem pljučnih bolezni.

http://tecen.si/spisek-rastlin-urejen-po-slovenskih-imenih/

